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Resumo 
 
São variadas as interpretações sobre a pintura brasileira do século XIX. Ela já foi apontada 
como o início de uma arte genuinamente nacional ou, ao contrário, como fruto de uma 
intervenção estrangeira que interrompeu o processo de formação nativo e original. O papel 
central da Academia Imperial das Belas Artes na formação dos artistas oitocentistas é 
reconhecido pelos historiadores. Porém, embora sua importância seja um consenso, muitos 
a criticaram, atribuindo ao ensino acadêmico a capacidade de impedir a renovação artística. 
Seguindo algumas “pistas” encontradas em documentos da época, obras e trechos da 
crítica, a argumentação aqui proposta parte de detalhes que pareceriam irrelevantes num 
primeiro momento, mas que se revelam significativos ao olhar mais atento. 

 
Palavras-chave: pintura brasileira; século XIX; ensino acadêmico; cópia; historiografia da 
arte. 

 
 
Résumé 
 
Les interprétations de la peinture brésilienne du XIXe siècle sont variées. Elle a déjà été 
comprise comme le début d'un art authentiquement national ou, à l'opposé, comme le 
résultat d'une intervention étrangère qui a arrêté le processus de formation natif et original. 
Le rôle central joué par l'Académie impériale des beaux-arts dans la formation des artistes 
au XIXe siècle est reconnu par les historiens. Cependant, bien que son importance soit un 
consensus, beaucoup l'ont critiqué, en attribuant à  l'enseignement académique l'absence 
d'un renouvellement des arts. En suivant quelques «indices» dans les documents de 
l'époque, des œuvres et des extraits de la critique, l'argumentation ici proposée s'origine 
dans l'analyse de détails qui peuvent paraître sans importance au premier abord, mais qui se 

montrent significatifs quand on les regarde de plus près. 
 
Mots-clés: peinture brésilienne; XIXe siècle; enseignement académique; copie; 
historiographie de l'art. 

 

 

 

 

Seria o mundo “feito de sinais aleatórios que nada significam” ou seu significado 

estaria camuflado em meio a falsos signos?
1 Poderíamos discutir horas a fio sem 

chegar a um consenso. E no entanto, embora uma resposta definitiva seja 

improvável, estamos sempre em busca de significados, tentando compreender os 

acontecimentos e descobrir um nexo entre eles. Assim também atua o historiador da 

arte e seu trabalho é semelhante ao de um detetive. Para seguir com essa 

comparação, gostaria de citar a metáfora da “novela detetivesca” proposta por 

Braulio Tavares: 
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O detetive é convocado a um ambiente que lhe é estranho, onde foi 
cometido um crime. Suspeitos que ele nunca viu dão-lhe versões 
fragmentadas e contraditórias do que ocorreu. Tudo o que ele vê, tudo o que 
ouve à sua volta pode ser um indício que o leve à solução, como pode ser 
também um detalhe irrelevante ou uma pista falsa. A cena do crime lhe diz 
algo: cabe a ele ler corretamente. Conhecemos apenas aquilo que 
conseguimos decifrar.

2
 

Digamos que o historiador vê as obras de arte como os indícios de algo que já 

passou. Os relatos dos artistas, o testemunho do público e as críticas recentes ou 

contemporâneas às obras trazem “versões fragmentadas e contraditórias do que 

ocorreu”. Nesse emaranhado de evidências, pequenos detalhes podem ser 

significativos e ajudar a resolver um quebra-cabeças, mas para tal, é necessário 

distingui-los de “pistas falsas” e ilusórias. É como se as obras de arte fossem 

viajantes no tempo, mas a condição para que permaneçam vivas é que nós as 

dotemos de algum significado.  

Na falta de uma narrativa absoluta que desvende a história, desconfiando de teorias 

distantes das experiências vividas por cada um, recorremos aos indícios disponíveis 

e, a partir da observação atenta desses sinais, sugerimos histórias possíveis. 

 

A cena nos diz algo 

Quadros de Rafael, Tintoretto, Velásquez, Rubens, Poussin e Géricault, dentre 

outros mestres europeus dos séculos XV ao XIX, figuram no catálogo da Exposição 

Geral de Belas Artes realizada no Rio de Janeiro em 18903. Ali estão identificados 

como “quadros das galerias de exposição permanente que podem ser vistos pelo 

público”. Ou seja, por ocasião da Exposição Geral, os visitantes interessados nas 

obras selecionadas pelo júri do Salão, eram convidados a estender sua visita e 

acrescentar ao programa a coleção de quadros da Academia. 

A lista da exposição permanente nos faz imaginar as reações de um leitor distraído 

ao passar os olhos pelo catálogo. Ele ficaria impressionado com a coleção exposta 

ou questionaria a autoria das pinturas. Para se ter uma ideia do conjunto 

enumerado, faziam parte do acervo: O Milagre de São Marcos, de Tintoretto; O Amor 

Sacro, de Ticiano; A Apresentação da Virgem Maria no Templo, de Tiepolo; 

Napoleão visitando os empestados de Jaffa, do Barão Gros; e O Naufrágio da 

fragata Medusa, de Géricault.4 Na verdade, passada a surpresa inicial, se nota ao 

final das referências de cada obra, após o nome do pintor e de várias informações 
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tais como suas datas de nascimento e morte, e a escola de pintura a que 

pertenceu,5 a menção “cópia” ou “cópia reduzida”, sem a identificação do autor da 

dita cópia. Há apenas uma pintura da qual temos alguma informação sobre o 

copista: a Sacra Família de Rafael Sanzio, número 27 do catálogo. Trata-se de 

“cópia contemporânea do autor, feita por um de seus discípulos”.  

O que surpreende nessas referências é a sua diferença em relação ao padrão 

estabelecido em nossos dias. O Amor Sacro e Napoleão em Jaffa, para citar duas 

pinturas listadas no catálogo de 1890 e que atualmente integram o acervo do Museu 

D. João VI da Escola de Belas Artes da UFRJ, são hoje apresentadas como 

trabalhos que Victor Meirelles realizou durante sua estadia na Europa, cópias feitas 

diante dos originais nos museus da Itália (Galleria Borghese) e da França (Museu do 

Louvre). Para o público atual, o catálogo da Exposição Geral soa capcioso, pois 

identifica Ticiano e Gros como os autores dessas obras e é muito discreto ao 

mencionar que os trabalhos são cópias. 

Me parece que essa diferença nas referências não é mero detalhe sem importância, 

mas sinaliza uma mudança profunda no modo de entender as pinturas. No âmbito 

da arte moderna, a marca pessoal e original de um artista foi super valorizada, o que 

nos fez atribuir a autoria de uma pintura àquele que pegou nos pincéis e aplicou as 

tintas sobre o suporte, não importando se realizou a cópia de um quadro renomado. 

Por ora, fiquemos com esse primeiro indício: a apresentação dos nomes dos 

pintores dos quadros originais como autores das obras copiadas, e a ausência dos 

nomes dos copistas. Esse detalhe do catálogo de 1890 que atrai nossa atenção 

pode nos ajudar a pensar sobre a arte do século XIX. 

Testemunhos fragmentados e versões contraditórias 

Todo historiador da arte no Brasil sabe uma ou duas coisas sobre a Academia de 

Belas Artes e seu papel na formação de artistas nacionais. De fato, não se pode falar 

da arte oitocentista brasileira sem mencioná-la. Os mais importantes artistas do 

período passaram por lá e os que não tiveram laços oficiais com a instituição, 

participaram de suas Exposições Gerais. Jovens talentosos chegavam de todas as 

regiões do país para estudar na Academia Imperial das Belas Artes, fruto da Missão 

Artística Francesa de 1816.  

Durante o século XIX, prevaleceu uma concepção muito positiva do papel da Missão 
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Francesa e de sua herdeira, a Academia. Os historiadores e críticos consideraram 

que a chegada dos artistas franceses foi um acontecimento primordial e 

impulsionador do desenvolvimento da arte brasileira. Essa concepção subsistiu 

durante muito tempo. Até a segunda década do século XX, encontramos textos que 

divulgam essa ideia. Laudelino Freire, por exemplo, afirmou em 1914 que a 

contribuição dos artistas franceses foi o elemento que tornou possível a evolução da 

arte brasileira, ou mesmo, de modo mais radical, o nascimento dessa arte: 

A história da pintura no Brasil (...) data precisamente de 1816, ano em que 
aportaram ao Rio os artistas franceses, contratados pelo Marquês de 
Marialva, por incumbência do Conde da Barca, para aqui instituírem o 
ensino artístico. Antes desse acontecimento, que assinala o início da 
formação da arte nacional, tudo o que até então possuíamos (...) não podia 
ser considerado senão como manifestações forasteiras de uma longa fase 
precursora, na qual ficaram lançados os primeiros germes da pintura por 
artistas estrangeiros que, por circunstâncias diversas, chegaram a pisar 
terras brasileiras.

6
 

O mesmo autor corroborou essa afirmação três anos mais tarde, declarando que 

nada de bom poderia sair da mistura de portugueses, índios e negros, naquilo que 

se refere às artes. E mais uma vez considerou que a arte brasileira teria se formado 

a partir da vinda dos franceses contratados por Dom João VI: 

As condições mesológicas do Brasil, no terceiro século da sua civilização, 
ainda não permitiam o surto de uma arte superior. No seio da sociedade em 
que eles viviam, formada por um conjunto de elementos ruins e explorada 
pela ganância, crueldade, intriga e fereza da época, seria inadmissível a 
existência de grandes artistas. A arte que então irrompera não podia deixar 
de ser acanhada, inferior, balda de inspiração. Era principalmente o produto 
da fé religiosa, que lhe determinara e traçara o círculo das inspirações. 

Fora aquele reduzido grupo de medíocres pintores sacros, retratistas e 
decoradores que aqui viera encontrar a corte de D. João VI.  

O rei, querendo aproveitar a capacidade de artistas franceses que, como 
ele, foragidos, vieram buscar asilo às nossas plagas, e que lhe buscaram a 
sua real e graciosa proteção para serem empregados no ensino das artes, 
criou, por decreto de 12 de agosto de 1816, a primeira escola de instrução 
artística no Brasil. (...).  

Com o aproveitar-lhes as habilitações, prestou D. João VI inolvidável serviço 
à nossa cultura.

7
 

Lidas hoje, as críticas de Laudelino Freire à arte brasileira do século XVIII são 

sentidas como absurdas. Uma das grandes contribuições do modernismo  brasileiro 

foi a de fazer compreender a riqueza da arte do período colonial. É necessário 

retomar esse texto para perceber o quão distante está de nós o modo como os 

próprios brasileiros compreendiam a arte anterior à Academia.  

Comparando sua pátria aos países europeus, muitos se queixavam do atraso que 
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atribuíam à herança da colonização portuguesa. Os efeitos da Missão Francesa 

eram sentidos como uma redenção, uma liberação face a um destino infeliz. Nesse 

mesmo sentido,  em seu livro A Arte Brasileira (1888), Gonzaga-Duque afirmara: 

A colônia de artistas franceses, que chegou ao Rio de Janeiro em 1816, veio 
demarcar uma nova época para a arte brasileira. Até então a educação dos 
nossos artistas dependia dos seus próprios esforços, e felizes foram 
aqueles que conseguiram transportar-se ao reino para o cultivo da arte 
predileta. A abertura da Academia (1826) é pois o prenúncio de uma fase de 
florescimento.

8
 

Nessa afirmação Gonzaga-Duque valorizava a Missão Francesa. No entanto, ao 

final do mesmo livro, esboçou uma crítica à intervenção estrangeira, considerando 

que a Missão interrompera o início do desenvolvimento de uma arte autenticamente 

nacional:  

A colônia Lebreton concorreu, involuntariamente, para retirar da nossa arte 
a feição nativa e a originalidade. (…) Com o ensinamento da colônia 
desapareceram os nossos coloristas e os paisagistas que a pouco e pouco 
se manifestavam para dar lugar a uma geração de artistas mais instruídos 
talvez, porém menos habilidosos. João Debret, Nicolau Taunay e Henrique 
da Silva desenvolveram o gosto pelos assuntos históricos e pelo estudo da 
figura mas tão desastradamente que, a partir desse tempo, os artistas se 
nos mostram pretensiosos, frios, amaneirados. (…) apesar do grande 
número de artistas recém-chegados ao país, nenhum caráter definido 
tomaram as obras feitas durante esse tempo.

9
 

Essas passagens a respeito do papel da Missão Francesa e da Academia mostram 

versões contraditórias do que se passou. Afinal, o que a chegada dos artistas 

franceses anunciou para o Brasil, uma fase de florescimento ou a retirada da “feição 

nativa e a originalidade” de nossa arte? 

Mas Gonzaga-Duque não estava sozinho em suas críticas, ou mesmo no caráter 

contraditório de seus argumentos. De fato, não foi necessário aguardar os 

defensores da arte moderna no início do século XX para que o descontentamento 

com a Academia se manifestasse. Vejamos algumas palavras publicadas na Revista 

Illustrada em dezembro de 1879. O articulista que se assinava J.S., após ter visto a 

Exposição Geral de Belas Artes daquele ano, comentou: 

A imprensa tem reclamado o fechamento, a abolição da Academia de belas-
artes. Atendendo a falta de um museu, onde os artistas pudessem ir estudar 
os bons modelos, à falta de cursos em que bebessem os princípios 
necessários, sem uma atmosfera artística, é certamente um erro pedir tanto; 
o mal não implica a falta do bem. Mas é necessária, indispensável uma 
reforma completa, uma substituição do pessoal docente; porque enquanto 
os alunos tiverem professores de pintura que não sabem desenho, 
professores de paisagem que não conhecem a natureza, professores de 
escultura que não tem noção da arte, professores de arquitetura pedreiros 
aposentados, o ensino acadêmico será forçosamente nocivo, corruptor fatal 
às artes.

10
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É curioso como o ataque à Academia, acusada de prejudicar e corromper as artes, é 

acompanhado da cobrança do estudo de “bons modelos” que se encontrariam nos 

museus, assim como do conhecimento apurado do desenho. Ao mesmo tempo em 

que se identifica um descontentamento com o ensino acadêmico, se reivindica um 

maior rigor em seus métodos e princípios.  

Em 1890, os debates sobre a necessidade da reforma se avolumaram estimulados 

pela mudança de regime político no país, e alguns voltaram a pedir o fechamento da 

Academia. 

Mas de que era acusada a instituição? A primeira e mais constante queixa se dirigia 

aos seus métodos de ensino que teriam sido limitadores, impedindo a atualização 

estética da arte brasileira. Dentre esses métodos, talvez o que foi considerado o 

mais nocivo tenha sido a prática de cópias de obras consagradas. Voltemos a elas, 

começando por duas cópias expostas na reserva do Museu D. João VI. 

As cópias do Amor Sacro de Ticiano como indícios 

Ao observar as pinturas da reserva técnica do Museu D. João VI, o visitante não 

deixa de notar dois quadros dispostos lado a lado ao fundo da sala. Esses trabalhos 

são cópias do Amor Sacro de Ticiano (c.1514) e costumam despertar a curiosidade 

do público especializado ou leigo. Por que existem duas cópias da mesma obra no 

museu? E por que ambas reproduzem a figura do Amor Sacro, a mulher nua, 

eliminando o Amor Profano, a mulher vestida que também faz parte da composição 

original do pintor veneziano? Em suma, quais foram as motivações e intenções dos 

artistas ao realizarem essas cópias?  

Além de induzir a tais perguntas, as semelhanças entre as duas imagens aguçam no 

observador o impulso de comparação. Como num jogo dos sete erros, somos 

estimulados a esquadrinhar os detalhes em busca de sutis diferenças. Nessa 

operação, se verifica com muita clareza a presença de aspectos subjetivos nas duas 

cópias.  

Sabemos que um intervalo de quase vinte anos separa a realização dessas pinturas 

cujos autores, Victor Meirelles de Lima (1832-1903) e Zeferino da Costa (1840-

1915), eram artistas formados na Academia Imperial das Belas Artes e completavam 

seus estudos de pintura na Itália, após obterem o Prêmio de Viagem à Europa, 

Meirelles em 1852 e Zeferino em 1868. De fato, esses quadros são “envios de 
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pensionista”, trabalhos obrigatórios feitos na Europa e enviados para avaliação dos 

professores da Academia no Rio de Janeiro. Ao executá-los, Victor Meirelles entre 

1853 e 1856, e Zeferino da Costa em 1870, foram orientados a se manter o mais 

próximo possível do original italiano que copiaram na Galeria Borghese, em Roma. 

No século XIX, as cópias eram consideradas um importante auxiliar no aprendizado 

pois, ao copiar os quadros, o principiante adquiria um conhecimento prático sobre a 

palheta de cores e a fatura dos mestres. É o que se pode perceber nas instruções 

recebidas por Victor Meirelles, logo no início de sua estadia em Roma:  

A Congregação aconselha ao Pensionista que nos começos de seus 
estudos, divida o seu tempo entre o estudo de anatomia, cópia do modelo 
vivo, e, simultaneamente da estatuária antiga; a fim de melhor descobrir ele 
de que meios sensíveis, isto é, de que adições e de que supressões 
souberam os antigos valer-se para a produção desse aspecto grandioso da 
forma humana que se nota nas obras; recomenda ao mesmo tempo que 
procure não limitar este estudo aí na admiração dos antigos primores d'arte, 
sem jamais se dar ao trabalho de os copiar; este meio exige um grau súbito 
de força de atenção: qualidade bem rara. O mais seguro é obrigar a mente 
a seguir o moroso progresso do lápis. 

A essas ocupações, deve unir a de copiar quadros a óleo, com preferência 
aos de autores bons coloristas; dando sempre a estes exercícios maior 
espaço de tempo à proporção que nele [sic] se adiantar.

11
 

Deduz-se que a recomendação referente ao exercício do desenho de imitação da 

estatuária antiga também era válida para as cópias de quadro a óleo. Não seria 

suficiente contemplar as obras. Para de fato apreender os “meios sensíveis” de que 

os antigos se valeram, era necessário “obrigar a mente a seguir o moroso progresso 

do lápis” ou, no caso, do pincel. 

Também se sabe que as cópias cumpriam o papel de divulgar as obras mais 

importantes dos autores mais célebres, tornando essas imagens acessíveis ao 

público em geral, assim como aos jovens artistas em formação. 

A partir dessas informações, começamos a compreender melhor as referências do 

catálogo de 1890, no qual as cópias não trazem os nomes dos copistas e sim os dos 

pintores das obras originais. 

Talvez, um caso análogo se dê hoje com as reproduções fotográficas que ilustram os 

livros de história da arte. Afinal, na legenda de uma fotografia da Balsa do Medusa, é 

Géricault quem aparece como autor da imagem, e não o fotógrafo que registrou o 

quadro do pintor. O copista de pinturas no século XIX deveria se ater o mais possível 

à reprodução fiel da obra observada, e o que o catálogo de 1890 parece indicar é 
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que o verdadeiro autor da imagem continuava sendo o artista que concebera e 

realizara o original.  

No entanto, embora Victor Meirelles e Zeferino da Costa tenham buscado atender 

essa diretriz e copiar fielmente a pintura de Ticiano, seus trabalhos trazem as 

marcas do temperamento de cada um deles. 

Como bem notou Heinrich Wölfflin em seu famoso livro Conceitos Fundamentais da 

História da arte, “mesmo a mais séria intenção de se observar perfeitamente o objeto 

não pode impedir que a cor se mostre ora mais quente, ora mais fria; que uma 

sombra se apresente ora mais, ora menos pronunciada (...)”.12   

Justamente, nas telas em foco essas diferenças são facilmente percebidas. Em 

Meirelles, vemos cores mais frias e ácidas, o sombreado é suave, enquanto em 

Zeferino as cores têm tonalidades mais quentes e as sombras são acentuadas. 

Aprofundando essas observações, poderíamos afirmar que toda cópia é na verdade 

recriação? 

A mesma questão esteve em debate na França, quando em 1873 foi aberto ao 

público o Museu das Cópias idealizado por Charles Blanc. Henri Delaborde, 

defendendo o empreendimento em artigo na Revue des Deux Mondes, perguntava: 

(...) a lealdade impede que um artista, refazendo a obra de algum grande 
mestre, insista naquilo que o toca especialmente, que ele ressalte e 
evidencie sobretudo os pontos que correspondam às inclinações ou aos 
hábitos de sua inteligência, a suas faculdades especiais, a suas aspirações 
secretas? Uma abnegação completa, aliás, lhe será tanto menos possível 
quanto mais ele for provido de talento próprio. Dê a vários pintores 
habilidosos o mesmo quadro a copiar: cada um deles cumprirá a tarefa de 
modo a fornecer um exemplar fiel ao original, cada cópia será semelhante 
ao modelo que devia reproduzir, e no entanto, essas cópias não serão 
semelhantes entre si, porque aqueles que as terão feito estavam, na medida 
de seu gosto e capacidade, emocionados ou inquietos de modo diferente 

com as belezas que tinham diante dos olhos. Essa diversidade dos modos 

de interpretação na pintura é similar à variedade dos meios 

empregados no teatro para comunicar o pensamento de um poeta. Os 

versos de Corneille ou de Molière não mudam ao passar pela boca dos 
atores que se sucedem no mesmo papel: poderíamos dizer no entanto que 
eles não ganham um novo valor, e às vezes quase um novo sentido, com as 
intenções indicadas pela voz que os recita?

13 

 

Estimulante discussão! Ao mesmo tempo em que Delaborde ressalta as variações 

presentes nas cópias, resultado das individualidades dos copistas, afirma que a obra 

não muda por isso. Para explicar melhor sua ideia, compara a pintura aos versos de 

um poeta que não mudam ao serem pronunciados em variadas entonações por 
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diferentes vozes. E no entanto, Delaborde suspeita que essa interpretação acaba 

interferindo, trazendo “quase um novo sentido”, diz ele, à obra original. 

Renovação e permanência – dois lados da mesma moeda 

Antes de avançar, gostaria de recordar o encadeamento da argumentação exposta 

até aqui. Apresentamos alguns “sinais” que julgamos úteis como ponto de partida 

para o debate: 

 A curiosa apresentação das cópias de pinturas no catálogo da Exposição 

Geral de 1890; 

 alguns exemplos das ideias elogiosas ou críticas sobre a Missão Francesa e 

sobre a Academia divulgadas no final do século XIX e início do XX (Revista 

Illustrada, em 1879; Gonzaga-Duque, em 1888; e Laudelino Freire entre 

1914 e 1917); 

 duas cópias do Amor Sacro de Ticiano no acervo do Museu D. João VI; 

 a discussão sobre a interferência da individualidade do copista ao realizar a 

cópia de um quadro antigo (Delaborde, 1873). 

Esses documentos, obras e textos críticos formam um conjunto de indícios que nos 

levam a esboçar algumas ideias sobre a pintura brasileira do século XIX. 

Em primeiro lugar, nos parece impossível manter a versão segundo a qual a arte 

nacional se inicia numa data precisa, inaugurando algo inteiramente novo. Sabemos 

que para alguns o momento inaugural teria sido a Semana de Arte Moderna de 

1922. Essa versão ignora qualquer contribuição da arte do século XIX, 

considerando-a equivocada e falha. Vimos que para outros, dentre os quais 

Laudelino Freire, esse “início” teria se dado justamente em 1816, com a chegada da 

Missão Francesa. O que se elimina da arte brasileira, nessa outra versão, é a arte 

do século XVIII considerada incipiente. Já para Gonzaga-Duque, a intervenção 

francesa teria frustrado o desenvolvimento de uma feição original brasileira iniciada 

anteriormente. Portanto, nesse caso, a verdadeira arte nacional, esboçada no 

período colonial, teria sido bruscamente interrompida em 1816, o que configura o 

pessimismo da visão do crítico. Por ora nos parece oportuno apresentar essa 

diversidade de versões sobre o início de nossa arte. Mas acrescento uma 

indagação: como falar de originalidade brasileira sem incluir as misturas e 
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incorporações do estrangeiro? Tanto a arte dos séculos XVIII e XIX, quanto o 

modernismo de 1922 estavam em contato direto com o que se passava na Europa. 

Nos oitocentos, em particular, as cópias tão utilizadas na Academia eram também 

uma maneira de tomar posse do patrimônio cultural europeu. 

Outro ponto levantado na discussão é a relação entre os métodos de ensino na 

Academia e a morosidade na renovação estética, que seria resultado do 

desencorajamento da originalidade dos artistas. Nesse sentido, é interessante 

recorrer a Eliseu Visconti (1866-1944), pintor brasileiro situado entre os séculos XIX 

e XX. Tanto em sua produção pictórica quanto em suas anotações esparsas 

percebemos a inquietação com as transformações em curso mesclada à 

necessidade de assegurar a continuidade da tradição. Vejamos o trecho abaixo, 

retirado de um de seus cadernos de notas, no qual se refere a John Ruskin (1819-

1900): 

As águas correntes de um rio nunca são as águas de ontem, mas o rio é 
sempre o mesmo. Nenhuma chama reproduz fotograficamente os 
arabescos anteriores, mas o fogo é sempre o mesmo. Ruskin é como um 
rio; ele é como uma chama; ele nunca parece igual, se renova sem cessar, 
e é sempre o mesmo.

14
  

Na passagem acima, se revela de forma muito clara, mais do que uma dualidade ou 

coexistência, uma mútua dependência entre renovação e permanência. A mudança 

e renovação da água do rio e das chamas não elimina sua identidade, pois o rio e o 

fogo permanecem os mesmos. Para que permaneçam os mesmos, é necessário que 

as águas passem e as chamas se renovem, ou o rio e o fogo se consumiriam. 

Portanto, sem renovação, não há permanência. Do mesmo modo, sem o trabalho 

constante de experimentação e mudança, a arte morreria. 

A dualidade entre renovação e permanência, os dois lados da mesma moeda, 

também é percebida no trabalho das cópias realizadas pelos artistas em formação. 

Conforme já mencionamos, tanto na Europa quanto no Brasil, as cópias tornaram 

mais evidentes as marcas singulares de cada pintor. Assim, embora a exigência de 

originalidade não se fizesse presente no início do século XIX, as peculiaridades 

individuais foram enfatizadas cada vez mais no correr dos oitocentos, se acentuando 

sobremaneira na passagem para o século XX.  

Compreende-se, assim, que as versões contraditórias sobre a pintura brasileira do 

século XIX foram respostas possíveis às próprias contradições no âmbito da arte. De 
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fato, as novas exigências de originalidade coexistiam com o medo das mudanças 

sucessivas eliminarem a identidade da produção artística. O espaço aberto às 

ousadias não descartava a ligação com as obras antigas, patrimônio compartilhado 

com a Europa. Aí se explica o caminhar no estreito limite entre tradição e renovação, 

visível nas obras dos artistas desse período.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victor Meirelles – Amor Sacro (cópia de Ticiano) 

óleo s/ tela – c.1853-56 - 107 x 88,5 cm 

 Museu D. João VI – registro n.66 
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João Zeferino da Costa – Amor Sacro (cópia de Ticiano)  

óleo s/ tela – 108 x 86,7 cm 

assinado cid, Roma, 1870. 

Museu D. João VI – registro n. 3243 
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