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Resumo 
 
O objetivo da presente comunicação é refletir questões a respeito do lugar do espectador na 
obra de Almeida Junior. Para tanto, usou-se como parâmetro as concepções diderotianas 
sobre a pintura, sendo estas estudadas por Michael Fried nos livros Absorption and 
Theatricality: Painting and Beholder in the Age of the Diderot e Courbet’s Realism. Nesse 
sentido, foram analisadas oito pinturas de gênero, tais como: Futuro artista, 1898, O 
importuno, 1898, Caipira picando fumo, 1893, Amolação interrompida, 1894, Sem título, 
(Cena da família de Adolfo Augusto Pinto), 1891, Recado difícil, 1895, Saudade, 1899 e 
Garoto com banana, 1897. 
 
Palavras-chave: Espectador – Almeida Junior – Pintura do século XIX 
 
 
Abstract 
 
The focus of this communication is to reflect questions about the viewer place in the Almeida 
Junior’s work. We used the parameter as Diderot conceptions about the painting, which were 
studied by Michael Fried in the books Absorption and Theatricality: Painting and Beholder in 
the Age od the Diderot and Courbet’s Realism. We analysed eight genre paintings, such as: 
Futuro artista, 1898, O importuno, 1898, Caipira picando fumo, 1893, Amolação 
interrompida, 1894, Sem título, (Cena da família de Adolfo Augusto Pinto), 1891, Recado 
difícil, 1895, Saudade, 1899 and Garoto com banana, 1897. 
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Michael Fried, em O lugar do espectador, (1980), traça uma nova relação paradoxal 

entre obra de arte e espectador elaborados a partir dos estudos feitos pelo filósofo, 

escritor e enciclopedista francês, Denis Diderot (1713-1784), que com seus 

conhecimentos teve uma participação ativa no desenvolvimento do Iluminismo.  

Fried, que denominou suas reflexões de “ensimesmamento e teatralidade”, observa 

que: 

“[...] a questão fundamental que delineava os Salons e outros textos 
relacionados com eles se refere as condições que devem ser cumpridas para 
que a arte da pintura possa convencer seu público da veracidade de suas 
representações. (Diderot escreveu o primeiro dos nove Salons em 1765, e o 
último em 1781; os de maior extensão e interesse datam de 1765 e 1767, 
respectivamente). Para Diderot, este ato de persuasão se dissolvia por 
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completo se os dramatis personae de um quadro parecessem estar se 
exibindo devido o caráter de suas ações, ou se demonstrassem certa 
consciência de estarem sendo contemplados”

1
. 

Sendo assim, a tarefa mais imediata de um pintor era prevenir ou acabar com a 

consciência de seus personagens, fazendo com que estes se entregassem por 

inteiro a suas ações e estados mentais ou, melhor, mostrando-os ensimesmados. 

“[...] Um personagem absolutamente ensimesmado parecerá que não é consciente, 

e que se esqueceu, acima de tudo, de sua condição de objeto ensimesmado, e 

agiria como se nada mais existisse no mundo”2. 

Se o artista assim o fizesse proporcionava um afastamento dos personagens em 

relação ao espectador. Se fracassasse em sua representação, a imagem 

convincente do mundo se transformava em uma construção artificial, que Diderot 

denominou desdenhosamente de um teatro, ou seja, uma falsa construção do 

mundo, que por sua vez, não agradava ao público com suas intenções. Assim, o 

ensimesmamento não deveria ser considerado um efeito pictórico, mas deveria 

servir para acabar com a teatralidade. 

Para Fried, o uso que Diderot fez da palavra “teatro” revelava sua radical oposição 

as convenções que giravam em torno das artes cênicas em sua época. Porém, 

também sugere que a eliminação dessas convenções teria significado o fim do teatro 

como Diderot havia conhecido, e ao mesmo tempo, o nascimento de algo distinto: o 

verdadeiro drama. Importante ressaltar que, nos escritos de Diderot das décadas de 

1750 e 1760, teatro e drama se converteram em conceitos opostos. Com isso, Fried 

conclui que a concepção diderotiana sobre a pintura é “[...] profundamente 

dramática, segundo uma definição do drama que insistia na descontinuidade 

absoluta entre os atores e espectadores, representação e público, como nunca havia 

sido até então”3. É a partir daí que os escritos de Diderot valorizaram a dinâmica de 

uma unidade compositiva de forma idealizada, segundo os quais os diversos 

elementos de um quadro deviam combinar-se entre si, formando uma estrutura 

fechada e auto-suficiente, e assim poderíamos dizer que esta composição afastava 

o mundo da representação do espectador. Fried resume tudo isto afirmando que, 

para Diderot, era necessário que o conjunto do quadro esquecesse ativamente o 

espectador, neutralizasse sua presença e afirmasse precisamente que não se 

importava com a sua presença4. 
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Diderot deixou ainda, no começo de 1763, em seus escritos sobre os Salons, outra 

concepção sobre a pintura, que Fried a denominou de pastoral. Esta fazia oposição 

à concepção que foi chamada anteriormente de dramática. Na verdade, Diderot 

adaptou uma ficção para descrever uma tela, onde ele fazia parte da narrativa do 

quadro, como se ele estivesse dentro do quadro, só revelando no final do texto “[...] 

que as paisagens com figuras que havia descrito com tanto entusiasmo eram 

criações da pintura e não da realidade”5. 

Deste modo, Diderot sugere uma distinção entre essas obras. Ao contrário da 

pintura de caráter dramático, as obras pastorais introduziam o espectador na 

representação. Para Fried esta concepção, que ele denominou de alternativa, por 

desempenhar um papel secundário na crítica de Diderot, era a que se encaixava nos 

quadros de Courbet, seu objeto de estudo. Para nós, a concepção alternativa será 

também importante frente as reflexões que se seguirão sobre a pintura de Almeida 

Junior, contudo entendemos que o nosso pintor em estudo, na verdade, transitou por 

ambas concepções com distinta propriedade técnica e criativa. 

Antes, devemos pontuar o caráter geral e específico da problemática do espectador 

como aparece na crítica de Diderot, pelo menos sobre a arte de pintores como 

Greuze, revelada a partir dos estudos de Fried, isto para nos cercarmos de 

elementos que configuraram como comparativos para nosso estudo sobre a pintura 

de Almeida Junior e sua relação com o espectador. O crítico inicia, portanto, 

pontuando que em princípio todos os quadros postulam a existência de um 

espectador, mesmo quando estes quadros estejam situados em tempos diferentes, 

sendo originário de pintores e de escolas diferentes. Assim, de certa maneira, todos 

trazem, dando maior ou menor ênfase, o assunto “espectador” à tona. Deste modo, 

temos as obras de Jean-Baptiste-Semeón Chardin (1699-1779), e Jean Baptiste 

Greuze (1725-1805), notadamente artistas que pertenceram a gerações artísticas 

distintas. Assim, em Le Château des cartes, 1737, de Chardin, nos é dado a 

observar nesta obra de gênero6, um jovem que aparece sentado diante de uma 

mesa de jogo colocando cartas de baralho em fileira, que para Fried sem dúvida, 

podemos descrever o menino como alguém ensimesmado, ou seja, concentrado na 

sua ação. Da mesma forma nos é apresentado uma versão, em gravura, de Jean-

Jacques Flipart da obra de Chardin Le Jeune dessinateur, Salon de 1759, hoje 

desaparecida. Segundo o autor, a gravura deixa transparecer um jogo de 
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duplicidade entre o ensimesmamento, representado pelo jovem desenhista, sentado 

no chão de costas para o espectador concentrado em sua atividade, e a teatralidade 

encontrada na representação do nu masculino pendurado na parede ao fundo, de 

frente para o desenhista. Fried observa que, 

[...] o efeito do conjunto da imagem é de um ensimesmamento angustiante, 
sem duvida porque o desenhista nos parece “real”, e a figura desenhada 
mera representação. Mas, a justaposição em uma mesma obra de figurantes 
teatrais e ensimesmados, incluídos em diferentes níveis de “realidade”, indica 
avanços posteriores, como a cabeça feminina de gesso, aparentemente 
“cega”, situada ao lado esquerdo do desenhista”

7
. 

Trazendo a análise para a obra La Piété filiale, 1763, de Greuze, tela que apresenta 

uma família, onde todos estão representados em reação a atitude do velho 

paralítico, sobre uma cadeira, que ocupa o centro da composição. Fried deixa claro 

que se trata de uma representação de enimesmamento, mas com diferenças 

significativas, quando comparadas as obras de Chardin. Nos quadros de Chardin o 

ensimesmamento dos jovens não passa de ocupações triviais que, requerem certa 

concentração para finalizar a tarefa. No quadro de Greuze, a atenção ensimesmada 

que os diversos personagens dirigem a cena central, pode ser entendida como o 

início de uma sequência de acontecimentos anterior ao tempo da representação, e 

de grande carga emocional8. 

Tais atitudes pictóricas por parte de Greuze levou a crítica tradicional da época e a 

Fried, a entender sua arte com aspecto sentimental, ao contrário de Chardin9, que 

trazia em suas representações cenas de atividades banais, como comentada 

anteriormente. Fried aponta que essa intensidade tão extrema, carregada de 

sentimentalização dos temas e efeitos ensimesmados, por parte de Greuze, que o 

crítico chamou de “literárias”, foi um meio para alcançar o ensimesmamento, no caso 

de Le Piété filiale. 

Deste modo, é possível observar que os personagens das obras citadas apresentam 

características de ensimesmamento, mas aparentemente o sentimentalismo 

presente na obra de Greuze, traz uma distinção fundamental, a relação da obra com 

o espectador. Em verdade,  

“[...] a concepção dramática teorizada por Diderot e colocada em prática por 
Greuze nos seus quadros de gênero nas décadas de 1760 e 1770 adquiriu 
uma expressão monumental que o público e os jovens artistas da época 
consideraram como um paradigma da verdadeira arte”

10
. 
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Dentre os artistas que permearam este período temos Jacques-Louis David (1748-

1825). Fried em seus estudos nos mostra que, David revelou ao seu aluno Etienne-

Jean Delécluze que achava o Juramento dos Horácios, 1785, uma obra teatral, no 

sentido pejorativo do termo, dado a intensidade do drama procedente do pai e dos 

filhos, como também das mulheres chorosas que antecipavam a tragédia11.  Tal 

comentário deixa transparecer David como um artista atento às questões que a 

crítica da época levantava sobre a pintura. 

Nesse sentido, Fried na sua investigação sobre a tradição antiteatral da pintura 

Francesa balizada pelos escritos de Diderot, caminha de Jacques-Luis David a 

Jeans-François Millet (1814 - 1875), passando por Théodore Géricault, (1791 - 

1824), evidenciando no primeiro artista, os efeitos dramáticos de seus quadros 

históricos, no segundo a ausência de drama e de exageros, como também a 

representação de personagens cuja carência de desenvolvimento intelectual, 

inclusive, quase de consciência, que excluía qualquer tratamento das paixões12. Em 

Géricault, ressalta a representação de pacientes que padeciam de problemas 

mentais, onde estes foram representados como enfermos ensimesmados em 

diversas alucinações obsessivas, que segundo Fried correspondia perfeitamente a 

pintura e a visão de Gericault13.    

Fried, em alguns momentos se posiciona certo de que as representações beiram a 

teatralidade, em outros, deixa em suspensão e mantém a dúvida, ensimesmada ou 

teatral? Dentro de tal contexto, nosso objeto de estudo se aproxima um pouco mais, 

nos permitindo reflexões no que tange a relação da obra com o espectador na 

pintura de Almeida Junior, uma vez que entendemos que a partir desta relação o 

pintor se distinguiu, dentre os seus contemporâneos, mesmo quando consideramos 

sua pintura convencional e acadêmica. 

Consideraremos para nossa análise as obras de gênero do pintor ituano, nessas 

pinturas, Almeida Júnior representou seus personagens de forma descontraída, 

beirando por vezes à intimidade e a privacidade dos representados. Assim, visamos 

maior proximidade entre a tela e o espectador, através da retratação dos costumes e 

do cotidiano burguês de sua época14. Dentre elas, destacamos as obras Futuro 

artista, 1898, O importuno, 1898, Caipira picando fumo, 1893, Amolação 
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interrompida, 1894, Sem título, (Cena da família de Adolfo Augusto Pinto), 1891, 

Recado difícil, 1895, Saudade, 1899 e Garoto com banana, 1897. 

Assim, em Futuro Artista, 1898, temos a representação de um menino que, deitado 

no chão se mostra envolvido com a tarefa de fazer um desenho. Para tanto se 

baseia em uma pintura, que contém aparentemente a imagem de uma paisagem. 

Com a mão esquerda o menino segura a tela que está servindo de modelo e com a 

direita o lápis, que apoiado ao chão, já reproduz alguns riscos de sua futura criação. 

Podemos descrevê-lo como alguém ensimesmado no que está fazendo, e em sua 

atitude de reproduzir o desenho no chão, Almeida Junior registra o caráter 

imediatista de uma criança e do futuro artista que não quer perder o momento 

fecundo da criação, mas parafraseando Fried, “[...] é uma ocupação trivial”15. 

Contudo, vale fazer um parêntese sobre as representações de crianças, onde 

segundo Lourenço, o artista dos caipiras se ocupou em registrar os pequenos, bem 

como “[...] outros artistas, que na época do ituano em Paris estão provocando 

repercussões nesse centro artístico”16. Assim, Lourenço nos traz as telas O rapaz 

das cerejas, c. 1858 e As bolas de sabão, 1867, ambas de Édouard Manet (1832-

1883). Lourenço traz ainda uma observação que nos chamou a atenção por conter 

um comentário de Diderot sobre a relação da pintura com o espectador, assim na 

tela O rapaz das cerejas, onde  

“[...] a queda de algumas cerejas é selecionada pelo impressionista como o 
chamado momento fecundante, surpreendente e objetivo para delinear o 
conteúdo. A escolha garante a troca com o espectador, sendo definida por 
Denis Diderot em Lettres sur les sourds et muets (1751) – moment 
frappant”

17
. 

Essa observação nos leva a conhecer escritos de Diderot que antecederam as 

produções dos Salons de -1765 a 1781-, e que revelam o olhar do crítico sobre a 

pintura francesa livre das concepções “antiteatrais” apontadas anteriormente a partir 

dos estudos de Fried. 

Em O importuno, 1898, tela apresentada ainda no atelier do artista, como uma 

prévia paulistana, e depois foi enviada para 4ª Exposição Geral da Escola Nacional 

de Belas Artes do Rio de Janeiro, em 1899. Trata-se de uma cena de interior de 

ateliê, que é interrompida por algo que chama a atenção do pintor, e que se passa 

fora campo da representação. Tela que apresenta em sua estrutura a forte ligação 
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de Almeida Junior com geometria composicional, que encadeará nosso discurso sob 

o ponto de vista da concepção diderotiana antiteatral da pintura estudadas por Fried. 

Devemos entender, portanto, que toda essa nossa busca por uma reflexão sobre a 

obra de Almeida Junior passa por questões delicadas, principalmente no que tange 

o uso de estudos produzidos em um tempo que não o do pintor de O importuno. 

Corremos o risco de distorcer a historicidade e também o sentido estético do nosso 

objeto de estudo. Mas, nos balizamos na seriedade dos estudos de Fried, onde o 

crítico busca lançar um novo olhar sobre o lugar do espectador a partir dos escritos 

de Diderot, e para tanto trabalhou obras que foram elaboradas em 1737, como o 

caso das pinturas de Chardin, e outras que são de 1870, de Millet. Nesse sentido, 

acreditamos estar trazendo uma nova reflexão sobre questões modernas que 

permeiam a obra de Almeida Junior.   

Voltando a tela O importuno, 1898, identificou-se que o efeito do conjunto é de 

ensimesmamento mutuo, tanto a modelo que se esconde no primeiro da tela, quanto 

o pintor ao fundo, que mesmo de costas convence-nos de sua ação. Porém, a 

teatralidade do esboço que está no centro da tela, contendo o desenho de um corpo 

nu feminino, supostamente do modelo que agora se esconde atrás do cavalete, 

contrasta com o ensimesmamento que predomina na pintura. Dentro desse contexto 

representacional, vale retomarmos o que foi falado anteriormente de Le jeune 

dessinateur, onde Fried observa que, nessa obra percebe-se a justaposição de 

concepções composta de figuras teatrais e ensimesmadas, incluídas em diferentes 

níveis de “realidade”18, fato que também  procede também em O importuno. 

Nas obras consideradas de caráter regionalista a concepção de ensimesmamento 

predomina. Em Caipira picando fumo, 1893, que nos é apresentada em duas 

versões, sendo todas as duas em óleo sobre tela e produzidas no mesmo ano 

(1893). Uma considerada estudo, com dimensões reduzidas – 70 x 50 cm – e outra, 

que é nosso referencial, ganha o dobro das medias – 141 x 202 – cm. Ambas 

participaram da Exposição Geral de 1894, e se diferenciam basicamente no 

tratamento da luz, onde “[...] o artista esmaeceu as tonalidades da maior, pouco 

alterou a escala do próprio modelo e precisou introduzir uma sombra de árvore em 

primeiro plano, à direita, recurso que denota esforço para equilibrar a composição 

maior”19. A tela registra o momento preparatório da confecção do cigarro de palha, 
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um hábito interiorano que mesmo sendo tarefa do dia-a-dia exige concentração, e é 

assim que o caipira se apresenta ensimesmado na elaboração de seu cigarro. 

O quadro Amolação interrompida, 1894, traz também a versão “estudo”, sendo esta 

datada de 1893, e da mesma forma que a tela citada anteriormente, as dimensões 

são reduzidas. Como o próprio nome sugere, o ensimesmamento foi interrompido, 

criando para o espectador um falso instante de teatralidade. Mas, este logo é 

afastado pela percepção de que, o caipira que interrompe o ato de amolar o 

machado demonstra convencimento em sua nova ação. Lourenço observa que, “[...] 

o caipira interrompe a lida de amolar o machado na pedra do rio e com a mão 

sinaliza que já está indo, sugerindo o chamado. Não nos fita diretamente, excluindo 

o espectador da ação”20, mas abre a questão: com quem fala o caipira?  Inferimos 

que a concepção de teatralidade pode se instaurar em uma pintura à medida que o 

espectador é solicitado a fazer o complemento visual da cena em um campo que 

foge o da representação. 

Em Sem título (Cenas da família de Adolfo Augusto Pinto), 1891, uma obra 

encomendada pelo engenheiro de ferrovias Adolfo Augusto Pinto, importante figura 

no cenário de desenvolvimento da cidade de São Paulo naquele período. Foi o 

responsável pelo convite feito a Almeida Junior para participar da Exposição 

Internacional de Artes, Indústrias Manufatureiras e Produtos do Solo, das Minas e do 

Mar em Chicago (EEUU), 1893, onde o pintor de Itu enviou a tela Leitura, 189221. 

Mesmo entendendo que nosso foco neste momento é pautado na concepção de 

antiteatralidade de Diderot, cabe observar que a obra supracitada foi encomendada 

a Almeida Junior pelo próprio engenheiro. Sendo assim, devemos então considerar 

o conceito de intencionalidade apresentado por Baxandall22, onde o artista 

apresentou soluções plásticas e iconográficas que possivelmente iam ao encontro 

da expectativa do comprador. Ou seja, é possível que Almeida Junior, para a 

elaboração do quadro, tenha considerado o fato de que o “freguês” era uma pessoa 

com fortes vínculos com o processo de industrialização de São Paulo entre o final do 

século XIX e início do XX. 

Deste modo, percebe-se, na pintura, a valorização, vários objetos que traduziam 

essa modernidade, como: álbum de fotografia, o jornal de engenharia na mão do 

patriarca, os porta-retratos, o piso de madeira, valorizado nesta época, os quadros 



2836 
 

 

na parede, o grande tapete, o papel de parede, o vidro da porta e o piano. Tudo isso 

mostrava que o cotidiano de sua família estaria permeado por símbolos do 

progresso23. 

Assim, na tela Sem título (Cenas da família de Adolfo Augusto Pinto), composição 

dos sete integrantes do quadro é disposta de forma piramidal, onde a hierarquia 

marca a importância do pai em destaque no primeiro plano, acompanhado de seu 

cão, assim como o lugar dos meninos no plano médio, e no plano de fundo a mãe 

que passa os ensinamentos dos dotes femininos para a filha. Um quadro de extremo 

ensimesmamento, cada componente concentrado em sua ação, e fazem isso em 

silêncio, nos dando a impressão de estarem fazendo várias ações em um mesmo 

espaço em harmonia. 

As telas Recado Difícil, 1895, e Saudade, 1899, são representações de um 

ensimesmamento pleno seguido de grande carga emocional, mas sem beirar a 

teatralidade.  Em Recado difícil, o constrangimento do menino é visivelmente 

desconfortável, e contrasta com a firmeza do semblante e da postura retratada na 

mulher. Em Saudade, temos situação semelhante, as lágrimas que descem dos 

olhos da viúva são convincentes da dor da perda. O registro de um momento tão 

íntimo, por parte do pintor, confirma a ideia de um afastamento do personagem em 

relação ao espectador.  

Deste modo, Almeida Junior em sua tela fez com que o personagem se entregasse 

por inteiro em sua ação e estado mental, mostrando-se ensimesmado. Pautado nos 

escritos de Diderot, entendemos que o pintor de Saudade, conseguiu em sua 

representação uma imagem convincente do mundo, e não uma construção artificial, 

ou um “teatro”. É possível, então, o artista ter criado uma descontinuidade entre 

representação e espectador? Afinal, esta foi a preocupação de Fried em relação às 

concepções diderotianas. Quando Diderot sugere que em La Piété filiale o 

ensimesmamento dos personagens haviam neutralizado a presença do espectador, 

Fried contesta e argumenta que a obra, quando a época de sua exposição, 

conseguiu comover o espectador o deixando com lágrima nos olhos24. Nesse caso, 

identificamos uma semelhança de situação com a tela Saudade, 1899. 
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Nas reflexões que Fried chamou de pastoral ou alternativa, que ao contrário da 

teatral, introduziam o espectador na representação, percebemos um espaço de 

diálogo entre as obras apresentadas de Almeida Junior e as observações de Fried, e 

que revelam ainda uma aproximação com a crítica brasileira da época quando esta 

ressaltou que Almeida Junior “[...] não se perdeu, entretanto, em abstrações frias ou 

no equívoco limitado de procurar a finalidade da arte nela própria. Sua obra foi 

alicerçada em fundo humano e apoiada no caráter social”25.  

Portanto, a análise das obras anteriores revela a qualidade do artista em convencer 

o espectador da veracidade de suas representações, que ora apresenta seus 

personagens estritamente ensimesmados, ora ensimesmados com forte carga 

emocional, sem beirar a teatralidade. Mas vale uma última reflexão sobre a tela 

Garoto com banana, 1897. Nessa tela encontramos a representação de um garoto, 

enquadrado na composição da cintura para cima, e este aparece sem nenhuma 

ambientação. O garoto está vestindo uma “[...] camisa simples de tecido barato”26, e 

um chapéu sobre a cabeça. Na mão esquerda traz uma banana descascada já com 

algumas mordidas. Seu olhar está direcionado para o espectador, sua mão direita 

aproximada dos lábios lhe confere um gesto como se pedisse silêncio para quem o 

observa.   

Dentro do que foi apresentado por Fried, tudo nos leva a pensar que se trata de uma 

representação que beira a teatralidade, onde o pintor preveniu a consciência do 

personagem, afinal o garoto sabe que está sendo observado. Sua atitude deixa 

comparecer algo que nos remete a um momento anterior àquele que foi 

representado. 

Pela caracterização do garoto, tudo leva a crer que é uma pessoa de origem simples 

e de forte ligação com a vida do campo, fato que banaliza o pedido de silêncio em 

relação ao furto da banana. Embora, entendemos que no mundo infantil a 

valorização de atos corriqueiros é potencializada em função das descobertas. O que 

estaria por trás daquele gesto? Lourenço aventa a possibilidade de estar ligado a 

questões pessoais da vida do pintor27. Entendemos que esse espaço criado na 

representação, onde entra o espectador, contribui para conferir o caráter teatral na 

pintura, e no caso, se afasta do drama e do sentimentalismo.  
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Diante do exposto, perguntamo-nos: como questões que permeiam uma 

subjetividade moderna eram entendidas por Almeida Junior? Como o pintor, com 

caráter tipicamente acadêmico, situado na segunda metade do século XIX, 

representou em sua obra a recusa da eloqüência e sentimentalismo? Considerando 

documentos da época, especificamente no texto publicado no Correio Paulistano 

(03/08/1890), assinado por Almeida Junior, percebe-se o quanto foi difícil para o 

“pintor dos caipiras” dialogar criticamente com sua pintura28. Almeida Junior deixa 

claro em seu texto, que a “arte pela arte” era dom para os diletantes ou para artistas 

com boa situação financeira, mas os artistas pobres precisavam viver e para viver 

necessitavam da venda de suas telas. O pintor completa escrevendo que quem 

comprava essas telas era um público que gostava de representações que fugissem 

da sinceridade da natureza, e estas deveriam ser semelhantes as oleografias, uma 

técnica de reprodução  de telas a óleo dos grandes mestres, onde o colorido era 

acentuado pelo efeito da própria técnica. Nesse sentido, Almeida Junior conclui que 

era o “freguês” que enchia de tintas vivas as paletas do pintor brasileiro. 

Contudo, devemos nos valer ainda de um questionário respondido por Almeida 

Junior, pertencente ao álbum da filha do conselheiro Antônio Prado, sendo este, 

membro da aristocracia cafeeira paulistana e proprietário do Correio Paulistano, 

datado de 25 de outubro de 1891. Nas respostas o pintor fala de suas preferências e 

de suas características pessoais. Alguns itens deste questionário nos ajudam a 

refletir algumas características do pintor. Os principais escritores relacionados como 

favoritos de Almeida Junior eram o romancista Honoré de Balzac (1799-1850) e a 

poesia de Victor Hugo (1802-1885), dois escritores que privilegiam na sua obra 

aspectos românticos de cunho social e o retrato de uma sociedade que apresentava 

mudanças significativas. De fato, Almeida Junior deixa transparecer em seu gosto 

literário, elementos que possivelmente figuravam como o equilíbrio entre 

características particulares e o gosto estético da época. 
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