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Resumo  
 
 

 
SOARES, Taís Castro. Memória da fotografia em Pelotas/RS na produção dos 
ateliês de Lhullier e Amoretty (1876-1906). 2009. 174f. Dissertação (Mestrado) – 
Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural. 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas/RS. 
 
 
Este trabalho de investigação insere-se nos estudos sobre fotografia e memória e 
objetiva, por meio de suas conclusões, contribuir para a discussão das relações 
entre fotografia e sociedade no passado, em especial no que diz respeito à memória 
da tecnologia fotográfica. A pesquisa investigou um conjunto de retratos fotográficos 
produzidos pelos ateliês de dois fotógrafos em Pelotas, Rio Grande do Sul: Baptista 
Lhullier e Augusto Amoretty, no período que vai de 1876 a 1906. A investigação 
buscou situar o trabalho desses dois fotógrafos em um contexto de técnicas e 
recursos que estavam sendo empregados no Brasil e nas cidades gaúchas. Para 
esse contexto aproximar-se dos fotógrafos estudados foi necessário traçar o perfil 
biográfico de ambos, considerando elementos e aspectos de suas trajetórias 
profissionais, distinguindo a experiência adquirida por cada um durante o longo 
período em que atuaram na cidade, inclusive delineando as razões e motivações 
que os fizeram escolher Pelotas para a fixação de seus ateliês. Depois desta etapa, 
foi possível partir para uma análise de categorias da quais se inserem os registros 
propriamente ditos. Através desses registros discute-se a importância do estúdio 
fotográfico e do retratista no século XIX. Analisaram-se as técnicas utilizadas pelos 
dois ateliês, confrontando-as com os resultados obtidos em cada um. Observou-se, 
através de uma metodologia de análise e interpretação das imagens, quais os 
elementos que poderiam esclarecer o que foi a tecnologia fotográfica em Pelotas 
nesse período. A análise do conjunto de imagens de Amoretty e Lhullier possibilitou 
detectar similaridades atestadas através da repetição de elementos no que diz 
respeito aos recursos técnicos e imagéticos, o que se tornou ponto central de 
discussão desta pesquisa. Somente a partir daí, pôde-se chegar à questão que diz 
respeito à memória, cujos resquícios foram buscados na semelhança dos registros 
dos dois fotógrafos. Portanto, investigou-se a memória da fotografia produzida em 
Pelotas no século XIX, através da própria materialidade apresentada na produção de 
Lhullier e Amoretty, tendo em vista a condição dos retratos enquanto imagem e 
objeto. Concluiu-se, por fim, a importância da constituição de acervos de originais 
fotográficos para a constituição de uma memória da fotografia.  
 

Palavras-chave: Estúdio Fotográfico. Técnica fotográfica. Memória. 
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Abstract 

 
 
SOARES, Taís Castro. Memory of the photograph in Pelotas/RS in the 
production of the studios of Lhullier and Amoretty (1876-1906). 2009. 174f. 
Dissertation (Master's Degree) - Program of After-Graduation in Social Memory and 
Cultural Patrimony. Federal University of Pelotas, Pelotas/RS. 
 
 

This work of inquiry inserts in the studies on photograph and memory and objective, 
by means of its conclusions, to contribute for the quarrel of the relations between 
photograph and society in the past, in special in what it says respect to the memory 
of the photographic technology. The research investigated a set of photographic 
pictures produced by the studios of two photographers in Pelotas, Rio Grande do 
Sul: Baptista Lhullier and Augusto Amoretty, in a period that goes of 1876 the 1906. 
The inquiry searched to point out the work of these two photographers in a context of 
techniques and resources that were being used in Brazil and the cities of the Rio 
Grande do Sul. This context to come close itself to the studied photographers was 
necessary to trace the biographical profile of both, considering elements and aspects 
of its professional trajectories, distinguishing the experience acquired per item during 
the long period where they had acted in the city, also delineating the reasons and 
motivations that had made to choose them Pelotas for the setting of its studios. After 
this stage, it was possible to leave for an analysis of categories of which if they 
properly insert the said registers. Through these registers importance of the 
photographic studio and the photographer in century XIX is argued it. The techniques 
used for the two had been analyzed studios, collating them with the results gotten in 
each one. It was observed, through a methodology of analysis and interpretation of 
the images, which the elements that could clarify what it was the photographic 
technology in Pelotas in this period. The analysis of the set of images of Amoretty 
and Lhullier made possible to detect similarities certified through the repetition of 
elements in what it says respect to the resources technician and of image, what 
central point of quarrel of this research became. Only from there, it could be arrived 
at the question that says respect to the memory, whose vestiges had been searched 
in the similarity of the registers of the two photographers. Therefore, it was 
investigated memory of the photograph produced in Pelotas in century XIX, through 
the proper materiality presented in the production of Lhullier and Amoretty, having in 
visa the condition of the pictures while image and object. It was concluded, finally, the 
importance of the constitution of quantities of photographic originals for the 
constitution of a memory of the photograph. 
 
Keywords: Photographic Studio. Photographic Technique. Memory. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Essa pesquisa tem origem em estudos anteriores nos quais se observou que 

a memória da fotografia no Brasil é composta sobre hiatos de informação, tanto 

sobre os estúdios como sobre a tecnologia fotográfica. Evidentemente, as lacunas 

de informação são mais volumosas quanto maior é a distância temporal que nos 

afasta do tema de estudo. No que diz respeito à memória da fotografia em Pelotas 

no Rio Grande do Sul1, observou-se como são intensas e freqüentes essas lacunas, 

que são estudadas a mais de uma década na cidade. É o que constato, por 

exemplo, em projetos de pesquisa dos quais integro as equipes, são eles: 

Modernidade, memória e tecnologia na produção fotográfica do Rio Grande do Sul: o 

caso dos estúdios fotográficos em Pelotas (iniciado em 2006), Imagens técnicas: 

memória, história e poéticas (iniciado em 2007) e, A cidade dos intendentes: 

fotografia, modernidade e cidade nas revistas ilustradas do Rio Grande do Sul – 

1900/1930 (iniciado em 2007). Os mesmos contam com a coordenação da Profª. 

Drª. Francisca Ferreira Michelon e vêm sendo realizados no ALEF (Ateliê e 

Laboratório para Estudos Fotográficos) da Universidade Federal de Pelotas/UFPel. 

Recebi uma bolsa de estudos em 2004, quando ainda cursava a Graduação em 

Artes – Habilitação em Artes Visuais do Instituto de Letras e Artes/UFPel, para atuar 

nesse Laboratório. Neste mesmo período, pude acompanhar a investigação para a 

confecção do catálogo lançado em 2005, do qual fui colaboradora, intitulado A 

cidade em imagens: catálogo de fotografias impressas (1913 a 1930) - Álbuns de 

Pelotas, Relatórios da Intendência e Almanaques de Pelotas, organizado pela 

mesma professora. 

Além disso, a própria pesquisa de minha autoria realizada para a conclusão 

do Curso de Especialização em Memória, Identidade e Cultura Material (2005-2007) 

do mesmo modo pôde comprovar a afirmação de que a memória dos estúdios 

fotográficos em Pelotas se traduz, em sua maior parte, em esquecimento. A 

pesquisa buscou traçar a trajetória dos dois mais importantes fotógrafos do século 

XX que atuaram na cidade de Pelotas. Nesse trabalho, intitulado ‗A fotografia entre o 

distinto e o popular: uma memória dos estúdios Foto Robles e Del Fiol em 

                                                 
1 É interessante salientar que o Rio Grande do Sul até a Proclamação da República, em 1889, se 
caracterizou como província, somente a partir daí é que passou a tornar um estado. 
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Pelotas/RS (Século XX), observou-se que embora em se tratando do século XX a 

produção dos dois retratistas se dispersou, restando quase nada desses estúdios 

com as famílias dos fotógrafos ou nos acervos das instituições da cidade. Foi 

localizado pouco material produzido por estes dois ateliês, tendo em vista seu longo 

tempo de atuação na cidade. A maior parte do que foi encontrado estava em 

acervos privados, fato que reitera a importância da guarda de fotografias pelas 

famílias. Por outro lado, no caso de Idelfonso Robles (proprietário do Foto Robles), 

por exemplo, o próprio sucesso do leilão de seu espólio realizado em Porto Alegre 

no ano de 2004, revela que o seu trabalho, tanto as imagens produzidas como o 

equipamento por ele utilizado não foi guardado pela família. No entanto, o mais 

surpreendente é verificar que um fotógrafo com a produção que Robles teve não 

gerou nenhum espaço de guarda de suas fotos, nem suscitou o interesse na 

comunidade pela guarda da memória do seu estúdio, que fechou definitivamente 

suas portas no ano de 2008. Sobre esse estúdio impressiona que o mesmo manteve 

até o fechamento o fotoquímico como processo primeiro. Esse estudo sobre a 

fotografia no século XX, contrariando uma ordem cronológica crescente, antecede a 

pesquisa em questão, que retrocede no tempo para colaborar com mais algumas 

peças desse grande quebra cabeça que busca remontar a memória da fotografia em 

Pelotas. 

 Faz-se necessário deixar claro por que se optou por estudar a Memória da 

Fotografia e não a História da Fotografia, de acordo com o título do capítulo.  Esta 

opção se deve ao fato de que os conceitos de Memória e História estão inseridos em 

diferentes campos, que embora se entrelacem de forma inevitável, buscam de 

maneiras distintas a construção do passado, bem como a forma de transmiti-lo. 

Embora tanto a História quanto a Memória nos falem sobre a representação do 

passado, a História apenas recentemente passa por um lento processo que a 

desvincula do pressuposto positivista que busca desvendá-la por meio de uma 

documentação que contém informações fechadas, limitando as fontes históricas, 

sobretudo, ao documento escrito. Essa limitação que acompanhou e ainda hoje, de 

forma menos confortável, acompanha a História acaba por encerrar o passado 

baseada em uma intenção de legitimidade buscada nos documentos, tendo como 

objetivo a exatidão da representação do fato. A História visa por em ordem, 

sobretudo cronológica, os acontecimentos, buscando revelar as formas do passado, 

impondo consciente ou inconscientemente certa distância entre passado e presente. 



 22 

Já a Memória modela as formas do passado, pois segundo Pierre Nora(1993) a 

mesma é a vida veiculada por grupos de gente viva em permanente evolução, 

aberta a dialética da recordação e da amnésia, inconsciente de suas sucessivas 

deformações, vulnerável à manipulações e à revitalização. É através dos sentidos 

dos acontecimentos que a memória interfere no processo ‗atual‘ das representações. 

A mesma permite mesclar os fatos passados com percepções imediatas, tornando-

se aberta principalmente à subjetividade e, conseqüentemente, às variações ao 

longo do tempo, tendo em vista a própria dimensão coletiva que a ela é atribuída. 

Segundo Candau (2002, p. 56), referindo-se à História e à Memória, 

respectivamente: ―La preocupación da la primera es poner orden, la segunda está 

atravessada por el desorden de la pasión, de las emociones y de los afectos‖. É por 

isso que nesta pesquisa optou-se por trabalhar com a Memória da Fotografia e não 

com a História da Fotografia, visando que a metodologia posta em prática baseia-se 

não somente na objetividade contida na documentação escrita (anúncios de jornais 

e outras fontes escritas), mas, da mesma forma, na subjetividade revelada nas 

entrevistas realizadas e principalmente nas fontes fotográficas e em todos os 

aspectos que envolveram a sua produção.  

Ao longo da investigação foram encontrados inúmeros registros de fotógrafos 

que fixaram seus estúdios na cidade de Pelotas, em outras cidades brasileiras e em 

Montevidéu, no Uruguai, no período pesquisado. Com isso, percebeu-se que houve 

um contexto da produção fotográfica no Estado, dentro do qual se insere o caso 

pelotense. A observação deu-se pelo estudo comparativo em relação aos registros 

confeccionados em outras cidades gaúchas. Muitas observações feitas 

fundamentaram-se nas afirmações dos autores estudados. Destaca-se a afirmação 

de Kossoy (2002) de que na década de 1860 inicia-se a expansão da fotografia no 

Brasil devido à introdução de processos que utilizavam o negativo/positivo. Por outro 

lado, Turazzi (1998) menciona como no Brasil a fotografia foi expandida pelo apoio do 

Império e mais precisamente do Imperador que instituiu a figura do fotógrafo imperial, 

título concedido aos retratistas de destaque e que incentivou as exposições 

fotográficas (nacionais, regionais e locais). Essas últimas contribuiam de forma direta 

para a divulgação do trabalho ofertado pelos fotógrafos do século XIX e, 
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consequentemente, por seus ateliês2. Diante dessas afirmações, estabeleceram-se 

elos no cruzamento desses dados que sintonizaram a produção fotográfica pelotense 

no período abordado com o que era produzido no restante do país no mesmo 

período.  

Foram tomados como objetos centrais da pesquisa, sobretudo, os ateliês3 

dos fotógrafos Baptista Lhullier e Augusto Amoretty, que ofertaram seus serviços em 

Pelotas desde o último quartel do século XIX até o início do século XX. Optou-se pela 

investigação desses dois retratistas, pois estes se distinguem dos demais que 

existiram na cidade nos seguintes aspectos constatados: o significativo número de 

retratos identificados nos acervos como sendo desses estúdios; a constância dos 

anúncios de ambos os estúdios nos periódicos da época, as técnicas anunciadas, as 

técnicas encontradas nas fotos localizadas; a qualidade técnica de cada estúdio e a 

história de cada fotógrafo. Contudo, a herança visual que esses dois estúdios 

deixaram para as gerações futuras foi um conjunto vasto e ao mesmo tempo 

disperso, localizado, especialmente, com famílias. São, portanto, vários conjuntos em 

diversos domínios. São fotografias em carte de visite4, carte gabinet e outros formatos 

nos quais há o que ficou de informação sobre a memória da fotografia na época. 

Sobre os estúdios e a memória desses fotógrafos praticamente nada restou. Diante 

desse fato, constata-se que a memória dessa fotografia de estúdio do século XIX, na 

qual técnica, tecnologia e representação eram procedimentos ainda muito 

particulares de quem os fazia, encontra-se, como possibilidade, quase que 

exclusivamente nos exemplares fotográficos que chegaram ao presente. Do que 

restou dessas imagens, busca-se por meio de categorias que situam os processos e 

procedimentos fotográficos no século XIX, recuperar parcialmente (porque o 

esquecimento e o descarte de dados já silenciou a maior parte do que se desejaria 

retornar do passado) a memória desses dois cada estúdio, a fim de elucidar o que 

lhes era e lhes fazia particular. 

 

 
                                                 
2 De acordo com a bibliografia utilizada e com as notícias de jornais que anunciavam os fotógrafos, 
podem ser utilizados como sinônimos de ateliê fotográfico as expressões: oficina fotográfica, estúdio 
fotográfico e estabelecimento fotográfico. 
3 A grafia dos nomes dos fotógrafos e de seus respectivos ateliês está de acordo com os selos 
encontrados nas fotografias e com os anúncios de jornais pesquisados. 
4 Neste texto, manterei em francês a denominação dos seguintes formatos: carte de visite e carte 
gabinet. Os mesmo cartões são popularmente conhecidos no Brasil como cartão de visita e cartão 
gabinete, respectivamente. 
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É fato que aqui não é possível abordar todos os fotógrafos citados e suas 

respectivas produções, bem como aqueles anônimos - o que possibilita a continuação 

deste trabalho, assim como seria impossível ignorá-los por completo. Suas produções 

e seus anúncios nos jornais contribuíram diretamente para a contextualização do 

fazer fotográfico em Pelotas no recorte temporal estudado. A seleção de alguns dos 

registros e anúncios desses fotógrafos possibilitou um estudo comparativo no qual se 

podem observar diferenças e, principalmente, similaridades entre o trabalho desses 

retratistas com o que era ofertado e anunciado por Lhullier e Amoretty. Somente 

dessa forma é que se pode afirmar a legitimidade do trabalho dos fotógrafos 

enfocados, dentro de um panorama da história da fotografia no Rio Grande do Sul, e 

mais precisamente na cidade de Pelotas. 

A seguir, faz-se um apanhado sobre as fontes pesquisadas, que, de forma 

hierárquica neste trabalho organizam-se em: fontes iconográficas (originais e 

reproduções), fontes escritas impressas e fontes orais. 

Apesar de o enfoque situar-se nos retratistas Amoretty e Lhullier, ao longo do 

trabalho foram surgindo registros originais de diversos outros fotógrafos (ateliês) 

atuantes em cidades gaúchas no período pesquisado. Pode-se citar de Porto Alegre: 

Barbeitos & Irmão, Photographia Ferrarri, Gonçalves Photographo, Otto Schönwald, 

Santos & Iglesias e Virgilio Calegari; de Pelotas: Barreto de Menezes, Carlos Serres e 

Irmão, Jorge Wetzel, Menna da Costa e Pedreira & Littran; de Rio Grande: John King 

e Ricardo Giovannini; de Santa Vitória: José Hipólito Garcia e Photographia Almeida; 

de Jaguarão: Eugênio Rache, A. Bozzoli e A. Ansin, e, de Arroio Grande: Affonso 

Amoretty e P. Pasian. Fora do Rio Grande do Sul, foram encontrados registros dos 

estúdios cariocas Photographia Allemã - Alberto Henschel & Cª, Ao Retrato Fiel, 

Carneiro Silva e Tavares e, Cristiano Pacheco, e, das oficinas uruguaias 

Photographia Del Progresso (de Pedro Yriarte) e a do fotógrafo Pedro Beretervide, 

ambas fixadas em Montevidéu. Além destes, os registros anônimos se apresentam 

em quantidade considerável e existem aqueles nos quais é fornecida a sua autoria, 

mas não está identificada a cidade em que a fotografia foi produzida, nesta categoria 

encontra-se o trabalho dos retratistas: Eduardo Michelmo, Ernesto Cloal (o endereço 

escrito em espanhol no verso de seus cartões aponta a possibilidade de terem sido 

produzidos no Uruguai), Fernando Suzini, W. S. Bradley, Burne (cujo primeiro nome 

se apresenta ilegível no verso do cartão), e, Rodolpho Lindemann, que, embora se 

saiba que ele tenha fotografado, sobretudo na Bahia e em Pernambuco, de acordo 
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com Pedro do Lago e Fernandes Júnior (2000), não se pode apontar o local exato em 

que foi produzido o registro. A totalidade desses registros representa o que Boris 

Kossoy, em seu livro Fotografia e História, chama de fontes primárias, argumentando: 

 
...Uma fotografia original é, assim, um objeto-imagem: um artefato 

no qual se pode detectar em sua estrutura as características técnicas típicas 
da época em que foi produzido. Um original fotográfico é uma fonte primária. 
Já uma reprodução (que por definição pressupõe-se integral), seja ela 
fotográfica, impressa, etc., realizada em períodos posteriores, serão 
detectadas, obviamente outras características, que diferem, na sua 
estrutura, do artefato original de época. Uma reprodução fotográfica - 
qualquer que seja o seu conteúdo - remete a um objeto-imagem de segunda 
geração mesmo que sejam empregados em sua confecção procedimentos 
tecnológicos analógicos aos da época em que a foto foi tomada, Uma 
reprodução é, pois, uma fonte secundária. (2001, pg. 40 - 42) 

 

 

Levando em conta a colocação do autor, é necessário salientar que das 

fontes fotográficas originais encontradas, somente um registro foi cedido pela 

Biblioteca Pública Pelotense, os demais foram fornecidos por acervos privados, 

perfazendo um total de duzentos e setenta registros, duas chapas de vidro e um post 

card5. Desses originais, nove têm a autoria de Augusto Amoretty e vinte e sete a 

autoria de Baptista Lhullier. Tais fotografias foram retiradas dos álbuns6 guardados ao 

longo das gerações pelas famílias Santos de Santa Vitória do Palmar, Heslte de 

Pelotas, e, Costa e Medeiros da cidade de Herval/RS. Também foram cedidas 

fotografias avulsas pertencentes à Olga Cunha, Zélia Soares, Walter Couto, às 

famílias Lhullier e Robles Iglesias, e à coleção da Professora Francisca Ferreira 

Michelon. Esses registros foram devidamente digitalizados para serem reproduzidos 

neste trabalho e através deles foi possível identificar a autoria de boa parte das 

                                                 
5 Conhecido no Brasil como cartão postal. 
6 Nesta pesquisa, sobressaem quatro álbuns investigados nomeados como álbum 1, 2, 3 e 4, 
expostos respectivamente em anexo. Os álbuns numerados de 1 a 3 pertencem à família Santos de 
Santa Vitória do Palmar/RS. E o álbum 4 pertence à família Costa de Medeiros, de Herval/RS. Tais 
álbuns apresentam estados de conservação variáveis, possuem formato retangular com capa de 
couro adornada. Sendo que, como pode ser observado em anexo, as folhas dos álbuns 1 e 2 
possuem compartimento para os formatos carte de visite e carte gabinet e aquelas dos álbuns 3 e 4, 
de menor dimensões, comportam somente o formato carte gabinet. Chama atenção os registros 
oitocentistas cedidos pela família Elste de Pelotas, que passaram a ser guardados em dois álbuns 
comprados em uma viagem ao Egito realizada já no século XX. Esses conteúdos imagéticos foram 
transferidos de seu contexto original, embora não se saiba se antes disso essas fotografias eram 
guardadas em álbuns produzidos no século XIX ou se caracterizavam como registros avulsos como é 
o caso de outros encontrados (o que não lhes destitui de valor documental). Sendo assim, os álbuns 
egípcios, por não pertencerem ao contexto do século XIX, não foram anexados à dissertação. 
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imagens, as técnicas e os procedimentos utilizados pelos fotógrafos, os padrões 

vigentes na época, e, a cidade e o endereço onde se situava o ateliê. 

Devido à impossibilidade de pesquisa na Biblioteca Pública Pelotense, o 

projeto conta com cento e sessenta e cinco reproduções (com suas respectivas 

legendas), ditas fontes secundárias. As imagens foram reproduzidas em 2000 para o 

Catálogo Fotográfico - Século XIX/1930 - Inventário, Catalogação, Duplicação e 

Ampliação do Acervo Fotográfico da Biblioteca Pública Pelotense, organizado pelas 

Professoras Anaizi Cruz Espírito Santo e Francisca Ferreira Michelon, e que partiu de 

um trabalho de pesquisa dessa segunda. O catálogo apresenta as fotografias que 

pertencem ao acervo fotográfico da Biblioteca Pública Pelotense, referente à 

documentação da cidade de Pelotas. Essas fotos têm como tema não somente a 

paisagem natural e urbana da cidade, mas também as pessoas que em Pelotas ou ao 

redor dela habitavam. Nesse catálogo foram reproduzidos trinta e oito retratos da 

autoria de Baptista Lhullier, e, dezessete retratos e duas fotografias do prédio 

comercial de Pelotas da autoria de Augusto Amoretty. Além das que foram retiradas 

desse livro-documento, há duas reproduções de Amoretty encontradas no álbum da 

família Costa de Medeiros (Herval/RS) e outra que foi cedida por Cláudia Campos 

Ribeiro. No que diz respeito a Lhullier foram fornecidas três reproduções pela família 

do fotógrafo, uma pela uruguaia Arantxa Margolles Beran e outra foi encontrada no 

álbum da família Costa de Medeiros. A pesquisa, nesse caso, tem a possibilidade de 

observar setenta registros de Lhullier e trinta e um de Amoretty, entre originais e 

reproduções, perfazendo um total de cento e uma fotografias. 

Além desses dois fotógrafos, outros retratistas que se encaixam no período 

estudado podem ser encontrados no catálogo citado, dentre eles temos: Brisolara, C. 

Sintich, Carlos Serres & Irmão, G. Renouleau, Henrique Patacão, Jorge Wetzel, L. 

Lanzetta, Lafayete, Santiago de Castro, ambos atuantes em Pelotas; Ricardo 

Giovannini, Giovannini & Petrelli e John King, atuantes em Rio Grande, Raphael 

Grecco, que fixou estúdio em Bagé, Antonio Ansin de Jaguarão, e o fotógrafo Santos 

de Porto Alegre. A soma total das reproduções desse catálogo, conta com aquelas 

que se encontram no anonimato e com aquelas cuja procedência do local de 

produção é ausente no registro, como é o caso das fotografias de Charlie e Etchard, 

Fontana & Irmão, H. Bolello, Perret Filho e Waldemar Mitzcun. 
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Das fontes escritas impressas destacam-se os jornais que circulavam na 

cidade de Pelotas na época, são eles o Diário de Pelotas, o Diário Popular, A opinião 

Pública, o Jornal do Comércio e o Correio Mercantil, que forneceu o maior número de 

anúncios. Os anúncios em questão, quando do início desse trabalho, já haviam sido 

levantados pelo projeto Memória Fotográfica de Pelotas Século XIX – 

Desdobramento e relevância para o conhecimento sob ponto de vista da preservação 

de acervos, coordenado e desenvolvido pela Professora Francisca Ferreira Michelon. 

Sobre o levantamento já feito pelo projeto, organizou-se as informações e elaborou-

se uma classificação desses anúncios pela qual foi possível situar a atuação dos 

fotógrafos anunciados no tempo e no espaço. Nesse tipo de fonte, o anúncio, é 

possível levantar dados como: o fotógrafo anunciado, as técnicas anunciadas por ele, 

o custo das fotografias, a cidade e o endereço do ateliê, e a data em que foi ofertado 

o serviço do fotógrafo. Entre 1875 e 1910 foram encontrados cento e noventa e 

quatro anúncios relacionados à fotografia.  Foram anunciados cerca de quatorze 

fotógrafos/estúdios fixados em Pelotas, são eles: Baptista Lhullier, Gabinete 

Photographico de Chute e Brooks, Fleurquin & C., Jorge Wetzel, Menna da Costa, 

Nova Photographia de Augusto Amoretty, Photographia Renelleau, Photographia 

Americana de Virgilino F. Gomes, Photographia Imperial de Barreto de Menezes, 

Retratos, Santiago de Castro, Sintich, Thomaz King e Littran. Da mesma forma, foram 

anunciados fotógrafos de outras cidades gauchas como: Raphael Grecco de Bagé, 

Luiz Terragno de Porto Alegre e, Ricardo Gionannonni e Nicolau Petrelli de Rio 

Grande. Todos tinham a cidade de Pelotas como itinerário ou nela se fixaram por um 

curto período de tempo. Em se tratando do ateliê de Augusto Amoretty, contam-se 

sessenta e um anúncios entre 1876 e 1901, vários deles repetidos. Já o 

estabelecimento de Baptista Lhullier, entre 1877 e 1887, totaliza onze deles, 

somando desse modo, setenta e dois anúncios dos ateliês focados na pesquisa (vide 

tabelas nos apêndices). Além do que era anunciado pelos ateliês, foram encontrados 

outros anúncios relacionados à fotografia como: exposições em Pelotas, salas de 

arte, exposição estadual, exposição internacional, concursos fotográficos, fotógrafos 

itinerantes e novidades fotográficas.  

É importante ressaltar aqui que partindo da análise, principalmente, das 

fontes fotográficas e das fontes escritas, é que se optou trabalhar com o período que 

vai de 1876 a 1906. Para a determinação deste recorte temporal, nas imagens 

fotográficas foram analisados: a autoria da imagem, as datas inseridas nas 
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dedicatórias, a técnica utilizada para a feitura e comercialização do registro e os 

padrões fotográficos característicos da época. Nas fontes escritas observaram-se: a 

autoria dos anúncios, as técnicas anunciadas e as datas em que os fotógrafos 

ofertaram seus serviços por meio dos anúncios nos jornais já citados. Embora se 

tenha encontrado outros fotógrafos, o recorte temporal desta pesquisa foi dado em 

função da atuação de Lhullier e Amoretty em Pelotas. Sobre o primeiro pode-se dizer 

que seus anúncios foram veiculados entre 1877 e 1887, e as dedicatórias 

pertencentes aos registros de sua autoria balizaram o período entre 1890 e 1906. Já 

Amoretty anunciou seu estúdio entre 1876 e 1901, e as dedicatórias em seus 

registros demarcam o período entre 1888 e 1896. O entrecruzamento desses dados 

tornou viável optar por tal recorte, tendo como marco de início o ano de 1876, data do 

primeiro anúncio de jornal publicado por Amoretty (no Correio Mercantil), logo na sua 

chegada a Pelotas. E, como marco de fechamento do recorte tem-se o ano de 1906, 

data da última dedicatória encontrada em um retrato individual de Lhullier. Não há 

elementos que balizem na produção dos dois retratistas o período anterior a 1876 e 

posterior a 1906, com exceção do post card produzido por Lhullier, que está datado 

de 1922. Nesse caso, há uma lacuna na documentação que refere à atuação de 

Baptista L. entre 1906 e 1922, que a principio não será esclarecida, pois não há 

informação sobre esse período.  

Diante da falta de informação sobre a trajetória de Lhullier e Amoretty, 

buscou-se, o recurso de obter dados com a família desses fotógrafos. Das fontes 

orais, destacam-se as entrevistas feitas com roteiros previamente estabelecidos. Da 

família Lhullier, foram localizados três depoentes, Alfredo C. Lhullier e Joaquim 

Alfredo Lhullier da Cunha, ambos, bisnetos do fotógrafo Baptista Lhullier, e, Daura 

Duro Lhullier, neta do mesmo retratista, hoje com noventa e sete anos de idade (vide 

roteiro de entrevista e tabela de dados nos apêndices). Cada sessão de entrevista 

teve duração de aproximadamente duas horas, tendo em vista que com o Sr. 

Joaquim Alfredo Lhullier da Cunha foram realizadas três sessões e uma visita ao 

mausoléu da família Lhullier no Cemitério Ecumênico São Francisco de Paula 

localizado em Pelotas, onde está enterrado o fotógrafo Baptista Lhullier (vide 

registros do mausoléu em anexo). Embora haja uma distância de gerações entre o 

retratista e os entrevistados, os depoimentos orais puderam apontar alguns vestígios 

sobre o fotógrafo e seu ateliê, além de serem fornecidos escritos produzidos por 

familiares, como a árvore genealógica da família, por exemplo. Quanto à família 
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Amoretty, nenhum depoente foi localizado. A falta de informação oral encontrada 

durante a pesquisa aponta para o silêncio, e, para o esquecimento desses dois 

comerciantes que tanto contribuíram para a solidificação do comércio fotográfico em 

Pelotas.  

O principal objetivo desse trabalho consiste em atestar se há uma memória 

intrínseca ao conjunto de fotografias produzido por Baptista Lhullier e Augusto 

Amoretty encontrado pela pesquisa. Quanto aos objetivos específicos, os mesmos 

consistem em: 1. Contextualizar a produção de Amoretty e Lhullier diante do que 

estava sendo produzido no restante do país e mais especificamente nas cidades 

gaúchas. 2. Traçar um perfil biográfico enfatizando as trajetórias profissionais desses 

fotógrafos. 3. Analisar os materiais e técnicas utilizados por Lhullier e Amoretty, bem 

como os padrões de imagem contidos em seus registros. 4. Comparar as duas 

produções, tanto em termos técnicos quanto imagéticos. A delimitação do universo 

da pesquisa se dá no limite da delimitação das próprias fontes que deram origem ao 

projeto. Partindo dessas fontes foi possível a organização da metodologia utilizada, 

que abrangeu a coleta de dados (coleta documental, observação, entrevista e 

análise do conteúdo), a sistematização dos dados (seleção, classificação conforme 

as categorias) e a interpretação de dados (confronto dos resultados com os 

esquemas elaborados, confronto dos resultados com a teoria atualizada). Assim, a 

organização instrumental da pesquisa dividiu-se em: 1. Organização das fontes 

impressas (o levantamento de dados realizado nos jornais do período, 

oportunamente, se apresenta imprescindível para confrontar alguns dos dados não 

afirmados pela documentação localizada com os depoentes). 2. Elaboração dos 

roteiros de entrevistas. 3. Organização das fontes visuais (as fotografias localizadas 

devem constituir o universo das fontes visuais sistematizadas e analisadas). A 

revisão bibliográfica sobre técnica e tecnologia fotográfica no período dará conta de 

confirmar a atualidade das técnicas empregadas nos dois estúdios. O método 

interpretativo foi tomado a partir da experiência com estudos de igual natureza, 

referidos na revisão bibliográfica. Somente com base nos pressupostos teóricos e 

metodológicos aqui enunciados, é possível proceder ao estudo do percurso desses 

dois estúdios.  

Para a realização de uma análise sem intrepretações alienadas dessas 

oficinas fotográficas, leva-se em conta as seguintes constatações dadas por 

historiadores da fotografia no Brasil: 1. A escolha dos fotógrafos pelas cidades nas 
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quais instalavam seus estúdios estava diretamente ligada à condição econômica da 

sua população (MOURA, 1983). 2. A itinerância antecedia à fixação do fotógrafo que 

geralmente se dava com a abertura de um estúdio (VASQUEZ, 2000). Com base 

nessas constatações e na observação das fontes localizadas foram formuladas as 

seguintes hipóteses: 1. No período em que Amoretty abriu seu estúdio na cidade, 

essa já apresentava as condições para a fixação de fotógrafos com produção 

contínua e com clientela fixa. 2. Lhullier e Amoretty constituiram um trabalho 

fotográfico tecnicamente alinhado com a produção que se dava nas capitais 

brasileiras, em grande parte definida pelo domínio de processos e técnicas 

praticadas nos países europeus. 3. Embora se evidencie diferenças na qualidade 

técnica da fotografia gerada por Lhullier em relação à Amoretty, o primeiro constituiu 

um estúdio que atendia a mesma clientela urbana do outro. 4. A coexistência dos 

dois estúdios, que disputavam a mesma clientela, deu-se pelo vantajoso tamanho 

dessa na cidade. 5. A produção do retrato deu-se concomitante à produção de vistas 

da cidade, no entanto a guarda engendrada pelas famílias foi o fator determinante 

da permanência das fotografias do primeiro gênero e do desinteresse que gerou a 

perda das fotografias do segundo gênero. 6. Os gêneros que caracterizam a feitura 

do retrato fotográfico no século XIX são aqueles decorrentes das possibilidades 

tecnológicas do meio nesse período.  

Quanto à construção da estrutura do texto, primeiramente, evidencia-se a 

atuação de fotógrafos gaúchos e mais precisamente daqueles atuantes em Pelotas 

através dos registros e dos anúncios de jornais. Ressalta-se a atuação de outros 

fotógrafos com o intuito de impedir que o trabalho de Lhullier e Amoretty seja 

analisado de forma isolada, distanciado do restante que era apresentado nas demais 

cidades gauchas. Desse modo, é necessário traçar um panorama no qual a fotografia 

é agente e conseqüência de valores documentais e estéticos. É o que visa abordar o 

primeiro capítulo desta dissertação, sob o título „A contextualização da produção 

fotográfica em Pelotas (Século XIX)‟. Já o segundo capítulo, „Entre o silêncio e 

permanência: uma análise iconográfica sobre os registros de Amoretty e Lhullier‟, 

busca investigar os elementos da própria imagem. Por meio da observação dessas 

representações fotossensíveis é possível investigar as técnicas e procedimentos 

utilizados, bem como os padrões fotográficos vigentes ao longo do recorte temporal 

abordado. É possível discutir as relações estabelecidas entre fotógrafo, estúdio e 

fotografado, e ao mesmo tempo detectar o princípio da instalação de uma cultura 
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fotográfica na cidade de Pelotas, cuja sociedade demonstrou receptividade pelas 

novidades visuais divulgadas pelos estúdios. É tomada como base para o 

desenvolvimento desse capítulo, a idéia exposta por Grangeiro (2000), pela qual o 

autor comenta que o retrato fotográfico se constitui como o produto mais procurado 

pela clientela. Especialmente elucidativa para algumas questões desse capítulo foi a 

tese de Zita Possamai (2005), na qual o segundo capítulo „O historiador e as imagens 

fotográficas: considerações teórico-metodológicas‟ há uma abordagem sobre as 

possibilidades e as limitações da imagem fotográfica como suporte de memória. Tal 

abordagem auxiliou a elucidar os caminhos a serem percorridos para a reconstrução 

de uma memória da fotografia em Pelotas, que pode ser constatada pela observação 

de elementos intrínsecos ao próprio registro fotográfico. Após a análise iconográfica 

das fontes fotográficas, resta discutir no terceiro capítulo se os registros de Amoretty 

e Lhullier analisados podem servir como suporte da memória da fotografia em Pelotas 

no século XIX, levando em conta a técnica e a estética observadas nos retratos. A 

intenção é discutir de que forma os elementos analisados nas fotografias podem 

desencadear reflexões sobre a memória do próprio universo fotográfico.  
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1 A CONTEXTUALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA EM PELOTAS        
(SÉCULO XIX)  

 
 

Considerando a lacuna que se apresenta com relação à trajetória da 

fotografia em Pelotas, é de interesse desta investigação trazer à tona um panorama 

que situe os fotógrafos que atuaram na cidade e seus ateliês, no período que 

interessa à pesquisa. Para constatar a representatividade desses ateliês, foi 

necessário, para que não houvesse equívocos, traçar um breve paralelo com a 

história da fotografia no Brasil, e mais precisamente no Rio Grande do Sul. Somente 

desta forma foi possível situar a fotografia produzida em Pelotas em um contexto 

mais amplo. Sabe-se que o comércio fotográfico surge no Brasil com a presença dos 

fotógrafos itinerantes, primeiramente, no Rio de Janeiro. Abade Conde, de 

passagem pelo Brasil, fez pela primeira vez três demonstrações do processo de 

daguerreotipia7 ainda em 17 de janeiro de 1840, tornando o Brasil o segundo país do 

continente americano conhecedor da daguerreotipia, depois dos Estados Unidos. O 

imperador D. Pedro II ao assistir a demonstração, imediatamente encomenda seu 

próprio equipamento, tornando-se segundo Maria Inez Turrazzi (1995) o primeiro 

fotógrafo amador do Brasil. Desse momento em diante, comenta Gilberto Ferrez 

sobre a expansão da fotografia no Brasil: 

 
A evolução fotográfica no Brasil seguiu a rigor, e com apenas o tempo 
decorrido de uma viagem, tudo o que foi aparecendo no mundo, tivemos 
artistas fotógrafos à altura dos melhores surgidos nos grandes centros onde 
se traçavam os rumos do novo invento: França, Inglaterra, Alemanha, 
Estados Unidos da América. (FERREZ, 1985, p. 57) 
 

                                                 
7 Segundo as idéias colocadas por Marie-Loup Sougez (2001) em História da Fotografia, a 
daguerreotipia é o primeiro processo fotográfico que possibilitou (com sucesso) a fixação da imagem 
sobre material sensível. Inventado pelo francês Jacques Louis Daguerre em 1837 e patenteado dois 
anos depois, em dezenove de agosto de 1839, a técnica de daguerreotipia consistia em expor à luz, 
no interior de uma câmera escura, uma chapa metálica emulsionada com iodeto de prata (que, em 
conjunto com o brometo e o cloreto de prata forma os haletos derivados da prata). A imagem latente 
formada na chapa era transformada em imagem positiva (visível) através do processo de revelação 
realizado com vapor de mercúrio.  Posteriormente, a imagem era fixada com cloreto de sódio (ou sal 
de cozinha), o permitia a permanência do registro sobre a chapa. Este processo tinha como 
desvantagem: o considerável tempo de exposição que variava de 20 a 30 minutos, a forma espelhada 
da qual se apresentava a imagem e a impossibilidade da multiplicação da imagem devido à ausência 
de uma matriz. Por outro lado, tinha como principal vantagem a altíssima qualidade no que diz 
respeito à imagem, apresentando detalhes com extrema nitidez. 
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Primeiramente, a atuação dos fotógrafos estrangeiros, sobretudo europeus, 

dominou o mercado fotográfico no país. Esses fotógrafos chegavam em navios 

depois de longa viagem, trazendo equipamentos, inovações técnicas, padrões 

fotográficos, entre outras novidades, e traçavam itinerários ofertando seus serviços, 

percorrendo cidadelas e vilarejos a fim de renovar sua clientela, e dessa forma 

abranger um maior número de clientes. Por este motivo, eram denominados 

fotógrafos itinerantes8. A itinerância fotográfica, sem dúvida, contribuiu para a 

disseminação da fotografia em todo país. A facilidade dos fotógrafos estrangeiros em 

conseguir novos materiais por meio de contatos na Europa, na maioria das vezes, 

desbancava a concorrência dos fotógrafos nacionais. De início, o produto ofertado 

em seus itinerários era o daguerreótipo, que proporcionou uma imagem única, 

precisa e fiel do seu referente e ao mesmo tempo lançou um novo espaço 

representativo, conquistando o mérito e a credibilidade até então atribuídos às 

tradicionais técnicas de pintura. O público alvo desses daguerreotipistas era 

constituído por pessoas economicamente abastadas, que podiam pagar por toda 

qualidade imagética e requinte ofertada pelo processo. O daguerreótipo costumava 

vir exposto dentro de luxuosos estojos de madeira, que segundo Pavão(1997) eram 

compostos por duas partes articuladas com uma dobradiça, encerrando uma ou 

duas imagens, sendo que às vezes eram adornados até mesmo com ouro. Devido 

ao longo tempo de exposição exigido pelo processo, era necessário posteriormente 

retocar os registros, mais precisamente os olhos dos modelos, que não 

permaneciam inertes. Como desvantagem para os viajantes se pode apontar o 

volume do equipamento de daguerreotipia, cujo carregamento se traduzia em uma 

atividade extremamente penosa9. A qualidade do daguerreótipo determinou seu 

custo elevado (principalmente para o cliente) e a particularidade de cada registro 

privou a fotografia naquele momento de qualquer vestígio de subjetividade.  

Segundo Pedro Vasquez (2002), o Brasil, igualmente aos Estados Unidos - 

que utilizou a daguerreotipia até a década de 1890 - abandonou a mesma técnica 

tardiamente, no início da década de 1870. O mesmo processo deixou de ser 

                                                 
8 Esses fotógrafos eram popularmente chamados de fotógrafos viajantes. 
9 Por esse motivo muitas vezes eram montados estúdios móveis em carroças ou em curiosas 
bicicletas que circulavam na época. Veículos estes que facilitavam consideravelmente o 
deslocamento dos fotógrafos e que se tornaram essenciais para a divulgação e para venda de 
registros fotográficos. Estes veículos tinham como função suportar e deslocar pesados equipamentos 
como câmeras e tripés, além de todo material fotográfico necessário e uma espécie de mini-
laboratório que possibilitava o processamento desse material no local. 
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utilizado na Europa ainda em meados de 1850 com a introdução do processo10 

negativo/positivo11 inventado na Inglaterra e difundido em 1851. A utilização desse 

processo, embora não tivesse como resultado a perfeição imagética do 

daguerreótipo, facilitou o trabalho dos fotógrafos, reduziu os custos tanto para o 

fotógrafo quanto para quem procurava seus serviços. Isto tornou o registro 

fotográfico acessível para as camadas economicamente desfavorecidas, para 

aquelas que não podiam pagar pela confecção de um daguerreótipo, e que, desde 

então, passam a desfrutar da fixação da auto-imagem. A mesma técnica foi a 

primeira a permitir a multiplicação da imagem fotográfica, utilizando um negativo 

nítido e de qualidade, e a reduzir o tempo de exposição dos retratos para no mínimo 

dois e máximo trinta segundos. Essa reprodutibilidade pôs em jogo a 

verossimilhança com a realidade, atribuída à fotografia desde o começo. Tal 

comparação com a realidade deve-se ao fato de que a técnica fotoquímica se utiliza 

da gravação direta da luz sobre material sensível, o que resulta em uma imagem 

fotográfica fiel ao seu referente. A fotografia, nesse caso, constrói-se através da 

captação da imagem (por equipamentos) e dos procedimentos laboratoriais 

apropriados, trazendo consigo instantes furtados do tempo por conta dessa 

capacidade de apreensão imagética de determinado instante. É importante salientar 

que o realismo fotográfico corresponde à realidade do documento fotográfico, tendo 

a fotografia uma realidade própria, gerada somente por tal meio. De qualquer forma, 

a invenção do processo positivo/negativo trouxe a possibilidade de unir numa 

mesma imagem segundo Fabris (2008): exatidão, rapidez de execução, baixo custo 

e reprodutibilidade, elementos chaves que corresponderam às aspirações técnico-

imagéticas do século XIX.  

Precisamente duas décadas mais tarde, em 1871, o inglês Richard Maddox 

inventa o processo realizado com placas secas12, que recebeu esse nome para se 

diferenciar daquele realizado com o negativo de colódio úmido. Comenta Vasquez 

sobre a invenção de Maddox: 

 

                                                 
10 As técnicas e processos citados aqui serão retomados no subtítulo ‗2.1 Processos, Técnicas e 
materiais‘ encontrado no capítulo dois. 
11 Processo que utilizava uma chapa de vidro como suporte do negativo emulsionada com colódio 
úmido e sais de prata.  
12 Placas de vidro emulsionadas com gelatina e sais de prata que se mostravam mais sensíveis que a 
placa de colódio. 
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Tais características provocaram uma grande procura por essas placas a 
partir da década de 1880 e constituíram um dos fatores facilitadores da 
maior difusão da fotografia e da realização de registros fotográficos em 
movimento, com as fotografias então chamadas instantâneos, sendo ainda 
um dos elementos propiciadores do surgimento da fotografia amadora. 
(VASQUES, 2002, p. 58) 

 

 

Apesar de, em 1883, George Eastman (ou a Eastman Dry Plate Company) 

ter utilizado o negativo com base de papel13 e ter inventado, posteriormente, filmes 

flexíveis (de nitrocelulose, diacetato e triacetato de celulose), as chapas de vidros 

foram utilizadas pelos fotógrafos profissionais até meados do século XX por 

possuírem algumas vantagens. Millard Schisler (1995) as observa: o vidro se 

mostrou como um material estável, não estando sujeito a dilatações ou a mudanças 

provenientes de banhos ou da variação da temperatura e/ou umidade; a reutilização 

da placa de vidro (o colóide era dissolvido em álcool); a boa qualidade na imagem 

(detalhes nítidos). A reprodução dos negativos rígidos era feita primeiramente sobre 

papel albuminado, inventado pelo francês Louis Désiré Blanquart-Evrard em 1850. 

Esse papel de espessura fina foi o mais popular utilizado para a feitura de registros 

fotográficos até meados da década de 1890, quando foi substituído pelos papéis 

emulsionados com gelatina prata. Uma vez que o formato da cópia determinava o 

preço do produto, em 1854, o parisiense André Adolphe-Eugène Disdéri produz 

imagens reduzidas com dimensões de 6 x 9,5cm14, que permitiam a tomada 

simultânea de oito clichês numa mesma chapa. Essas fotografias para serem 

comercializadas eram montadas sobre cartões adornados e de espessura 

considerável, caracterizados pelo formato 6,5 x 10 cm. A criação de Disdéri recebeu 

o nome de carte de visite photographique. Com a ascensão da burguesia no séc. 

XIX, a democratização da fotografia veio com tal formato, que surgiu com custo mais 

acessível para o fotógrafo, e conseqüentemente para sua clientela. O carte de viste 

                                                 
13 O negativo de papel (sensibilizado pelos sais de prata) foi utilizado pela primeira vez por Willian Fox 
Talbot em 1840. Caracterizou-se como o primeiro processo a permitir a reprodução da imagem 
fotográfica, tendo como produto final uma cópia gerada sobre papel sensibilizado (prova de contato) 
que recebeu a denominação de talbótipo ou calótipo. O processo inventado por Talbot também pode 
ser chamado de positivo/negativo. Anos depois George Eastman retomou a utilização do negativo de 
papel em 1883, porém, o meio ligante usado por Eastman caracterizava-se pela mistura dos haletos 
de prata à gelatina. Segundo Pavão(1997) o formato desses negativos era sempre inferior à 9 x 12cm 
e em geral encontram-se com coloração amarelada. 
14 Utilizo aqui a dimensão citada por Pedro Vasquez (2002), embora alguns autores como Annateresa 
Fabris, por exemplo, atribuem uma dimensão de 6x9cm aos registros sobrepostos aos cartões de 
visita. Isto acontece devido à pequena variação no formato apresentada quando as dimensões 
desses cartões são comparadas. 
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passou a satisfazer um desejo de igualdade, onde o burguês cada vez mais grava 

sua imagem pelo êxito pessoal, como um atestado de sucesso, diferentemente do 

aristocrata que se reconhecia, na continuidade das gerações. Mas, sobre o carte de 

visite Annateresa Fabris comenta: 

 
Uma dúzia de cartões de visita custava vinte francos, enquanto que um 
retrato convencional não saia por menos de cinqüenta ou cem francos... O 
cartão de vista supre a ―ausência de retrato‖ nas classes menos 
favorecidas, mas à sua difusão capilar a alta burguesia, opõe uma série de 
estratégias de diferenciação, negadoras da multiplicidade. Além de dirigir-se 
aos artistas fotógrafos, a elite social continua a privilegiar o daguerreótipo 
até a década de 60 e passa a preferir em seguida a fotografia pintada, que 
garante ―a fidelidade da fotografia‖ e a ―inteligência do artista‖, como afirma 
uma revista contemporânea. (FABRIS, 2008, p. 20) 
 
 

 
A grande explosão desse popular formato ocorreu na década de 1860, 

quando se tornou febre no mundo inteiro e passou a ser produzido aos milhões. 

Com o surgimento do carte de visite, a própria fisionomia tornou-se, sem dúvida, o 

produto mais desejado, o que contribuiu para difundir e legitimar a técnica 

fotográfica. Os retratos que compunham os cartões de visitas representavam 

individual e ou coletivamente homens, mulheres e crianças, bem trajados, 

posicionados, no geral, à frente de um cenário pintado e interagindo com um ou 

mais objetos de cena. Na época era de costume presentear amigos ou parentes com 

os cartões de visita, que, algumas vezes, recebiam dedicatórias. Os mesmos cartões 

eram deixados como uma lembrança do fotografado, o que gerou o colecionismo 

desses retratos, que eram muitas vezes guardados nos chamados álbuns de família. 

Os mesmos, inclusive, apresentavam compartimento próprio para a guarda de 

registros caracterizados por tal formato. Esses álbuns, ou as imagens que neles 

foram guardadas mais precisamente, retrataram o círculo principal da vida, que no 

século XIX praticamente reduzia-se a família, provando que a fotografia seguiu estes 

momentos. O álbum de família constrói-se segundo a ‗verdade da recordação social‘ 

ou a idéia do realismo fotográfico (a princípio, num momento em que as classes 

economicamente dominantes ainda recorriam à pintura). Dessa maneira, sendo o 

retrato - que primeiramente é privilégio de poucos, para posteriormente se 

popularizar com o processo positivo/negativo e com a criação do carte de visite - o 

tipo de registro mais procurado até o início do século XX, Grangeiro observa em 

relação ao gênero:  
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Em outras palavras é necessário recuperar os significados deste ato de 
representar a própria vida – uma espécie de crônica sobre si mesmo que 
podia ser oferecida e exibida para todos. Os retratos, afinal, podem colocar 
no centro do palco os sujeitos da história: não apenas a sua obra, 
representada na arquitetura ou literatura, por exemplo, mas, sobretudo, o 
corpo e as concepções de vida dos mais diversos personagens que povoam 
o passado. (GRANGEIRO, 2000, p. 17).  
 
 
 

De acordo com a observação de Pedro do Lago (2000), apesar de ter sido 

encontrado um bom número de fotografias de paisagem no Brasil, a quantidade de 

retratos encontrados que datam da década de 1860 sobressai consideravelmente. 

Esse gênero trouxe consigo a possibilidade de captação fiel da própria fisionomia e 

transformou a fotografia em imagem de incessante consumo, o que consolidou o 

mercado fotográfico nas cidades. O retrato, ou mais precisamente o carte de visite, 

de fato, superou e suplantou o retrato pintado, no que diz respeito ao público mais 

vasto. Depois da criação de Disdéri, surge na Inglaterra em 1866 o carte cabinet, 

que como indica o nome caracteriza-se por uma dimensão maior que a do carte 

visite, medindo 11 x 16,5cm, do qual a cópia ocupava uma área de 9,5 x 14 cm. Este 

cartão propunha o mesmo tipo de apresentação que seu antecessor, no entanto em 

um tamanho maior, o que possibilitou fotografar um grupo maior de pessoas. O carte 

cabinet foi comercializado paralelamente ao carte de visite em livrarias e pelos 

próprios fotógrafos até o final do século XIX.  

O Brasil igualmente a outros países do continente americano acompanhou 

de perto esta evolução fotográfica. O aumento da concorrência obrigou os fotógrafos 

a renovarem sua clientela e a passarem a atuar fora do Rio de Janeiro, como em 

São Paulo, na Bahia, em Pernambuco, e também no Rio Grande do Sul. Embora a 

itinerância tenha predominado em um momento inicial, a fixação dos estúdios 

acompanhou desde o princípio a trajetória da fotografia no Brasil, mais precisamente 

iniciada no Rio de Janeiro. Primeiramente, da mesma forma que os fotógrafos 

viajantes, os ateliês caracterizavam-se pela feitura do daguerreótipo, e 

posteriormente pela oferta de outros sistemas fotográficos que facilitaram, diga-se de 

passagem, o trabalho dos fotógrafos. A abertura de oficinas fotográficas deu-se 

naquelas cidades que apresentaram considerável crescimento populacional, e 

desenvolvimento econômico e urbano, pois somente sob essas condições é que o 

fotógrafo obtinha clientela suficiente para atender as demandas de seu estúdio. 

Ainda assim, é interessante deixar claro que a itinerância fotográfica foi praticada no 
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Brasil até o início do século XX paralelamente à fixação dos estúdios nas cidades. 

Inclusive, muitos fotógrafos proprietários de estabelecimentos realizavam ocasionais 

viagens para ofertarem suas produções, a fim de somar os lucros recolhidos na 

mesma com àqueles adquiridos no ateliê, o que possibilitava a ampliação da renda.  

Tendo em vista a pesquisa realizada sobre os álbuns pertencentes às 

famílias já citadas na introdução, é possível apresentar aqui registros produzidos em 

estúdios pioneiros, fixados no Rio de Janeiro. O fato de estes registros terem sido 

encontrados nos álbuns pertencentes às famílias gaúchas indica que as mesmas ao 

visitarem o Rio, traziam de lembrança retratos produzidos por alguns dos melhores 

profissionais atuantes no país. Outra hipótese é a de que esses registros tenham 

sido ofertados como lembranças de parentes ou amigos que no Rio de Janeiro 

residiram. Muitas vezes, o retrato restava como única lembrança desses entes que 

ficavam para trás. Como exemplo da produção carioca encontrada em tais álbuns, 

apresenta-se na seqüência pelo menos uma fonte original de cada estúdio:  

 

        
 

 

Fig. 01. Cartão de visita produzido na oficina de Christiano Jr. & Pacheco.  
Rio de Janeiro, n/d. 1fot. (6 x 9cm) sobre cartão (6,5 x 10cm). 
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 Fig. 04. Cartão de visita que indica que Alberto Henschel & Cª trabalharam em cidades distintas, e que os mesmos 

receberam o título de fotógrafos da Casa Imperial. Rio de Janeiro, n/d. 1fot. (6 x 9cm) sobre cartão (6,5 x 10cm). 
 

Fig. 02. Cartão de visita produzido no ateliê dos fotógrafos Carneiro Silva & Tavares.  
Rio de Janeiro, n/d. 1fot. (6 x 9cm) sobre cartão (6,5 x 10cm). 

 

Fig. 03. Cartão de visita produzido no estúdio Ao Retrato Fiel. 
 Rio de Janeiro, n/d. 1fot. (6 x 9,5cm) sobre cartão (6,5 x 10cm). 
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Na figura 1 pode-se observar o trabalho em conjunto dos fotógrafos 

Christiano Jr. e Insley Pacheco, dos quais este último foi considerado o introdutor da 

prática de ambrotipia no Brasil, realizando o primeiro ambrótipo15 em solo nacional 

em 1853. No que se segue uma curiosidade sobre o estúdio do Photographo da 

Casa Imperial Alberto Henschel é a de que no verso da fotografia se apresentam 

três endereços de cidades distintas, um o Rio de Janeiro, outro em Pernambuco e 

um terceiro na Bahia. Esta informação indica o atendimento a uma vasta clientela. 

Não era incomum na época o mesmo fotógrafo ser proprietário de mais de um ateliê 

de diferentes localidades. Na maioria desses casos, o estúdio filial ficava sob a 

responsabilidade de outro fotógrafo, profissional encarregado de manter as 

atividades do ateliê longe do proprietário. Chama a atenção no verso do mesmo 

registro o recado: ‗Conserva-se as chapas para reproduções‘. Informação que 

comprova que tal retratista, bem como a maioria dos fotógrafos, no geral, não 

devolvia os negativos à sua clientela.  

Em se tratando da prática dos retratos produzidos nos ateliês do século XIX, 

que desencadeou uma nova ‗mania‘ representativa, é imprescindível dedicar uma 

breve reflexão ao ateliê fotográfico, levando em consideração que o trabalho de 

Amoretty e Lhullier se insere em um panorama homogêneo do qual se encontrava a 

produção de retratos do período.  

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
15 O ambrótipo é gerado através do processo positivo/negativo inventado pelo inglês Frederick Archer. 
Nesse processo, a chapa de vidro sensibilizada com colódio úmido era exposta gerando uma imagem 
negativa, o que permitiu a posterior reprodução ilimitada das cópias. Porém, se colocado um fundo 
escuro por detrás da placa de vidro no momento da exposição tinha-se como produto um imagem 
positiva, denominada de ambrótipo. O mesmo apresentava uma imagem não reprodutível, duradoura 
e de baixo custo, embora não apresentasse a qualidade encontrada no daguerreótipo. O processo de 
ambrotipia popularizou-se justamente devido ao baixo custo com que foi comercializado e passou a 
ser conhecido com o ‗daguerreótipo do pobre‘. O ambrótipo foi inventado por Archer com a 
colaboração de Peter Wickens Fry e é considerado uma variação do processo de colódio úmido. 
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1.1 Oficinas fotográficas oitocentistas 
 

 
O ateliê fotográfico do século XIX, local que pode ser descrito como um 

espaço e ou lugar, um ponto de encontro entre o objetivo (‗realidade concreta‘) e o 

subjetivo (realidade fotográfica, produto final), onde o modelo ao adentrar, 

inconscientemente busca outra realidade, e não aquela do seu cotidiano, mas a 

realidade somente permitida por meios fotográficos. Segundo Grangeiro o ateliê 

fotográfico é: 

 
[...] um espaço onde os conceitos estéticos da arte estavam combinados 
com a agilidade e a eficiência de concretizar a produção íntima de rostos e 
poses, de satisfazer rapidamente, e da melhor maneira possível, o sonho e 
o desejo de posse de um retrato. (GRANGEIRO, 2000, p. 63) 
 
 

 

O estúdio pode ser encarado, antes de tudo, como um espaço virtual e não 

público. Comenta Possamai (2006, p. 278) que o estúdio fotográfico oitocentistas é 

um ―lugar que fazia do fotografar-se ato simbólico revestido de valor especial‖. No 

interior do ateliê oitocentista a captação da imagem, que tinha uma câmera em 

formato de caixa e um tripé como equipamentos principais, se apropriava da cena, 

paralisava/congelava uma realidade forjada, formando um novo meio, o fotográfico. 

Nessas oficinas, a aparência, a organização e a limpeza serviam de atrativos para a 

clientela, sem falar na cortezia e atenção dispensadas pelo fotógrafo, que deveria 

tratar os clientes com simpatia, demonstrando sempre um bom atendimento. O 

fotógrafo deveria despertar a confiança de seu cliente com boas impressões 

causadas por ele e pelo seu estabelecimento. Essa relação entre retratista, estúdio e 

fotografado tornava-se tão importante quanto a qualidade técnica e artística 

ofertada, levando em conta a acirrada concorrência, que se formava, no caso de 

Pelotas na década de 1870. 

 Quanto à estrutura do ateliê, antes mesmo de fixar-se em determinado 

prédio, era preciso que o fotógrafo planejasse todos os detalhes desse ambiente. 

Era necessário prever a descrição da instalação, disposição e organização de todo 

espaço em função da criação e da comercialização dos retratos. O ateliê fotográfico 

deveria possuir pelos menos três peças distintas: aquela onde o fotógrafo recebia os 

clientes, outra onde revelava o negativo e ampliava suas cópias e a última onde ele 
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os fotografava. Nessa primeira peça, o fotógrafo tinha a oportunidade de mostrar 

trabalhos realizados anteriormente que ficavam pendurados na parede ou 

guardados em álbuns disponíveis aos olhares do cliente, para que o mesmo 

pudesse opinar sobre como gostaria de ser retratado. A exposição desses registros 

no interior do estúdio, além de servir de modelo para novos retratos, era uma forma 

do retratista atestar a qualidade do seu trabalho, pois certamente nenhum fotógrafo 

exporia imagens de baixa qualidade técnica ou estética. Pelo contrário, na sala de 

recepção eram expostos sempre os seus melhores trabalhos. Era nessa sala que as 

negociações que diziam respeito à produção do retrato eram feitas, isto é, antes da 

exposição era preciso que o retratista e o retratado combinassem o formato da 

imagem, o preço, o tipo de cartão (suporte), o tipo de acabamento ou retoque (caso 

seja a vontade do cliente) e a intenção e desejo estético do fotografado. Em tal sala, 

todas as minúcias deveriam ser previamente acertadas. Já na segunda peça citada, 

ou no quarto escuro, como era chamado, as paredes eram pintadas de preto, o que 

certamente tornava o ambiente escuro e conseqüentemente um tanto cansativo se 

levarmos em conta o tempo considerável que o retratista deveria ali permanecer. Por 

outro lado, as paredes pintadas de preto impediam a propagação da luz, indesejada 

sobre o material sensível do qual manipulava o retratista, pois a presença da 

luminosidade poderia velar a imagem em algumas partes ou por completo. O 

planejamento dessa sala era necessário principalmente para a manipulação do 

negativo. Porém, era também a sala onde eram ampliadas as cópias e por esse 

motivo a disposição interna deveria ser necessariamente calculada com 

antecedência para comportar elementos como: pia de lavagem, bancada para a 

feitura dos banhos fotoquímicos (realizados em recipientes apropriados) e para a 

disposição do ampliador e prateleiras arejadas para guarda dos produtos químicos.  

As peças dos estúdios fotográficos poderiam variar de dimensões, embora a 

maior delas fosse destinada ao chamado salão de poses. Nesta última estavam 

disponíveis os mais variados tipos de elementos cênicos dos quais a clientela 

poderia escolher. No mesmo ambiente era montado o cenário, de acordo com a 

escolha do cliente, é nessa peça que era construída a visualidade resultante nos 

registros. Era nesse ‗lugar de sonhos‘ que os desejos da clientela poderiam ser 

plenamente saciados, tendo em vista que quanto mais numerosos e diversificados 

esses elementos disponíveis, mais possibilidades eram ofertadas à clientela e mais 

chance tinha o estúdio de agradar a mesma. É devido aos encantos prometidos pelo 
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ambiente fotográfico criado no salão de pose que o estúdio fotográfico oitocentista 

tornou-se um lugar ligado à fantasia no que diz respeito à própria representação. A 

nova visualidade baseada no desejo de representação do cliente, possibilitada pelo 

retrato (produzido sob encomenda), era construída pela ambientação concretizada 

somente nas chamadas ‗salas de pose‘, que, por isso mesmo, tornaram-se a 

principal dependência do estúdio. 

 

 
1.2 Um breve olhar sobre os retratistas gaúchos 

 

 

No que diz respeito à introdução da fotografia na província gaúcha, a mesma 

teve impulso, sobretudo, segundo Pedro Vasquez (2002), com a Guerra do Paraguai 

iniciada em dezembro de 1864 e finalizada em março de 1870. Nesse período os 

combatentes solicitavam o trabalho de retratistas, a fim de perpetuarem suas 

imagens pelo meio fotográfico, pois, diante do temor da morte somente a imagem 

fielmente captada pela fotografia e enviada aos familiares era capaz de aliviar a dor 

da perda. Dos fotógrafos que se destacaram durante tal guerra tem-se o italiano Luiz 

Terragno e o descendente de ingleses Thomaz King16. Desde esse momento, o Rio 

grande do Sul aderiu rapidamente à fotografia como registro principal, substituindo a 

tradição da pintura, e atraiu fotógrafos que passaram a incluir a província em seu 

itinerário. Sobre os fotógrafos itinerantes que percorreram o estado, Hélio Ricardo 

Alves em seu ensaio Fotografia em Porto Alegre no séc. XIX comenta logo no 

primeiro parágrafo:  

 
Pouco se sabe sobre os fotógrafos que percorreram o interior do Rio 
Grande do Sul, ao longo do século XIX. Eram itinerantes que alugavam um 
cômodo em casas ou pensões, ou se acomodavam em hotéis, e quando a 
clientela ficasse saturada iriam para outro lugar. Nunca mais voltavam. 
Vinham do estrangeiro e eram chamados retratistas. (ACHUTTI, 1998, p. 9) 
 
 
 
 

                                                 
16 Encontra-se a grafia deste nome de dois modos: o primeiro caracteriza-se pela grafia de origem 
inglesa, Thomaz King; e o segundo caracteriza-se pela grafia do nome em português, utilizada por 
Pedro Vásquez (2002), Tomás King. Neste texto sigo o exemplo dado pelos anúncios de jornais que 
se utilizaram da grafia inglesa (original). 
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Sobre a fixação dos estúdios no Rio Grande do Sul, segundo o mesmo 

autor, tem-se a cidade de Rio Grande (cidade vizinha a Pelotas) como pioneira, onde 

nela foram instalados os ateliês de Timeleon Zolony e o de Roberto Offer, em 1851 e 

1852, respectivamente (os mesmos fotógrafos eram viajantes e chegaram a passar 

por Porto Alegre ofertando seus serviços). Pioneirismo certamente justificado pelo 

fato de Rio Grande caracterizar-se como uma cidade portuária, por onde chegavam 

em navios, principalmente vindos da Europa, equipamentos e materiais fotográficos, 

e, outras novidades surgidas no ramo da fotografia. O porto de Rio Grande, que 

permanece ativo até os dias atuais, tornou-se peça chave para o desenvolvimento 

das atividades fotográficas no sul do estado. Além desse, merece destaque o porto 

de Montevidéu, no país vizinho, levando em conta que era comum na época o 

intercâmbio entre fotógrafos atuantes no Uruguai e no Rio Grande do Sul, mais 

especificamente na região sul do estado. Pode-se dizer que diferentes daqueles 

fotógrafos que atuaram na metade norte do Estado, que recebiam materiais 

fotográficos vindos do Rio e Janeiro e de São Paulo, os fotógrafos fixados na parte 

meridional do RS recebiam novidades vindas do porto de Rio Grande e de 

Montevidéu. Quanto à produção uruguaia encontrada, podem-se apresentar as 

seguintes imagens: 

 

        
 

 

 

Fig. 05. Fotografia produzida no ateliê do fotógrafo Pedro Beretervide.  
Montevidéu/Uruguai, n/d. 1fot. (5 x 7). 
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Na capital do estado, o pioneirismo ficou por conta do Photographo da Casa 

Imperial Luiz Terragno, considerado o proprietário do primeiro estabelecimento 

fotográfico, instalado em 1853. Não foram encontrados pela pesquisa registros de 

Luis Terragno. Depois dele, outros estúdios foram fixados em Porto Alegre, somando 

no final do século XIX, segundo Possamai (2006) um total que gira em torno de vinte 

fotógrafos atuantes, dos quais se destacavam cinco deles: o espanhol João Antônio 

Iglesias (que atuou boa parte de sua carreira em dupla com o fotógrafo Santos), os 

italianos Irmãos Ferrari, o alemão Otto Schönwald, o italiano Virgílio Calegari e 

Inocêncio Barbeitos (que trabalhou em conjunto com o irmão). Pelo menos um 

registro da produção desses cinco fotógrafos e do fotógrafo S. Gonçalves (atuante 

no mesmo período) foi detectado pela pesquisa, graças à identificação desses 

estúdios porto alegrenses nos cartões que se seguem: 

 

Fig. 06. Cartão de visita fabricado no estúdio Photographia del Progresso, de Pedro Yriarte.  
Montevidéu/Uruguai, n/d. 1fot. (6 x 9,5cm) sobre cartão (6,5 x 10cm). 
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Fig. 07. Cartão gabinete produzido no ateliê de Santos & Iglesias.  
Porto Alegre/RS, 1870. 1fot. (9,5 x 14cm) sobre cartão (11 x 16,5cm). 

 
 

Fig. 08. Cartão gabinete fabricado pela Photographia Ferrari, cuja presença da palheta indica a oferta  
do retoque fotográfico. Porto Alegre/RS, n/d. 1fot. (9,5 x 14cm) sobre cartão (11 x 16,5cm). 

 
 
 

Fig. 09. Cartão gabinete produzido pelo fotógrafo Otto Schönwald.  
Porto Alegre/RS, n/d. 1fot. (9,5 x 14cm) sobre cartão (11 x 16,5cm). 
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Fig. 11. Registro produzido no estabelecimento de Barbeitos & Irmão,  
com número de telefone identificado. Porto Alegre/RS, n/d. 1fot. (8,5 x 12,5cm) sobre cartão (9 x 13cm). 

 

Fig. 12. Cartão de visita produzido pelo fotógrafo S. Gonçalves.  
Porto Alegre/RS, 20 de julho de 1879. 1fot. (6 x 9cm) sobre cartão (6,5 x 10cm). 

 

Fig. 10. Cartão com selo do fotógrafo Virgílo Calegari.  
Porto Alegre, n/d. 1fot. (9,5 x 14cm) sobre cartão (17cm x 23cm). 

 
 



 48 

No que se segue um breve comentário sobre dois dos registros 

apresentados acima. A palheta representada no selo do ateliê dos Ferrari (impresso 

na frente do cartão da fig. 08) indica que o mesmo ofertou o retoque sobre os 

registros, que poderia se caracterizar por uma pequena correção ou pela colorização 

total (pintura) da imagem fotográfica. Tal retoque era realizado com tinta óleo ou 

crayon, conforme a inscrição do verso de outro cartão observado, produzido no 

mesmo estúdio. Esse requinte provavelmente tornou-se viável pelo fato de que os 

irmãos (ou pelo menos um deles) possuíam habilidades ligadas à pintura e, portanto, 

retocavam suas próprias fotografias. Tal intervenção tornou-se comum no século 

XIX, culminando nos dias de hoje com as mais variadas formas de manipulação 

digital. Nos estúdios em que os retratistas se restringiam às atividades fotográficas 

eram contratados profissionais especializados em pintura sobre papel fotográfico. Na 

maioria das vezes, essa habilidade era derivada da prática da pintura sobre tela. Tal 

atividade permitiu que muitos pintores se mantivessem no mercado, continuando a 

garantir sua sobrevivência por meio da utilização dos pincéis. Já o cartão que 

corresponde à figura 11 acima apresentada, produzido pelo ateliê Barbeitos & Irmão, 

chama a atenção pelo fato de em seu verso constar na inscrição o número do 

telefone do estúdio, ‗Telephone 903‘. Dentre todos os registros, esse foi o único a 

fornecer este tipo de informação, caracterizando uma nova forma de comunicação 

entre cliente e fotógrafo, uma espécie ponte que encurtou a distância entre a 

residência e o ateliê fotográfico. Além disso, no verso de todas as fotografias 

encontradas desse estúdio é indicada a feitura de ampliações de retratos e a 

garantia da durabilidade do trabalho, que, diga-se de passagem, se mantém até 

hoje. 

    Fora de Porto Alegre, agora focalizando a região sul do estado, destacou-se 

em Rio Grande o ateliê dos irmãos King, tendo como proprietários Thomaz e John 

King. No século XIX era comum a parceria comercial entre fotógrafos, especialmente 

entre irmãos. Além dos King podem-se citar no Rio Grande do Sul os ateliês porto-

alegrenses Barbeitos & Irmão e Ferrari & Irmão17, e, a oficina pelotense de Carlos 

Serres & Irmão. Embora tenha trabalhado em conjunto com o irmão, Thomaz tornou-

se um fotógrafo de maior destaque no estado, não somente por ter registrado a 

                                                 
17 Os proprietários do ateliê Ferrari & Irmão, eram Carlos e Jacinto Ferrari, que pertenceram à 
segunda geração que comandou o estúdio (Photographia Ferrari) fundado em 1871 pelo pai Rafael 
Ferrari. 
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Guerra do Paraguai, mas por seus registros da mesma guerra lhes renderem o título 

de Photographo da Casa Imperial em 18 de março de 1866. Este título era ofertado 

pelo Imperador Dom Pedro II, que durante seu reinado, distribuiu tal título a vinte e 

um fotógrafos que atuaram em território nacional18, como uma forma de 

reconhecimento e admiração pelo trabalho dos mesmos. Thomaz King caracterizou-

se tanto como retratista, quanto como habilidoso produtor de imagens da cidade, 

como é o exemplo das vistas do porto de Rio Grande pertencentes à coleção de 

Pedro Corrêa do Lago, que mereceram destaque em seu livro O século XIX na 

fotografia brasileira, publicado no ano de 2000. Outra prova de que Thomaz produzia 

fotografias de cidade, e mais precisamente de Pelotas, pode ser constatada no 

seguinte anúncio19 encontrado no jornal Correio Mercantil:  

 
Photographias – O habilíssimo photógrapho Sr. Thomaz King, estabelecido 
e vantajosamente conhecido entre nós, acaba de oferecer-nos mais três 
vistas importantes de um dos principais edifícios da cidade. É o prédio da 
Sociedade Portugueza de Beneficência, visto pela frente, lado e fundo, 
compreendendo uma vista a cada um desses pontos. Como trabalho 
artístico é o que se pode desejar de mais exato e perfeito. Agradecendo ao 
obséquio pedimos ao público a justa recompensa a que tem direito o Sr. 
King, pelo relevantíssimo serviço que está prestando, tornando conhecidos 
por meio da fotografia os principais edifícios do lugar. Estas riquíssimas 
vistas encontram-se a venda por preço módico em casa dos Srs. Guerreiro 
e Martins, quadra S. Pedro, junto a Livraria Americana. (Correio Mercantil, 
Ano IV, Classificado Comercial, p. 01, domingo, 19 de maio de 1878. 
Fonte: pesquisa de Francisca Ferreira Michelon) 

 

 

Somente pela observação deste anúncio é possível comprovar que Thomaz 

King fotografou a cidade de Pelotas, pois tais registros infelizmente perderam-se no 

tempo. Na mesma cidade exerceu suas atividades como retratista em conjunto com 

o pintor Littran, que residiu na mesma cidade. E, se, em relação ao seu trabalho com 

as fotografias de cidade Thomaz King caracterizava-se como um fotógrafo solitário, 

dentro do estúdio por determinado período pôde contar com a parceria de seu irmão, 

que chegou a participar da Exposição Brasileira Allemã em 1881. Dentre os registros 

fabricados por estes fotógrafos em estúdio, foram detectados apenas dois retratos 

                                                 
18 O título de Photographo da Casa Imperial foi dedicado pela primeira vez, em oito de março de 
1851, aos daguerreotipistas atuantes no Rio de Janeiro Bovelot e Prat (os prediletos da imperatriz 
Teresa Cristina). Com este ato Dom Pedro tornou-se, segundo Schwarcz (1998), o primeiro monarca 
a oferecer um título da Casa Imperial a um profissional da fotografia. 
19 O presente anúncio e todos os demais citados seguem precisamente a grafia encontrada nos 
jornais. 
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(figuras 13 e 14), curiosamente um deles somente da autoria de John King e o outro 

da autoria de Thomaz King. Ou seja, nenhum registro foi encontrado da produção 

em dupla desses fotógrafos.  

    

    
  

 

 

       
 

 

 

 

Do mesmo modo, merece ser evidenciado na cidade de Rio Grande o 

trabalho do fotógrafo Ricardo Giovanninni. De sua produção foram detectados nove 

retratos e pelas características apresentadas nos mesmos, é possível perceber que 

Giovanninni atravessou o século fotografando em seu requintado estabelecimento. 

No que se segue, apresenta-se um retrato produzido pelo fotógrafo, que caracteriza 

Fig. 13. Cartão de visita produzido por John King.  
Rio Grande/RS, n/d. 1fot. ovalada sob o cartão (6,5 x 10cm), reproduzida em p&b. 

 

Fig. 14. Cartão de visita produzido por Thomaz King.  
Rio Grande/RS, n/d. 1fot. (6 x 9cm) sobre cartão (6,5 x 10cm). 
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sua primeira fase, isto é, que corresponde ao trabalho realizado no século XIX 

(fig.15), levando em consideração que o mesmo retratista atravessa o século XX 

fotografando. No selo impresso da primeira fotografia, o fotógrafo se refere a sua 

oficina como um ‗Atelier de Photographia e Pintura‘. De acordo com Michelon (2008) 

Giovanninni trabalhou associado à sua esposa, D. Alzira, que realizava retoques e a 

colorização de registros produzidos em seu ateliê. Todavia, infelizmente não foram 

encontradas fotografias colorizadas por tal estúdio e nem se pode afirmar se todos 

os retoques eram realizados por D. Alzira ou por outro profissional contratado. 

 

         
 

 

 

 

Dentre outras cidades situadas no sul do estado, com exceção de Pelotas, 

como veremos adiante, a ausência de pesquisa impossibilita o mínimo de 

aprofundamento do tema que diz respeito à atuação dos fotógrafos oitocentistas, 

bem como ao processo de fixação dos estúdios em tais localidades. Embora se 

saiba que eles de fato existiram como comprovam as fotografias localizadas, muito 

pouco se tem conhecimento sobre a procedência dos mesmos ou de seus 

proprietários. No entanto, as fotografias fabricadas nestes estabelecimentos atestam 

a qualidade do trabalho dos fotógrafos, que ofertavam uma produção à altura das 

grandes cidades. Como é o caso dos registros encontrados de ateliês das cidades 

de Arroio Grande, Bagé, Jaguarão e Santa vitória e que serão vistos 

respectivamente: 

Fig. 15. Cartão de visita produzido por Ricardo Giovanninni.  
Rio Grande/RS, n/d. 1fot. (6 x 9cm) sobre cartão (6,5 x 10cm). 
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Fig. 16. Cartão de visita fabricado por Affonso Amoretty.  
Arroio Grande/RS, n/d. 1fot. (6 x 9,5cm) sobre cartão (6,5 x 10cm). 

 
 

Fig. 17. Cartão de visita produzido no estúdio Photographia Sasiain, coordenado pelo fotógrafo Mello.  
Arroio Grande/RS, n/d. 1fot. (6 x 9cm) sobre cartão (6,5 x 10cm). 

 
 

Fig. 18. Registro de autoria do retratista Raphael Grecco.  
Bagé/RS, n/d. 1fot. (6 x 9cm) reproduzida em p&b. 
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Fig. 19. Cartão de visita de autoria do retratista A. Bozzolli.  
Jaguarão/RS, n/d. 1fot. (6 x 9cm) sobre cartão (6,5 x 10cm). 

 

 

Fig. 20. Cartão de visita do fotógrafo Antônio Ansin.  
Jaguarão/RS, n/d. 1fot. ovalada sob o cartão (6,5 x 10cm). 

 

Fig. 21. Cartão de visita ofertado pelo fotógrafo Eugênio Rache. 
Jaguarão/RS, n/d. 1fot. (6 x 9cm) sobre cartão (6,5 x 10cm). 
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1.2 Ateliês fotográficos em Pelotas 
 

 
1.3 Ateliês Fotográficos em Pelotas 
 
 
Finalmente, chega-se em Pelotas, que no último quartel do século XIX 

apresentou condições econômicas, urbanas e sócio culturais positivas, aderindo às 

inovações vindas de todas as áreas. Da mesma forma que em outras cidades 

brasileiras, a influência projetava-se sobre os grandes centros europeus, que ditaram 

as mais variadas formas de ‗modismos‘. Um exemplo dessa influência é a utilização, 

na época, de vestimentas femininas à moda francesa e de vestimentas masculinas à 

Fig. 22. Cartão de visita produzido na Photographia Almeida.  
Santa Vitória/RS, n/d. 1fot. (6 x 9cm) sobre cartão (6,5 x 10cm). 

 
 

 

Fig. 23. Cartão de visita produzido no ateliê Fotografia Oriental, de José Hipólito Garcia.  
Santa Vitória/RS, n/d. 1fot. (6 x 9cm) sobre cartão (6,5 x 10cm). 
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moda inglesa. Do estrangeiro desembarcavam no pequeno de porto de Pelotas, os 

melhores artigos, alimentos, livros, móveis, etc. A origem estrangeira da mercadoria 

era vista como sinalizadora de uma boa qualidade do produto. Do mesmo modo, 

foram ocorridas significativas transformações na área da educação, saúde e cultura, 

sem falar no surgimento de novos espaços de sociabilidade, como praças, cafés, 

teatros e cinemas. Contribuíram para este contexto, sem dúvida, a chegada de 

imigrantes europeus que fortaleceram o tecido social da cidade moldando o cenário 

que caracterizou uma Pelotas que se pretendia moderna. Sobre o processo de 

imigração em Pelotas, comenta Marcos Allau dos Anjos: 

  
Presente na cidade, o elemento estrangeiro participou do processo na 
medida em que trouxe consigo novas idéias e práticas sócio- econômicas, 
transformando a cidade de características predominantemente de luso-
brasileira em uma cidade cosmopolita, resultado de intenso intercâmbio 
cultural, onde diferentes e diversos grupos sociais entravam em contato 
inelutavelmente. (ANJOS, 2000, p. 24)  

 

 

Diante da afirmação Anjos(2000), pode-se dizer que se na primeira metade 

do século XIX a charmosa Princesa do Sul, como foi carinhosamente apelidada, é 

berço de uma cultura luso brasileira, na segunda metade se mostrará mista, 

resultado de intenso intercâmbio realizado entre os representantes das diversas 

etnias que na cidade se fixaram. Além da ampliação da área urbana da cidade e da 

implantação de obras públicas, houve a instalação da caixa d‘água da Praça 

Piratinino de Almeida, chegada na cidade na década de 187020. A importância dessa 

caixa d‘agua deu-se pelo fato de que a mesma possibilitou o fornecimento de água 

para a cidade. Além da chegada da água, a inauguração da iluminação das ruas 

deu-se com combustores a gás, que substituíram os velhos lampiões no ano de 

1875. Um ano depois, passaram a serem iluminadas por lampiões a querosene, para 

posteriormente, em 1878, a luminosidade originar-se novamente do gás hidrogênio. 

Desde então, a vida noturna da cidade se transforma e os pelotenses aumentam seu 
                                                 
20 Sobre a procedência dessa caixa acham-se dois tipos de informação: a primeira diz que foi 
importada da França em 1874. Já a segunda, diz que foi comprada da empresa Hanna Donald & 
Wilson (Makers Abbey Works), localizada na cidade de Paisley, Escócia, no ano de 1875. De acordo 
com Anjos(2002), o reservatório veio de navio separado em peças para ser montado, juntamente com 
o engenheiro responsável pela coordenação do trabalho de montagem. Para conduzir o material, a 
Companhia Ferro Carril, estendeu trilhos até a praça. Em maio de 1875, a caixa d‘agua começou a 
ser erguida no Largo da Caridade, hoje Praça Piratinino de Almeida. Tal obra foi concluída em 
setembro do mesmo ano. (Informação encontrada no site da Prefeitura Municipal de Pelotas. 
Disponível em: http://www.pelotas.com.br). 
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tempo de viver em publico, convivendo à noite, de acordo com Hallau dos Anjos 

(2002). Com relação a essa Belle Époque vivida na cidade, comenta Conde D‘eu, 

em seu livro Viagem militar ao Rio Grande do Sul: 

 
Pelotas aparece aos olhos do viajante como uma bela e próspera cidade. 
As suas ruas largas e bem alinhadas, as carruagens que as percorrem 
(fenômeno único na província), sobretudo aos seus edifícios, quase todos 
de mais de um andar, com as suas elegantes fachadas, dão idéia de uma 
população opulenta. De facto, é Pelotas a cidade predileta do que eu 
chamarei a aristocracia riograndense, (...) Aqui é que o estancieiro, o 
gaúcho cansado de criar bois e matar cavalos no interior da campanha, vem 
gozar as onças e os patacões que ajuntou em tal mister. (CONDE D‘EU, 
1933, p. 212) 

 

 

É neste contexto que as atividades fotográficas se consolidam em Pelotas. 

Não se pode traçar a data exata de chegada do daguerreótipo, mas sabe-se que a 

prática de daguerreotipia existiu, e que, igualmente ao Rio de Janeiro, chega com os 

fotógrafos itinerantes. Como uma das oficinas pioneiras na cidade, pode-se citar a 

do artista fotógrafo e gravador Charles Serrès. Nascido por volta de 1829, em San 

Michel na França, Charles, filho de Etienne Serrès e Marie Lassale, do mesmo modo 

que outros retratistas estrangeiros migrou para o Brasil fixando ateliê em Pelotas. Na 

mesma cidade, obteve êxito como fotógrafo, dedicando-se durante anos à arte da 

daguerreotipia e mantendo-se no mercado apesar da concorrência que aos poucos 

foi se instalando no local. O próprio selo de seu estúdio indicou uma pista a respeito 

do francês: a de que seu nome sofreu transformações ao longo do tempo e passou a 

ser escrito Carlos Serres. O primeiro nome tornou-se totalmente aportuguesado e o 

sobrenome perdeu a crase no segundo ―e‖. Embora não seja possível comprovar a 

data exata de sua instalação na cidade, de acordo com o verso de seus cartões, um 

dos endereços pelos quais passou seu ateliê situava-se na Rua das Flores número 

80. Mesma rua que permaneceu com este nome até 1869, o que indica que o 

retratista se instalou e produziu seus daguerreótipos na cidade ainda na década de 

1860 ou anteriormente a esta data. Em um segundo momento, o retratista abandona 

o daguerreótipo e passa a trabalhar com os novos processos surgidos. É dessa 

última fase de atuação do fotógrafo, que surgem registros do mesmo e do seu 

trabalho realizado em conjunto com seu irmão (cujo nome não é citado em nenhum 

dos cartões), com quem fotografou em parte da sua carreira. Embora não tenham 

sido encontrados anúncios de jornais desse estúdio, alguns dos registros produzidos 
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localizados em vias impressas pela pesquisa se encarregam de atestar a qualidade 

do produto ofertado pelos dois irmãos (vide figuras 24, 25 e 26). Carlos Serres 

certamente foi um dos primeiros, senão o primeiro fotógrafo a se fixar em Pelotas, 

permanecendo na cidade até a data de sua morte, em 20 de agosto de 1890.  

 

        
 

 

 

          
 

 

 

 

E, se no Rio de Janeiro e em São Paulo a fotografia teve sua efervescência 

na década de 1860, em Pelotas esse cenário formou-se, tardiamente, na década de 

1870, como comprovam as datas das dedicatórias (no verso das fotografias) e os 

anúncios localizados. Desse período em diante, de acordo com os jornais e as 

Fig. 24. Fotografia produzida no ateliê de Carlos Serres & Irmão. 
Pelotas/RS, n/d. 1fot. (9 x 6cm), reproduzida em p&b. 

 
 

Fig. 25 e 26. Registros fabricados por Carlos Serres, um dos fotógrafos pioneiros  
da cidade de pelotas. Pelotas, n/d. 2fots. (9 X 6cm), reproduzida em p&b. 
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demais fontes imagéticas pesquisadas, se proliferaram os estúdios fotográficos na 

cidade chegando a uma estimativa aproximada de pelo menos treze retratistas 

fixados e três fotógrafos viajantes, que pela cidade passaram no período 

pesquisado. Como nas grandes cidades, o gênero mais procurado era o retrato, o 

que permitiu posteriormente a existência paralela de tais ateliês, embora, é claro, 

algumas oficinas pela qualidade de seus registros lucravam mais do que outras. Um 

dos fotógrafos que se destacaram no recorte pesquisado foi, certamente, Barreto de 

Menezes, o único retratista atuante no Rio Grande do Sul de que se têm notícias, 

além de Luiz Terragno (POA) e Thomaz King (RG), que conquistou o título de 

Photógrapho da Casa Imperial, como é possível observar no verso do único registro 

encontrado do fotógrafo (vide fig. 27). Sem dúvida, ao cair nas graças do monarca 

esses fotógrafos agraciados se distinguiam dos demais, obtendo prestígio, e logo, 

popularidade e clientela. Ainda que o endereço inscrito no cartão de Barreto de 

Menezes indique a Rua Imperador n. 61, têm-se a informação de que o retratista se 

fixou na cidade na Rua São Miguel. E, posteriormente, em 1875 e 1877, mudou-se 

para a Rua General Osório e para a Rua General Victorino, respectivamente, 

conforme os anúncios propostos no jornal Correio Mercantil. 

 

        
 

 

  
Mudança. A Photographia Imperial de Barreto de Menezes mudou-se da 
Rua de São Miguel para a rua do general Osório (antiga Rua Augusta) n. 
19, sobrado. Dispondo o estabelecimento de todas as comodidades, tiram-
se retratos em qualquer tempo, ainda chovendo, com a maior perfeição e 
por todos os systemas, a preços muito razoáveis. (Correio Mercantil, Ano 

Fig. 27. Cartão de visita produzido por Barreto de Menezes, único retratista atuante em Pelotas que  
recebeu o título de fotógrafo da Casa Imperial. Pelotas/RS, n/d. 1fot. (6 x 9,5cm) sobre cartão (6,5 x 10cm). 
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I, Classificado Comercial, p. 03, quinta-feira, 17 de junho, 1875. Fonte: 
pesquisa de Francisca Ferreira Michelon) 
 
Photographia Imperial. Barreto de Menezes acaba de abrir na Rua General 
Victorino antiga da igreja em frente ao palacete do Sr. Theodózio Fernandes 
da Rocha, e propõem-se a tirar retratos pelos preços seguintes: 
Uma dúzia de retratos abrilhantados rs 6$000 
Por abrilhantar também obra fina, fundos escuros em relevo rs 4$000 
Ditos simples porém bons rs 2$000 
Todos os dias das 8 horas da manhã ás 4 da tarde. 
Os dias sombrios são os melhores. (Correio Mercantil, Ano III, 
Classificado Comercial, p. 03, domingo, 26 de agosto, 1877. Fonte: 
pesquisa de Francisca Ferreira Michelon) 
 
 

 

Os jornais que circulavam em Pelotas na época relataram a atuação de 

outros fotógrafos que fixaram ateliês na cidade, como é o caso, por exemplo, da 

dupla uruguaia de Montevidéu, Fleurquin e C., que passou a ofertar seus serviços no 

mesmo ano em que Amoretty abriu estabelecimento na cidade. O ateliê dos 

uruguaios se manteve por um breve período na Rua do Imperador nº 42, 

posteriormente mudando-se para a chamada Rua Félix da Cunha. Desse ateliê 

apenas foram encontrados os anúncios de jornais, como é o caso desse 

apresentado: 

  
Photographia. Rua Imperador. Fleurquin e C. participam ao Público d‘esta 
cidade que estabeleceram uma photographia á Rua do Imperador n. 42 a 
cargo do qual se encontra o hábil e bem conhecido artista Sr. Renoleau. 
Encontra-se de todo e qualquer trabalho relativo a esta officina, 
assegurando a maior perfeição e razoabilidade de preço. As pessoas tanto 
da cidade quanto da campanha que queiram retratos em ponto grande á 
óleo, podem fazer encomendas que serão prontamente atendidos. (Correio 
Mercantil, Ano II, Classificado Comercial, p. 03, terça-feira, 1° de 
fevereiro, 1876. Fonte: pesquisa de Francisca Ferreira Michelon) 

 

 

Além de Fleurqiun e C. pode-se citar Luis Terragno, que se fixou em Pelotas 

em 1885 por dois anos, trazendo uma novidade: o retrato Ao Platina21, conforme o 

anúncio colocado na seqüência. Na mesma cidade, em conjunto com outro fotógrafo 

desenvolveu o sinete fotometálico, que segundo Michelon (2007, pg. 429) ―consistia 

num selo para autenticação de documentos pessoais ou comerciais‖. Embora o 

                                                 
21 Também chamado de platinotipia, esse processo se utilizava da platina no lugar da prata, o que lhe 
atribuía alto custo. Segundo Michelon (2007, pg. 425) ―Esse processo durou até os anos trinta do 
século do XX por conta de sua estabilidade e do tom cinza cálido que muito agradava na 
representação de pessoas em cenários de estúdio‖.  
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sinete fotometálico tenha sido criado também por um pelotense, o mesmo foi 

anunciado em Porto Alegre como Sinete Terragno. Nesta pesquisa não foi detectado 

nenhum retrato Ao Platina ou sinete metálico produzidos pelo fotógrafo porto 

alegrense.  
 
Retratista Luiz Terragno. Photógrapho da Casa Imperial. Tem a honra de 
participar ao illustrado público pelotense que acaba de receber o material 
necessário para o novo processo de retratos. Ao platina. Esses retratos 
além do effeito artístico que apresentam são inalteráveis. As pessoas que 
desejarem mandar seus retratos por este novo processo deverão fazê-lo 
com breviedade por pretender o abaixo-assinado seguir brevemente para o 
Rio de Janeiro. Ensina a trabalhar em photographia por todos os systemas. 
Vende máquinas. Rua de São Miguel 174. (Correio Mercantil, Ano XI, 
Classificado Comercial, p. 03, quarta-feira, 12 de agosto de 1885. 
Fonte: pesquisa de Francisca Ferreira Michelon).  
 
 
 

Seguindo a ordem cronológica encontrada nos jornais, temos o fotógrafo 

Jorge Wetzel, que segundo o anúncio publicado na Revista Centenária de Pelotas22 

fixou-se na cidade em 1885. Segue o mesmo: ―Fotografia Wetzel – Fundada em 

1885. É dirigida por Jorge Wetzel sucessor de seu pai o professor Henrique F. 

Wetzel. Foi Jorge Wetzel — o primeiro — que no Brazil obteve sucesso ao fazer 

uma radiografia‖. Wetzel produziu vistas fotográficas da cidade e retratos fabricados 

em seu ateliê Photographia Aristotypica, localizado na Rua São Miguel (de acordo 

com a figura 28), mesma rua que recebeu tal nome em 1835 e, mais tarde, em 1895 

passou a ser chamada Rua XV de Novembro, conforme o anúncio do fotógrafo. 
 

        
 

                                                 
22 Revista do 1º Centenário de Pelotas, nº 7-8, Abril-Maio, 1912. Diretor: João Simões Lopes Netto. 
 

Fig. 28. Cartão de visita produzido na oficina Photographia Aristotypia, de Jorge Wetzel.   
Pelotas/RS, n/d. 1fot. (6 x 9cm) sobre cartão (6,5 x 10cm). 
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Photographia Wetzel. Participo aos meus fregueses e ao público em geral, 
que tendo regressado do Rio de Janeiro, donde trouxe modernos e 
aperfeiçoados aparelhos para o meu mister, tais como processo ao platina, 
etc., recomeçarei meu trabalho no dia 20 do corrente mez, ou seja data em 
diante me ponho a disposição das pessoas que me honrarem com a sua 
confiança. Pelotas, 11 de junho de 1896. Jorge Wetzel. Rua XV de 
Novembro n. 98. (Correio Mercantil, Ano XXII, Classificado Comercial, p. 
04, sábado, 18 de julho de 1896. Fonte: pesquisa de Francisca Ferreira 
Michelon) 
 

 
 

Vale a pena citar a atuação de Menna da Costa – cujo estabelecimento 

encontrava-se na antiga Rua São Miguel nº 105. Essa informação possibilita afirmar 

que Menna da Costa chegou à cidade, no período de atuação de Lhullier e Amoretty. 

O mesmo fotógrafo, de acordo com a figura 29 trabalhou no estúdio Photographia 

Renouleau, cujo proprietário era G. Renouleau. Não há anúncios de jornal sobre o 

mesmo retratista, apenas a imagem apresentada: 

 

        
 

 

 

 

Outro fotógrafo, que chama atenção com seu anúncio, é Virgilino F. Gomes 

(nenhum registro foi encontrado desse fotógrafo), proprietário da Photographia 

Americana, que comercializava seus registros na Rua Sete de Setembro n. 06, de 

acordo com o anúncio: 
 

Fig. 29. Fotografia tirada por Menna da Costa no estúdio Photographia Renouleau.  
Pelotas/RS, n/d. 1fot. ovalada sob o cartão (6,5 x 10cm). 
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Photographia Americana. Virgilino F. Gomes. Rua Sete de Setembro n. 6. 
N‘esse estabelecimento faz se toda a classe de trabalhos concernentes ao 
ramo, executados com a maior perfeição, semelhança prontidão e a preços 
módicos. Este atelier sendo construído sendo construído segundo os mais 
recentes adiantamentos da arte e dotado dos utensílios mais modernos, 
póde competir com os melhores estabelecimentos da Europa e da América. 
Não serão entregues os trabalhos que deixam de estar ao gosto dos 
fregueses. Especialidade em retratos a óleo, lápis, aquarella, e porcelana, 
especialidade em retratos instantâneos de crianças por mais inquietas 
sejam. O estabelecimento encontra-se desde ás 8 da manhã até ás 5 horas 
da tarde, todos os dias, embora nublado. (Correio Mercantil, Ano VIII, 
Classificado Comercial, p. 03, sábado, 18 de fevereiro de 1882. Fonte: 
pesquisa de Francisca Ferreira Michelon) 

 

 

 
Foram detectados anúncios que se mostram em quantidade considerável do 

fotógrafo Santiago de Castro, que, igualmente a Jorge Wetzel, produzia vistas da 

cidade. Tais vistas não foram encontradas pela pesquisa, embora dois de seus 

retratos possam ser observados nas figuras 30 e 31. Da mesma forma, merece 

destaque o trabalho de Pedreira & Littran, dos quais este último caracterizou-se 

como um pintor de fotografias, que inclusive chegou a trabalhar em conjunto com o 

fotógrafo já citado Thomaz King. Embora no selo do ateliê da dupla não esteja 

identificado o endereço, o mesmo apresenta o nome da cidade e os serviços 

ofertados pelos dois fotógrafos, são eles desenho, pintura e fotografia. E, ainda 

pode-se constatar no verso de seus cartões a seguinte frase: ‗Conserva-se as 

chapas para reproduções‘. Pode-se confirmar a atuação de ambos os fotógrafos, 

com o anúncio (no caso de Santiago de Castro) e com as fontes fotográficas 

apresentadas na seqüência: 

 
Retratos bons e baratos. Na fotografia de Santiago de Castro. Rua São 
Miguel n. 174 em frente á refinação do senhor Mascarenhas Filho. Até novo 
aviso vigorarão os preços seguintes: 
Dúzia de retratos em cartão de visita: 2$500 
Dúzia de retratos em cartão imperial: 7$000 
Um retrato busto de tamanho natural: 12$000. 
Pago no ato da encomenda.  
(Correio Mercantil, Ano XIV, Classificado Comercial, p. 04, sexta-feira, 
20 de abril de 1888. Fonte: pesquisa de Francisca Ferreira Michelon) 
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Apesar do fato de que alguns fotógrafos que atuaram em Pelotas, sobretudo 

a partir da década de 1870, já houvessem se tornado proprietários de seus próprios 

ateliês, vez que outra saíam para fotografar nas cidadezinhas mais próximas e 

algumas vezes até fora do país, como é o caso do Uruguai. O inverso igualmente 

era comum, ou seja, que fotógrafos de outras localidades passarem por Pelotas para 

negociarem seus registros. A seguir, apresentam-se anúncios de jornais que 

comprovam que a cidade foi alvos dos retratistas vindos de fora, como é o caso, 

respectivamente, dos americanos Chute e Brooks (proprietários do Gabinete 

Fig. 32. Fotografia produzida na oficina de Pedreira e Littran.  
Pelotas/RS, 1876. 1fot. (6 x 9) sobre cartão (6,5 x 10cm). 

 

Fig. 30 e 31. Fotografia tirada por Santiago de Castro.  
Pelotas/RS, n/d. 1fot. (6 x 9) reproduzida em p&b. 
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Photographico de Chute e Brooks, localizado na Rua do General Vitorino nº 68, que 

mais tarde passa a ser chamada Rua Anchieta) e do fotógrafo G. Reneleau. O 

italiano Luiz Terragno, apesar de ter se fixado por dois anos em Pelotas, em outras 

ocasiões optou pela cidade como itinerário como já foi citado.  

 
Doze dias! Chute e Brooks Photógraphos à Rua General Victorino n. 68 
avisam ao respeitável público d‘esta cidade, que demoram-se aqui apenas 
doze dias mais. Portanto, todos aquelles que desejarem retratos de primeira 
ordem, devem aproveitar esta oportunidade que se lhes offerece à Rua do 
General Victorino n. 68. Há a venda a vista dos principais edifícios públicos 
da cidade. Tiram-se co toda a perfeição vistas de residenciais particulares, 
quintas e xarqueadas. Garante-se perfeita satisfação ás pessoas que 
fizerem encomendas. (Correio Mercantil, Ano I, Classificado Comercial, 
p. 03, sábado, 8 de abril de 1875. Fonte: pesquisa de Francisca Ferreira 
Michelon) 

 
Retratos. Quem quiser pelo Reneleau. Rua do Imperador n. 59. Retratista 
de passagem. A demora será curta. (Correio Mercantil, Ano IV, 
Classificado Comercial, p. 03, quarta-feira, 27 de fevereiro de 1878. 
Fonte: pesquisa de Francisca Ferreira Michelon). 
 

 
 

Contudo, nem sempre a atividade dos viajantes era positivamente encarada. 

Na seqüência, o anúncio que pode constatar a crítica feita à itinerância fotográfica 

na cidade: 
 

Photographia de viajantes. Dirigiram à redação do Echo do Sul as seguintes 
linhas para as quais chamamos a atenção dos senhores: Acham-se n‘esta 
cidade uns Srs., ao parece norte americanos, que se empregam em 
photographar o frontispício de casas de comércio, mediante quantia 
previamente ajustada, com a obrigação do pagamento adiantado. Esses 
engenhosos agenciadores da vida têm procedido com pouca cortezia e 
delicadeza com muitos daquelles que lhes tem dado que fazer, tanto em 
algumas casas acreditadíssimas ás quaes elles exigiam pagamento 
adiantado, iam-se dando incidentes desagradáveis, motivados pelos modos 
grosseiros que usam. Porém isto é o de menos. O importante do caso é que 
esses estranhos e desconhecidos hóspedes estão exercendo a sua 
profissão em competência com os photógraphos do lugar sem terem 
pagado os impostos que se acham atribuídos por lei. Chamamos a 
attenção, quem competir para o caso, a fim de que os que pagam impostos 
de industriais e profissões não estejam sendo prejudicados por uns 
senhores que andam impingindo ao público trabalhos que podem ser feitos 
em melhores condições artísticas na localidade, sem prestarem a mínima 
contribuição ao tesouro público. Ou bem a lei tributária é igual para todos, 
ou melhor, que photógraphos do lugar fecham as suas casas e se façam 
artistas viajantes. (Correio Mercantil, Ano XII, Classificado Comercial, p. 
02, domingo, 4 de julho de 1886. Fonte: pesquisa de Francisca Ferreira 
Michelon) 
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O anúncio pôde comprovar que os serviços ofertados pelos fotógrafos 

andarilhos afrontavam aqueles ofertados pelos estabelecimentos já fixados nas 

cidades. Pode-se afirmar que exercer a profissão de fotógrafo viajante nas pequenas 

cidades e vilarejos poderia ser uma boa opção. Porém, talvez não fosse nas cidades 

maiores, como Pelotas, pois, enfrentava-se a concorrência das casas tradicionais, 

como a de Lhullier e Amoretty, por exemplo, fixadas há um certo tempo e com infra-

estrutura capaz de satisfazer mais plenamente a clientela.  

 
 

1.4 Baptista Lhullier 
 

 

Em junho de 1856 aportaram em Rio Grande no Rio Grande do Sul os 

imigrantes franceses L‘huillier, eram eles Claude Hubert L‘huillier e Anne Maupert 

L‘huillier e seus quatro filhos. Em meio a esses, Jean Baptiste Aubin Claude 

L‘huillier, nascido em 1848 na Chapelle Blanc Saint Martin, na cidade francesa Indre-

et-Loire. Ou, simplesmente Baptista Lhullier, como escolheu ser chamado na cidade 

de Pelotas, onde trabalhou como fotógrafo por cerca de cinqüenta anos, desde a 

década de 1870. Seus pais, que na França eram pequenos agricultores, após 

desembarcarem com os filhos estiveram na cidade de Pelotas, para posteriormente 

se deslocarem para Caxias do Sul e, em seguida, retornarem à primeira cidade. Foi 

em Pelotas que Anne e Hubert obtiveram êxito trabalhando como artesãos. Prova 

disso, é a de que se tornaram proprietários de quase todo o quarteirão da Rua 

General Vitorino, entre as Ruas Três de Maio e Gomes Carneiro, onde em uma das 

esquinas encontrava-se um elegante chafariz. Esse dado foi informado em um 

documento escrito por um dos netos do fotógrafo (residente em Porto Alegre), e que 

foi gentilmente cedido pela família.  

De acordo com as entrevistas realizadas, o sobrenome L‘huillier sofre 

transformações ao longo das gerações que passaram a viver no Brasil, 

aportuguesando-se, e passando a ser escrito Lhullier. A nova grafia, desse modo, 

perde a apóstrofe e o primeiro ―i‖, contudo não se sabe ao certo quando esta 

mudança ocorreu. Como poderemos observar no carimbo do ateliê de Jean Baptiste 

na figura 33, o fotógrafo opta pela escrita aportuguesada para facilitar a 

comunicação com a sua clientela. Sobre o paradeiro de seus irmãos, pouco se tem 
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informações. Porém, sabe-se que sua irmã Marie casou-se em 28 de novembro de 

1866 na Catedral São Francisco de Paula em Pelotas com o artista fotógrafo e 

gravador Carlos Serres, com quem teve dois filhos.  
 

        
 

 

 

 
 

Apesar de não se ter nenhum conhecimento sobre a infância de Baptista 

Lhullier, ou sobre sua atividade anterior àquela fotográfica, sabe-se que o trabalho 

do cunhado Carlos Serres (vide fig. 34), sem dúvida, influenciou diretamente em sua 

carreira. Lhullier, por sua vez, foi seu dedicado aprendiz durante algum tempo, para 

posteriormente, por um curto período, tornar-se seu sócio. Mesmo que não se tenha 

encontrado o selo que corresponde a esta sociedade, a mesma foi citada nas 

entrevistas com os membros da família Lhullier e em um dos documentos de família 

cedidos pelo bisneto do fotógrafo, Joaquin Lhullier da Cunha. Foi com o cunhado, 

que Baptista fascinou-se pela fotografia, o que fez despertar seu talento como 

exímio retratista e bom negociante, como atesta a significativa quantidade de sua 

produção encontrada ainda hoje, mais de cem anos depois (se comparado a outros 

fotógrafos que atuaram na mesma época) em posse de algumas famílias, formando, 

desse modo, a segunda geração de fotógrafos franceses em Pelotas.  

 

Fig. 33. Fotografia tirada por B. Lhullier, onde aparece no verso a grafia original de seu sobrenome: Lhuillier.   
S/local, n/d. 1fot. (6 x 9cm) sobre cartão (6,5 x 10cm). 
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Em 1868, Lhullier já residia na cidade de Pelotas a mais de dez anos - não 

se sabe se até aqui ele já havia estabelecido a sociedade com Carlos Serres ou se 

já tinha seu próprio estúdio na cidade. Têm-se a informação de que em sete de 

fevereiro do mesmo ano viajou para Bagé/RS onde se estabeleceu como fotógrafo e 

casou-se com a jovem Maria José Rezende Conde, havendo do matrimônio cinco 

filhos. Sendo João Baptista o único filho nascido em Bagé em 1869 (segundo 

documentos cedidos pela família), pode-se dizer que Baptista Lhullier não tardou a 

retornar à Pelotas. Pois o segundo dos cinco filhos é nascido em 1871 já na mesma 

cidade, assim como os filhos vindos posteriormente. Portanto, Lhullier acabou 

permanecendo em Bagé apenas por volta de três anos. A mudança para Pelotas 

pode ser elucidada pela hipótese de que seria mais vantajoso para o fotógrafo, 

principalmente no que diz respeito aos lucros, fixar estúdio nessa cidade. Já que a 

mesma sofria um considerável desenvolvimento econômico, o que fez de Pelotas 

terreno fértil e com demandas satisfatórias para abertura de um estabelecimento 

fotográfico, se comparado às possibilidades ofertadas na cidade de Bagé, que não 

se mostrava tão próspera na ocasião. É interessante salientar aqui, com relação às 

vantagens oferecidas pela cidade diante da imigração européia, a afirmação de 

Marcos Allau dos Anjos: 

 

 

Fig. 34. Fotografia tirada por Carlos Serres e Irmão, que informa o endereço situado na Rua das Flores 80.  
 Pelotas, n/d. 1fot. (6 x 9cm) sobre cartão (6,5 x 10cm). 
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A cidade de Pelotas, um dos principais centros urbanos da Província de são 
Pedro, recebeu excepcional impulso em direção a um processo de 
modernização no último quartel do século XIX. Melhoramentos da infra-
estrutura (iluminação, transporte, água e esgoto), aformoseamento de 
largos e ruas, e novos padrões de linguagem em arquitetura e 
comportamento comprovam a afirmação. Tal transformação fez de Pelotas 
uma cidade capaz de atrair elementos estrangeiros desejosos de satisfazer 
as mais variadas ambições pessoais. (ANJOS, 2000, p. 23) 

 

 

Os anúncios apresentados nesta página e que citam o nome de Baptista 

Lhullier, surpreendentemente, são de autoria de um de seus maiores concorrentes: 

Augusto Amoretty, que se tornou um dos mais conhecidos fotógrafos da cidade na 

época. O anúncio, que data de janeiro de 1876, informou a inauguração do 

estabelecimento Nova Photographia de Augusto Amoretty, que por sua vez, 

comunicava aos clientes pretendidos que havia comprado e reformado por completo 

o antigo estúdio de Baptista Lhullier, na Rua Sete de Setembro nº 61. Com as 

informações contidas nos anúncios, pode-se afirmar com certeza que anteriormente 

a 1876 Lhullier já havia aberto seu estabelecimento. 

 
NOVA PHOTOGRAPHIA / 61 RUA SETE DE SETEMBRO 61 / AUGUSTO 
AMORETTY tendo ficado com o atelier do Sr. Baptista Lhullier, sito á Rua 7 
de Setembro n. 61 e tendo reformado completamente o estabelecimento, 
convida a todas as pessoas para visitarem a sua galeria, a qual se acha 
franca a visitação á visitação pública para que de seus trabalhos se possam 
julgar. O annunciante será encontrado a qualquer hora do dia pronpto para 
tirar retratos por qualquer dos systemas conhecidos até hoje. Recomenda-
se especialmente pelos seus retratos: Cameos, abrilhantados, os célebres 
retratos Rembrants e em porcelana que tanta aceitação tem tido na Europa 
e nas principais cidades da América. 
Tiram-se instantaneamente e com perfeição admirável, retratos de criança. 
Este facto por si unicamente parece bastante para recomendar este bem 
montado estabelecimento. (Correio Mercantil, Ano II, Classificado 
Comercial, p. 04, domingo, 23 de janeiro, 1876. Fonte: pesquisa de 
Francisca Ferreira Michelon) 

 
Nova Photographia – Augusto Amoretty ficou com o atelier de Baptista 
Lhullier, tendo-o reformado todo. (Diário de Pelotas, 1ºsem., p. 03, 23 de 
janeiro, 1876. Fonte: pesquisa de Francisca Ferreira Michelon) 
 
 

 
Não se sabe ao certo o período em que Lhullier trabalhou com outro 

fotógrafo que se identificava como Gaspar, de acordo com o selo impresso no verso 

do cartão. Nenhum anúncio de jornal menciona o mesmo fotógrafo e não há outro 

registro que apresente seu nome, o que sugere que Gaspar permaneceu na cidade 

por um curto período de tempo. O ateliê onde os dois fotógrafos produziram juntos 
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proprietários se localizava na Rua Andrade Neves n. 114. Contudo, a ausência 

desse endereço nos jornais, a partir de 1875, indica que a parceria, provavelmente, 

deu-se anteriormente a essa data. Há uma prova de existência do trabalho da dupla, 

embora sobre esses fotógrafos nada mais se tenha encontrado. Como prova, 

podemos observar o seguinte registro, que provavelmente retrata, pela observação 

dos trajes e da pose, um bailarino ou algum outro profissional ligado ao teatro: 

 

        
 

 

 

 

Embora os anúncios de ateliês fotográficos tornaram-se recorrentes em 

1875, Baptista Lhullier passa a anunciar seus serviços, endereços e novidades 

técnicas somente em 1877. O primeiro endereço de Lhullier de que se têm notícias 

nos jornais localiza-se na Rua General Osório nº 95, conforme a informação do 

anúncio apresentado e do verso da figura 36. No que se segue o ateliê de Baptista 

Lhullier transitou por vários endereços na cidade, atuando na Rua Andrade Neves 

114, como pode ser observado no registro 35 (acima), e, por outros quatro 

endereços na Rua General Osório nos números 35, 174 e 75 (dos quais apenas 

anúncios foram encontrados), e, 115 (do qual apenas fotografias foram localizadas – 

fig. 37).  

 
Novo estabelecimento photographico / 95 rua general Osório 95 /O 
anunciante tem a honra de participar ao respeitável público que recebeu um 
grande sortimento de primeira qualidade para photographia, por isso pode 
garantir a maior perfeição, brevidade e duração em seus trabalhos, embora 

Fig. 35. Homem com fantasia. Registro de Baptista e Gaspar, que comprova o endereço na R. Andrade Neves 114. 
Pelotas, n/d. 1fot. (6 x 9cm) sobre cartão (6,5 x 10cm). 
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a modicidade de preços. / Baptista Lhullier. (Correio Mercantil, Ano IV, 
Classificado Comercial, p. 04, sábado, 9 de fevereiro, 1878. Fonte: 
pesquisa de Francisca Ferreira Michelon). 
 
 
 

        
 

 
 
 
 

Photographia e Pintura a Óleo / 35 Rua general Osório 35 / O anunciante 
tem a honra de participar ao respeitável público que contando com a 
coadjunção de um distinto artista (podendo-se verificar com os trabalhos 
expostos) garante perfeição sem rival nos retratos que lhes forem 
encomendados, tanto em reprodução de retratos pequenos como tirados 
diretamente do original, tendo para este fim uma máquina do melhor 
systema que se tem inventado. / Tira-se retrato de 1 metro e 50 centímetros 
de diâmetro. / No mesmo ATELIER continua-se a tirarem-se retratos por 
todos os systemas e por preços que convidam as pessoas que desejarem 
tirar bons retratos por pouco dinheiro. Baptista Lhullier. (Correio Mercantil, 
Ano V, Classificado Comercial, p. 03, domingo, 16 de fevereiro, 1879. 
Fonte: pesquisa de Francisca Ferreira Michelon) 

 
MARAVILHAS PHOTOGRAPHICAS. Novo systema instantâneo. O abaixo-
assinado offerece-se para tirar toda e qualquer vista de estabelecimentos, 
edifícios, ruas, etc. Devido à rapidez com que são tiradas as vistas, 
apparecem com fidelidade as pessoas caminhando, os carros, e os objetos 
em movimento exactamente como são apanhados no momento de 
funcionamento do apparelho. Batista Lhullier. Rua General Osório 174. 
(Correio Mercantil, Ano VIII, Classificado Comercial, p. 03, domingo, 11 
de junho de 1882. Fonte: pesquisa de Francisca Ferreira Michelon) 

 
AVISO – Declaro que todos os retratos pintados à óleo e entregues por mim 
desde a chegada do Sr. G. Johansen, a esta cidade são photographias 
amplificadas pelo abaixo assinado e foram todas procuradas no seu 
estabelecimento photographico pelo mesmo Sr. G. Johansen, e trazidas 
debaixo do braço do mesmo Sr., com sua firma, conforme se vê no retrato 
que se acha em exposição, no meu estabelecimento, à Rua General Osório 
n. 75 (Isto a pedido do mesmo Sr.) Nota: Tendo o Sr. G. Johansen me 
promettido trabalhar para todos os colegas com imparcialidade, admirei-me 
ler no jornais da localidade que o mesmo Sr. achava-se addido a outra casa. 
Falando com o Sr. Johansen a respeito d‘este annuncio aconselhou-me que 

Fig. 36. Fotografia tirada por Baptista Lhullier, que comprova a fixação de seu ateliê na Rua G. Osório 95.   
Pelotas, n/d. 1fot. (6 x 9,5cm) sobre cartão (6,5 x 10cm). 
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fizesse uma exposição e annunciasse a mesma coisa (dito e feito). Batista 
Lhullier. NB. D‘esta data em diante os retratos de toda classe serão 
executados com todo o capricho e confiados aos melhores artistas d‘esta 
cidade. (Correio Mercantil, Ano XIII, Classificado Comercial, p. 03, 
sábado, 23 de julho, 1887. Fonte: pesquisa de Francisca Ferreira 
Michelon) 
 
 
 

        
 
 
 

 

 

 

Em outros anúncios, Lhullier chama atenção da clientela para o baixo custo 

da feitura do registro e para o fato de que trabalha com a aquarela, com a pintura a 

óleo e com todos os tamanhos e sistemas fotográficos (como é indicado no anúncio 

a seguir, datado de 1878). Dentre os mais usuais na época, que foram levantados 

nos jornais, produziam-se imagens fotográficas pelos seguintes sistemas ou 

técnicas: Sinetes Fotometálicos (carimbos), Óculo Fotográfico, Abrilhantados, 

Stereoscópos, Retratos Cameos, Retratos Rambrandts, Papel Albuminado, Quadros 

Phosphóricos, Ao Platina, Phototypia, Christalografia, Retratos Victoria. Em 1882, 

Lhullier anuncia uma inovação tecnológica que é capaz de executar o registro com 

perfeição como indica o anúncio a seguir:  
 

Retratos / 95 Rua General Osório 95 / Baptista Lhullier participa ao 
respeitável público que acaba de receber máquinas novas de autores 
reconhecidos os melhores com os quaes encarrega-se de executar os mais 
perfeito trabalhos que se faz em fotografias. Os preços (por pouco tempo) 
admiram considerando a perfeição do trabalho. Máquina especial para por 
todos os systemas e tamanhos, a óleo ou a aquarella. (Correio Mercantil, 
1ºsem., sábado, p. 03, 28 de março de 1878. Fonte: pesquisa de 
Francisca Ferreira Michelon) 

Fig. 37. Registro produzido por Baptista Lhullier que comprova sua fixação na Rua General Osório 115.   
Pelotas, n/d. 1fot. (6 x 9cm) sobre cartão (6,5 x 10cm). 
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Já sua atuação no século XX, torna-se nebulosa na medida em que não há 

informações que balizem a documentação do fotógrafo após 1906, embora, alguns 

de seus registros apresentem inovações imagéticas já atribuídas ao século XX. Essa 

evolução pode ser observada se compararmos alguns dos registros do fotógrafo. 

Pode ser observado na figura 38 como primeiro indício de modificação na 

padronização fotográfica na produção de Lhullier, a feitura do retrato de família fora 

do estúdio, embora tenha ele utilizado um pano de fundo, a fim de esconder o muro 

da antiga edificação. A inversão de sentido do enquadramento na mesma figura 

mostra-se como uma inovação em sua produção, fugindo das regras utilizadas para 

a feitura do carte de visite e do carte gabinet, apresentado horizontalidade na área 

enquadrada, se distanciando dos padrões oitocentistas. A vestimenta das mulheres 

é outro elemento que sofreu transformação na virada do século XX como mostra a 

figura 40, onde a indumentária que envolvia a figura feminina no século XIX, agora 

se mostra menos exacerbada, composta por vestidos menos adornados, longos e 

rodados e por cabelos bem escovados, mais curtos e sem penteados exagerados. A 

própria utilização do vestido mais curto, deixa a mostra os pés das mulheres, o que 

acontece raramente nos retratos do século XIX. Na imagem que se segue (fig. 41) 

vê-se um retrato infantil no qual a ausência de pinturas e adornos no plano de fundo 

e a inexistência de objetos que sirvam de apoio para o modelo causam certo 

estranhamento, bem como o curto vestido usado pelo bebê, cujas pernas e fraldas 

ficaram a mostra. Isto não é comumente encontrado nos registros oitocentistas, o 

que aponta para o fato de que o vestuário dos bebês distanciava-se cada vez mais 

daqueles utilizados pelos adultos. E, por fim, a confecção de um cartão postal 

fotográfico23 produzido em 1922, onde estão retratadas as próprias netas do 

fotógrafo (fig. 41). Na extremidade esquerda do enquadramento, pode-se avistar a 

presença da senhora Daura Lhullier da Cunha, que foi entrevistada para a pesquisa. 

A própria neta confirma a autoria do cartão atribuída ao seu avô Baptista Lhullier, 

lembrado que em tal data Lhullier tinha setenta e quatro anos. O post card se 

encarrega de atestar que o mesmo buscou acompanhar as inovações surgidas no 
                                                 
23 Os cartões postais foram introduzidos no Brasil em 1901, transformando-se em uma verdadeira 
obra de arte. Muitas vezes eram expostos em molduras como se fosse uma pintura, sendo 
comparados a um quadro valioso.   
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ramo fotográfico e usufruiu de uma longa trajetória como retratista em Pelotas. É por 

este motivo que este post card se mostra importante para a delimitação da atuação 

de Lhullier, que vai além do recorte temporal deste trabalho, tornando-se objeto 

valoroso para esta investigação. 

 

 
 

 

 

        
 

 
 

Fig. 38. Retrato de família produzido fora do estúdio por Baptista Lhullier.  
Pelotas, n/d. 1fot. (12 x 9cm) reproduzida em p&b. 

Fig. 39. Carte gabinet produzido por Baptista Lhullier com características do século XX. 
Pelotas, n/d. 1fot. (8 x 13cm) sobre cartão (11 x 16,5cm). 

Fig. 40. Reprodução de uma cópia de por Baptista Lhullier com características do século XX. 
Pelotas, n/d. 1fot. (6 x 9cm) reproduzida em p&b. 
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Levando em consideração que Lhullier tinha sua origem na França, pode ser 

levantada outra questão que seria a de uma interpretação da sociedade pelotense 

ainda em formação, dada pelas fotografias produzidas por ―olhos estrangeiros‖, 

como que uma releitura de um estranho, que para sua própria sustentação, sai do 

seu lugar de origem para ‗vender seu olhar‘ à outra cultura. Embora o fotógrafo fosse 

marcado por uma personalidade forte, como comenta aos risos sua neta Daura Duro 

Lhullier, o fotógrafo deixou sua marca na cidade produzindo até a década de 1920, 

somando um total de quase cinqüenta anos de trabalho em Pelotas. 

 
1.5 Augusto Amoretty/Nova Photographia 
 

 
 

Não se sabe ao certo a origem de Françoise August Amoretty, ou Augusto 

Amoretty como era anunciado o fotógrafo na cidade de Pelotas, onde ofertou sua 

produção por cerca de vinte e cinco anos ainda no século XIX. Segundo a pesquisa 

realizada pelo mestrando em Memória Social e Patrimônio Cultural, Leandro 

Betemps, sobre a genealogia das famílias francesas em Pelotas, os pais do 

fotógrafo, os franceses Antoine Louis Amoretty, natural de Marselha e Victorine 

Louise Masseran, natural de Montpellier, casaram-se no Rio de Janeiro em 1842. 

Esta afirmação aponta para o fato de que provavelmente Augusto Amoretty tenha 

Fig. 41. Cartão postal fotográfico produzido por B. Lhullier.  
Pelotas, jan. de 1922. 1 post card fotográfico (9 x 13cm). 
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nascido no Brasil, no Rio de Janeiro, posteriormente ao matrimônio de seus pais 

(como era de costume na época) e, possivelmente por lá tenha permanecido durante 

alguns anos. Não há vestígios sobre a infância do retratista, mas têm-se a 

informação que iniciou suas atividades como fotógrafo viajante nas cidades 

localizadas no sul do estado e também em algumas cidades do Uruguai. Pouco se 

sabe sobre essa fase de itinerância, porém de acordo com a figura 42 pode-se 

afirmar que o retratista ofertou seus serviços em Bagé, São Gabriel e Alegrete. O 

selo do registro também atesta a parceria de Amoretty com outro fotógrafo de nome 

Lippmann, cuja procedência é desconhecida pela pesquisa. Não há anúncios sobre 

esse retratista nos jornais pesquisados, o que indica que Lippmann provavelmente 

não tenha se fixado em Pelotas, mas, talvez em outra cidade gaúcha. 

  

        
 

 

Segundo informações disponíveis no Bispado da cidade de Pelotas, Augusto 

Amoretty casou-se em Montevidéu, no Uruguai, no ano de 1872, com Francisca 

Luisa Lugarte, e com ela teve sete filhos. Amoretty, anteriormente à sua fixação em 

Pelotas, abriu estabelecimento fotográfico na mesma cidade uruguaia de seu 

casório. O ateliê chamava-se ‗Fotografia el Globo‘ e situava-se na rua 24 de Maio, n. 

235. Ainda que em 1876 tenha se transferido para Pelotas, Amoretty deixou outro 

profissional encarregado de manter seu estúdio no Uruguai, que permaneceu 

ofertando seus serviços por pelo menos mais quatro anos desde a ausência do 

fotógrafo. Sobre a fixação em Pelotas, encontra-se mais de um anúncio que atestam 

Fig. 42. Registro produzido por Baptista Lhullier que comprova sua fixação na Rua General Osório 115.   
Pelotas, n/d. 1fot. (6 x 9cm) sobre cartão (6,5 x 10cm). 
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a chegada de Amoretty à cidade, como é o caso dos dois anúncios apresentados e 

que foram, respectivamente, nos jornais locais Correio mercantil e Diário de Pelotas:  
 
Photographo Acaba de chegar a esta cidade o Sr. Augusto Amoretty, hábil e 
distinto fotógrafo. Profissional em sua arte, o Sr. Amoretty pretende 
estabelecer-se entre nós, abrindo um ateliê modelo à Rua 7 de Setembro, 
onde se tirarão retratos com todos os mais modernos aperfeiçoamentos. 
Logo que esta nossa casa for aberta, levaremos ao conhecimento do leitor. 
(Diário de Pelotas, 1ºsem., p. 08, 12 de janeiro, 1876. Fonte: pesquisa 
de Francisca Ferreira Michelon) 

 
Nova Photographia. Abre hoje o seu atelier o Sr. Augusto Amoretty, hábil e 
distinto photógrapho, já vantajosamente conhecido pela perfeição de seus 
trabalhos. Além, de tirar retratos por todos os sistemas conhecidos o Sr. 
Amoretty tira instantâneos de crianças com perfeição e nitidez, qualquer que 
seja a idade. O atelier está à Rua 7 de setembro, n. 61. (Diário de Pelotas, 
1º sem., p. 08, 23 de janeiro, 1876. Fonte: pesquisa de Francisca 
Ferreira Michelon) 
 
 
 

Amoretty mantém seu estabelecimento na Rua Sete de Setembro nº 61 até 

1879, quando se muda para outro endereço na Rua General Neto nº 33. Infelizmente 

não foram encontrados registros identificados com estes dois endereços, dessa 

forma, eles só podem ser confirmados pelos anúncios em jornais locais. O texto 

abaixo comprova a mudança do ateliê de Amoretty para o segundo endereço já 

citado: 

 
Mudança / A photographia de Augusto Amoretty mudou-se para Rua 
General Netto n. 33ª (entre as casas dos Srs. Portugal e Broquá. Estando o 
estabelecimento montado a capricho podemos garantir a perfeição do nosso 
trabalho. (Correio Mercantil, Ano V, Classificado Comercial, p. 04, sexta-
feira, 29 de agosto de 1879. Fonte: pesquisa de Francisca Ferreira 
Michelon) 
 

 
 

Já no período de 1881 a 1887, Amoretty fixou estabelecimento na Rua 

General Neto nº 46, de acordo com o anúncio: 

 
Photographia de Augusto Amoretty / Rua General Netto 46. Acaba de 
chegar de Paris, um esplêndido sortimento de álbuns e quadros, para 
retratos, sendo tudo o que pede pode haver de melhor e bom gosto para 
presentes, por isso pedimos uma visita ao nosso estabelecimento, a fim de 
se certificarem que nada há de melhor e mais barato para um mino. 
Também na mesma ocasião recebemos cartões de retrato (surpresa) para 
felicitações. Este artigo é uma verdadeira novidade. / 46 General Netto 46. 
(Correio Mercantil, Ano XIV, Classificado Comercial, p. 03, sexta-feira, 
20 de maio de 1881. Fonte: pesquisa de Francisca Ferreira Michelon) 
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No mesmo ano em que se transfere para o novo endereço Amoretty 

participa da Exposição Brasileira Allemã, famosa exposição24 provinciana. As muitas 

exposições fotográficas ocorridas na época tiveram papel crucial na divulgação da 

produção dos retratistas e no prestígio adquirido diante de seu público. Essas 

exposições ofertaram prêmios aos primeiro, segundo e terceiro lugares, estimulando 

a competição entre os fotógrafos, tendo como resultado uma concorrência crescente 

a cada mostra, além de fotografias cada vez mais aperfeiçoadas técnica e 

esteticamente. A participação de Amoretty na Exposição Brasileira Allemã em 1881 

lhe rendeu o primeiro lugar, tendo ele sido premiado com medalha de ouro. O 

carioca teve como concorrentes nesta exposição os fotógrafos A. Steckel, Eduardo 

Borowsky, John King, Luiz Terragno e Santiago da Costa. Por esta conquista 

Amoretty entrou para a história da fotografia no Brasil e hoje em dia é citado por 

autores historiadores da fotografia no mesmo país como Boris Kossoy, Maria Inez 

Turazzi e Pedro Vasquez. A partir de 1881, Amoretty passou a informar tal fato no 

verso de seus cartões, onde apresentou a frente e o verso da medalha adquirida por 

honra ao mérito (vide figura 43). Sem dúvida, esta grande sacada do fotógrafo, já 

experiente e com tino para os negócios, aumentou sua popularidade na cidade, 

passando a conquistar uma maior clientela, atraída, sobretudo pela competência e 

qualidade do seu trabalho.  

 

       
 

 
                                                 
24 As primeiras exposições fotográficas ocorridas no Brasil sucederam graças ao apoio e a 
contribuição do Imperador D. Pedro II, que se mostrou grande incentivador das atividades fotográficas 
no país. De início as mesmas aconteciam a nível nacional - tendo a primeira delas ocorrido em 1861 
no Rio de Janeiro - para posteriormente tornam-se provincianas e locais. 

Fig. 43. Registro fabricado por Augusto Amoretty, que apresenta no verso com as medalhas conquistadas. 
Pelotas, n/d. 1fot. (6 x 9cm) sobre cartão (6,5 x 10cm). 
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Além de Augusto, o casal teve outro filho, Affonso Amoretty, que se 

transferiu para Arroio Grande e lá se casou. Na mesma cidade, o irmão de Augusto, 

que da mesma forma era fotógrafo, fixou estabelecimento, deixando uma vasta 

produção fotográfica, como pode ser observado nos três álbuns fotográficos 

encontrados sob a guarda da família Santos, de Santa Vitória do Palmar/RS. Dentre 

as imagens, através do carimbo no verso, em dezesseis delas foi identificada a 

autoria de Affonso Amoretty. Ao contrário da maioria dos registros que foram 

identificados na cidade de Pelotas, o carimbo de Affonso não fornece informação 

alguma sobre a cidade ou o endereço, ele apenas se restringe a identificação do 

nome do retratista. Nesses registros, o fotógrafo remonta sua genialidade, 

produzindo imagens criativas e ao mesmo tempo metodicamente calculadas, desde 

cenário, objetos, figurino, iluminação e posição do modelo. É o que podemos 

observar na imagem que se segue: 

 

          
 

 

 

 

Augusto Amoretty, além da atuação como fotógrafo no estúdio, 

comercializou material fotográfico, proveniente de Montevidéu/UY e da Europa, 

conforme publicava em seus anúncios direcionados aos fregueses e a outros 

profissionais locais. Utilizava muitas técnicas, como por exemplo, a dos retratos em 

Fig. 44. Fotografia produzida no ateliê de Affonso Amoretty.  
Arroio Grande, n/d. 1fot. (6 x 9cm) sobre cartão (6,5 x 10cm). 
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porcelana e daqueles abrilhantados, e em seus anúncios figurava como sua 

especialidade os retratos infantis, como pode ser observado na figura 45.  

 

        
 

 

 

No que diz respeito à integração de Amoretty ao cenário da fotografia 

brasileira, merecem destaque as fotografias panorâmicas produzidas pelo fotógrafo, 

que documentaram a construção da Estrada de Ferro Southern Brazilian. Duas 

destas fotografias pertencem à coleção D. Teresa Cristina, salvaguardada na 

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Diante da trajetória de vinte e cinco anos 

desse distinto fotógrafo, é possível afirmar que a cidade de Pelotas garantiu seu 

espaço no que diz respeito à fotografia no Brasil, produzindo registros comparáveis 

àqueles fabricados nas grandes cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 45. Retrato infantil produzido por Augusto Amoretty. 
Pelotas, n/d. 1fot. (6 x 9cm) sobre cartão (6,5 x 10cm). 
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2 ENTRE O SILÊNCIO E A PERMANÊNCIA: UMA ANÁLISE ICONOGRÁFICA 
SOBRE OS REGISTROS DE AMORETTY E LHULLIER 
 
 

No panorama fotográfico de Pelotas durante o século XIX, no qual se 

destaca o trabalho de Amoretty e o de Lhullier, desenvolveu-se a presente análise 

sobre a produção dos mesmos, ressaltando aspectos que constam na própria 

imagem. De acordo com Leite:  

 
O espaço fotográfico e geográfico capaz de nos revelar comportamentos, 
representações e ideologias pode ser visto através das características da 
imagem: tamanho formato, suporte enquadramento, nitidez, planos, 
horizontalidade e verticalidade, assim como são explícitos e diretamente 
acessíveis dados como indumentária, objetos, expressões da tecnologia. 
(LEITE, 2001, p. 19) 
 
 
 

Portanto, a análise tem como propósito buscar nas fotografias elementos 

capazes de explicar a inserção dos dois retratistas no contexto fotográfico da cidade, 

bem como suas atuações na condição de principais profissionais dentro do recorte 

temporal abordado. Para torná-la viável foi necessária uma seleção das imagens, 
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decorrente da organização por categorias que tornou mais notório quais dentre os 

cento e um registros dos dois retratistas reunidos pela pesquisa, entre originais e 

reproduções, apontavam para a verificação proposta. As cópias originais se 

encontram em sua maioria não datadas e em diversos estados de conservação. 

Além das cópias monocromáticas, foi observada uma chapa de vidro produzida por 

Baptista Lhullier.  

A sistematização25 por categorias das cópias, do mesmo modo que a 

seleção mostrou-se necessária para manusear tais imagens (já devidamente 

digitalizadas) e, conseqüentemente, para facilitar a busca e a análise das mesmas. 

Essa análise permitiu detectar padrões temático-visuais que possibilitaram distinguir 

as seguintes categorias neste trabalho: retrato individual, retrato infantil e retratos de 

família. No retrato individual as subcategorias distinguem-se em função do gênero - 

feminino e masculino. Os retratos infantis subdividem-se naqueles individuais ou em 

grupo. Já os retratos de família dividem-se naqueles em que aparecem: o casal, o 

casal com o(s) filho(s), os irmãos (quando já adultos, do contrário se enquadram nos 

retratos infantis) e a família inteira (caracterizando a representação de um grande 

grupo propriamente dita). Após a divisão dessas subcategorias fez-se necessário 

realizar a quantificação dos registros que nelas se inserem, que teve como resultado 

os seguintes dados: na produção de Lhullier observaram-se em maior número os 

retratos individuais, somando um total de quarenta e um registros, dezessete 

femininos e vinte e quatro masculinos. Em segundo lugar têm-se os retratos infantis 

com dezesseis registros. E, em terceiro lugar têm-se os retratos de família com treze 

registros, dos quais oito deles estão representados grupos de pessoas, em quatro 

deles aparecem representações de casais e um deles representa uma dupla de 

homens, que possivelmente eram irmãos. Da mesma forma, na produção de 

Amoretty, a quantidade de retratos individuais sobressai, somando um total de 

dezenove registros, sete femininos e doze masculinos. Ao contrário da produção de 

Lhullier, em segundo lugar estão os retratos de família, com seis registros, três que 

representam o casal e três que representam grupos de pessoas. Ficando os retratos 

infantis em último lugar com quatro registros. A quantificação desses subgêneros 

                                                 
25 O trabalho de sistematização pressupõe uma séria de ações voltadas para inserir determinado 
conjunto de fotografias, entendido como uma coleção, dentro de uma instituição de guarda. Segundo 
Pavão (1997, p. 259-260), a sistematização implica em reconhecer o valor do conjunto, aceitá-lo 
dentro da instituição, avaliar o seu estado de conservação e propor um plano de tratamento. 
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leva em conta tanto os originais encontrados, quanto as reproduções de acordo com 

a tabela 12 situada nos apêndices. 

Assim, este capítulo aborda a análise iconográfica dos registros 

quantificados e inseridos nessas subcategorias, abrangendo aspectos formais das 

imagens produzidas por Amoretty e Lhullier, que dizem respeito à técnica utilizada e 

ao padrão estético aplicado pelos retratistas.  

 

 

2.1 Processos, técnicas e materiais 
 
 
Embora a análise iconográfica vise o conjunto de informações visuais dados 

nos retratos, torna-se oportuno neste subtítulo proceder a uma explanação sobre a 

técnica, na qual se configurava a constituição material das fotografias estudadas. Já 

se fez observar que a técnica utilizada era responsável pelo resultado final da 

imagem, tendo em vista que a própria confecção da fotografia posta em prática em 

função dos procedimentos, materiais e equipamentos aplicados. Os equipamentos 

foram fundamentais no percurso que a fotografia desenvolveu dos seus primórdios 

ao presente e dentre esses, a câmera se destaca. Desde Niépce26 e Daguerre a 

pesquisa sobre a captação da luz envolveu incessante busca por solucionar os 

problemas que envolviam a aplicabilidade da câmera escura27. Ao longo dessas 

primeiras décadas de história da fotografia, o uso dos materiais e equipamentos 

oscilou entre as possibilidades de uma indústria emergente e os produtos artesanais 

gerados pelos próprios fotógrafos. Observou-se que de início, as câmeras 

fotográficas utilizadas no século XIX apresentavam algumas características em 

comum. As mesmas possuíam formato de caixa, eram feitas de madeira, a partir de 

                                                 
26 Um dos pioneiros em pesquisas sobre a fotografia, segundo Frizot(1998), Joseph-Nicéphore 
Niépce desenvolveu métodos de fotogravura com matrizes metálicas, que, posteriormente 
possibilitaram a introdução da fotografia propriamente dita. Seu processo mais conhecido foi o que 
ele chamou de Heliografia (do grego significando "gravar com sol"), que consistia na gravação da luz 
em chapa de metal (estanho) revestida de um produto fotossensível, o betume da Judéia. Esse 
processo é uma adaptação dos processos de gravura em água forte e foi realizado com sucesso pela 
primeira vez em 1826. 
27 A câmera escura é uma caixa vedada, com um orifício em uma de suas faces (ou, posteriormente 
com lentes acopladas - objetivas), pelo qual penetra os raios luminosos refletidos por um objeto 
(situado fora da câmera) projetando na parede oposta da caixa a imagem daquele mesmo objeto. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph-Nic%C3%A9phore_Ni%C3%A9pce
http://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph-Nic%C3%A9phore_Ni%C3%A9pce
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
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algum momento portando o fole28 para feitura do foco. Algumas careciam 

especialmente no início de obturador, nessas a obturação da luz dava-se com o uso 

manual da tampa da lente, que era removida para a exposição e re-colocada no 

lugar após essa. Entretanto, o equipamento era dotado de objetiva, aparato 

introduzido no mercado em 1842 por Joseph Petzval que se mostrava dezesseis 

vezes mais luminoso que as lentes utilizadas até então. Na tentativa de superar as 

antigas câmeras, a câmera caixão foi lançada pela Kodak somente em 1890, com 

menor formato, filme carregável a luz do dia, foco e exposição fixos, mostrando-se 

um equipamento de fácil acesso. No entanto, as câmeras de madeira com fole foram 

utilizadas no Brasil até a década de 192029, sobretudo por profissionais.  

 

As câmeras comportavam em seus interiores chapas de vidro para a 

geração do negativo, que apresentava cor e tons invertidos. É importante ressaltar 

que somente pela observação e análise individualizada das cópias, não foi possível 

afirmar ao certo que tipo de emulsão30 era aplicado sobre as muitas chapas 

utilizadas por Amoretty e Lhullier. É provável que ambos tenham aprendido o ofício e 

iniciado suas atividades profissionais utilizando o processo positivo/negativo. 

Processo inventado pelo inglês Frederick Scott Archer em 1848 e patenteado em 

1851, como já foi comentado, e que passou a utilizar o colódio úmido como 

substância ligante para aderir o nitrato de prata fotossensível à base de vidro do 

negativo. Além dessas chapas serem preparadas pelos próprios fotógrafos, sua 

exposição deveria ser realizada com a emulsão ainda úmida – donde a 

denominação – e a revelação devia ser efetuada logo após a tomada da fotografia. 

No caso de Lhullier, o fato de ter iniciado suas atividades utilizando tal processo 

pode ser comprovado, pois, o retratista teve como mestre o fotógrafo Carlos Serres 

ainda na década de 1860 e pela própria atuação do fotógrafo em Bagé de 1868 a 
                                                 
28 O fole a ou gaita de fole como também era chamado era adaptado à câmera entre o corpo e a 
objetiva. Mostrava-se como um equipamento flexível que deslizava sobre um trilho, o que permitia 
movê-lo para frente e para trás. A possibilidade de movimentação sobre os trilhos resultava em uma 
variação do tamanho do equipamento, que tinha como função afastar ou aproximar a objetiva do 
plano focal. O fole impedia de forma eficaz a interferência de rastros de luz e apresentava boa 
qualidade óptica.  
29 A fase moderna na história dos processos fotográficos tem início a partir dos anos 1910 e vai 
deslanchar em 1925 com o lançamento no mercado da câmera Leica com filme 35mm, o que 
desbancou as antigas câmeras. 
30 A emulsão é dada quando os haletos de prata são imersos em uma substância aglutinante (meio 
ligante) para que seja possível a fixação da imagem sobre o suporte. Usa-se esse termo tanto para o 
negativo quanto para a cópia. Dentre os aglutinantes mais comuns estão o colódio, a albumina e a 
gelatina. 
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1871. No que se refere a Amoretty, essa hipótese pode ser atestada pelo fato de 

que o mesmo já exercia atividades fotográficas itinerantes anos antes da sua fixação 

em Montevidéu/UY em 1872. Pela observação desses dados tem-se como 

comprovar a atuação dos dois fotógrafos anteriormente ao período de invenção das 

placas secas, o que aponta para o uso do colódio. 

Em 1865 o processo do colódio úmido foi aperfeiçoado, passando-se a 

utilizar o colódio seco, o que libertou a fotografia do laboratório e permitiu que 

fossem registradas imagens nos mais diversos lugares. Entretanto, o colódio seco foi 

utilizado por um curto período de tempo, tendo em vista a invenção das placas secas 

logo em 1871 por Richard Leach Maddox na Inglaterra. As mesmas placas eram 

constituídas de vidro, cuja emulsão era composta pela gelatina. Segundo Pedro 

Vasquez:  
 

As placas secas, empregando a gelatina de origem animal como elemento 
ligante, eram de manuseio muito fácil, pois eram emulsionadas 
industrialmente, dispensando qualquer manipulação prévia à tomada da foto 
para o fotógrafo, e apresentando ainda a vantagem de serem mais 
sensíveis do que os negativos de colódio úmido. (Vasquez, 2002, pg. 58) 

A possibilidade de expor a placa com a emulsão já seca permitiu a ausência 

de uma tenda (tecido) que era acoplada na câmera escura e que cobria o fotógrafo 

no momento da exposição para que a fotografia não apresentasse disparidades em 

relação à luz, ou mesmo a veladura total do negativo, levando em consideração a 

antiga utilização do colódio úmido. Tais placas foram produzidas comercialmente a 

partir de 1880 e acabaram por aproximar a fotografia daqueles que não tinham 

conhecimentos específicos sobre ela, não os negociantes, mas os amadores e 

curiosos. No que se refere às atuações de Lhullier e Amoretty em Pelotas, de 1876 

em diante, baliza-se a possibilidade de que ambos tenham trabalhado na cidade, 

sobretudo com as placas secas. Na década de 1880 as mesmas placas acabaram 

por dominar o mercado desbancando de vez o processo realizado com o colódio 

(úmido ou seco). A utilização dessa placa, juntamente com aperfeiçoamentos em 

relação ao funcionamento do diafragma da câmera, possibilitou aos fotógrafos a 

captura da ação, principalmente no que diz respeito ao trabalho fora do estúdio. A 

presença definida da imagem em movimento desafiou a própria noção de tempo e 

espaço, motivo pelo qual as inovações em relação à captura da animação foram 

freqüentemente anunciadas. É o caso do anúncio a seguir, no qual Baptista Lhullier 
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explicitou a utilização de um novo sistema, do qual o nome não foi citado, que 

permitia gravar com rapidez e perfeição imagens em movimento.  

 
Photographo – o hábil e acreditado photographo Sr. Baptista Lhullier, acaba 
de adotar o novo systema instantâneo em seu bem montado 
estabelecimento / Com uma rapidez extraordinária, por este novo systema, 
são tirados as vistas ainda mais difíceis e com tanta fidelidade que os 
objetos apparecem exactamente como se encontram na ocasião em que 
funciona o apparelho. / Para o anúncio que publicamos em outro lugar, 
pedimos a atenção do público. (Correio Mercantil, Ano VIII, Classificado 
Comercial, 1ºsem., Domingo, 11 de junho, 1882, pg. 2) 
 

 

 

No caso das chapas utilizadas pelos retratistas, depois de reproduzidas 

eram reutilizadas ou descartadas após certo tempo devido a rachaduras ou 

quebraduras cujo material estava sujeito. Essa informação aponta para o fato de os 

mesmos não devolviam os negativos à sua clientela para evitar que a cópia fosse 

ampliada em outro estabelecimento, desse modo, garantindo o retorno da mesma à 

oficina. Por esse motivo, com exceção de duas chapas feitas por Baptista Lhullier, 

não foram encontrados outros negativos, pois não era o costume a guarda das 

chapas por parte dos retratistas. Das duas chapas produzidas por Lhullier, ambas 

emulsionadas com gelatina, uma se acha superexposta, o que impossibilita a 

decifração da imagem. A outra chapa pode ser observada na figura 46, na qual se 

apresenta em péssimo estado de conservação, mostrando-se com a emulsão 

descascada, arranhões e manchas, tendo o suporte se partido em cinco pedaços, 

um deles (no centro da foto) se apresenta ausente no conjunto. Porém, a imagem 

negativa do homem sentado sobre a banqueta com seu relógio de bolso pendurado 

na camisa, mais de cem anos depois de sua fabricação ainda pode ser nitidamente 

decifrada. 
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O tamanho do negativo de vidro poderia (ou não) variar de acordo com o 

formato do cartão escolhido pelo cliente. Leva-se em conta aqui, que uma chapa 

poderia comportar oito registros em formato carte de visite. Esse tipo de 

aproveitamento era comum, principalmente no que se refere às placas emulsionadas 

com gelatina. Pois, as mesmas poderiam ser expostas com a emulsão já seca, 

poupando tempo e trabalho do retratista. Quanto à utilização das placas de vidro 

para os registros de família, o carte gabinet era o mais indicado para tais retratos, 

pois para este tipo de cartão utilizava-se uma chapa grande e com isso o 

enquadramento abrangia conseqüentemente uma área maior, da qual cabia a 

família inteira, área esta que o formato carte de visite não dava conta com boa 

visibilidade. Este último era comumente produzido para a confecção de registros 

individuais e infantis. A própria invenção da fotografia estereoscópica31, que utilizava 

uma câmera ampla facilitou o registro de família. Contudo, é recorrente na produção 

dos dois fotógrafos a feitura de retratos de família em carte de visite, sobretudo, 

naqueles em que é retratado o casal, fato que provavelmente pode ser explicado 

pelo baixo custo desse formato em relação ao carte gabinet. Tal fato pode ser 
                                                 
31 Criada por Victor Frond em 1859, a fotografia estereoscópica, montada sobre em cartão rígido era 
obtida em suporte de vidro e principalmente de papel. Foram maciçamente produzidas para serem 
apreciadas nos estereoscópios, aparelhos com visores apropriados que possibilitavam movimentar as 
imagens em seu interior. Segundo Grangeiro (2000, p. 122) ―Detentor de enorme fantasia, o 
estereoscópio era a atração nas salas de visitas nas residências das famílias mais abastadas. As 
imagens poderiam ser vistas em seqüência, dando ritmo a história visualizada nos cartões de 
estereoscopia; por isso, não seria absurdo sugerir que estes aparelhos foram, de certa forma, um dos 
antecessores do cinema e da televisão, pois além de colocar em movimento as imagens, ocupavam 
um espaço na sala, proporcionando diversão e entretenimento‖. 

Fig. 46. Placa de vidro utilizada por Baptista Lhullier.  
Pelotas, n/d. 1 matriz fotográfica (9,5 x 6cm), p&b. 
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comprovado pelo retrato representado na figura 47, que embora se apresente 

cortado, possui o formato carte de visite. 

 

             
 

 

 

 

Quanto à produção do positivo (cópia), é possível que Amoretty e Lhullier 

tenham utilizado a emulsão com colódio e a fototipia32, como foi anunciado. Porém, 

pela análise do conjunto, os fotógrafos em questão produziram, sobretudo, provas 

cujo meio ligante33 era a albumina. Assim denominadas porque empregavam o 

albúmen (extraído da clara dos ovos de galinha) como camada adesiva transparente 

destinada a fazer aderirem os sais de prata fotossensíveis à base de papel34. O 

papel emulsionado com a albumina tornou-se o mais popular até o final do século 

XIX e após esse período foi aos poucos substituído pelo papel emulsionado com a 

gelatina35.  De tal modo, a maioria das cópias dos dois fotógrafos tem como suporte 

o papel albuminado, com exceção de um carte gabinet infantil produzido por B. 

Lhullier (fig. 48), cujo processo se utiliza da gelatina. O processamento da cópia, 

bem como o do negativo, era feito de forma convencional, após a exposição da 

chapa ou do papel ambos passavam pelos banhos de revelador, interruptor e 
                                                 
32 Processo de impressão com tinta forte em meio de gelatina bicromada e exposta ao sol. 
33 Segundo Pavão(1997) o meio ligante é o material transparente que  aglutina e mantém os 
elementos formadores da imagem agarrados ao suporte. Dentre os meios ligantes mais comuns têm-
se o colódio, a albumina e a gelatina. 
34 É necessário aqui distinguir os dois tipos de base ou suporte utilizados para a confecção dos 
retratos oitocentistas. O chamado suporte primário constituía-se de um papel de espessura fina e 
caracterizava-se como uma estrutura que dava consistência ao objeto fotográfico. Já o suporte 
secundário constituía-se de um espesso cartão de papel, no qual era prensada ou colada a cópia 
com a função de reforçar o suporte primário. 
35 O papel de gelatina e prata foi inventado por Peter Mawdsley em 1873, se mostrando um material 
maleável e transparente, ideal para utilização fotográfica. O mesmo papel passou a ser produzido 
industrialmente a partir de 1880. 

Fig. 47. Retrato de família produzido em carte de visite por A. Amoretty. 
Pelotas, n/d. 1fot. (6 x 9,5cm) sobre cartão (6,5 x 10cm).  
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fixador, respectivamente. É bem provável que Lhullier e Amoretty utilizassem o 

ampliador para a feitura de suas provas. Pois, segundo Michelon (2007, p. 426), se 

referindo ao oitocento: ―A partir dos anos 60, os ampliadores passaram a tornar 

maior o positivo projetando o negativo sobre o papel, o que em especial para o 

retrato, foi um grande avanço‖. Certamente o uso desse aparelho gerou o 

surgimento de novos formatos, já que o mesmo possibilitou a projeção do negativo, 

e, portanto, a confecção de cópias nas mais variadas dimensões. De qualquer 

forma, tem-se como resultado final uma imagem positiva com fibras visíveis, certo 

brilho e em tons quentes como o castanho, o púrpura e o castanho-púrpura, gerados 

pela utilização da albumina. No caso dos registros de Lhullier e Amoretty que nos 

chegam às mãos hoje, percebe-se uma coloração homogênea de coloração marrom 

ou amarelada, o que pode ser justificado pelo próprio envelhecimento do registro. 

Ou seja, esse tipo de coloração está associado à própria deteriorização da camada 

de albumina ou do papel, que envelhecidos conferem à cópia tal coloração nas 

margens e nas zonas claras e escuras. 

 

 
 

 

 

 

De qualquer forma, independente da tonalidade resultante do registro 

produzido no século XIX, a atmosfera que envolve a composição fotográfica tende a 

se distanciar do que vê o olho humano, apresentando uma imagem com aspecto 

ficcional mais nítido do que a fotografia colorida. Isto porque há uma 

homogeneização na coloração do registro e, portanto a fotografia colorida por sua 

vez, se aproxima mais da visão humana, reduzindo a distância entre realidade 

Fig. 48. Carte gabinet (retrato individual - infantil) produzido por Baptista Lhullier, cuja cópia foi ampliada em papel 
emulsionado com gelatina. Pelotas, 1904. 1fot. (9,5 x 14cm) sobre cartão (11 x 16,5cm).  
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objetiva e subjetiva. Embora as imagens encontradas correspondam a chamada 

fotografia convencional, tanto a Nova Photographia de Amoretty quanto o estúdio de 

Lhullier ofertaram diversos preços e tamanhos, inclusive o tamanho natural, e, 

variados sistemas fotográficos. Esses sistemas, em sua maioria, se caracterizaram 

pela aplicação do retoque36 (no negativo ou na cópia) com diferentes materiais sobre 

a fotografia já ampliada, atribuindo toque diferenciado a cada registro diante da 

concorrência, o que a tornava o registro peça única, não reprodutível a rigor. Esse 

tipo de técnica é difundido em 1855 quando a princípio eram utilizados, segundo 

Christo (2000), o grafite, o carmim, o esfuminho e a anilina. A aplicação desses 

materiais disfarçava ou eliminava manchas e detalhes indesejáveis no negativo, 

sobretudo no rosto do modelo (cicatrizes, rugas e imperfeições no nariz) e, algumas 

vezes, servia para atribuir maior suavidade ao retrato. Em um segundo momento, 

foram mesclados à fotografia outros materiais que possibilitaram o processo de 

colorização da imagem e, conseqüentemente, atribuíram certo valor estético a 

mesma. Aqui, materiais provindos da pintura passaram a intervir diretamente sobre o 

suporte fotográfico. Esses retoques poderiam ser realizados pelos fotógrafos ou 

eram mais comumente feitos por miniaturistas ou pintores que recebiam as 

orientações necessárias do retratista, de acordo com as informações transmitidas 

pelo próprio cliente, como a cor do cabelo, da pele e dos olhos, para que se pudesse 

finalizar a imagem. O retoque atesta a implantação e a aceitação de uma nova 

realidade no que diz respeito à documentação fotográfica. Realidade esta 

manipulada não somente pelo aparelho, mas também (posteriormente) pela mão 

humana. Apesar do primeiro processo industrial de produção de fotografias 

coloridas, o Autochrome Lumiére, ter surgido em 1907, a colorização dada pelo do 

retoque é utilizada na cidade de Pelotas até a década de 1950, como comprova o 

registro em anexo produzido por Idelfonso Robles, proprietário do estúdio pelotense 

Foto Robles (século XX). A invenção dos irmãos Lumière tinha a base de vidro como 

suporte negativo, era direcionada ao público profissional e, embora tenha surgido 

dentro do período de atuação dos fotógrafos pesquisados, ou pelo menos de 

Lhullier, não há nenhum vestígio de registros em Autochrome em suas produções, 

optando eles por colorir seus registros por meio de outros sistemas. Não se sabe ao 

                                                 
36 Os fotógrafos passam a adotar o retoque sobre tudo a partir de 1855, quando o fotógrafo alemão 
Franz Hanfstaengl apresentou pela primeira vez na exposição de Paris cópias tiradas antes e depois 
de serem retocadas. 
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certo se eram os próprios retratistas Amoretty e Lhullier que retocavam as fotografias 

encomendadas em seus ateliês, ainda que, pode ser visto nos anúncios de Amoretty 

a oferta de diversos sistemas como retratos rembrandts37, abrilhantados38, retratos 

cameos39, retratos em porcelana40, retratos a pastel41, retratos a bromuro42, retratos 

a tinta da china43 e aqueles retocados a crayon44. Já os anúncios de Lhullier 

informam que o mesmo ofertava todos os tamanhos de imagem (inclusive o natural) 

e sistemas, porém, o único sistema especificado foi a feitura de retratos retocados a 

óleo.  

 

 

2.2 Luz, câmera, clic! 
 
 
Para que se obtivesse um bom retrato no século XIX, não bastava somente 

uma o domínio de materiais e técnicas, mas uma boa posição solar da qual deveria 

usufruir o salão de pose, cuja iluminação deveria ser meticulosamente planejada. O 

meio fotográfico gerado no interior desses estabelecimentos se utilizava da luz 

natural que adentrava por suas grandes aberturas e, na maioria dos casos, por meio 

da clarabóia - teto de vidro que possibilitava o máximo aproveitamento da luz solar. 

Para valorizar a iluminação provinda desse tipo de teto, cortinas eram acopladas ao 

                                                 
37 Técnica que consistia na colorização da fotografia (já ampliada) com tinta a óleo, que poderia ser 
feita pelo próprio fotógrafo, se sua habilidade permitisse, ou feito por um pintor especializado. Podem 
ser achados nos anúncios dos jornais locais da época como sinônimos do sistema “rembrandts” as 
expressões ―retratos a óleo”, “pintura a óleo” e “aquarela”. 
38 Os retratos “abrilhantados” são aqueles em que a cópia é colorida a óleo e sobre ela é aplicado um 
verniz, que torna a superfície do registro brilhante, daí o termo abrilhantado. 
39 Definição não encontrada na bibliografia pesquisada. 
40 Nesse processo a porcelana funcionava como suporte, isto é, era previamente sensibilizada sendo 
o negativo reproduzido sobre a mesma.  
41 São fotografias que já passaram pelo processo de revelação e ampliação e que posteriormente 
eram colorizadas a lápis pastel. Existem dois tipos de lápis pastel: o seco e oleoso (a utilização do 
primeiro traduz uma imagem que se assemelha aquelas produzidas a carvão e a utilização do 
segundo apresenta um resultado semelhante aquele alcançado em trabalhos com giz de cera). Tanto 
o pastel oleoso quanto o seco necessitavam ser fixados no papel fotográfico, o que dava certo brilho 
ao resultado final. No geral os registros fotográficos eram comumente colorizados a pastel seco.   
42 Este sistema foi comentado em um anúncio de Amoretty em 1901, o que leva a crer e que 
provavelmente trata-se da utilização da placa seca. Nesse caso, a placa era emulsionada com a 
gelatina e o bromuro de prata (sal de prata). O bromureto alcalino é dissolvido em uma solução 
quente de gelatina, que contem nitrato de prata em quantidade necessária para formar o bromuro ou 
bromureto de prata sensível á luz.  
43 Mesmo procedimento usado no retrato ―rembrandts”, porém ao invés da cópia ser colorizada com 
tinta a óleo, era aplicado sobre ela a tinta da china – material semelhante ao nanquim. 
44 Termo utilizado para designar um retoque feito à mão livre com lápis grafite.  
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mesmo com a função de permitir a entrada de uma maior ou menor quantidade de 

luz, nesta ou naquela direção, dependendo de como o cliente seria fotografado. 

Eram utilizados para a feitura dos retratos os chamados refletores de luz, espelhos 

que refletiam na medida a luz que alcançava o modelo, ressaltando que a 

luminosidade direta sobre a cena era indesejada (vide em anexo o desenho do 

interior de um estúdio, retirado do livro ‗As artes de um negócio: a febre fotográfica - 

São Paulo: 1862-1886‘, de Cândido Domingues Grangeiro). Os refletores tinham a 

finalidade de valorizar as melhores expressões, priorizando os traços mais 

característicos e possibilitando ao fotógrafo o controle da direção da luz, além de 

uma variedade de combinação de poses, de acordo com a idéia estética proposta. 

Dominar a luz para a produção de retratos era o que marcava a diferença entre um 

bom fotógrafo e um simples manipulador de máquinas, entre um profissional (artista) 

e um mero produtor de imagens. Procedendo a distribuição perfeita da luz era 

possível realçar características fisionômicas e alcançar grande fidelidade no retrato. 

Contudo, a simples presença da luz não era garantia de uma sessão que resultasse 

em um retrato de qualidade. Ela tinha de ser dosada e distribuída com inteligência 

por meio do jogo das cortinas acopladas à clarabóia e dos refletores, isto é, 

precisava-se de uma quantidade certa de luz para que os traços e gestos do cliente 

encontrassem sua harmonia. O excesso de luz era tão prejudicial quanto a sua 

ausência, pois o mesmo deixaria superexposto o rosto e o corpo do modelo, do 

mesmo modo que a entrada de pouca quantidade de luz resulta em personagens 

subexpostos. Se referindo à má utilização da luz afirma Cândido Grangeiro: 
 
A luz poderia ocasionar incômodos nos olhos e provocar retratos em que as 
pessoas assumiam postura ridícula, com olhares displicentes, perdendo 
toda a ―expressão‖ e ―naturalidade‖. Além disso, o retrato ficava com to 
acinzentado e imagem inexpressiva. [...] A luz poderia embelezar ou enfear, 
conforme fosse distribuída: a mesma luz que embelezava um rosto 
masculino energético tornava feio o rosto da mulher com traços suaves ou 
de um garoto. (GRANGEIRO, 2000, p. 104) 

 

 

Vale lembrar que a luz abundante presente no Brasil certamente facilitava o 

trabalho dos retratistas, por exigir um tempo consideravelmente menor de exposição. 

No entanto, no caso do Rio Grande do Sul, observa Michelon: 

 
Mesmo no final do século XIX, a iluminação continuava sendo um problema 
a ser ultrapassado. Em especial, no inverno gaúcho, o período de luz 
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natural para exposições mais curtas era pequeno e os ateliês fotográficos 
deveriam levar esse aspecto em conta no momento de sua montagem. 
(Michelon, 2007, p. 426) 
 
 
 

Pode-se observar no jogo de sombra e luz dos registros fabricados por 

Lhullier e Amoretty, que os retratistas se apropriavam de um foco de luz vindo do 

alto ou das laterais esquerda ou direita da área de enquadramento. Essa utilização 

variava de acordo com a posição dos refletores, certamente utilizados por esses 

fotógrafos, e, com o local e a estrutura física do estabelecimento, levando em conta 

a constante troca de endereço. Conforme o local onde se encontrava o estúdio, as 

possibilidades que o fotógrafo dispunha quanto ao aproveitamento da luz 

modificavam-se. Daí a importância da identificação da variação de endereço de 

ambos os fotógrafos e dos respectivos períodos de mudança que foram apontados 

pelas fontes escritas pesquisadas e comentados no capítulo um (vide tabelas 13 e 

14 nos apêndices). Os dois retratistas estabeleceram-se em lugares distintos dentro 

de Pelotas muitas vezes por um curto período de tempo, o que pode ser encarado 

ou justificado como uma tentativa de atingir as condições ideais para o atendimento 

da clientela. Essa mudança de endereço, por sua vez, implicava na inversão da 

posição de todos os elementos dispostos no ateliê e em uma mudança inevitável da 

iluminação, e conseqüentemente da atmosfera criada pela luz em relação aos 

registros. 

A impossibilidade técnica que diz respeito à iluminação, foi superada 

somente no século XX quando passou a ser utilizada a luz artificial - gerada por 

florescentes, aparelhos refletores de luz e flashes, como pode ser observado na 

produção dos estúdios Foto Robles e Del Fiol45 (vide imagens em anexo), que se 

destacaram na cidade de Pelotas no mesmo século. Segundo Possamai (2005) a 

própria ausência de fotografias de noivas e daquelas associadas à reclusão é 

justificada pela falta de uma iluminação apropriada. Todavia, tanto a luz abundante 

do sol que adentra o ateliê do século XIX quanto à luz artificial se distinguem 

daquela que se costuma ver, não se apresentando ao olhar rotineiro, e com isto 

proporcionando um ambiente diferenciado para que o produto final seja gerado, 

concretizando essa nova visão, que a priori só é permitida para o fotógrafo.  

                                                 
45 SOARES, Taís Castro. A fotografia entre o distinto e o popular: uma memória dos estúdios Foto 
Robles e Del Fiol em Pelotas/RS (Século XX). 2007. 64p. Monografia (Especialização em Memória, 
Identidade e Cultura Material) - Instituto de Ciências Humanas, Universidade Federal de Pelotas.  
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2.3 Vestindo a personagem: o modelo, o cenário e a pose  
 
 
Para a produção deste subtítulo foi necessária a elaboração de tabelas, que 

foram enumeradas de 1 a 8, a fim de balizar os elementos imagéticos presentes na 

produção de Amoretty e Lhullier. Nessas tabelas buscou-se detectar nos retratos 

individuais, infantis e de família, a presença de características que dizem respeito ao 

próprio corpo do modelo, como o cabelo (penteado), o bigode e a barba, de 

elementos que eram levados pelo fotografado, como a vestimenta, o calçado e os 

objetos pessoais. E, daqueles disponíveis no interior dos ateliês, que tinham como 

função contribuir para uma melhor caracterização da cena. A elaboração dessas 

tabelas permitiu quantificar e analisar tais registros em função de determinadas 

características cênicas apresentadas na imagem. 

 Quanto ao modelo ou spectrum46 como foi denominado por Barthes (1984) 

é interessante ressaltar a necessidade da construção de um personagem, criado 

não somente em função da visão do fotógrafo, mas do desejo de representação do 

fotografado. Ou seja, é possível que cada indivíduo almejasse ser retratado devido à 

possibilidade de posterioridade proporcionada pela imagem, que, após sua morte 

substituiria - diante de quem relembrasse - sua própria personificação. Nesse caso, 

a atitude do fotografado diante da câmera correspondia ao tipo físico (estereótipo), a 

idade, a estatura, aos hábitos e aos costumes de cada indivíduo. Inicia-se aqui, 

comentando sobre o vestuário, um dos elementos que mais propiciava a interação 

do fotografado com o cenário para a produção do retrato. A vestimenta caracterizava 

o modelo como se o mesmo estivesse vestindo a personagem levando em conta 

que, ao contrário do que acontece no teatro o modelo fotográfico ‗interpreta a si 

mesmo‘, encarna seus próprios personagens, eis o fato principal que o diferencia 

dos atores. Mesmo a roupa daqueles menos favorecidos, buscava transmitir 

prosperidade e edificação enquanto comunidade. Por isso mesmo, muitas vezes 

torna-se impossível distinguir o verdadeiro status social do fotografado. De acordo 

                                                 
46 Na teoria de Roland Barthes em A câmera clara o fotógrafo é chamado de operador, o receptor de 
spectador e o fotografado de spectrum - de acordo com a relação que pode ser estabelecida entre o 
ato fotográfico e a mortalidade. 
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com Heynemann e Rainho (2006, p.05) ―a preocupação com as roupas nas 

fotografias se justifica: afinal ela cristaliza e difunde a posição social e o lugar que o 

retratado ocupa na sociedade. Nesse sentido, a adequação e a correção da roupa 

são fundamentais‖. No caso da clientela de Lhullier e Amoretty é provável que a 

mesma se apresentasse devidamente trajada ao chegar ao estúdio, pois não há 

nenhum indício da disponibilidade de peças de vestuário em seus ateliês47. Este tipo 

de informação pode ser apenas suposto, isto é, não pode ser dado pela observação 

dos registros e, por sua vez, não foi citado em nenhum dos anúncios encontrados 

dos dois fotógrafos.   

Como pode ser observado na tabela 1, nas fotografias dos retratistas 

abordados pode-se detectar, no caso dos homens, que a vestimenta é 

caracterizada, sobretudo, pelo terno ou somente pelo paletó sobreposto ao colete, 

em se tratando dos retratos de busto. Dos setenta registros encontrados de Lhullier, 

trinta e dois deles, entre retratos individuais e de família apresentam terno/paletó, 

vestimenta que nos retratos infantis se apresenta apenas uma vez. O colete se 

mostrou presente em vinte e seis das mesmas imagens, observado nos registros 

infantis somente uma vez. A gravata aparece em vinte e sete registros, duas delas 

detectadas em registros infantis. Já no caso de Amoretty, das trinta fotografias 

encontradas, dezesseis delas apresentam a utilização do terno/paletó nos retratos 

individuais e de família. A presença do colete se dá em seis dos mesmos registros e 

a da gravata em nove deles. Nos registros infantis de Amoretty não há indícios de 

tais elementos. Cruzando esses dados e observando as imagens de Lhullier 

apresentadas abaixo se pode perceber que o vestuário dos meninos se diferenciava 

daqueles utilizados pelos homens, contrariando a idéia de que a vestimenta infantil 

detectada nos retratos imitava aquela utilizada pelos adultos. Idéia esta que pode 

ser aplicada somente no caso das meninas, cuja vestimenta, como veremos, se 

assemelha aos trajes usados pelas moças.  

 

                                                 
47 No século XIX era comum a disponibilidade de vestuário nos ateliês. Essas roupas eram algumas 
vezes adaptadas de acordo com a proporção do cliente, podendo o mesmo escolher a combinação 
de peças que mais lhe agradasse. 
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Tabela 1. Quantificação da vestimenta masculina 

Fig. 49. Reprodução de uma cópia de Baptista Lhullier, que apresenta a vestimenta descrita no texto acima. 
Pelotas, n/d. 1fot. (6 x 9cm), reproduzida em p&b.  

Fig. 50. Reprodução de uma cópia de Baptista Lhullier, onde mostra que a vestimenta do menino posicionado à 
direita, que se difere daquela usada pelos homens. Pelotas, n/d. 1fot. (6 x 9cm), reproduzida em p&b. 
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Na tabela 2, a farda aparece em apenas dois registros, um produzido por 

 
 
Elementos 
detectados 

nos 
registros 

 
 

 
 

BAPTISTA LHULLIER 
 

 
 

AUGUSTO AMORETTY 

 
Retrato 

Individual 

 
Retrato 
Infantil 

 
Retrato de 

Família 
 

 
Retrato 

Individual 

 
Retrato 
Infantil 

 
Retrato de 

Família 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terno/Paletó 
 

 
L-004 
L-007 
L-012 
L-016 
L-017 
L-020 
L-031 
L-038 
L-039 
L-043 
L-044 
L-045 
L-046 
L-050 
L-051 
L-052 
L-058 
L-060 
L-061 
L-062 
L-064 
L-069 

 

 
L-041 

 
L-014 
L-022 
L-026 
L-027 
L-028 
L-042 
L-055 
L-065  
L-067 
L-068 

 

 
A-073 
A-076 
A-079 
A-080 
A-081 
A-083 
A-085 
A-090 
A-091 
A-092 
A-093 
A-094 

 

  
A-071 
A-074 
A-077 
A-098 

 

 
 
 
 

 
 
 

Colete 
 

 
L-004 
L-012 
L-016 
L-017 
L-020 
L-031 
L-038 
L-041 
L-044 
L-045 
L-058 
L-060 
L-061 
L-062 
L-064 

 

 
L-041 

 
L-014 
L-022 
L-026 
L-027 
L-028 
L-042 
L-055 
L-065  
L-067 
L-068 

 

 
A-073 
A-076 
A-083 
A-090 
A-091 

 

  
A-071 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gravata 
 

 
L-004 
L-007 
L-017 
L-020 
L-031 
L-038 
L-039 
L-043 
L-044 
L-045 
L-046 
L-050 
L-051 
L-052 
L-058 
L-061 
L-062 
L-064 
L-069 

 

 
L-019 
L-041 

 
L-014 
L-026 
L-027 
L-028 
L-034 
L-042 
L-055 
L-065 

 
A-076 
A-079 
A-085 
A-091 
A-092 

 

  
A-071 
A-077 
A-094 
A-098 
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Lhullier e outro por Amoretty. De acordo com a observação sobre os mesmos a farda 

fotografada por Lhullier apresentava franjas nos ombros e aquela retratada por 

Amoretty se difere por apresentar condecorações (vide fig. 51 e 52). Ambas foram 

utilizadas por senhores, provavelmente com longa experiência na carreira militar, o 

que atesta o prestígio atribuído aos mesmos diante de suas profissões. 

O conjunto de peças presentes na vestimenta masculina, do mesmo modo 

que a expressão corporal e facial apresenta caráter rígido e sóbrio se compararmos 

ao vestuário feminino, que, quanto mais era incrementado inspirava maior garantia 

de um registro esteticamente belo. Elementos como a barba e o bigode, por 

exemplo, eram explorados nos retratos de Amoretty e Lhullier, principalmente em se 

tratando dos retratos de busto, onde o principal objeto da fotografia era o próprio 

rosto (vide figura 53). Tal colocação veio a ser afirmada através da observação da 

tabela 2, em que as mesmas características aparecem em vinte e sete fotografias de 

Lhullier e em catorze registros de Amoretty. Essa quantificação aponta para o fato de 

que era de costume na época a exibição da barba e ou do bigode para a feitura de 

retratos, embora essas características certamente contribuíssem para uma maior 

rigidez da cena.  

 

 
 

 

 

Fig. 51. Fotografia tirada por B. Lhullier que representa um senhor vestido com farda condecorada.  
Pelotas, n/d. 1fot. (6 x 9,5cm) reproduzida em p&b. 
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Fig. 53. Retrato de busto de A. Amoretty que apresenta a exploração da barba e do bigode. 
 Pelotas, 30 de junho de 1884. 1fot. (6 x 9,5cm) reproduzida em p&b. 

Fig. 52. Fotografia tirada por Amoretty que representa um senhor usando a farda com franja nos ombros.  
Pelotas, n/d. 1fot. (6 x 9,5cm) reproduzida em p&b. 
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Tabela 2. Quantificação da farda e dos elementos corporais masculinos 

 
 
 

É possível observar nas figuras a seguir, que a encenação do retrato se 

apresenta de forma exacerbada na figura feminina, que exigia cuidado minucioso 

com a aparência. Um dos principais elementos dessa caracterização cênica era a 

vestimenta, ou mais precisamente o vestido, único traje feminino (adulto e infantil) 

encontrado na produção dos dois retratistas (vide fig. 54). De acordo com a tabela 3, 

o mesmo foi detectado nas fotografias de Lhullier dezesseis vezes nos retratos 

individuais, nove nos retratos infantis e doze nos retratos de família. E, na produção 

de Amoretty, sete vezes nos retratos individuais, três nos retratos infantis e cinco nos 

retratos de família. Como pode ser observado nos registros, a própria aparência do 

tecido do vestido e sua forma atestavam o grau de sofisticação da modelo (e porque 

não dizer do estúdio), além dos adornos como bordados, rendas e fitas. 

Logicamente, não se pode comentar sobre a cor do vestido devido à ausência do 

processo de produção de registros a cores no período. Entretanto, em algumas 

fotografias pode-se observar a mescla de tecidos lisos e estampados, ao contrário 

do vestuário masculino, cujo tecido liso predomina. A sobreposição das saias 

rodadas (e babados) utilizadas na maioria dos casos tornava o vestido um tanto 

 
 

Elementos 
detectados 

nos registros 
 
 

 
 

BAPTISTA LHULLIER 
 

 
 

AUGUSTO AMORETTY 

 
Retrato 

Individual 

 
Retrato 
Infantil 

 
Retrato de 

Família 
 

 
Retrato 

Individual 

 
Retrato 
Infantil 

 
Retrato de 

Família 
 

 
Farda 

 

 
L-053 

   
A-095 

  

 
 
 
 
 
 
 

Bigode/Barba 
 

 
L-001 
L-004 
L-007 
L-012 
L-016 
L-017 
L-038 
L-039 
L-044 
L-051 
L-052 
L-053 
L-058 
L-061 
L-062 
L-064 

 

  
L-014 
L-022 
L-026 
L-027 
L-028 
L-029 
L-042 
L-055 
L-065  
L-067 
L-068 

 

 
A-079 
A-083 
A-085 
A-090 
A-091 
A-092 
A-093 
A-095 

 

  
A-071 
A-074 
A-076 
A-077 
A-094 
A-098 
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volumoso e atribuía ao vestuário certo requinte. Aqui é necessário ressaltar que 

apenas em um registro de Lhullier foi detectada a mantilha, peça sobreposta ao 

vestido. A mesma caracterizava-se como uma peça em desuso, utilizada apenas por 

idosas, de acordo com a figura 55.  

 

 
 

 

 

      
 

 

 

 

Nos registros de meninas, a maioria dos detalhes era baseada nas 

tendências criadas para moças, principalmente aqueles relacionados ao vestuário. 

Como exemplo, tem-se a utilização de vestidos bordados e/ou rendados ou saias 

Fig. 55. Senhora com mantilha e meninas com vestidos curtos e calças pantalettes fotografadas por Baptista 
Lhullier. Pelotas, 1890. 1fot. (6 x 9,5cm) cobre cartão (6,5 x 10cm). 

Fig. 54. Mulher com vestido adornado. Retrato do francês B. Lhullier.  
Pelotas, n/d. 1fot. (6 x 9,5cm) reproduzida em p&b. 
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rodadas igualmente adornadas. Talvez o principal fator que distingue tais peças, 

além do tamanho é claro, é o comprimento do vestido, pois se observa que aqueles 

utilizados pelas meninas eram, no geral, mais curtos. Com exceção dos vestidos 

usados por bebês, cuja confecção resultava em peças excessivamente longas. E 

ainda, segundo Heynemann e Rainho (2006) as chamadas calças 'pantalettes' 

(calças compridas) vestidas nas meninas, constituíam talvez a principal diferença do 

vestuário das meninas e das mulheres (vide fig. 55). Somente no final do século XIX 

e início do século XX é que as crianças passaram a vestirem-se de forma mais 

despojada. De qualquer forma, vale lembrar aqui, que umas das poucas 

características que diferem o retrato infantil das fotografias de adultos é o acanhado 

sorriso, que vez ou outra pode ser encontrado nos retratos infantis. 

O penteado, de acordo com a mesma tabela, vinha a complementar o 

figurino e se mostrava peça importante para a feitura dos retratos de mulheres – 

principalmente nas fotografias de busto - tendo as mesmas que aguardar um tempo 

considerável para a criação do que elas almejavam ser o ‗penteado ideal‘. Nas 

fotografias dos dois retratistas pesquisados todas as modelos adultas se apresentam 

com algum tipo de penteado. Na produção de Lhullier foram observados 26 registros 

com tal característica, dois deles registros infantis, e na de Amoretty, foram notados 

10 registros entre retratos individuais e de família. Esses penteados tanto nas moças 

quanto nas meninas privilegiam a utilização do cabelo preso (apenas uma menina 

aparece de cabelos soltos dos cento e um registros analisados). A utilização do 

cabelo preso pode ser notada no retrato individual de busto da figura 56, cujo 

complexo e exagerado penteado da modelo talvez se mostre como elemento que 

mais se destaca no interior da composição.  
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Tabela 3. Quantificação do vestuário feminino e penteado 

 
 
Elementos 
detectados 

nos 
registros 

 
 

 
 

BAPTISTA LHULLIER 
 

 
 

AUGUSTO AMORETTY 

 
Retrato 

Individual 

 
Retrato 
Infantil 

 
Retrato de 

Família 
 

 
Retrato 

Individual 

 
Retrato 
Infantil 

 
Retrato de 

Família 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vestido com 
Adereço 

 

 
L-002 
L-009 
L-010 
L-011 
L-013 
L-018 
L-030 
L-032 
L-033 
L-036 
L-040 
L-054 
L-056 
L-059 
L-063 
L-066 

 

 
L-003 
L-005 
L-006 
L-019 
L-021 
L-037 
L-048 
L-049 
L-057 

 
L-005 
L-008 
L-015 
L-022 
L-026 
L-027 
L-028 
L-029 
L-035 
L-065 
L-068 
L-070 

 

 
A-075 
A-082 
A-084 
A-086 
A-087 
A-088 
A-099 

 

 
A-078 
A-089 
A-100 

 
A-071 
A 074 
A-077 
A-094 
A-098 

 
Mantilha 

 

 
 

  
L-008 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Penteado 
 

 
L-002 
L-010 
L-011 
L-013 
L-018 
L-030 
L-032 
L-033 
L-036 
L-040 
L-053 
L-056 
L-059 
L-063 
L-066 

 

 
L-006 
L-009 

 
L-008 
L-015 
L-022 
L-026 
L-027 
L-028 
L-029 
L-042 
L-042  
L-065 
L-068 

 

 
A-075 
A-082 
A-084 
A-086 
A-087 
A-088 
A-099 

 

  
A-074 
A-077 
A-098 

Fig. 56. Retrato de mulher com penteado exagerado. Produzido por Augusto Amoretty.  
Pelotas, n/d. 1fot. (6 x 9,5cm) reproduzida em p&b. 
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Além do vestuário masculino e feminino já abordado (terno/paletó, colete, 

gravata, farda e vestido), de acordo com a tabela 4, outros estilos de vestimenta 

podem ser encontrados na produção de Lhullier, um deles visualizado em um retrato 

individual, sete deles em retratos infantis e sete deles em retratos de família. Podem-

se citar como exemplo de outros trajes: roupa própria para criança, vestimenta típica 

do gaúcho (vide fig. 57), fantasia de carnaval (fig. 58) e figurino (possivelmente) 

utilizado em peça de teatro ou balé (vide figura 35, anexada ao capítulo I).  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

O próximo passo aborda os tipos de calçados utilizados pelos modelos (vide 

tabela 4), elementos que obviamente só podem ser analisados nos retratos de corpo 

inteiro. Foram observados nos registros de Lhullier e Amoretty dois tipos de 

Fig. 57. Retrato de grupo batido por Lhullier, onde se observa trajes típicos do gaúcho.  
Pelotas, n/d. 1fot. (6 x 9,5cm) reproduzida em p&b. 

 

Fig. 58. Menino fantasiado fotografado por Baptista Lhullier.  
Pelotas, n/d. 1fots. Cópia (6 x 9cm) reproduzida em p&b. 
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calçados: o sapato de couro e a bota. O primeiro se encontra em maior número 

aparecendo em dezoito registros do francês Lhullier, três deles registros infantis. Nos 

registros de Amoretty, os mesmos sapatos podem ser detectados em cinco registros, 

nenhum deles infantil. É preciso comentar aqui, que esse tipo de sapato não era 

utilizado somente pelos homens, pois, nas raríssimas vezes em que se conseguiu 

visualizar o sapato das moças nas fotografias – devido ao longo comprimento do 

vestido, foi possível detectar a utilização do calçado em couro. É claro que o modelo 

se diferenciava do modelo masculino, apresentando-se fechado na frente e 

amarrado com cadarços (fig. 59) ou presilhas, semelhante ao modelo de sapato 

utilizado pelas crianças (meninas). A bota curiosamente aparece somente nos 

registros infantis e de família, utilizada pelos homens e pelas crianças, 

principalmente pelos meninos. Nas fotos de Lhullier a bota aparece nove vezes, três 

delas em retratos infantis, já nas de Amoretty pode ser observada em três registros, 

um deles infantil. A mesma bota, no geral de coloração escura, em todos os registros 

apresenta-se de cano alto, e na maioria das vezes amarrada com cadarços. Aqui, 

deve-se comentar que surgiram registros de bebês, onde os mesmos aparecem 

retratados com os pés descalços ou escamoteados pelo vestido, de acordo com a 

mesma figura 60.  

 

 
Fig. 59. Moça com sapato de couro amarrado com cadarço. Retrato produzido por B. Lhullier.  

Pelotas, n/d. 1fot. (6 x 9,5cm) sobre cartão (6,5 x 10cm). 
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Tabela 4. Quantificação de outras vestimentas e calçados: 

 

 

 

 
 
Elementos 
detectados 

nos 
registros 

 
 

 
 

BAPTISTA LHULLIER 
 

 
 

AUGUSTO AMORETTY 

 
Retrato 

Individual 

 
Retrato 
Infantil 

 
Retrato de 

Família 
 

 
Retrato 

Individual 

 
Retrato 
Infantil 

 
Retrato de 

Família 
 

 
 
 

Outra 
Vestimenta 

 

 
L-001 

 

 
L-006 
L-019 
L-023 
L-024 
L-025 
L-047 
L-057 

 

 
L-028 
L-029 
L-034 
L-042 
L-055 
L-065 
L-068 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

Sapato 
em Couro 

 

 
L-013 
L-038 
L-044 
L-058 
L-062 

 

 
L-006 
L-037 
L-049 

 
L-008 
L-015 
L-022 
L-029 
L-034 
L-035 
L-065 
L-067 
L-068 
L-070 

 

 
A-083 

  
A-071 
A-074 
A-077 
A-098 

 

 
 
 

Bota 
 

 
 

 
L-019 
L-041 
L-047 
L-057 

 

 
L-008 
L-028 
L-055 
L-065 
L-068 

 

  
A-078 
A-100 

 

 
A-098 

Fig. 60. Bebê retratado com vestido longo.  
Pelotas, n/d. 1fot. Cópia (6 x 9cm) reproduzida em p&b. 
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Dando continuidade ao texto, deve-se levar em conta a presença de alguns 

objetos ‗indispensáveis‘ para a feitura do retrato que foram incorporados desde o 

princípio da prática da daguerreotipia, e contribuíram para uma caracterização típica 

do gênero. Com relação aos objetos utilizados nos registros de Lhullier foi observada 

a presença do chapéu em sete fotografias infantis e em quatro fotografias de família. 

Nos retratos de Amoretty o mesmo elemento aparece três vezes, nas três categorias 

de retrato analisadas. Como confirma a análise, de fato, o chapéu era mais utilizado 

por crianças, principalmente pelas meninas. A bengala aparece quatro vezes (vide 

fig. 61) nas fotos de Baptista L., e o guarda chuva apenas uma vez. Já na produção 

de Amoretty o guarda chuva foi detectado em três imagens, uma delas trata-se de 

um retrato individual e duas delas caracterizam-se com retratos de família. Não há 

presença de bengala na produção do mesmo. Ainda assim, o objeto de exibição de 

maior recorrência nas fotografias de Lhullier, no que diz respeito ao retrato 

masculino era o relógio de bolso, que na maioria das vezes era sustentado por uma 

pequena corrente. O mesmo objeto mostra-se presente em quinze registros dos 

setenta detectados do mesmo fotógrafo. Na produção de Amoretty o relógio aparece 

apenas em dois registros. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Fig. 61. Homem retratado por B. Lhullier com a bengala e o relógio de bolso.  
Pelotas, n/d. 1fot. (6 x 9,5cm) reproduzida em p&b. 
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Tabela 5. Quantificação dos objetos pessoais masculinos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto aos objetos pessoais utilizados pelas mulheres, a presença de jóias 

como o anel, o broche, a pulseira e o brinco é marcante. Foram detectadas jóias na 

produção de Lhullier vinte e uma vezes, apenas duas delas em retratos infantis. E na 

produção de Amoretty observou-se a utilização de jóias em sete registros, dois deles 

infantis. Com exceção dessas jóias, o único objeto pessoal encontrado nas mulheres 

retratadas foi a bolsa, utilizada em dois registros, um de Lhullier e em um de 

Amoretty, ambos detectados em retratos de família. As bolsas das modelos de 

Lhullier e Amoretty eram pequenas, sustentadas por alças curtas e, da mesma 

maneira que as jóias somavam certa feminilidade à modelo e se caracterizam como 

um acessório utilizado, no geral, por mulheres (vide fig. 62). Essa intenção de 

feminilidade aplicada sobre esses acessórios pode ser transmitida ao leitor no 

momento em que o mesmo vislumbra a imagem. 

 

 
 

Elementos 
detectados 

nos 
registros 

 
 

 
 

BAPTISTA LHULLIER 
 

 
 

AUGUSTO AMORETTY 

 
Retrato 

Individual 

 
Retrato 
Infantil 

 
Retrato de 

Família 
 

 
Retrato 

Individual 

 
Retrato 
Infantil 

 
Retrato de 

Família 
 

 
 
 
 

Relógio de 
Bolso 

 

 
L-004 
L-011 
L-012 
L-016 
L-020 
L-038 
L-043 
L-062 

 

  
L-014 
L-022 
L-055 
L-065 
L-067 

 

 
A-083 

  
A-071 

 
 
 
 

Chapéu 
 

 
 

 
L-019 
L-021 
L-023 
L-024 
L-025 
L-046 
L-049 

 

 
L-022 
L-034 
L-055 
L-068 

 
A-083, 

 
A-100 

 
A-094 

 
Bengala 

 

 
L-058 
L-060 

 

 
L-041 

 
L-055 

   

 
Guarda-
Chuva 

 

 
L-038 

 
 

   
A-083 

  
A-094 
A-098 
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Tabela 6.  Quantificação dos objetos pessoais femininos: 

 

 

 

Dos elementos cênicos colocados à disposição nos ateliês de Amoretty e 

Lhullier, sobressaíram-se objetos como tapetes, almofadas, cadeiras, colunas, livros 

e cortinas. Na produção de Lhullier o tapete é o elemento mais utilizado aparecendo 

em quatorze de seus registros, dois deles infantis. Detectaram-se na mesma 

 
 

 
Elementos 
detectados 

nos 
registros/ 

 
 

 
 

BAPTISTA LHULLIER 
 

 
 

AUGUSTO AMORETTY 

 
Retrato 

Individual 

 
Retrato 
Infantil 

 
Retrato de 

Família 
 

 
Retrato 

Individual 

 
Retrato 
Infantil 

 
Retrato de 

Família 
 

 
 
 
 
 
 

Jóia 
 

 
L-010 
L-011 
L-013 
L-018 
L-032 
L-033 
L-040 
L-053 
L-056 
L-059 
L-063 
L-066 

 

 
L-005 
L-049 

 
L-026 
L-027 
L-028 
L-029 
L-065 
L-068 
L-070 

 
A-082 
A-083 
A-088 
A-099 

 

 
A-100 

 
A-074 
A-098 

 
Bolsa 

 

  
L-034 

 

 
L-029 

 

   
A-071 

Fig. 62. Retrato de família tirado por Lhullier, onde a mulher adorna-se com jóias (pulseira, brinco e broche) e 
segura uma bolsa em formato de flor. Pelotas, julho de 1878. 1fot. (6 x 9,5cm) sobre cartão (6,5 x 10cm).  
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produção oito registros que apresentam a coluna, dos quais apenas um trata-se de 

um retrato infantil. A almofada foi localizada em sete registros. Devido à observação 

da tabela construída foi possível perceber presença da almofada em quatro registros 

infantis e sua ausência nos retratos de família. Da autoria do mesmo fotógrafo, 

encontram-se seis retratos, um deles infantil, onde foi possível visualizar a cadeira, 

algumas vezes revestida com veludo. O livro pode ser vislumbrado em três registros 

de Lhullier. Na produção de Amoretty analisada apresentam-se três retratos em que 

fazem parte da composição o tapete, um deles é um registro infantil. A almofada se 

apresenta em dois registros individuais. Aqui vale lembrar que com exceção da 

almofada, que poderia ou não ser adornada com franjas, todos os outros objetos 

analisados na produção dos dois retratistas eram utilizados em retratos de corpo 

inteiro. A cadeira pode ser observada em cinco registros de Augusto A., três deles 

caracterizados como retratos de família. E por fim a cortina, que se apresenta em 

apenas um retrato individual. Não há presença de colunas ou livros na produção de 

Amoretty. De acordo com a figura 63, além dos objetos cênicos quantificados acima, 

pode-se citar outros que apareceram esporadicamente nas imagens dos 

profissionais abordados. São exemplos desses objetos: bico (chupeta), boneca, 

flores (arranjos e vasos de flores), instrumentos musicais, leque, pedras artificiais, 

lenço, óculos, cercas de madeira, galhos de árvore e outros tipos de mobília como 

poltrona, banco, balcão e mesa de madeira. 

 

 
 

 

 

 

Fig. 63. Menina com chapéu segurando uma boneca e apoiando-se sobre galhos de árvore. Retrato de B. Lhullier. 
Pelotas, julho de 1878. 1fot. (6 x 9,5cm) sobre cartão (6,5 x 10cm).  
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Tabela 7. Quantificação de elementos cênicos utilizados nos registros: 

 

 

 

Na seqüência foram observados os planos de fundo das fotografias de 

Lhullier e Amoretty, elementos que com certeza contribuíam para uma boa qualidade 

do resultado. Na produção de Amoretty apenas em dois registros foi utilizado o fundo 

com desenhos, nas demais fotografias o fundo se apresenta liso, tanto em retratos 
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detectados 
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BAPTISTA LHULLIER 
 

 
 

AUGUSTO AMORETTY 

 
Retrato 

Individual 

 
Retrato 
Infantil 

 
Retrato de 

Família 
 

 
Retrato 

Individual 

 
Retrato 
Infantil 

 
Retrato de 

Família 
 

 
 
 

Tapete 
 

 
L-002 
L-009 
L-038 

 

 
L-023 
L-024 
L-025 
L-041 
L-049 
L-057 

 

 
L-029 
L-047 
L-055  
L-067 
L-068 

 
A-083 

 
A-100 

 
A-074 
A-098 

 

 
 

Almofada 
 

 
L-038 
L-040 
L-050 

 
L-003 
L-023 
L-024 
L-048 

 

  
A-084 
A-086 

 

  

 
 

Cadeira 
 

 
L-013 

 
L-057 

 
L-008 
L-028 
L-055 
L-068 

 

 
A-083 

 
A-072 

 
A-071 
A-074 
A-098 

 

 
 
 

Coluna 
 

 
L-009 
L-038 
L-054 
L-058 
L-062 

 

 
L-005 

 
L-022 
L-042 

   

 
Livro 

 

 
L-009 
L-056 

 

  
L-015 

   

 
Cortina 

 

  
 

  
A-083 

  

 
 
 
 
 

Outro 
Objeto/ 
Móvel 

 

 
L-002 
L-009 
L-013 
L-036 
L-044 
L-046 
L-053 
L-056 
L-058 
L-060 
L-062 

 

 
     L-003 

L-006 
L-019 
L-021 
L-037 
L-048 
L-049 

 
L-008 
L-014 
L-015 
L-029 
L-034 
L-035 
L-047 
L-055 
L-065 
L-070 

 
A-095 

 
A-078 
A-100 

 
A-074 
A-077 
A-094 
A-098 
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de corpo inteiro como de busto (vide fig. 64). Os fundos lisos deixavam a mostra as 

paredes, que algumas vezes, eram trabalhadas com frisos decorativos. Já na 

produção de Lhullier, predomina o fundo liso nos retratos de busto e o fundo com 

desenhos nos retratos de corpo inteiro. Todos os retratos infantis do mesmo 

fotógrafo, cujo enquadramento abrange o corpo inteiro, apresentam fundos com 

desenhos (vide figura 65). Os mesmos geralmente eram pintados sobre materiais 

que possibilitavam a troca dos cenários de forma prática, se caracterizando como 

fundos móveis, pintados pelo próprio fotógrafo ou por um pintor especializado. Estes 

fundos poderiam ser trocados a cada cliente, possibilitando alcançar uma maior 

harmonia entre retrato e retratado. Os desenhos no geral simulavam a natureza, 

apresentando motivos gregos, vitorianos ou art-nouveau e abriam ao fotógrafo um 

leque de possibilidades, levando em conta a facilidade na substituição do plano de 

fundo da imagem. A pintura realizada no plano de fundo valorizava esteticamente a 

imagem e servia como base para posicionar o modelo no cenário de acordo com o 

enquadramento almejado pelo fotógrafo. 

 

 
 Fig. 64. Retrato de busto produzido por A. Amoretty com fundo liso. 

Pelotas, n/d. 1fot. (6 x 9,5cm) reproduzida em p&b. 
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Fig. 65. Retrato infantil produzido por A. Amoretty, onde se utilizou do fundo desenhado. 
Pelotas, n/d. 1fot. (6 x 9,5cm) reproduzida em p&b. 
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Tabela 8. Quantificação dos tipos de fundos utilizados nos registros:  

 

 

 

Quanto à pose, leva-se em conta que a utilização da luz natural e de 

câmeras e materiais fotográficos antigos exigia o gesto estático, devido ao longo 

tempo de exposição. O fato de o modelo ter de estar paralisado durante o tempo 

considerável de exposição colocava qualquer retrato próximo da artificialidade. A 

homogeneidade e a geometrização imagética poderiam ser justificadas em função 

das condições técnicas do aparelho, de suas possibilidades e limitações. Essa pose 
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Retrato 
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Família 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fundo com 
Desenhos 

 

 
L-001 
L-009 
L-010 
L-011 
L-013 
L-036 
L-038 
L-039 
L-044 
L-054 
L-056 
L-058 
L-059 
L-060 
L-062 
L-063 

 

 
L-003 
L-005 
L-006 
L-019 
L-021 
L-023 
L-024 
L-025 
L-037 
L-041 
L-047 
L-048 
L-049 
L-057 

 

 
L-008  
L-014 
L-015 
L-022 
L-029 
L-034 
L-035 
L-042 
L-055 
L-067 
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L-070 
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L-012 
L-002 
L-004 
L-007 
L-016 
L-017 
L-018 
L-020 
L-030 
L-031 
L-032 
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L-040 
L-043 
L-045 
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L-051 
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L-053 
L-061 
L-064 
L-066 
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L-026 
L-027 
L-028 
L-065 
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A-075 
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A-083 
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A-086 
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A-088 
A-090 
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A-093 
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deveria ser pensada em função da técnica e, ao mesmo tempo, após ser aceita 

como a pose ideal, é que o fotógrafo trabalhava a iluminação sobe os modelos. 

Segundo Grangeiro:  
 

A pluralidade de rostos e gostos trazia grande desafio ao fotógrafo, como 
combinar de forma harmônica diferentes idades, alturas, sexos e 
fisionomias. Dever-se-ia, nesse caso, buscar a simplicidade, organizando o 
grupo de maneira a balancear as diferenças. (GRANGEIRO, 2000, p. 113) 
 

 

Representar adequadamente a idade e estatura do modelo resultava de uma 

boa orientação para que o cliente fizesse poses em que se sentisse a vontade, já 

que a familiaridade com que a pose era fixada era a maior prova de intimidade entre 

a representação e a vida real, salientando os critérios estilísticos a serem seguidos 

poderiam realçar ou atenuar traços nas fisionomias. Quando as mínimas regras não 

eram seguidas, o retrato caía na impessoalidade ou na vulgaridade. Nas fotografias 

de Lhullier e Amoretty é comum encontrarmos nos retratos de busto a figura 

centralizada no quadro com a cabeça levemente inclinada, voltada para uma das 

extremidades do enquadramento. Nos retratos individuais de corpo inteiro, tanto de 

crianças quanto de adultos, os modelos posavam em pé (no caso dos homens 

algumas vezes eram retratados com a mão dentro do casaco na altura do peito, 

gesto este que virou moda no Brasil depois de ser apresentado em alguns retratos 

tirados do imperador D. Pedro II). Por terem que permanecer em pé os modelos 

apoiavam-se sobre objetos ou móveis a fim de expressar maior espontaneidade 

durante o tempo considerável de exposição exigido. Muitos dos aparatos cênicos 

utilizados nos retratos, além da intenção estética, tinham a função de servir de apoio 

ao modelo, visando tornar menos desconfortável a pose durante a exposição. Sem 

esses objetos de apoio o retrato certamente seria tarefa muito difícil. Como pode ser 

analisado nas fotografias de Lhullier e Amoretty são utilizados como objetos de 

sustentação: a bengala, o guarda-chuva, a almofada, a coluna, a cadeira e o livro 

(no geral, sobreposto a uma mesa). Quando representados na confecção dos 

retratos de família, no geral os homens se apresentavam sentados, as mãos sobre 

as pernas ou apoiadas sobre algum objeto. Já as mulheres eram representadas em 

pé, ao lado, geralmente com a mão sobreposta ao ombro do parceiro ou sobre a 

cadeira da qual ele estava sentado. Quando retratadas poderiam cruzar os braços, 

escondendo as mãos, ou pelo menos uma delas. Nos retratos individuais de corpo 
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inteiro o mais comum é que uma das mãos servisse de apoio à cabeça da modelo 

que apoiava o braço em um objeto ou móvel.  Pode-se observar em alguns retratos 

de família que, quando os homens não estavam sentados, davam lugar as senhoras 

idosas, como um gesto de respeito às anciãs da família. Quanto às crianças, 

raramente eram fotografadas sentadas, devido ao tamanho (proporção) das mesmas 

diante do cenário e de seus apetrechos. Os bebês eram quase sempre fotografados 

deitados sobre o colo da mãe ou do pai ou em aconchegantes poltronas. 

Pelo que foi observado, ao contrário das mulheres, os homens davam 

preferência ao retrato de busto, num enquadramento que abrangia uma composição 

que, segundo Mauad (1997), remete a estatuária confeccionada no século XIX e que 

se tornou verdadeira moda na época. Esse tipo de imagem reforçava a idéia de 

poder e masculinidade. Ao contrário dos retratos de busto, os de corpo inteiro eram 

os prediletos da clientela infantil e feminina, cuja presença sobressai em tais 

registros. As crianças eram fotografadas em composições de corpo inteiro para 

aparecerem melhor no registro, tendo em visto sua pequena estatura, além desse 

tipo de enquadramento facilitar a associação de objetos no caso dos retratos 

infantis. As mulheres, por sua vez, escolhiam as composições de corpo inteiro, 

visando deixar a mostra todo glamour que envolvia sua vestimenta característica: o 

vestido. Nesse tipo de retrato, bem mais trabalhoso, era preciso preocupar-se com 

todos os detalhes que envolviam os elementos cênicos, bem como para que todo o 

corpo ficasse em foco. O retrato de corpo inteiro, apesar de ser mais difícil de 

executar, era o que oferecia maior variedade de composições através da utilização 

de variados elementos estéticos (fundos desenhados, acessórios e objetos) numa 

mesma cena e por isso mesmo era capaz de transmitir maiores informações, 

exigindo um cuidado maior na hora da confecção.  

Apesar do fato de que os dois fotógrafos utilizassem técnicas, materiais e 

elementos cênicos idênticos, e de suas produções se mostrassem semelhantes 

(como veremos no capítulo três), foi possível detectar sensíveis diferenças em 

relação à pose que acabam por apresentar resultados distintos, embora seja 

evidente a semelhança de cartões e a uniformidade da imagética. A artificialidade da 

pose atribuída ao trabalho de Lhullier em relação à produção de Amoretty explica-se 

pela direção do olhar do modelo como afirmam Fagundez e Michelon (1998) no 

artigo Amoretty e Lhullier: semelhantes, não muito iguais. Isto é, o olhar frontal, que 

encara a objetiva da câmera detectado nos registros de Lhullier é mais raro nas 
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fotografias de Amoretty, cuja fisionomia era representada de forma um pouco mais 

espontânea. Dos trinta e um registros de Amoretty, quinze apresentam o olhar do 

retratado desviado da objetiva, com o corpo levemente inclinado para esquerda ou 

direita. Nos setenta registros de Lhullier apenas três deles apresentam tais 

características. Segundo os mesmos autores (1998, p. 55) Lhullier deixa nítida a 

consciência do modelo diante da sua própria encenação e da câmera, em outras 

palavras, o modelo ―denuncia sua cumplicidade com o fotógrafo, pela qual se 

percebe toda a pose, do gesto à roupa, do cenário ao desejo de enquadrar-se num 

dado modelo‖. Essa denúncia torna a imagem mais dura, cristalizada, caracterizada 

por uma encenação estática, fazendo dos modelos verdadeiros fantasmas 

congelados. De acordo com Grangeiro: 

 
Henry Hunt Snelling, autor de outro manual de fotografia, afirmava que, para 
se obter uma pose graciosa e cômoda era preciso fixar os olhos do modelo 
em um ponto acima da máquina fotográfica, levemente desviados para o 
lado. Era importante que o modelo nunca estivesse direcionado à máquina, 
pois dava ao retratado ares tolos, espantados, carrancudos e doentios. 
(GRANGEIRO, 2000, p. 115) 
 
 
 

O olhar lançado diretamente sobre a objetiva de Lhullier vai de encontro ao 

observador da foto, como se não houvesse a mediação do fotógrafo e da câmera 

(fig. 66). Já no procedimento regular de Amoretty, seus modelos direcionam seus 

olhares para além do enquadramento, no geral em contra ploongé, ignorando a 

objetiva e o próprio retratista (vide fig. 67). Simulando, dessa forma, maior 

naturalidade possível, suavizando a rigidez intrínseca a essas composições e, por 

fim, obtendo expressões humanas diferenciadas por uma imagem menos posada e 

que causa, por conseqüência, uma sensação de atemporalidade. Esta expressão 

casual é o que atribui uma maior qualidade à composição de Amoretty, com relação 

à de Lhullier. 
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Nesse caso, o próprio olhar que poderia dirigir-se para além da tela ou 

encarar a câmera, como é o caso apresentado na maioria dos registros de Lhullier 

contribuía para reforçar a mensagem produzida pela pose. No entanto, a pose, 

representada por gestos faciais e (ou) corporais, não poderia criar uma posição 

moral, mas poderia contribuir para o seu desenvolvimento e para ajudar a reforçá-la. 

A pose estática e olhar frontal detectados, cuja generalização é inegável no retrato 

oitocentista, já no início do século XX passaram a serem extinguidos, hoje 

considerados completamente arcaicos e proibidos pela ficção. No cinema, por 

exemplo, não há troca de olhar entre personagem e espectador.  

Fig. 66. Registro de B. Lhullier, no qual o fotografado encara a objetiva da câmera.  
Pelotas, n/d. 1fot. (4 x 5,5cm) sobre cartão (4,5 x 6cm). 

 

Fig. 67. Registro de Amoretty, no qual a modelo lança o olhar para além da área de enquadramento.  
Pelotas, n/d. 1fot. Cópia (6 x 9,5cm) reproduzida em p&b. 
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Por fim, pode-se afirmar que no trabalho de Amoretty e Lhullier era 

minuciosamente criada uma ambientação para a feitura dos registros, que variava de 

acordo com a criatividade dos retratistas e com a disponibilidade de objetos que 

pudessem compor a cena. Como vimos, nos ateliês dos mesmos retratistas eram 

utilizados os mais variados tipos de elementos que atendessem a necessidade em 

diferentes situações. Todos esses aparatos sejam eles pessoais ou pertencentes ao 

estúdio, ou mesmo a postura apresentada diante da câmera, tornaram-se símbolos 

(padronizados) que atribuíram além da estética, status ao fotografado, pois como 

afirma Bourdieu (1979, p. 47) ―o que é fotografado e o que o leitor da fotografia 

apreende, não são propriamente os indivíduos, em sua particularidade singular, mas 

os papéis sociais...‖. É por permitir ao modelo que ele aja como tal (encenação), que 

a fotografia tornou-se familiar, posteriormente adentrando casas e observando bem 

de perto as pessoas, mostrando-se como captura do momento, recordação valiosa 

do passado, principalmente no que diz respeito ao gênero do retrato. Além disso, a 

figura do modelo parecia inserir-se na cena um pouco mais a vontade com a 

presença desses aparatos. De tal maneira, nas palavras de Giséle Freund (1993, 

p.62) ―O ateliê do fotógrafo se converte assim num armazém de acessórios que 

guarda preparada para todo o repertório social, as máscaras de seus personagens‖.  

No século XIX é possível detectar uma espécie de cumplicidade entre 

contratante e fotógrafo, onde a escolha do ateliê era fundamental para uma cópia de 

bom resultado. No caso de Amoretty e Lhullier, certamente houve essa confiança 

depositada em seus ateliês por parte de vários clientes, embora (como outros 

fotógrafos) utilizassem o anúncio de jornal um das principais estratégias (meios) de 

divulgação de seus estúdios. Os anúncios davam total liberdade de julgamento à 

clientela, que optava livremente pelo ‗melhor fotógrafo‘. A grande quantidade de 

registros e a riqueza de elementos detectados na produção dos dois retratistas 

levam a suposição de que os mesmos foram, de fato, os profissionais mais 

procurados da indústria do retrato que se solidificou em Pelotas no século XIX. 

Levando em consideração que no interior de um estúdio, o principal elemento de 

mutação é o próprio modelo, pode-se afirmar que ateliês que mantiveram as portas 

abertas por um tempo considerável, atenderam boa parte da população de uma 

cidade e ou região. É o caso de Lhullier e Amoretty, se comparados aos fotógrafos 

que lhes faziam concorrência, como comprovam os anúncios e registros 

encontrados. É esse longo tempo de experiência profissional, ou melhor, de atuação 
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em Pelotas que permite afirmar que os mesmos retratistas acabaram por registrar, 

de certa forma, toda uma evolução social da cidade, ou seja, uma mudança de 

pensamento expressa por meio da padronização imagética. Transformação esta, 

que só foi possível ser acompanhada pelos avanços tecnológicos e habilidade 

desses fotógrafos, que puderam registrar a mudança das mentalidades vividas, 

grosso modo, a cada década. 

 
 

2.4 O papel do retratista: convenções, truques e artimanhas 
 

 

Segundo Fabris(2001) nas palavras do fotógrafo Disdéri48, o inventor do 

carte de visite, a feitura de um bom retrato no oitocento necessitava por em prática 

alguns cânones pressupostos: 1. Fisionomia agradável; 2. Nitidez geral; 3. As 

sombras, os meios tons e os claros bem pronunciados, apresentando os claros 

abrilhantados; 4. Proporções naturais; 5. Beleza. Essa opção estética proposta por 

Disdéri ainda na década de 1850 foi amplamente difundida e acatada, tornando-se 

um padrão aceito pela coletividade. Pode-se dizer aqui, grosso modo, que as 

convenções sugeridas por Disdéri são características predominantes na produção 

dos cartões de Lhullier e Amoretty, sobretudo dos carte de visite49, que foram 

produzidos em massa pelos dois retratistas. Os mesmos padrões ultrapassaram 

barreiras espaciais, e acentuaram, de certo modo, similitudes e dissimilitudes entre 

os fotógrafos e aqueles fotografados. Tendo em vista que o gênero do retrato trouxe 

consigo a possibilidade da apreensão real da própria fisionomia e que nenhum outro 

processo ofereceu as vantagens possibilitadas pela fotografia: rapidez na captação 

da cena e fidelidade imagética.  

Embora houvesse determinado limite estético, imagético e ideológico do qual 

não era possível distanciarem-se, os retratistas deveriam usar de sua criatividade e 

imaginação de acordo com a necessidade que envolvia cada cliente e para que os 

                                                 
48 Disdéri acabou se tornando um fotógrafo modelo quando passou a produzir fotografias que 
abrangiam o corpo inteiro e que continham elementos cênicos, fatores que acabaram por distinguir o 
status de sua clientela. 
49 A redução do formato da cópia para o carte de visite juntamente com a substituição da placa de 
metal pela chapa de vidro possibilitou a diminuição do custo, chegando um retrato a custar cinco 
vezes menos, além de permitir a reprodução das cópias e uma maior acessibilidade ao retrato 
fotográfico. 
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registros não se mostrassem repetitivos em termos de composição. O fotógrafo com 

sensibilidade deveria perceber os elementos mais importantes do retrato e propor 

este ou aquele tipo de composição, estimulando o modelo a encontrar a forma mais 

natural de sua própria representação. Com isso, os retratistas deveriam conhecer 

teorias que ligassem seu trabalho à arte, como composição de cenário, iluminação, 

planos, etc. Esse controle assumido pelo fotógrafo é o que permite à Possamai 

(2005, p. 108) afirmar que ―A fotografia tem em sua produção a marca indelével de 

seu autor, o fotógrafo, aquele que controla os atributos técnicos e estéticos da 

imagem a ser composta manipulando códigos convencionais socialmente‖. Então, se 

o modelo pode ser comparado a um protagonista, o retratista do oitocento trabalha 

como diretor, selecionando partículas de realidade, se portando como observador do 

outro lado da câmera. Desse modo, contribuindo com seu próprio ponto de vista e 

obtendo domínio sobre a máquina e a luz, tornando-se peça chave para a criação da 

composição do registro e do próprio ato fotográfico em si.  

No que diz respeito à imagem, à Lhullier e Amoretty, como a outros 

retratistas, cabia a incumbência de decidir que tipo de fundo seria utilizado no 

cenário e quais os móveis e objetos de cena adequados (criação da ambientação). 

De acordo as idéias de Kossoy (2001) o fotógrafo era responsável pela configuração 

própria do assunto no contexto da realidade, dramatizando ou valorizando 

esteticamente os cenários, apresentando ou escamoteando detalhes, agindo como 

uma espécie de filtro cultural. Um retratista colocava-se na condição de 

‗personagem‘ somente quando era realizada a feitura do auto-retrato. Aqui ressalto o 

acesso a dois registros onde o retratado é o próprio fotógrafo Baptista Lhullier 

(figuras. 68 e 69). O enquadramento utilizado abrange o busto do fotógrafo, que não 

encara a câmera em nenhum dos registros e se mostra caracterizado, com 

vestimenta tão alinhada quanto a de sua freguesia. Entretanto, não se pode afirmar 

ao certo se trata-se de um auto-retrato, pois, outra hipótese que pode ser levantada 

é a de que estas fotografias - fornecidas pela família - podem ter sido expostas por 

uma fotógrafa, que, por determinado período trabalhou como auxiliar no estúdio do 

retratista. 
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Amoretty e Lhullier precisavam definir em que posição em relação ao fundo 

o modelo e os elementos de cena iriam se fixar, além de dirigir os gestos do 

fotografado. A disposição da cena era dada em função do enquadramento (área 

selecionada), que atribuía a todos os retratos um formato retangular, visto sempre no 

sentido vertical, característica do século XIX imposta pela técnica. O enquadramento 

e seu recorte poderiam variar de acordo como os recursos técnicos empregados, os 

quais permitem reconhecer o contexto da produção dos dois fotógrafos. Além disso, 

a área enquadrada dependia de alguns fatores como a dimensão do cartão 

escolhido, o desejo de representação corporal (corpo inteiro ou busto), e  o preço 

que o cliente poderia pagar pelo registro. Logicamente eram mais caros aqueles 

cartões que apresentavam maior formato, como pode ser observado nos anúncios 

dos retratistas pesquisados.  

Nas categorias das quais se inserem os registros de Lhullier e Amoretty, 

primeiramente, temos o retrato individual cujo enquadramento abrangia o busto. 

Nesse tipo de retrato, o ponto de interesse girava em torno da exploração estética 

do rosto, investindo no caso do retrato masculino na utilização de chapéus, barbas e 

bigode e no caso feminino de elaborados penteados e de jóias. Já nos retratos 

individuais de corpo inteiro de adultos ou de crianças e nos retratos de família, o 

enquadramento se dá de forma mais abrangente e a exploração gira em torno da 

vestimenta e dos elementos (objetos) que compõem a cena, podendo o modelo 

estar sentado ou em pé. Todavia, de acordo com a figura apresentada abaixo, os 

retratos de família apresentaram exceções, nas quais algumas fotografias de casais 

Fig. 68 e 69. Retratos do próprio retratista Baptista Lhullier cuja autoria não pode ser confirmada.  
Pelotas, n/d. 2fots. ovaladas sob o cartão (6 x 9,5cm), a última reproduzida em p&b. 
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receberam enquadramento que retrata os fotografados somente da cintura ou do 

joelho para cima. No século XX, com a ascensão do Cinema, os dois últimos tipos 

de enquadramentos citados passaram a ser denominados de plano americano.  

   

 
 

 

 

 

Observando a mesma imagem, nota-se que a inserção do retratado e dos 

objetos na cena, no geral, primava pela harmonia e pelo equilíbrio do arranjo 

composicional, do qual todos os pontos dos elementos convergiam para o centro 

(ponto central), legado pictórico herdado do retrato pintado. Complementa Leite 

(2001, p.109) que: ―As relações de posição, centralidade e planos em que são 

colocadas as personagens na fotografia refletem condições sociais da vida do grupo 

e as forças que presidem a organização das formas‖. Ainda com relação aos 

elementos da linguagem aplicada, a escolha das tomadas, ângulos (posição do 

observador em relação à linha do horizonte), planos, e foco dependiam do ponto de 

vista do retratista. Era englobado na fotografia somente o que interessava ao 

profissional (intra-quadro) deixando de fora os demais elementos existentes (extra-

quadro) e estabelecendo uma ruptura simbólica entre o espaço visível e o invisível 

(afirmação válida não somente para o retrato, mas para os demais gêneros 

fotográficos).  

Como se pode observar, nos registros de Lhullier e Amoretty apresentados 

ao longo do texto, o foco se dá sobre modelos, independente do enquadramento. A 

imagem foi captada no ângulo do observador, não havendo profundidade de campo. 

Fig. 70. Reprodução em p&b de uma cópia produzida por Augusto Amoretty. Retrato no qual o enquadramento 
capta os modelos do joelho para cima. Pelotas, n/d. 1fot. (6 x 9,5cm) reproduzida em p&b. 
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Com exceção dos retratos individuais, na maioria dos registros observou-se certa 

proximidade entre os modelos na cena que se apresentam centralizados no quadro, 

podendo a proporção do enquadramento variar de forma sutil de um retrato para 

outro. Resumindo, o intra-quadro estabelecido pelo retratista sempre apresentava 

composição que primava pela verticalidade e nitidez em toda área seleciona, 

explorando a melhor visão do rosto e ou do corpo e dos acessórios, diante de uma 

iluminação promovesse boas expressões.  
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3 A PRODUÇÃO DE AMORETTY E LHULLIER COMO SUPORTE DA MEMÓRIA 
DA FOTOGRAFIA EM PELOTAS  

 

 

Visa-se nesse capítulo discutir se a produção desenfreada do gênero, 

encomendada das oficinas de Lhullier e Amoretty, pode fornecer pistas sobre uma 

memória da fotografia em Pelotas. É interessante salientar que os retratos de autoria 

dos dois fotógrafos e de outros retratistas encontrados, fabricados em Pelotas, 

apesar de terem sido de fato produzidos na mesma cidade e vendidos à mesma 

clientela como comprovam as fontes documentais, hoje em dia se encontram em 

posse de famílias que residem em outras localidades. A memória contida nesses 

registros, embora pertença à cidade de Pelotas, se mostra distante de seus 

habitantes, o que causa certo estranhamento para esta pesquisa, pois comprova 

que não houve intenção da sociedade pelotense em guardar esses registros, assim 

como de manter viva a memória desses estúdios. Para confirmar a existência dessa 

memória, interessa aqui realizar uma análise sobre os registros de Lhullier e 

Amoretty, que cruze as informações quantificadas no capítulo dois, a fim de atestar a 

evidente similaridade dos dois ateliês, através dos elementos de repetição 

apresentados nos registros. O potencial dos retratos encontrados dos dois fotógrafos 

reside na sua condição de objeto e principalmente no que informa a própria imagem, 

cuja representação refere o objeto fotografado e as condições nas quais foi 

fotografado.  

A observação sobre os registros permite afirmar que Lhullier e Amoretty 

construíam e revelavam a extensão técnica e estética de suas fotografias, 

consolidando um padrão fotográfico de estereótipos característico dos grandes 

centros da época. Os padrões de imagem apresentados em tais registros são 

responsáveis pela atmosfera arquitetada e repetitiva proposta, desse modo, é 

necessário confrontar a semelhança nos registros dos fotógrafos em questão pelos 

elementos de repetição que o gênero propõe no oitocento. A análise do conjunto de 

fotografias será realizada em função das similitudes dos registros, visando o estudo 

sobre o retrato fabricado dentro do recorte temporal abordado. Tal suporte apresenta 

uma imagem essencialmente técnica, totalmente vinculada e dependente da 

tecnologia ofertada, não somente em termos técnicos, mas ao mesmo tempo 

representativos. É por este motivo que se procura as semelhanças e não as 
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diferenças, como no caso da pintura, por exemplo, pois a mesma é criada 

unicamente por meio do ato humano, sem servir-se da tecnologia como 

intermediária para a construção da tela. A análise, que se debruça sobre os 

registros, investiga uma memória diretamente vinculada às suas condições de 

produção, admitindo a fotografia como documento capaz de informar sobre sua 

própria memória dada pela materialidade e pela representação nela contida. É com 

a comparação da imagem gerada nas oficinas abordadas, que se mantém 

‗inalterada‘ no que diz respeito aos aspectos de constituição, formais e de 

composição presentes, que se busca desvendar sua memória.  

É certo que tal similitude derivada da repetição característica do oitocento 

impede a identificação dos retratos, mas aqui temos a identificação dos registros 

dada pelos selos impressos nos cartões fotográficos. Sem eles, tal análise seria 

inviável, pois não seria possível distinguir a autoria das imagens e por conseqüência 

a produção dos dois fotógrafos. É por isso que justifica neste capítulo dedicar um 

breve subtítulo que aborda a autenticidade desses registros para posteriormente dar 

início à análise.  

 

 
3.1 O verso da lembrança, lugar de autenticidade 
 
 

Em se tratando da originalidade da autoria das fotos, foi possível afirmá-la 

através dos cartões comercializados por Amoretty e Lhullier. Nesses cartões a cópia 

fotográfica era prensada e os mesmos possuíam dimensões e qualidade variáveis. 

Muitas vezes eram importados da Europa ou dos Estados Unidos, como comprovam 

os anúncios de Amoretty onde o mesmo informa suas viagens à França, realizadas 

em busca de novos materiais. Os cartões possuíam formato retangular, diferentes 

gramaturas e vários motivos decorativos, sendo que na década de 1870 surgiram 

decorações em papel mais grosso e de cantos arredondados. Segundo Grangeiro 

(2000) esses suportes classificavam-se em quatro tipos distintos, são eles: o cartão 

Imperial, o Fantasia, Victória e Bijou. Tais suportes poderiam apresentar-se em 

cores como o amarelo, o vermelho, o verde e o preto, o que torna o próprio objeto 

capaz de auxiliar na identificação de fotógrafos que até então eram vistos como 

anônimos. Tais cartões acabam por estarem presentes no conteúdo do registro, na 
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superfície do documento, fazendo parte do conjunto e reforçando o caráter de objeto 

atribuído ao retrato. Sobre o mesmo cartão era estampada a marca do estúdio dos 

dois fotógrafos como uma garantia de visibilidade aos seus ateliês. Essa marca era 

representada na apresentação dos selos, que poderiam ser carimbados, impressos 

a tinta ou em baixo relevo. A presença dos selos dos retratistas oitocentistas tornou-

se segurança de autenticidade, tendo em vista que os mesmos se localizavam na 

parte da frente do cartão, situando-se logo abaixo da montagem (figuras 71 e 72). 

Ou no verso, onde o selo se localiza, no geral, de maneira centralizada e onde as 

informações sobre estúdio se apresentam de modo completo. Contrariando o padrão 

português e francês apresentado em outros cartões detectados onde aparecem, o 

número do estúdio, o nome da rua e o número do estúdio novamente, os selos dos 

retratistas abordados apresentavam apenas o nome da cidade, que, no geral, era 

acompanhado pelo nome da rua e o número do estúdio (seja antes ou depois do 

nome da rua). Observa-se que o número não se repete na apresentação como no 

padrão europeu. 

 

        
 

 
Fig. 71. Carte gabinet produzido por Baptista Lhullier que porta a identificação do ateliê na frente. 

Pelotas, n/d. 1fot. (9,5 x 14cm) sobre cartão (11 x 16,5cm). 
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Os versos de alguns cartões apresentavam dedicatórias que se 

caracterizavam como pequenos textos manuscritos pelo próprio fotografado, 

possuindo, no geral, os nomes de quem recebia e de quem ofertava o retrato, além 

de informar o motivo pelo qual o fazia e a data em que o retrato foi ofertado. As 

dedicatórias eram escritas em sinal de carinho e amizade, tornando-se recorrentes, 

sobretudo nos retratos individuais. E, embora apresentem hoje riqueza de 

informação para quem pesquisa, muitas vezes são descritas sobre o selo, o que 

impede a definição total da marca.  

No ateliê de Baptista Lhullier os cartões se apresentavam com selo impresso 

a tinta ou carimbado como é mais comumente encontrado. Foram localizados desse 

mesmo fotógrafo cartões verdes e vermelhos, além de sete tipos distintos de selo, 

três elaborados com marca impressa a tinta e quatro produzidos com o carimbo. 

Chama-se atenção para o selo da figura 75, que por sua vez foi o único carimbado 

na horizontal, pois a largura do carimbo ultrapassava a do cartão. Já os cartões de 

Amoretty mostram-se mais sofisticados do que aqueles produzidos por Lhullier, 

apresentando a propaganda do estabelecimento impressa a tinta ou em baixo relevo 

de forma mais elaborada. Do mesmo fotógrafo foram identificados cartões com 

versos pretos, além de cinco tipos de marcas distintas do ateliê, quatro impressas a 

tinta e apenas uma impressa em baixo relevo. Porém, além das informações textuais 

a marca dos cartões de Lhullier e Amoretty, em sua maioria, apresentava desenhos 

e ornamentos impressos no verso e algumas vezes na frente do cartão. Como 

Fig. 72. Carte de visite produzido por Augusto Amoretty que porta a identificação do ateliê na frente. 
Pelotas, 1894. 1fot. (6 x 9,5cm) sobre cartão (6,5 x 10). 
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exemplo pode-se citar a exibição da medalha de ouro conquistada por Amoretty na 

Exposição Brasileira-Allemã em 1881, que se repete em quatro dos cinco modelos 

de selo. A medalha presente nos cartões confeccionados pela Nova Photographia é 

exemplo da tentativa de distinção almejada por Amoretty desde o princípio. Logo 

abaixo se pode observar os distintos versos e selos utilizados pelas oficinas 

fotográficas abordadas. 

  

 
 

 

 

       
 

 
Fig. 74. Verso com identificação impressa do estúdio de B. Lhullier. Pelotas, n/d. Carte de visite (10 x 6,5cm). 
Fig. 75. Verso com identificação carimbada do estúdio de Lhullier. Pelotas, n/d. Carte de visite (10 x 6,5cm). 

Fig. 73. Verso com a identificação carimbada do estúdio de B. Lhullier.  
Pelotas, n/d. Carte de visite (10 x 6,5cm). 
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Fig. 76 e 77. Versos com identificação carimbada do estúdio de B. Lhullier.  
Pelotas, n/datados. Cartões de visita (10 x 6,5cm).    

 

Fig. 78. Verso com identificação impressa do estúdio de Lhullier. Pelotas, n/d. Cartão de visita (10 x 6,5cm). 
Fig. 79. Verso com identificação em baixo relevo de Lhullier. Pelotas, 1890. Cartão de visita (10 x 6,5cm). 

Fig. 80 e 81. Versos com identificação impressa do estúdio de A. Amoretty.  
Pelotas, n/datados. Cartões de visita (10 x 6,5cm).    
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A presença dos selos, impregnados de autenticidade, tornou possível o 

desenvolvimento desse trabalho, permitindo distinguir desde o princípio a produção 

de Lhullier e Amoretty. Observou-se nos cartões dos dois fotógrafos que esses selos 

por menores que fossem jamais eram sobrepostos a imagem, mas sempre eram 

apresentados na frente ou no verso dos cartões. A noção de que o selo poderia 

intervir na observação da representação, bem como na sua interpretação, 

comprovava que, mesmo que o selo representasse a autoria da imagem, no século 

XIX o ato de contemplar um retrato (sem intervenções) sobressaía-se a prova de 

autenticidade do objeto. Essa importância dada a uma imagem ‗limpa‘, que era 

comercializada com finalidades contemplativas, passou a ser negligenciada no 

Fig. 84. Verso com identificação em baixo relevo de A. Amoretty.  
Pelotas, n/d. Cartão de visita (10 x 6,5cm). 

 
 

Fig. 82 e 83. Versos com identificação impressa do estúdio de A. Amoretty.  
Pelotas, n/d; 1996. Cartões gabinet (11 x 16,5cm).    
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século XX, quando esse tipo de suporte (o cartão) foi aos poucos abandonado. 

Nesse momento, a fotografia passou a ser comercializada somente através do seu 

próprio suporte (igualmente de papel), sem ser aderida a nenhum outro tipo de 

material, sendo a marca do retratista colocada, no geral, sobre a própria imagem. 

Tendo como uma das saídas para não alterar de forma gritante a mensagem 

transmitida, a utilização do selo timbrado, que apresentava como uma das principais 

características a transparência (vide registro produzido pelo fotógrafo Del Fiol em 

anexo). De qualquer forma, a presença de variados tipos de selos contidos na frente 

ou no verso dos cartões de Lhullier e Amoretty, se mostrou a principal responsável 

pela referencialidade de seus criadores, e, portanto serviu como prova da autoria de 

suas imagens. Tendo em vista que os negativos não são autênticas ferramentas 

pela possibilidade de serem copiáveis e reprodutíveis inúmeras vezes, e que as 

fotografias são copiáveis de um papel para outro, se pode afirmar que, sobretudo, no 

verso do cartão cuidadosamente elaborado pelos dois fotógrafos é que reside a 

autenticidade de seus registros. Dessa forma, os selos servem como ponte da 

relação entre criador, criação e espectador, se apresentando como um elemento de 

identificação que traduz uma identidade do fotógrafo e de seu estúdio, ao mesmo 

tempo constituindo-se como um veículo de propaganda. A divulgação dos ateliês de 

Lhullier e Amoretty realizada pelo selo igualmente atribuiu aos retratistas uma 

imagem profissional favorável que resultou na aceitação e na confiança do público 

em geral, reforçando a relação entre consumo e legitimidade.  

 

 
3.2 Padrões e similaridades na produção de Lhullier e Amoretty 

 
 

3.2.1 A imagem máquina: considerações sobre uma memória da técnica  
 

 

Pode-se dizer que o presente subtítulo foi considerado o cerne deste 

capítulo, pois atestada a autoria dos registros de Amoretty e Lhullier, foi possível 

compará-los a fim de buscar suas similitudes. Aqui é fundamental ressaltar que 

todos os procedimentos técnicos aplicados são responsáveis pelo resultado final da 

imagem. Parte-se da idéia de que o gênero do retrato é capaz de informar sobre 



 132 

técnica e tecnologia, os retratos aqui analisados são considerados como objetos 

depositários de técnica, mesmo que ela apareça no presente mascarada pelo 

desgaste e as alterações inerentes às ações do tempo sobre ele. É interessante 

ressaltar que os retratos pesquisados nos informam apenas sobre uma parte dessa 

tecnologia. Considera-se aqui especificamente a tecnologia que chegou à cidade de 

Pelotas. É pela materialidade das cópias fabricadas nos dois fotógrafos que se 

busca uma memória gerada, sobretudo, pela técnica aplicada. Memória adquirida 

desde sua confecção e gênese, pois como relembra Tacca(2005, p.14) ―A fotografia 

é entendida como uma imagem associada a um ato inseparável de sua enunciação 

e de sua recepção‖. Na ausência de informações sobre a atuação dos dois 

fotógrafos só é possível nesta pesquisa basear-se na observação dos registros, ou 

seja, naquilo que hoje, é palpável, visível, perceptível aos nossos olhos. 

Sabe-se que a evolução fotográfica impôs padrões formais típicos em 

distintos períodos, que moldaram a escolha de uma seleção (intra-quadro) e que 

limitaram de certa forma, a intenção do fotógrafo. Dessa maneira, a fotografia, ou 

mais especificamente o retrato, é sempre uma partícula de tempo e espaço 

previamente selecionada por um enquadramento escolhido pelo retratista, que por 

sua vez, exclui elementos da realidade que estavam presentes no momento da 

exposição. E, se ao cliente cabe escolher que tipo de técnica gostaria de ser 

fotografado, ao fotógrafo cabe executá-la, por em prática suas aplicações. Todavia, 

a intenção da câmera desde o princípio prevalece sobre a intenção humana (sobre 

os produtores da fotografia), isto é, entre o fotógrafo e o retratado está a tecnologia. 

Pois, como relembra Flusser (2002, p. 52) referindo-se à prática fotográfica ―a 

imaginação do aparelho é praticamente infinita. A imaginação do fotógrafo, por maior 

que seja, está inscrita nessa enorme imaginação do aparelho‖. Essa dependência 

das questões que envolvem a tecnologia acaba por balizar os valores de gosto, que 

resultam no século XIX em uma imagem padronizada.  

A fotografia é uma imagem da máquina, que, no caso dos retratos de Lhullier 

e Amoretty produzidos em Pelotas, é construída principalmente pela técnica que 

utiliza grandes câmeras com objetivas, que possuíam compartimento próprio para 

receber as chapas de vidro emulsionadas com gelatina e sais de prata. Dentro da 

câmera a imagem era exposta à luz e posteriormente revelada e ampliada sobre 

papel emulsionado com albumina e sais de prata. É fato aqui que pela reprodução 

digital dos retratos não é possível comprovar a aplicação desses procedimentos, 
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sendo esta uma etapa inicial, que tem como referência o objeto original. Todavia, 

além do domínio sobre equipamentos e materiais, Lhullier e Amoretty, como nos 

demais estúdios oitocentistas precisavam por em prática as técnicas de iluminação, 

da qual é possível ser comparada. Ressaltando que o controle da luz, além da 

ambientação proporcionada, era um dos principais motivos dos retratos serem 

produzidos no interior do estúdio e da procura pelo trabalho ofertado nos ateliês. 

Pois, ao ar livre era impossível conseguir um bom emprego da iluminação devido às 

possibilidades ofertadas no que diz tecnologia dominante no período. Aliás, tanto a 

técnica de captação como o processo de reprodução das cópias fotoquímicas - 

ambos realizados pelos próprios fotógrafos no século XIX - dependem, e mais que 

isso, resultam do controle da luz (natural e artificial) como nos lembra o próprio 

significado etimológico da palavra fotografia, que provém do grego e que entende 

foto como luz (photo) e grafia como escrita, gravação (graphos). Observando os 

retratos de Lhullier e Amoretty pode-se detectar a semelhança do jogo de luz posto 

em prática no momento da exposição. Pela observação da análise das figuras 85 e 

86 pode-se confirmar a observação da qual a semelhança de iluminação desses 

retratos provavelmente se deve a utilização da clarabóia por ambos os fotógrafos. O 

teto envidraçado contribuía para que os dois retratistas obtivessem uma iluminação 

similar, que eliminava fortes contrastes, característica dos registros oitocentistas. A 

luz suave vinda da parte superior do registro preenche todo um lado do rosto das 

modelos em ambos os casos, criando uma sombra sutil na parte oposta, o que vem 

a confirmar semelhança, que se dá independente da luz partir da esquerda ou da 

direita do enquadramento. Nas duas imagens observadas vê-se que além do 

controle de luz mostrar-se semelhante, a luminosidade deveria, em ambos os casos, 

contribuir esteticamente na imagem, amenizando linhas e traços do fotografado.  
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Pelo fato da formação da imagem ser resultante da gravação da luz, pode-se 

afirmar que não somente os retratos de Lhullier e Amoretty, mas toda fotografia é 

dependente de seu referente. É essa dependência de um referente material, 

intrínseca ao registro, que relaciona a fotografia e o real. Se comparada à pintura, 

por exemplo, vê-se que o retrato fotográfico baseia-se na semelhança física 

decorrente do funcionamento do aparelho e da aplicação de determinados materiais, 

sendo que o retrato no pintado não é preciso a presença dos objetos para elaborar e 

fixar um cenário. Em um retrato fotográfico oitocentista nada mais poderia ser 

acrescentado, nenhum objeto – a decisão de todos os detalhes deveria ser tomada 

antes da exposição (com exceção do retoque, que era realizado posteriormente à 

ampliação), já na pintura a imagem poderia ser finalizada sem a presença do modelo 

e do cenário. Em poucas palavras a realidade da técnica fotográfica nos fala sobre a 

afirmação da existência, mas não de sua verdade. Admiti-se existir uma verdade 

interna do registro intrínseca à técnica, mas não a verdade do que foi registrado. 

Embora a fotografia indique e aponte algo pertencente ao mundo real, a cena 

capturada pode ter sido forjada, como é o caso dos retratos de Lhullier e Amoretty. 

Vê-se a fotografia e mais precisamente os retratos pesquisados com um recorte 

espacial e ao mesmo tempo como uma interrupção temporal da qual é preciso 

distinguir o fato (tempo de criação) e a representação gerada pela técnica (tempo de 

representação), o mundo do aparente/tema e o das imagens.  

Fig. 85. Reprodução de uma cópia de Baptista Lhullier, onde a luz adentra  
pela parte superior esquerda do enquadramento. Pelotas, n/d. 1fot. (6 x 9cm) reproduzida em p&b.  

Fig. 86. Carte de visite (individual) produzido por Augusto Amoretty, onde a luz adentra  
pela parte superior direita do enquadramento. Pelotas, n/d. 1fot. (6 x 9,5cm) sobre cartão (6,5 x 10cm). 
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Além da semelhança na iluminação já abordada, pode ser percebida a 

repetição dos elementos técnicos de linguagem utilizados pelos dois estúdios para a 

feitura da imagem. São eles basicamente o foco, a nitidez, o ângulo e o 

enquadramento. Como pode ser analisado nos registros de Lhullier e Amoretty 

apresentados abaixo, e, em outros observados dos dois fotógrafos, a semelhança da 

linguagem utilizada se dá pelo fato de que, o trabalho de ambos situava-se dentro 

das  possibilidades técnicas ofertadas em um mesmo período. Seus retratos eram 

produzidos de modo que as personagens eram sempre observadas pela câmera de 

acordo com a posição do observador ou do retratista (ângulo do observador) o que 

foi possibilitado pela sustentação da câmera realizada pelo tripé. Aqui o próprio 

tamanho avantajado da máquina bem como as suas limitações técnicas impedia os 

fotógrafos de utilizar outros ângulos que resultariam em uma fotografia deformada 

pelo desfoque. O enfoque como podemos observar se dá sobre os modelos, tendo 

em vista a presença, sobretudo de dois planos, o que insere os modelos e o plano 

de fundo. Não havendo profundidade de campo em suas imagens, é possível 

observar uma nitidez que abrange os dois planos e que, portanto dá conta de todos 

os modelos. A semelhança no enquadramento pode ser observada pelo formato 

retangular que caracteriza os registros, assim como a verticalidade da imagem, onde 

a tomada era realizada após as personagens se apresentarem devidamente 

centralizadas no enquadre. Nesse tipo de enquadramento os modelos apresentavam 

proporções naturais, mais próximos à câmera quando a área focada abrangia o 

busto (figuras 87 e 88) e mais afastadas quando a mesma abrangia o corpo inteiro, 

como é o caso dos retratos das figuras 89 e 90. Nos dois últimos retratos, pode-se 

perceber certa proximidade entre os modelos, o que transmite a intimidade gerada 

do âmbito familiar. Por fim, pode-se dizer que os elementos de linguagem 

encontrados na produção de Lhullier e Amoretty, de fato se assemelham, 

apresentando de uma forma simétrica e organizada, primando sempre pelo equilíbrio 

da composição.  
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Pode-se observar na discussão abordada que técnica e tecnologia se 

confundem e ao mesmo tempo regem os esquemas de constituição das imagens. 

Embora nos anúncios de jornais os dois fotógrafos anunciavam seus produtos como 

produtos distintos, na prática os mesmos apresentavam semelhanças na confecção 

técnica. A repetição da técnica em seus registros é dada pela utilização dos mesmos 

materiais e da mesma tecnologia. Isto se justifica pelo fato de que a produção de 

Fig. 87. Reprodução de uma cópia de Baptista Lhullier, onde apresenta o enquadramento  
utilizado nos retratos de busto. Pelotas, n/d. 1fot. (6 x 9cm) reproduzida em p&b.  

Fig. 88. Reprodução de uma cópia de Augusto Amoretty, onde apresenta o tipo de enquadramento utilizado nos 
retratos de busto. Pelotas, n/d. 1fot. (6 x 9cm) reproduzida em p&b.  

 
 

 

Fig. 89. Carte gabinet produzido por B. Lhullier que apresenta o enquadramento de corpo inteiro. 
  Pelotas, n/d. 1fot. (9 x 14cm) sobre cartão (11 x 16,5cm). 

Fig. 90. Carte de visite produzido por A. Amoretty que apresenta o enquadramento de corpo inteiro. 
  Pelotas, n/d. 1fot. (6 x 9,5cm) sobre cartão (10 x 6,5cm).  
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Amoretty e Lhullier pertencia a um mesmo contexto fotográfico. Dessa forma, a 

técnica e os materiais utilizados por Lhullier e Amoretty, correspondiam aos 

subsídios que chegavam à cidade, tendo como produto final similaridades que 

podem ser detectadas em seus registros. Essas similaridades também podem ser 

encontradas nos elementos imagéticos de representação que resultam da técnica. É 

o que visa analisar o subitem a seguir, do qual se passa a enfocar especificamente a 

estética propriamente dita resultante procedimentos fotográficos realizados pelos 

dois fotógrafos. 

 

 
3.2.2 Elementos imagéticos, resquícios de memória 
 
 
Aqui a noção de fotogenia aplicada nos retratos de Lhullier e Amoretty, que 

segue o padrão técnico adotado no século XIX, pode oferecer pistas sobre sua 

memória, traduzida pela comparação entre suas produções. É notório na análise do 

capítulo dois que existe uma espécie de homogeneidade detectada nos retratos 

observados, uma linearidade imagética e por que não dizer estética, que 

corresponde à técnica e à tecnologia ofertada no oitocento. A técnica utilizada pelos 

retratistas oitocentistas orientava a construção da imagem previamente calculada, 

dada no momento de sua confecção, gerando uma ambientação característica do 

retrato fabricado na época. Essa simulação iconográfica resultante do ato de retratar 

indica que embora a memória desses registros esteja condiciona primeiramente aos 

procedimentos técnicos, em um segundo momento condiciona-se ao desígnio 

estético posto em prática. A semelhança da ambientação cênica criada nos estúdios 

de Lhullier e Amoretty é, de fato, o elemento que hoje se torna mais evidente quando 

se observa, anos depois, as suas produções.  

Vale lembrar que na medida em que foram surgindo inovações técnicas e 

estéticas, a fim de despertar o interesse por meio de novas decisões visuais, como é 

o caso dos diversos sistemas ofertados pelos fotógrafos em questão, as mesmas 

contribuíam para que ao retrato fosse atribuído um sentido construído em função da 

aparência, distanciando a imagem de seu sentido original. Desse modo, a produção 

do retrato no século XIX terminou por promover uma brutal ascensão do valor das 

aparências e reconciliar a pretensão de veracidade com a necessidade de achar o 
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mundo belo. Nas idéias de Sontag (2004, p. 101) ―O papel da câmera no 

embelezamento do mundo foi tão bem-sucedido que as fotos, mais do que o mundo, 

tornaram-se o padrão do belo... As fotos criam o belo e – ao longo de gerações de 

fotógrafos – o esgotam‖. A beleza almejada tornou-se aquilo que o olho humano não 

consegue ver, uma visão proporcionada somente pela câmera. Nesse caso, não 

existe uma beleza atemporal, mas sim padrões, tendências estetizadoras em 

constante modificação. No caso do retrato oitocentista, essa valorização estética da 

cena nos remete a idéia de espetáculo, isto é, de um mundo imagem ‗belo‘ que 

promete sobreviver a todos nós. 

 No século XIX a preocupação plástica dos estúdios fotográficos sugere 

estilos e tendências de uma representação que traduz de que maneira a sociedade 

gostaria de ser fotografada e conseqüentemente se deixava fotografar. O que movia 

as pessoas a tirarem fotos era o desejo de descobrir e criar o belo, ou pelo menos 

era o que almejava o fotógrafo. Levando em conta que a estética das fotos variava a 

cada cliente de acordo com a constante mutabilidade do ‗gosto artístico‘ que, 

juntamente com a técnica aplicada, envolvia a produção de um retrato e que, por 

sua vez, regia a composição da fotografia. Ao fotógrafo convinha mostrar ao 

retratado as possibilidades de obter o produto que desejava. A este último cabia 

saber se a maneira proposta era a que mais convinha para atingir seus objetivos. 

Sob essa condição, o sujeito passa a falar diretamente de si, de como interpretava a 

própria existência e de que maneira queria ver a sua realidade fixada para 

posteridade. A fotografia tornou-se a construção de representações imaginárias 

associadas ao conteúdo ou a utilização das imagens por determinada sociedade, 

cuja interpretação atribuída é múltipla e móvel já que o registro é afastado no tempo 

e no espaço do seu referente.  

No que se refere especificamente à estética apresentada nos registros 

oitocentistas, pode-se detectar repetidamente a presença marcante de alguns 

elementos descontínuos e completos em si mesmos no que diz respeito ao caráter 

imagético. Tal estética criada nesses retratos era convite para que todos 

procurassem as oficinas fotográficas e usufruíssem de todo dinamismo. Quanto ao 

mesmo gênero, expõe Leite:  
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Os retratos de família revelaram uma semelhança e uma regularidade que 
acabaram se impondo como forma estereotipada, quanto aos objetos de 
sua predileção, ao ritmo da prática, à estética implícita, o significado 
atribuído e a satisfação psicológica que propiciam. (LEITE, 2001, p. 87) 
 

 
 

A legitimidade da padronização de estereótipos pode ser encontrada nos 

registros dos dois retratistas abordados. Mostrou-se evidente a repetição de 

elementos que caracterizam os modelos, como a vestimenta (principal elemento que 

os caracteriza), o calçado, o penteado e as jóias no caso das moças, a utilização de 

barba e bigode no caso dos homens e a uso de alguns objetos pessoais. Porém, 

interessa aqui, com a finalidade de confrontar as semelhanças entre os estúdios de 

Lhullier e Amoretty, equipar os elementos cênicos disponíveis em suas salas de 

pose. Não se pode afirmar por quanto tempo esses elementos se repetiram na 

produção dos dois fotógrafos, todavia no período pesquisado observou-se, de 

acordo com quantificação exposta no capítulo dois que foram utilizados pelo menos 

quatorze diferentes tipos de elementos cênicos nas fotografias, dos quais onze deles 

se mostram incomum nas duas produções. São utilizados objetos, móveis, fundos e 

acessórios em comum, são eles: bolsa, relógio de bolso, chapéu, guarda chuva, 

tapete, almofada, cadeira, outros objetos ou móveis, como a poltrona, por exemplo, 

e, fundos lisos e fundo com desenhos. Porém, não é possível encontrar tais 

elementos juntos em uma mesma fotografia, por isso dá-se ênfase aqui aqueles 

mais recorrentes nas duas produções. Toma-se como base para a comparação de 

moveis e objetos quatro fotografias, duas de Lhullier e duas de Amoretty. O 

agrupamento desses elementos era utilizado, sobretudo nos retratos infantis e 

naqueles individuais de corpo inteiro. A presença desses subsídios cênicos nos 

retratos infantis servia principalmente para preencher a área enquadrada, levando 

em conta o pequeno tamanho das crianças. Do contrário as mesmas corriam o risco 

de ficarem à deriva no enquadramento, resultando em uma imagem vazia e 

empobrecida em termos de representação. Nos dois retratos infantis apresentados a 

seguir, vê-se a presença marcante do cenário, do qual se repetem elementos como 

as pedras artificiais, sobre as quais ambas as crianças se apóiam e que auxiliam no 

preenchimento da imagem, assim como as folhas e galhos de árvores que simulam 

a natureza. Pode-se observar que os galhos e pedras apresentados nesses retratos 

infantis, se repetem diversas vezes em outros retratos incluídos na mesma 
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categoria. É comum as crianças serem retratadas usando chapéus e segurando 

determinados objetos. Da mesma forma pode-se perceber nas figuras 93 e 94 a 

repetição da almofada nos retratos de busto, tendo em vista que a almofada foi o 

único elemento a conquistar tal espaço nos retratos dessa categoria, da qual era 

mais rara a presença de elementos cênicos. Também se pode observar a 

semelhança do cenário nos retratos de corpo inteiro apresentados nas figuras 95 e 

96. 

 

       
 

 

 

 

                    

          

 

 

 

Fig. 91. Retrato infantil de Baptista Lhullier que apresenta alguns elementos cênicos. 
  Pelotas, n/d. 1fot. 1fot. (6 x 9cm) reproduzida em p&b.  

Fig. 92. Retrato infantil produzido por A. Amoretty que apresenta alguns elementos cênicos. 
 Pelotas, n/d. 1fot. (6 x 9,5cm) sobre cartão (10 x 6,5cm).  

 
 

Fig. 93. Retrato de busto de Baptista Lhullier que apresenta alguns elementos cênicos. 
  Pelotas, n/d. 1fot. 1fot. (6 x 9cm) reproduzida em p&b.  

Fig. 94. Retrato de busto produzido por A. Amoretty que apresenta alguns elementos cênicos. 
 Pelotas, n/d. 1fot. (6 x 9cm) reproduzida em p&b. 
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Continuando a análise pode-se perceber que ambos os fotógrafos se 

utilizavam tanto de fundos lisos como com desenhos em seus registros. Os fundos 

lisos podem ser encontrados, sobretudo nos retratos de busto como é o caso das 

figuras 97 e 98, das quais é possível observar que os mesmos retratos apresentam 

nas duas produções tal característica, não havendo nesta categoria fundo com 

desenhos. A utilização do fundo liso evitava a poluição da imagem, ressaltando que 

nesse tipo de retrato era fundamental favorecer a valorização do rosto dos modelos, 

pois nele residiam todos os códigos de representação a serem transmitidos nesta 

categoria e que deveriam ser reproduzidos sob a condição desejada. Já a 

semelhança que se refere ao fundo com desenho, pode ser comparada nos retratos 

de família apresentados nas figuras 99 e 100. 

 

Fig. 95. Retrato de corpo inteiro de Baptista Lhullier que apresenta alguns elementos cênicos. 
  Pelotas, n/d. 1fot. 1fot. (6 x 9cm) reproduzida em p&b.  

Fig. 96. Retrato de corpo inteiro produzido por A. Amoretty que apresenta alguns elementos cênicos. 
 Pelotas, n/d. 1fot. (6 x 9cm) reproduzida em p&b. 
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Os fundos com desenhos contribuíam para uma ambientação mais 

sofisticada e era a partir do desenho apresentado que a área de enquadramento era 

definida, bem como a posição dos objetos e dos modelos (adultos e crianças) na 

cena. A disposição, que corresponde ao espaço ou lugar que os modelos e objetos 

ocupavam em relação ao fundo e à área enquadrada, deveria primar pela 

confortabilidade dos mesmos visando o longo tempo de exposição. Por isso, o 

modelo deveria adotar uma pose que lhe deixasse à vontade. Em se tratando 

especificamente da pose de acordo com Leite (2001) a mesma pode sugerir 

Fig. 97. Retrato de busto de Baptista Lhullier com fundo liso. 
Pelotas, n/d. 1fot. (6 x 9cm) reproduzida em p&b. 

Fig. 98. Retrato de busto produzido por A. Amoretty com fundo liso. 
Pelotas, n/d. 1fot. (6 x 9cm) reproduzida em p&b. 

 
 

 

Fig. 99. Retrato de família de B. Lhullier que apresenta o fundo desenhado.  
Pelotas, n/d. 1fot. (9 x 14cm) reproduzida em p&b. 

Fig. 100. Carte de visite produzido por A. Amoretty que apresenta o fundo desenhado. 
Pelotas, n/d. 1fot. (9 x 14cm) reproduzida em p&b. 
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diferentes conotações como status, juventude, espiritualidade, pureza, etc. A 

mensagem não estava exatamente na pose elaborada, mas poderia ser transmitida 

por dela. A expressão nobre dada pelo gesto previamente articulado, por sua vez, 

resulta na imagem de modelos idealizados de representação. A própria linguagem 

fotográfica, herdada do gênero pictórico e utilizada para a captação da pose pôs em 

prática esta idealização.  

Quanto à pose, primeiramente observa-se os registros individuais, de 

homens e mulheres respectivamente nas figuras 101 a 104, dos quais se pode notar 

no caso dos homens que ambos além de segurarem um guarda chuva, se mostram 

levemente inclinados, apoiados sobre os elementos cênicos presentes no cenário. 

Somente por estarem apoiados sobre a coluna e a cadeira, respectivamente, é que 

ambos os modelos puderam ser representados com as pernas cruzadas, apoiando-

se apenas sobre uma das pernas. Já no caso das mulheres, as mesmas se 

apresentam diante do cenário levemente inclinadas, com os braços cruzados e 

debruçadas sobre livros sobrepostos a uma mesa com arranjo de flores. Em ambos 

os casos o corpo se apresenta levemente voltados para direita do enquadramento e 

o olhar diretamente dirigido à câmera. E por fim, a semelhança entre as duas 

produções pode ser vista nos retratos de família, como mostram as figuras 105 e 

106. Nesses retratos vê-se a presença de modelos sentados sobre móveis como a 

cadeira e o banco, com uma das mãos sobre a perna. Os demais modelos se 

encontram em pé em um plano atrás daquele onde está contido o modelo sentado, 

com uma das mãos sobre o móvel e a outra descansando à frente do corpo, sobre o 

vestido. 

       
 

 
Fig. 101. Retrato individual masculino produzido por Baptista Lhullier. 

Pelotas, n/d. 1fot. (6 x 9cm) reproduzida em p&b. 
Fig. 102. Retrato individual masculino produzido por A. Amoretty. Pelotas, n/d. 1fot. (6 x 9cm) reproduzida em p&b. 
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Todas essas informações imagéticas balizam as semelhanças presentes na 

produção de Amoretty e Lhullier e vale lembrar aqui a importância da escolha de 

cada um dos elementos, do modo como foi apreendido o instante. Já que ao optar 

por determinada composição, esses fotógrafos teriam que renunciarem certos 

detalhes, omitidos para que outros elementos fossem apresentados. A arquitetura 

pensada anteriormente à confecção dos retratos analisados foi o que permitiu aos 

dois retratistas por em prática os desejos de sua clientela e o que, 

conseqüentemente, atraiu grande número de pessoas que resolveram passar por 

seus salões de poses. Este fato comprova que para a construção da cena destinada 

Fig. 103. Retrato individual feminino de Baptista Lhullier. Pelotas, n/d. 1fot. (6 x 9cm) reproduzida em p&b. 
Fig. 104. Retrato individual feminino produzido por A. Amoretty.  

Pelotas, n/d. 1fot. (6 x 9,5cm) sobre cartão (10 x 6,5cm). 
 
 

 

Fig. 105. Retrato de família de Baptista Lhullier. Pelotas, n/d. 1fot. (9 x 14cm) sobre cartão (11 x 16,5cm). 
Fig. 106. Carte gabinet produzido por A. Amoretty.  

Pelotas, n/d. 1fot. (9 x 14cm) sobre cartão (11 x 16,5cm) reproduzida em p&b. 
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à captação do retrato esses elementos certamente tornaram-se chamariz para atrair 

a clientela. Como vimos a imagem gerada pela técnica utilizada por Lhullier e 

Amoretty era incrementada por uma diversidade de elementos disponíveis em seus 

estúdios, com a vantagem do fotografado poder escolher como quer ser lembrado, 

constando o valor da representação na capacidade desses ateliês de recriarem a 

realidade.  

Os elementos decorativos - objetos cenográficos - auxiliavam a qualificar o 

retrato e precisavam estar de acordo com os mesmos, não é a toa que se encontrou 

tantas similaridades nas produções analisadas, que advém das possibilidades 

tecnológicas e dos ambientes criados. A quantidade e a variedade desses objetos e 

acessórios disponíveis rotulavam o ateliê, marcando a diferença entre as demais 

casas de retratos. Certamente Lhullier e Amoretty sabiam que quanto maior fossem 

as possibilidades ofertadas, maior a chance de satisfazer o desejo de seu cliente, 

assegurando o retorno às suas oficinas, sempre preparadas para a confecção de um 

bom retrato, adequando-se a todos os tipos de situação almejados. Supostamente, 

era a partir dos desejos do retratado que as imagens eram executadas e as 

mesmas, no geral, freqüentemente fugiam a realidade vivenciada no dia a dia e 

simbolizavam os valores culturais e sociais escolhidos para si para serem 

conhecidos pelos outros. Nesse caso, as situações ambientadas que envolviam 

esses personagens resultam de construções técnicas e simbólicas expressas em 

suportes imagéticos, nesse caso os retratos.  

A constância do agrupamento de determinados elementos técnicos e 

estéticos nas representações presentes na produção de Amoretty e Lhullier acaba 

por padronizar características fisionômicas e espaciais por meio do domínio 

fotográfico. Todas as semelhanças encontradas em suas produções podem remeter 

a uma memória fotográfica produzida em Pelotas, justamente pelo fato de se 

repetirem na maioria dos registros, tornando-se inegável a generalização de padrões 

de repetição. A imagem resultante da técnica aplicada guarda em seu silêncio sua 

própria memória, cuja diferença está principalmente na imagem e no objeto 

propriamente dito. Devido à repetição de elementos apresentada é possível se falar 

em uma memória visual do registro, ou seja, aquela que é buscada na ‗imutabilidade‘ 

da informação iconográfica contida, isto é, na própria visualidade posta em prática. 

Esta memória nos fala sobre a representatividade de uma realidade distante, onde o 

conteúdo se manteve (nele o tempo parou), o espaço foi dividido pelo quadro 
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estabelecido pela câmera e o tempo pelo congelamento do instante. Por fim, pode-

se afirmar que a captação da imagem e a manipulação da cena realizada por 

Lhullier e Amoretty tornam nítidos hoje os elementos que fazem dos retratos 

suportes de informação sobre a memória da fotografia em Pelotas no século XIX. 
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CONCLUSÃO 
 

 

Sabe-se que em Pelotas no século XIX eram produzidas, além do retrato, as 

fotografias de paisagem da cidade. Porém, de acordo com a documentação 

levantada pela pesquisa é possível afirmar que a quantidade de retratos encontrada 

é consideravelmente maior. Isto se deve ao fato de que os retratos foram, nas 

sucessivas gerações, guardados pelas famílias e podem ser hoje encontrados de 

forma avulsa ou guardados nos chamados álbuns de família. Lembrando que estes 

últimos possuíam compartimento próprio para determinados formatos de retratos e 

que eram fabricados em função das dimensões, sobretudo do carte de visite e do 

carte gabinet. Ao contrário dos retratos, as fotografias da paisagem rural e urbana 

conquistaram espaço, sobretudo, nos álbuns fotográficos e almanaques da cidade, 

ainda assim, dividindo o espaço com o primeiro gênero. Das fotografias da cidade, 

apenas foram detectadas por esta pesquisa reproduções de originais e de mídias 

impressas, ambos pertencentes à Biblioteca Pública Pelotense. Essa ausência de 

fotografias da cidade em posse das famílias comprova que este tipo de guarda 

mostrou um interesse centrado nos entes queridos que foram fotografados e na 

lembrança que tal objeto possibilitou reter e evocar dessas personagens.  

O colecionismo dos registros e álbuns gerados é difundido após a década de 

1850 com o surgimento do carte de visite, cuja produção era uma forma de guardar 

memórias e eternizar uma linhagem e ou de atestar êxito pessoal ou familiar. Supõe-

se também que os retratos eram, ao contrário das fotografias de cidade, em parte, 

capazes substituir a presença daqueles que se foram ou que devido à distância 

geográfica na maior parte do tempo estiveram distantes. É a ausência de uma 

‗família ampliada‘50 que os retratos de família oitocentistas visaram suprir, ou seja, 

sobreviveram no tempo por questões sentimentais ligadas ao passado, e, sobretudo 

pela capacidade de reter uma representação humana, o que permite a quem recorda 

visualizar alguém que na verdade não existe mais, ou pelo menos, não da mesma 

forma. O mundo das imagens, ou dos retratos, no caso desta pesquisa, seguiu em 

frente quase que inalterado, vivendo, pulsando, despertando emoções, 

independente de seus referentes não mais existirem ou terem se modificado. É por 

                                                 
50 Termo utilizado por Annatereza Fabris em Fotografia: usos e funções no século XIX, 2008. 
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este motivo que as próprias imagens mentais dos membros das famílias que 

guardam os retratos do mesmo modo passaram a se relacionar com as imagens 

desses registros, criadas para ocupar o lugar de suas personagens no mundo (co-

presença). Dessa forma, a imagem se transforma na lembrança e muitas vezes a 

lembrança se fixa na imagem, sendo que a capacidade da fotografia de emocionar e 

transformar provinda da representação fiel do referente é o que preserva referências 

e recordações. Devido à fixação fiel da imagem a contemplação dos retratos 

proporcionou uma maneira dos membros das famílias se auto-identificarem com 

outros familiares, perceberem traços genéticos em comum e de expressarem um 

gosto de deter e contemplar a si mesmo, como para se ver num ritmo doméstico de 

um espetáculo. O retrato da auto-imagem era depositado nas mãos do outro para 

indicar amizade, gratidão, admiração, simpatia, recordação dos bons tempos, 

confiança, perenidade, aventuras amorosas, carinho e afetividade, sentimentos 

demonstrados pela doação do objeto. Esses sentimentos eram reforçados 

principalmente pela dedicatória contida nos retratos. Tal texto servia como uma 

forma de testemunho dos laços que ligavam seus possuidores e, por essa razão, 

certamente contribuiu para que ao retrato fosse somado um valor sentimental não 

comparado aquele atribuído às fotografias da cidade.  

Ao contrário das imagens de paisagem, para Leite (2001) no século XIX o 

retrato era utilizado para reforçar a integração do grupo familiar, reafirmando o 

sentimento que tem de si e de sua unidade, e, com isso tanto tirar as fotografias 

quanto conservá-las ou contemplá-las emprestam aos retratos o teor de ritual de 

culto doméstico. A encomenda de um retrato resultava em um meio de mostrar-se 

para si e para o outro, tornando-se o retrato uma espécie de certificado de existência 

(intenção de perenizar-se através da imagem), ou seja, era a garantia que, de fato, 

determinada personagem existiu e que evidentemente esteve diante da câmera no 

instante do registro. Sobretudo, é por causa dos sentimentos despertados por estes 

objetos, seja pela dedicatória e ou principalmente pela imagem nele contida, que os 

retratos de família de Lhullier e Amoretty pesquisados puderam hoje ser localizados 

em posse de algumas famílias. O acesso a essas imagens pôde comprovar que a 

memória da técnica fotográfica do século XIX em Pelotas pode ser encontrada nos 

acervos pessoais, já que neles foram localizados cópias e suportes. A análise sobre 

esse tipo de acervo pôde atestar padrões fotográficos na documentação dos dois 

fotógrafos e o próprio uso de diversos formatos, equipamentos, processos e 
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materiais fotográficos. Além disso, nos álbuns e registros localizados foi possível 

detectar a constante procura pelo trabalho ofertado nos ateliês de Amoretty e 

Lhullier, que levou famílias e mesmo mais de uma geração a serem fotografadas 

pelos mesmos. Portanto, seus registros foram capazes de comprovar mudanças de 

estilo na representação fotográfica dessas ‗personagens da cidade‘. Pode-se afirmar 

que tais famílias, detentoras dos retratos pesquisados, acumularam durante anos 

fragmentos capazes de constituírem-se como um espaço de memória, cuja presença 

supostamente ameniza a angústia o remorso inspirados pelo desaparecimento das 

personagens. A guarda desses retratos comprova que os mesmos objetos são tanto 

uma prova de ausência quanto uma pseudo presença e, por essa razão, deixaram 

de ser lembrança dolorosa e dramática para tornar-se recordação feliz. 

Diante dessa constatação, que responde por que esta pesquisa localizou, 

sobretudo, retratos, é natural que se tenha optado como objeto central pelo estudo 

do gênero e mais precisamente dos retratos fabricados nas oficinas de Lhullier e 

Amoretty no século XIX em Pelotas. Para realizar a discussão que abarcou esta 

pesquisa não foi preciso distanciar a fotografia de seu próprio campo de estudo, isto 

é, as respostas foram buscadas na própria técnica e iconografia contida nos retratos, 

visando sua condição enquanto objeto de comercialização e de apreciação. 

Procurou-se colocar em evidência tudo aquilo que envolveu o universo da produção 

dos dois fotógrafos. Inicialmente, visou-se expor um panorama da presença dos 

estúdios fotográficos no Rio de Janeiro, Montevidéu/UY e principalmente no Rio 

Grande do Sul, cujos registros e anúncios foram detectados por esta pesquisa em 

Pelotas e em cidades próximas a ela. Como é o caso, por exemplo, dos registros 

guardados nos álbuns de família, cuja importância é notável para a construção da 

memória da fotografia em Pelotas, porém seu destino é incerto, pois sua guarda e 

conservação dependem da boa vontade dos membros sucessores das famílias. Foi 

pelos anúncios de jornais e pelos registros, sobretudo daqueles fabricados na parte 

meridional do estado gaúcho e em Pelotas que se pôde situar o trabalho de Lhullier 

e Amoretty.  

Vê-se na informação contida nos anúncios desses ateliês que havia uma 

mesma intenção por parte de todos os anunciantes que era, obviamente, a de 

vender seu produto, tendo em visto que eram proprietários de um estabelecimento 

comercial. E, se por meio da imagem e do suporte pode-se afirmar que a produção 

de Lhullier e Amoretty apresenta similaridades entre si e com relação ao trabalho 
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dos demais, pelos anúncios é possível dizer que os mesmos tornaram-se páreos 

concorrentes dentro de Pelotas. Mesma cidade que por seu tamanho considerável e 

por se apresentar próspera, no que diz respeito à economia, urbanização e cultura, 

apresentava condições de comportar estudios que atendiam a mesma clientela. 

Embora seja necessário salientar que na mesma época a comercialização 

fotográfica na cidade ainda se encontrava em fase de fortalecimento. Os dois 

fotógrafos concorriam entre si, entre os demais profissionais fixados na cidade e 

entre aqueles itinerantes, que diante da credibilidade de ambos os estúdios, não 

tiveram muitas chances de venda. Pode-se afirmar que outros fotógrafos não deram 

certo na cidade devido ao dominio de mercado conquistado por Lhullier e Amoretty, 

e não por apresentarem uma baixa qualidade técnica. O trabalho dos dois retratistas, 

de fato, tornou-se fator negativo não somente para aqueles fotógrafos viajantes, mas 

do mesmo modo para alguns retratistas que tiveram como pretensão manter-se 

estabelecidos em Pelotas. Desse modo, se mantiveram fixados por um tempo 

considerável apenas os estúdios de grandes retratistas da localidade, sobrevivendo 

nomes como Barreto de Meneses (Photographo da Casa Imperial), Jorge Wetzel, 

Menna da Costa, Virgílio Gomes, Santiago de Castro e Pedreira & Litran. Mais tarde, 

ainda no século XIX. Mais tarde, já no final da década de 1880 pode-se observar a 

conquista de espaço, por assim dizer, de uma nova geração de retratistas, 

representada por profissionais como C. Sintich, Lafayete, Lanzetta, Brisolara, 

Henrique Patacão e Santos.  

Nos anúncios a disputa pela clientela visava ofertar um bom preço, traduzido 

sempre por um custo mais baixo que aquele proposto pelo concorrente. Nesse caso, 

o trabalho ofertado a preços populares obrigou as oficinas a se remodelarem e por 

isso não somente a boa aparência e o bom atendimento do ateliê bem como a 

promoção de retratos faziam com que a clientela se dirigisse ao estúdio, era preciso 

mais que isso, era necessário que os estabelecimentos anunciassem o novo. Pode-

se dizer que os ateliês de Lhullier e Amoretty também se mantiveram, sobretudo por 

estarem atualizados no que diz respeito à produção do retrato no período. Além da 

variedade de sistemas técnicos já abordados, os dois estúdios anunciavam artigos 

relacionados à fotografia, como porta retratos, cartões adornados, álbuns 

fotográficos, estojos para a guarda dos registros, entre outros com estilos 

característicos, recém lançados nos grandes centros europeus. Esses artigos e 

outras novidades técnicas e estéticas eram considerados ‗a última moda‘ no que diz 
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respeito ao gênero, tornando-se prontos para serem consumidos. As inovações ou 

‗modismos‘ eram aderidos por sua capacidade de qualificar a imagem e de enfeitá-

la, ou por que não dizer de complementar esteticamente o registro e sua exibição (o 

retrato poderia ser exposto dentro de casa conforme o gosto do cliente – álbum, 

porta retrato, moldura para pendurar na parede, etc.). O próprio Amoretty anunciava 

suas viagens à Europa, que eram realizadas para buscar novos recursos, 

equipamentos, materiais e artigos para serem consumidos em seu estúdio e para 

comercializá-los para outros fotógrafos da cidade. Essa enunciação do novo dada 

por meio da aquisição de materiais inéditos e do fornecimento dos mesmos a outros 

fotógrafos evidencia a afirmação de que o gosto estético e opção técnica do 

retratista, de certa forma, mesclaram-se ao trabalho de outros fotógrafos, nesse 

caso, seus próprios concorrentes.  

Um estúdio de poucas posses não tinha condições de pagar altos custos 

pelos novos materiais e artigos, principalmente por aqueles considerados finos. Com 

isso, possuíam uma quantidade reduzida de elementos disponíveis para a feitura do 

retrato e para o seu acabamento e apresentação final. Embora, no geral, o principal 

produto comercializado era o carte de visite e sua principal característica era ser 

negociado em quantidade a preços baixos, a ausência de determinados materiais e 

artigos empobrecia a imagem, fazendo com esses estúdios tivessem menos procura 

e por conseqüência um lucro inferior ao daqueles ateliês que se mantiveram 

atualizados. Por isso, não tinham condições de concorrer com ateliês como o de 

Lhullier e Amoretty, por exemplo, passando a disputar clientela com outros 

estabelecimentos fotográficos mais populares dos quais eram páreos, no geral, 

mantendo-se fixados por um curto período de tempo na cidade. Conclui-se, então, 

que o lucro era diretamente proporcional a variedade de possibilidades técnicas, 

estéticas e artigos ofertados.  

A própria experiência adquirida anteriormente à fixação em Pelotas pelos 

dois retratistas abordados, como itinerantes e como proprietários de estúdios abertos 

fora da cidade - como é o caso de Lhullier em Bagé e de Amoretty em Montevidéu 

(com o estúdio ‗Fotografia El Globo‘) - favoreceu a fixação de seus estúdios, sua 

montagem e conseqüentemente o sucesso dessas oficinas em Pelotas. Essa 

experiência que carregaram consigo certamente influenciou em seus trabalhos na 

cidade, permitindo um discernimento dos erros e acertos dos quais se depararam ao 

longo de suas trajetórias até a chegada em Pelotas, o que seguramente contribuiu 



 152 

para a redução de deslizes e falhas cometidos por principiantes e assegurou a 

prosperidade de seus estabelecimentos. Desse modo, partindo dessas observações, 

nota-se que os estúdios de Lhullier e Amoretty não deixaram nada a desejar se 

comparados a outros ateliês. Os mesmos estúdios encontravam-se inseridos no 

panorama técnico da fotografia que se apresentava nas grandes capitais do Brasil 

(Rio de Janeiro, Salvador, Recife, São Paulo, Porto Alegre, etc), se mostrando a par 

do trabalho fotográfico atualizado e de qualidade que era realizado no país na 

mesma época. 

De acordo com a constatação, é possível colocar Lhullier e Amoretty como 

personagens centrais no que se refere à memória da fotografia em Pelotas, visando 

que os mesmos se encaixam no grupo dos fotógrafos pioneiros da cidade, sendo 

seus estabelecimentos um dos mais duradouros em Pelotas no século XIX. Lhullier e 

Amoretty podem ser tidos como um dos primeiros fotógrafos a se fixarem na cidade, 

fazendo durante décadas da confecção intensa do retrato o seu ganha pão e uma 

forma de expressão artística. É nas intenções e escolhas que permeiam a produção 

dos retratos desses fotógrafos que se pode comprovar que os seus 

estabelecimentos tornaram-se os mais tradicionais da cidade, atraindo uma multidão 

de distintos rostos e feições, gerando em Pelotas, a partir da década de 1870, o que 

Grangeiro(2000) chamou de febre photographica. O trabalho confeccionado por 

esses retratistas derivou da intensa disputa pelo mercado do retrato e das 

estratégias usadas para a exploração dessa febre.  

Na ausência de informações sobre a atuação de Lhullier e Amoretty, restou 

para esta pesquisa a busca de respostas por meio da intensa produção gerada 

pelos mesmos. Por esse motivo foi somente a partir dos retratos que nos chegaram 

às mãos hoje que se pôde desvendar parte da memória da fotografia em Pelotas no 

século XIX, salientando que essa produção estava diretamente vinculada aos 

padrões aplicados. A visualidade do retrato construída pela mescla entre os padrões 

impostos, o domínio do retratista sobre seu metier e sua capacidade de 

inventividade acabou adentrando casas justamente pela própria competência de 

transmissão de determinada intenção tal como foi congelada. Isto é, pela criação de 

uma realidade baseada, sobretudo no referencial da imagem, que nesse caso se 

traduz pela figura humana. Daí é possível entender porque o retrato fotográfico, mais 

que o pintado, foi um objeto escolhido para ser lembrado e para pôr em prática os 

desejos e fantasias da vida, ‗materializando‘ os mais profundos sentimentos. O 
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retrato fabricado nas oficinas oitocentistas é marcado pela busca de identidades 

sociais das populações urbanas e, portanto, visto como um elemento de identidade 

visual, participando a cultura fotográfica51 da construção de sua memória. A própria 

coleção de registros e a guarda nos álbuns de família podem confirmar essa 

hipótese.  

Quanto à análise da memória verificada sobre a produção dos dois 

fotógrafos, pode-se concluir que a repetição de elementos imagéticos, e, sobretudo 

técnicos, tornou-se um dos mais relevantes pontos a serem abordados, pois 

segundo Fagundez e Michelon (1998): 

 
O estudo comparativo que estabelecemos entre algumas imagens de 
Amoretty e Lhullier não ignora o fato de que toda a produção fotográfica de 
retratos, naquele momento e em épocas posteriores, decorreu de uma 
circunstância na qual os moldes já estavam estabelecidos por uma série de 
fatores técnicos e conceituais. Não há como negligenciar a similitude nos 
resultados que estúdios diversos obtinham, pelo simples fato de que 
usavam os mesmos recursos, vale dizer, equipamentos, materiais e 
técnicas. (FAGUNDES; MICHELON, 1998, p. 50) 

 

 

Essa afirmação vem a confirmar a hipótese lançada no capítulo três e 

permite situar o trabalho de Lhullier e Amoretty dentro de um padrão consolidado na 

época. Esse trabalho, afinado com as convenções previamente estabelecidas 

permite afirmar uma semelhança na aparência gerada em seus registros. Tal 

semelhança se deve à utilização dos mesmos procedimentos de captação, 

revelação e ampliação, e, à aplicação de uma mesma convenção estética 

encontrada na apropriação de elementos cênicos, bem como na linguagem 

fotográfica utilizada. Não esquecendo que a própria homogeneização apresentada 

nos registros dos dois fotógrafos foi um dos fatores que veio a confirmar a 

competência de seu trabalho e que permitiu inseri-los no panorama fotográfico que 

foi traçado no país no período pesquisado.  

Em se tratando dos registros de autoria dos dois fotógrafos, a evolução de 

todos os aparatos técnicos que participaram do ato fotográfico com certeza 

contribuiu para a feitura de um bom retrato nos ateliês desses fotógrafos. Sem o 

                                                 
51 Segundo Canabarro (2005, p.36): ―a cultura fotográfica pode ser entendida como uma das 
modalidades da cultura singularizada por constituir uma prática específica de produção, de circulação 
e de consumo da imagem e é também, um dos possíveis meios que permite a visualização e o 
entendimento de várias práticas sócio-culturais, que compõem o universo dos atores sociais‖. 
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conhecimento sobre equipamentos e materiais, como as câmeras fotográficas, 

objetivas, emulsões, controle de luz, tempo de sensibilização dos clichês, etc., 

tornava-se impossível a execução de uma de uma imagem fotográfica em qualquer 

ateliê na segunda metade do século XIX. Isso vem a confirmar que não somente o 

retrato, mas a fotografia em geral caracteriza-se como uma imagem técnica. 

Segundo Flusser (2002) a tecnologia precede a intenção humana, isto é, a ação do 

homem limita-se necessariamente às possibilidades técnicas ofertadas em 

diferentes períodos. Da aplicação da técnica, que envolve manejo de equipamentos, 

o fabrico de alguns materiais e a realização de procedimentos fotográficos, é que 

resultaram os elementos iconográficos que podem ser observados até hoje nos 

registros de Lhullier e Amoretty e dos demais fotógrafos oitocentistas. Lembrando 

que tanto a técnica como seu resultado imagético quando satisfatórios eram 

responsáveis pela conquista da confiança de sua clientela. Um exemplo que pode 

ser observado é a própria utilização das placas secas, que se mostraram mais 

sensíveis à luz e que facilitaram e atribuíram qualidade à feitura dos retratos infantis, 

tendo em vista a inquietude das crianças diante da câmera durante o considerável 

tempo de exposição exigido pela utilização do colódio úmido. Vale lembrar, que 

ambos os fotógrafos diziam-se especialistas em retratos infantis. Todavia, não é 

possível afirmar quem fotografou mais crianças, pois seria preciso comparar os 

setenta registros de Lhullier com apenas trinta de Amoretty, tornando a observação 

perigosa e, portanto inviável. Afirmação válida também para a análise dos retratos 

individuais e de família.  

O trabalho de Lhullier e de Amoretty se mostra semelhante ao longo de três 

décadas, pois embora nesse período tenham surgido novidades no ramo da 

fotografia, as inovações que libertaram os retratistas de tais padrões surgiram ou 

passaram a serem utilizadas após o período abordado. Como por exemplo, materiais 

que exigiam um menor tempo de exposição, o aperfeiçoamento das objetivas e do 

foco, a utilização do rolo de filme flexível, da câmera com menor formato e do flash. 

No que diz respeito à construção estética da imagem, vale lembrar que além de ser 

regida pelas possibilidades técnicas ofertadas, da mesma forma obedece aos 

desejos dos fotografados, salientando que os mesmos, registrados por Lhullier e 

Amoretty, viviam no século XIX, período no qual a representação seguia padrões 

previamente determinados, em grande parte ligados ou decorrentes do pensamento 

da sociedade da época.  
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A expressão técnica e estética do registro permitiu agrupar os dois 

fotógrafos numa mesma categoria e se mostrou o principal elemento da memória da 

produção de Lhullier e Amoretty. Aqui a identificação da autoria dos registros, dada 

pelos selos dos estúdios foi de fundamental importância para esta constatação, do 

contrário, seria impossível distinguir a produção dos dois fotógrafos. Todavia, se é 

possível se falar em uma memória detectada dentro dos próprios padrões vigentes 

da época, porque não dizer que a mesma pode existir nas exceções, tendo em vista 

que embora Amoretty e Lhullier utilizassem cenários, objetos e acessórios similares, 

os utilizavam em distintos modelos, ressaltando que os objetos não eram 

exatamente iguais. Mesmo com todas as limitações impostas pela padronização, 

que tornava o trabalho do fotógrafo de certa forma limitado, era justamente nos 

detalhes que escapavam as convenções, que os mesmos tinham a oportunidade de 

‗diferenciar‘ seu trabalho, expressando sua subjetividade e toda carga cultural que 

carregavam consigo. Contudo, a repetição da técnica, das tomadas e dos elementos 

cênicos fazia parte do ritual realizado no ateliê. Mesmo que a técnica permitisse 

outras opções de imagem, como por em prática a troca do ângulo, por exemplo, com 

certeza o resultado não iria traduzir o que almejada a mentalidade vivida pela 

sociedade do século XIX. É possível concluir que certas subversões aplicadas à 

imagem serão postas em prática somente no século XX, acompanhadas pelas 

inovações vindas da Arte e do Cinema.  

A técnica fotográfica aplicada nos registros de Lhullier e Amoretty, 

responsável pela gênese da imagem, é capaz de nos informar sobre uma era da 

fotografia completamente extinta, considerada arcaica hoje, tanto em termos 

técnicos quanto imagéticos. É por isso que através da memória de uma imagem 

mecânica, ‗realista‘, automática e reprodutível, gerada desta relação de cumplicidade 

entre o cliente e o ateliê, foi possível concluir que no conjunto de retratos produzidos 

por Lhullier e Amoretty há uma memória da fotografia produzida em Pelotas, tendo 

em vista a importante atuação e a produção dos dois fotógrafos na cidade no final do 

século XIX. Ou seja, seus retratos puderam ser trabalhados como objeto e fonte da 

sua própria memória, o que comprova que parte significativa da mesma ainda 

permanece, sobretudo, na bidimensionalidade do registro. Assim pode-se finalizar 

este texto afirmando que o registro, através de sua materialidade, delineou-se per si 

como um veículo de sua memória e mais amplamente da memória da fotografia em 

Pelotas. 
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Apêndice A. Ficha e roteiro de dados para a entrevista 
 
Projeto: Memória da fotografia em Pelotas/RS na produção dos ateliês de Lhullier e Amoretty (176-

1906) 

Tema: Fotografia e memória, estúdio fotográfico e fotografia e no século XIX. 

 

Dados pessoais 
Nome do entrevistado:  
Endereço:  
Telefone:  
 
Dados da entrevista: 
Data da entrevista:  
Local:  
Número de sessões:  
Entrevistador:  
Entrevista:  
- concluída. 

 

Roteiro para a realização das entrevistas: 
 
1. Qual seu nome completo? 
 
2. Data de nascimento: 
 
3. Qual a sua naturalidade (cidade natal)? 
 
4. Qual o nome completo dos seus pais? 
 
5. Qual a naturalidade de seus pais? 
 
6. O senhor(a) conheceu o fotógrafo Batista Lhullier? 
 
7. Qual o local de nascimento do fotógrafo (naturalidade e nacionalidade)? 
 
8. E qual a data de nascimento de Batista Lhullier? 
 
9. Saberia responder em que ano, aproximadamente, o fotógrafo chegou ao Brasil?  
 
10. Por que motivo ele migrou para o Brasil? 
 
11. E em Pelotas, quando chegou? 
 
12. O fotógrafo era casado quando chegou em Pelotas? 
 
13. Qual a nacionalidade da sua esposa? 
 
14. Quantos filhos teve o fotógrafo? 
 
15. Esses filhos cresceram em Pelotas? 
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16. Quando saíram de Pelotas (os que saíram)? 
 
17. Algum seguiu a profissão do pai? 
 
18. Algum auxiliava no trabalho do pai? 
 
19. A esposa do fotógrafo exercia alguma atividade no estúdio? 
 
20. Quando o fotógrafo parou de trabalhar no estúdio?  
 
21. Outros da família continuaram com o trabalho ou o estúdio foi vendido? 
 
22. O fotógrafo obteve êxito econômico com a fotografia? 
 
23. O senhor(a) tem alguma notícia sobre a rivalidade entre o fotógrafo e seu colega Amoretty? 
 
24. O senhor(a) tem alguma informação sobre o público que freqüentava o estúdio de Lhullier? 
 
25. O senhor(a) sabe se o fotógrafo viajava para adquirir materiais e equipamentos para o seu 
estúdio? 
 
26. Qual atividade era exercida por Lhullier antes da chegada ao Brasil? 
 
27. Além da fotografia Batista Lhullier exercia alguma outra atividade ligada à arte, como a pintura, 
por exemplo? 
 
28. Tem-se a informação de que o fotógrafo percorreu distintos itinerários com a finalidade de vender 
suas fotografias. O senhor(a) poderia apontar alguns dos lugares (cidades) por onde o fotógrafo 
passou? 
 
29. Sabe-se que o fotógrafo instalou seu ateliê fotográfico na cidade de Pelotas, o senhor(a) saberia 
informar que fatores podem tê-lo levado a esse fato? 
 
30. Há histórias sobre o Baptista Lhullier que o senhor(a) poderia contar? Como ficou sabendo delas? 
 
31. O senhor(a) teria em sua posse algum vestígio da produção de Batista Lhullier?  
 
32. Existe algum membro da sua família que exerce a profissão de fotógrafo? Quem? 
 
33. O senhor(a) poderia indicar outra pessoa que pudesse contribuir para a pesquisa? 
 
34. O senhor(a) gostaria de fazer algum comentário adicional?  
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Apêndice B. Tabelas 09 e 10. Quantidade de anúncios publicados por B. 
Lhullier e A. Amoretty e os respectivos jornais: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Apêndice C. Tabelas 11. Dados dos entrevistados da família Lhullier: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
BAPTISTA 
LHULLIER 

 

 
 

Anúncios de jornais 

 
 

Correio Mercantil 

 
11 anúncios entre 1877 e 

1887 
 

 
Total 

 

 
11 anúncios 

 
AUGUSTO AMORETTY/ 
NOVA PHOTOGRAPHIA 

 

 
 

Anúncios de jornais 

 
 

Correio Mercantil 
 

 
24 anúncios entre 

1876 e 1901 
 

 
 

Diário de Pelotas 
 

 
37 anúncios entre 

1876 e 1879 
 

 
Total 

 
61 anúncios 

 

 
Entrevistados 

 

 
Endereços/Telefones 

 
Alfredo Cardoso Lhullier 

 
Rua Senador Mendonça 331, bloco A, ap. 403. 

32275249 / 91222601 
 

 
Joaquim Alfredo Lhullier da Cunha 

 

Rua Andrade Neves 3091 / 32228070 

 

 
Daura Lhullier da Cunha 

 

Rua Almirante Barroso 3091, ap. 102 / 32224179 
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Apêndice D. Tabelas 12. Quantidade de registros produzida por B. Lhullier e A. 
Amoretty, e seus respectivos formatos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Baptista Lhullier 

 
Augusto Amoretty 

 
Retrato de 

Família 

 
Originais 

 
Reproduções 

 
Originais 

 
Reproduções 

 
Carte de Visite 

 

 
1 

 
1 

 
2 

 
- 

 
Carte Gabinet 

 

 
4 
 

 
2 

 
1 

 
2 

 
Outro Formato 

 

 
1 

 
4 

 
- 

 
1 

 
Retrato 
Infantil 

 

    

 
Carte de Visite 

 

 
3 

 
8 

 
2 

 
2 

 
Carte Gabinet 

 

 
4 

 
1 

 
- 

 
- 

 
Outro Formato 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Retrato  

Individual 
Feminino 

    

 
Carte de Visite 

 

 
4 

 
10 

 
1 

 
6 

 
Carte Gabinet 

 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Outro Formato 

 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Retrato 

Individual 
Masculino 

    

 
Carte de Visite 

 

 
3 

 
17 

 
2 

 
9 

 
Carte Gabinet 

 

 
2 

 
- 

 
1 

 
- 

 
Outro Formato 

 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Fotografias da  

Cidade 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
Chapa de 

Vidro 
 

 
2 

   

 
Post Card 

 

 
1 

   

 
 

Total 

 
27 Originais, 
2 Chapas de 

Vidro e 1 Post 
Card 

 
 

43 Reproduções 

 
 

9 Originais 

 
 

22 Reproduções 
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Apêndice E. Tabelas 13 e 14. Endereços de B. Lhullier e A. Amoretty em 
Pelotas: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOTÓGRAFO 

 

 
Endereços em Pelotas/RS 

 
Baptista & Gaspar 

 

 
Rua Andrade Neves, 114 

 
Baptista Lhullier 

 

 
Rua General Osório, 95 

 
Baptista Lhullier 

 

 
Rua General Osório, 35 

 
Baptista Lhullier 

 

 
Rua General Osório, 174 

 
Baptista Lhullier 

 

 
Rua General Osório, 75 

 
Baptista Lhullier 

 

 
Rua General Osório, 115 

 
FOTÓGRAFO 

 
Endereços em 

Pelotas/RS 
 

Augusto Amoretty/ 
Nova Photographia 

 

 
Rua Sete de setembro, 61 

 
Augusto Amoretty/ 
Nova Photographia 

 

 
Rua General Neto, 33 

 
Augusto Amoretty/ 
Nova Photographia 

 

 
Rua General Neto, 46 

 
Augusto Amoretty/ 
Nova Photographia 

 

 
Rua Andrade Neves, 102 

 
Augusto Amoretty/ 
Nova Photographia 

 

 
Rua Andrade Neves, 53 

 
Augusto Amoretty/ 
Nova Photographia 

 

 
Rua Andrade Neves, 118 

 
Augusto Amoretty/ 
Nova Photographia 

 

 
Rua XV de Novembro, 

115 
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Anexo A. Capa do álbum 1, cedido pela família Santos de Santa Vitória do Palmar/RS. 
Detalhe da dobradura do álbum 1. 

Anexo B.  Folha com compartimento para comportar o carte de visite (álbum 1). 
Folhas com quatro compartimentos para comportar o carte gabinet (álbum 1). 

 

Anexo C. Capa do álbum 2, cedido pela família Santos de Santa Vitória do Palmar/RS. 
Detalhe da dobradura do álbum 2. 

 

Anexo D. Folhas com compartimento para comportar o carte de visite (álbum 2). 
Folhas com quatro compartimentos para comportar o carte gabinet (álbum 2). 
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Anexo E.  Capa do álbum 3 (que comporta somente o carte gabinet), cedido pela família Santos de Santa Vitória do 
Palmar/RS. Detalhe da dobradura do álbum 3. 

 

Anexo F. Detalhe da fechadura do álbum 3. 
Folha com compartimento para comportar o carte gabinet (álbum 3). 

 

Anexo G. Capa do álbum 4 cedido pela família Costa e Medeiros da cidade de Herval/RS.  
Interior do álbum com compartimento próprio para comportar o carte de visite.  

 

Anexo H. Registro do mausoléu onde está sepultado o retratista Baptista Lhullier.  
Detalhe da lápide. Pelotas, jul/2007. 
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Anexo K. À esquerda: fotografia tirada por Idelfonso Robles com luz artificial, doada ao estúdio  
após a morte de Robles em 1986. Pelotas, n/d (século XX). 1 fot. Cópia (19 x 14cm), p&b.  

Anexo L. Á direita: fotografia tirada por Arnold Del Fiol com luz artificial. 
Pelotas, n/d (século XX). 1 fot. (14 x 9cm), p&b. 

 
 

Anexo I. Fotografia p&b colorizada a óleo por Idelfonso Robles.  
Pelotas, n/d (século XX). 1 fot. Cópia (40 x 55cm), p&b retocada a óleo. 

Anexo J. Três exemplos distintos da disposição da luz sobre os modelos. A mesma adentrava o estúdio através de 
aberturas de diferentes dimensões, da clarabóia com as cortinas acopladas e dos espelhos refletores.  
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Anexo M. Fotografia de Del Fiol, onde aparece estampado na imagem o selo do estúdio timbrado. 
Pelotas, n/d (século XX). 1 fot. (8,5cm x 13 cm).  

 




