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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa se concentrou no artista brasileiro Hipólito Boaventura Caron (1863 – 

1892) que, nas décadas de 1880 e 1890, obteve importantes resultados de crítica e 

público. Veremos sete trabalhos produzidos pelo artista, pertencentes ao acervo do 

Museu Mariano Procópio (MMP), localizado em Juiz de Fora, Minas Gerais: três 

paisagens, duas alegorias, um retrato e um desenho. O acervo do Museu Mariano 

Procópio constitui importante microcosmo da produção de Caron, comumente 

circunscrito sob a égide de pintor de paisagem, por abarcar igualmente outros gêneros a 

que se dedicava, próprios ao métier de um artista, naquele período. Apresentamos um 

estudo comparativo das obras, uma breve biografia do pintor, suas encomendas e 

passagem pela Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro, Grupo Grimm e 

pela França.  

 

Palavras-chave: Hipólito Caron, Museu Mariano Procópio, arte decorativa, retrato, 

paisagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This research focused on the Brazilian artist Hipólito Boaventura Caron (1863 - 1892) 

who, in the 1880s and 1890s, obtained important critical and public results.. We will see 

seven works produced by the artist, belonging to the collection of the Mariano Procópio 

Museum (MMP), located in Juiz de Fora, Minas Gerais: three landscapes, two 

allegories, a portrait and a drawing. The Mariano Procópio Museum collection is an 

important microcosm of the Caron production, commonly circumscribed under the aegis 

of landscape painter, as it also encompasses other genres to which he devoted himself, 

to the artist's métier, during that period. We present a comparative study of the works, a 

brief biography of the painter, his orders and passage through the Imperial Academy of 

Fine Arts of Rio de Janeiro, Grimm Group and France. 

Key words: Hipólito Caron, Mariano Procópio Museum, decorative art, portrait, 

landscape. 
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Imagem 66: Albert Cohen, Foto de Hipólito Caron e Francisco Lins, c. 1890. Museu 

Mariano Procópio, Juiz de Fora, MG. Fonte: Acervo digital do Museu Mariano 

Procópio. 

 

Imagem 67: Detalhe dos objetos no desenho Francisco Lins, 1889. 

 

Imagem 68: Detalhe da dedicatória e assinatura de Caron no desenho Francisco Lins, 

1889. 

 

Imagem 69: Detalhe da lira no quadro Alegoria à Música, 1891. 

 

Imagem 70: Outros objetos do quadro Alegoria à Música, 1891. 

 

Imagem 71: Objetos do quadro Alegoria ao Teatro, 1891. 

 

Imagem 72: Capa da Revista Ilustrada, ano 17, nº 645, 1892.  

 

 

CAPÍTULO 3. Hipólito Caron: sua identidade na pintura de paisagens   

 

 

Imagem 73: Hipólito Caron, Paisagem, 1890. Óleo sobre tela, 108 x 76,5 cm. Museu 

Mariano Procópio, Juiz de Fora, MG. Fonte: Acervo Aline Medeiros. 

 

Imagem 74: Hipólito Caron, Paisagem com rio em Minas Gerais, 1891. Coleção 

particular, Rio de Janeiro, RJ.  Disponível em: 

<http://www.artedata.com/GrupoGrimm/HCaron150/HCaron150b.html> Acesso em: 

09/04/2016. 

 

Imagem 75: Hector Hanoteau, Source dans le sous-bois, 1879. Óleo sobre tela, 100 x 81 

cm. Coleção desconhecida. Disponível em:<http://www.artnet.com/artists/hector-

charles-auguste-octave-constance-hanoteau/source-dans-le-sous-bois-> Acesso em: 

10/05/2017. 

 

Imagem 76: Antônio Parreiras, Paisagem do sítio Rio das Pedras, 1899. Óleo sobre 

tela, 57 x 35 cm. Pinacoteca do Estado de São Paulo, SP. Disponível em: 

<http://warburg.chaa-unicamp.com.br/obras/view/8756> Acesso em: 07/05/2019. 

 

Imagem 77: Hipólito Caron, Paisagem com Cascata-Juiz de Fora, 1890. Óleo sobre 

tela, 80 x 52 cm. Coleção particular, Rio de Janeiro, RJ. Disponível em: 

<http://www.artedata.com/GrupoGrimm/HCaron150/HCaron150b.html>Acesso em: 

09/04/2016. 

Imagem 78: Hipólito Caron, Paisagem com rio, 1889. Coleção particular, RJ. Fonte: 

LEVY, Carlos Roberto Maciel. O Grupo Grimm: paisagismo brasileiro no século 

XIX. Rio de Janeiro: Pinakotheke, 1980, p. 89. 

 

Imagem 79: Hector Hanoteau, Bergère et son troupeau au bord du ruisseau. Óleo sobre 

tela, 81 x 116 cm. Coleção desconhecida. Disponível em: 

<http://www.artnet.de/k%C3%BCnstler/hector-charles-auguste-octave-constance-

hanoteau/> Acesso em: 22/05/2017. 
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Imagem 80: Henri-Joseph Harpignies, Uma tarde ao longo do Loing, perto de Saint-

Privé, 1883. Óleo sobre tela. Coleção particular, Nova York, EUA. Disponível em: 

<http://www.artnet.com/artists/henri-joseph-harpignies/> Acesso em: 22/05/2017. 

 

Imagem 81: João Baptista da Costa, Paisagem de Petrópolis (Bosque com Riacho), s/d. 

Óleo sobre tela, 104.5 x 153.5 cm. Museu de Arte de São Paulo, São Paulo, SP. 

Disponível em: <https://masp.org.br/acervo/obra/paisagem-de-petropolis> Acesso em: 

24/01/2019. 

 

Imagem 82: Hipólito Caron, Vista da Serra do Paraibuna, s/d. Óleo sobre tela, 47 x 72 

cm. Museu Mariano Procópio, Juiz de Fora, MG. Fonte: Acervo Aline Medeiros. 

 

Imagem 83: Hipólito Caron, Paisagem de Sabará, 1891. Óleo sobre tela, 52 x 80 cm. 

Museu Nacional de Belas Artes, RJ. Disponível em: 

<https://artsandculture.google.com/asset/paisagem-de-sabar%C3%A1-mg/PgHOY3 wh 

aizyrw> Acesso em: 08/04/2014. 

 

Imagem 84: Recorte da obra Paisagem em Sabará, 1891. MNBA, RJ. 

 

Imagem 85: Recorte da obra Vista da Serra do Paraibuna, s/d. MMP, MG. 

 

Imagem 86: Georg Grimm, Vista panorâmica de Sabará, s/d. Óleo sobre tela, 57 x 

98,50. Coleção particular.  

Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra957/vista-panoramica-de-

sabara> Acesso em: 02/06/2017. 

 

Imagem 87: Hipólito Caron, Paisagem com igreja Minas Gerais, 1891. Óleo sobre tela, 

44,5 x 70 cm. Coleção Sérgio Fadel. Fonte: BUENO, Alexei. O Brasil do século XIX 

na Coleção Fadel. Rio de Janeiro, 2004, p. 111. 

 

Imagem 88: Hipólito Caron, Beira rio, 1891. Óleo sobre tela, 52 x 33 cm. Coleção 

desconhecida. Disponível em: <https://www.catalogodasartes.com.br/obra/ADUAcB/> 

Acesso em: 16/08/2018. 

 

Imagem 89: Hipólito Caron, Paisagem com rio em Minas Gerais, 1891. Coleção 

particular, Rio de Janeiro, RJ. Disponível em: 

<http://www.artedata.com/GrupoGrimm/HCaron150/HCaron150b.html> Acesso em: 

09/04/2016. 

Imagem 90: Castagneto, Embarcação em alto-mar, 1894. Óleo sobre madeira, 12,5 x 22 

cm. Coleção desconhecida. Disponível em: 

<http://www.soraiacals.com.br/87939?offset=504&max=21&catalogueId=131002> 

Acesso em: 02/06/2017. 

 

Imagem 91: Castagneto, Enseada com pedras e canoas, 1898. Óleo sobre madeira, 24,5 

x 32,5 cm. Coleção particular. Fonte: LEVY, Carlos Roberto Maciel. Giovanni 

Baptista Castagneto (1851-1900), o pintor do mar. Rio de Janeiro, Edições 

Pinakotheke, 1982, p. 201. 
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Imagem 92: Hipólito Caron, Vista de Sete Lagoas em Minas Gerais, 1891. 48 x 73 cm. 

Coleção Sergio Fadel. Disponível em: 

<http://www.artedata.com/GrupoGrimm/HCaron150/HCaron150b.html> Acesso em:  

09/04/2016. 

 

Imagem 93: Hipólito Caron. Paisagem Sabará, Minas Gerais, 1891. Óleo sobre tela, 54 

x 65 cm. Acervo desconhecido.  

Disponível em: <http://www.godofredofrancaleiloes.com.br/peca.asp?ID=2079671> 

Acesso em: 28/08/2017. 

 

Imagem 94: Sala Juiz de Fora, década de 1960. Fotógrafo não identificado, Museu 

Mariano Procópio, Juiz de Fora, MG. Fonte: Acervo digital do MMP. 

 

Imagem 95: Hipólito Caron, Poço Rico Antigo, s/d. Óleo sobre tela, 52 x 80 cm. Museu 

Mariano Procópio, Juiz de Fora, MG. Fonte: Acervo Aline Medeiros. 

 

Imagem 96: Hipólito Caron, Paisagem Poço Rico, 1890. Óleo s/ tela, 38 x 55 cm. 

Coleção particular. Fonte: BUENO, Alexei. O Brasil do século XIX na Coleção Fadel. 

Rio de Janeiro, 2004, p. 112. 

 

Imagem 97: Garcia y Vasques, Paisagem do Rio de Janeiro, s/d. Óleo sobre tela, 56,5 x 

96,5 cm. Coleção particular. Fonte: LEVY, Carlos Roberto Maciel. O Grupo Grimm: 

paisagismo brasileiro no século XIX. Rio de Janeiro: Pinakotheke, 1980, p. 63. 

 

Imagem 98: Antônio Parreiras, Dia de mormaço, 1900. Óleo sobre tela, 68 X 106. 

Pinacoteca do Estado de São Paulo, SP. Disponível em: 

<http://warburg.chaa-unicamp.com.br/artistas/view/477 > Acesso em: 10/05/2016. 

 

Imagem 99: João Baptista da Costa, Paisagem, s/d. Óleo sobre tela, 36 x 46 cm. Acervo 

desconhecido. Disponível em: 

<http://www.casaamarelaleiloes.net.br/peca.asp?ID=266847&ctd=72&tot=&tipo=1&art

ista=> Acesso em: 26/01/2019. 

 

Imagem 100: Hipólito Caron, Poço Rico, s/d. Fonte: Almanaque de Juiz de Fora, ano I – 

1891, p. 96. 

 

Imagem 101: Hipólito Caron, Poço Rico, s/d. Revista Ilustrada, ano 15, n. 587,1890. 

 

Imagem 102: Sala Juiz de Fora, década de 1960. Fotógrafo não identificado, Museu 

Mariano Procópio, Juiz de Fora, MG. Fonte: Acervo digital do MMP. 

 

Imagem 103: Recorte da fotografia da Sala Juiz de Fora, década de 1960. 

 

Imagem 104: Hipólito Caron, fotógrafo não identificado, s/d. Acervo fotográfico do 

Museu Mariano Procópio, Juiz de Fora, MG. Fonte: Acervo digital do MMP. 

 

Imagem 105: Hipólito Caron, Rio Paraíba do Sul, c. 1880. Óleo sobre cartão francês, 22 

x 34,5 cm. Coleção desconhecida. Disponível em:  ˂http://www.miguelsalles.com.br 

/peca.asp?ID =1611847&ctd=39&tot =90&tipo˃ Acesso em: 03/04/2016. 
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Imagem 106: Georg Grimm, Vista do Rio de Janeiro tomada da Rua Senador Cassiano 

em Santa Teresa, 1883. Galeria de Arte, RJ. Fonte: LEVY, Carlos Roberto Maciel. O 

Grupo Grimm: paisagismo brasileiro no século XIX. Rio de Janeiro: Pinakotheke, 

1980, p. 33. 

 

Imagem 107: Garcia y Vasques, Vista do Rio de Janeiro tomada da rua do Senador 

Cassiano, em Santa Teresa, 1882.  Museu Imperial de Petrópolis, RJ. Fonte: LEVY, 

Carlos Roberto Maciel. O Grupo Grimm: paisagismo brasileiro no século XIX. Rio de 

Janeiro: Pinakotheke, 1980, p. 44. 

 

Imagem 108: Antônio Parreiras, Meu primeiro estudo a óleo, 1883. Óleo sobre tela, 20 

x 29,3 cm. Museu Antonio Parreiras, Niterói, RJ. Disponível em: <http://warburg.chaa-

unicamp.com.br/artistas/view/477 > Acesso em: 10/05/2016. 

 

Imagem 109: França Júnior, Largo da Lapa, 1883. Coleção Paulo Berger. Fonte: 

LEVY, Carlos Roberto Maciel. O Grupo Grimm: paisagismo brasileiro no século 

XIX. Rio de Janeiro: Pinakotheke, 1980, p. 103. 

 

Imagem 110: Anverso da medalha comemorativa a Inauguração da AIBA, 1826. 

Disponível em: <http://diniznumismatica.blogspot.com.br/2014/11/as-medalhas-de-

debret-em-sua-viagem.html> Acesso em: 11/04/2017. 

 

Imagem 111: Reverso da medalha comemorativa a Inauguração da AIBA, 1826. 

Disponível em: <http://diniznumismatica.blogspot.com.br/2014/11/as-medalhas-de-

debret-em-sua-viagem.html> Acesso em: 11/04/2017. 

 

Imagem 112: Hipólito Caron, Vista da Gamboa, 1882. Óleo s/ tela, 41 x 73 cm. Coleção 

Sergio Fadel, Rio de Janeiro, RJ. Disponível em: 

<http://www.artedata.com/grupogrimm/HCaron150/HCaron150b.html> Acesso em: 

01/02/2017. 

 

Imagem 113: Louis Buvelot, Vista da Gamboa, 1840. Óleo sobre tela, 39 x 47,20 cm.  

Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro, RJ. Disponível em: 

<https://www.suicosdobrasil.org.br/abraham-louis-buvelot> Acesso em: 25/01/2019. 

 

Imagem 114: Hipólito Caron, Trecho de litoral em São Domingos, 1883. Óleo sobre 

tela, 33 x 49,2 cm. Coleção Jorge Silveira, Niterói, RJ. Fonte: SILVEIRA, Jorge 

Roberto. Vistas e Paisagens da Enseada de Niterói 1790-1920. Casa Jorge Editorial, 

2002, p. 90. 

 

Imagem 115: Parreiras, Trecho de praia no litoral em São Domingos, 1886. Coleção 

desconhecida. Disponível em: <http://art-now-and-then.blogspot.com/2015/04/antonio-

parreiras.html> Acesso em: 26/01/2019. 

 

Imagem 116: Johann Georg Grimm, Fazenda Aliança em Bemposta, 1881. Óleo sobre 

tela, 48,5 x 66,0 cm. Coleção particular, Rio de Janeiro, RJ. Fonte: LEVY, Carlos 

Roberto Maciel. Johann Georg Grimm e as fazendas de café. Instituto Estadual do 

Patrimônio Cultural - INEPAC, Rio de Janeiro, 2010, p. 19. 
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Imagem 117: Hipólito Caron, Vista da entrada da Baía do Rio de Janeiro, tomada da 

Praia das Flechas, 1884. Óleo sobre tela, 29,5 x 39 cm.  Coleção Edgar da Silva 

Ramos. Disponível em: <http://joserosariodiarias.blogspot.com.br/search?q=Caron> 

Acesso em: 09/04/2016. 

 

Imagem 118: Garcia y Vasques, Litoral, 1881. Óleo sobre madeira, 33cm x 53cm. 

Coleção desconhecida. Disponível em: 

<http://www.piresfeldmanleiloes.com.br/peca.asp?ID=1354990&ctd=29&tot=&tipo=> 

Acesso em: 27/02/2018. 

 

Imagem 119: Castagneto, Praia de Santa Luzia, 1884. Óleo sobre tela, 37 x 75 cm. 

Coleção Agnaldo de Oliveira, SP. O Grupo Grimm: paisagismo brasileiro no século 

XIX. Rio de Janeiro: Pinakotheke, 1980, p. 53. 

 

Imagem 120: Francisco Ribeiro, Paisagem de Niterói, 1880. Óleo sobre tela colada em 

madeira, 16 x 24 cm. Coleção desconhecida. Disponível em: 

<http://www.lilileiloeira.com.br/peca.asp?ID=3843172> Acesso em: 07/05/2019. 

 

Imagem 121: Antônio Parreiras, Praia do Botafogo em dia de regata, 1886. Óleo sobre 

tela, 41 x 76 cm. Museu Mariano Procópio, Juiz de Fora, MG. Disponível em: 

<http://mapro.inwebonline.net/ficha.aspx?t=o&id=10693#ad-image-0> Acesso em: 

09/05/2016.  

 

Imagem 122: Georg Grimm, Porto da Piedade em Guia de Pacobaíba, c. 1885. Óleo 

sobre tela colada em madeira 43,8 x 66,8 cm. Coleção particular, Alemanha. Disponível 

em: <http://www.artedata.com/johanngeorggrimm/JGG170/jgg17002.html> Acesso em: 

19/06/2016. 

 

Imagem 123: Hipólito Caron, Paisagem em Icaraí (Niterói), 1884.  Óleo sobre tela, 

38,5 x 60 cm. Coleção Sergio Fadel. Fonte: SILVEIRA, Jorge Roberto. Vistas e 

Paisagens da Enseada de Niterói 1790-1920. Casa Jorge Editorial, 2002, p. 229.  

 

Imagem 124: Antônio Parreiras, Paisagem em Niterói, 1885. Coleção particular, RJ. 

Fonte: SILVEIRA, Jorge Roberto. Vistas e Paisagens da Enseada de Niterói 1790-

1920. Casa Jorge Editorial, 2002, p. 194-195. 

 

Imagem 125: Henri Vinet, Paisagem do Rio de Janeiro tendo ao fundo a Igreja da 

Glória, s/d. Aquarela sobre papel, 23.00 x 33.00 cm. Coleção desconhecida. Disponível 

em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa24558/vinet Acesso em: 05/02/2019. 

 

Imagem 126: John Constable, Carroça de feno, c.1821. Óleo sobre tela, 130,2 x 185,4. 

National Gallery, Londres, Reino Unido. Disponível em: 

<http://virusdaarte.net/constable-a-carroca-de-feno/> Acesso em: 09/05/2019. 

 

Imagem 127: Georg Grimm, Paisagem com bois, s/d. Óleo sobre tela, 1884, 58 x 46 cm. 

Coleção desconhecida. Disponível em:  

<http://www.catalogodasartes.com.br/Avaliacoes2.asp?Pesquisar=1&cboArtista=Georg

%20Grimm&sPasta=@Obras&rdTipoObra=5> Acesso em: 03/04/2017. 
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Imagem 128: Hipólito Caron, Paisagem com animais, 1884. Óleo s/ tela, 32,5 x 55 cm. 

Coleção Sergio Fadel. Disponível em: 

<http://www.artedata.com/GrupoGrimm/HCaron150/HCaron150b.html> Acesso em: 

09/04/2016. 

 

Imagem 129: Georg Grimm, Costa do mar em Nervi perto de Gênova na Itália, 1875. 

Coleção particular, RJ. Disponível em: <https://www.alamy.es/detalle-portugues-costa-

do-mar-em-nervi-perto-de-gnova-na-italia-1875-johann-georg-grimm-1875-costa-do-

mar-em-nervi-image184810812.html> Acesso em: 24/04/2019. 

 

Imagem 130: Hipólito Caron, Rochedo da Boa Viagem, 1884, Óleo s/ tela, c.i.e, 54,7 x 

38,6 cm. Coleção Jorge Roberto Silveira, Niterói, RJ. Fonte: SILVEIRA, Jorge Roberto. 

Vistas e Paisagens da Enseada de Niterói 1790-1920. Casa Jorge Editorial, 2002, p. 

162. 

 

Imagem 131: Hipólito Caron, Praia da Boa Viagem, 1884. Óleo s/ tela, 50 x 70 cm. 

Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro, RJ. Disponível em: 

˂http://www.artedata.com/GrupoGrimm/HCaron150/HCaron150b.html˃ Acesso em: 

01/02/2017. 

Imagem 132: Hipólito Caron, Paisagem em Santa Rosa em Niterói, Rio de Janeiro, 

1884. Óleo sobre tela, 48,5 x 68 cm. Coleção particular, RJ. Disponível em: 

˂http://www.artedata.com/GrupoGrimm/HCaron150/HCaron150b.html˃ Acesso em: 

09/04/2016. 

 

Imagem 133: Detalhe do homem e bois na obra Paisagem em Santa Rosa em Niterói, 

Rio de Janeiro, 1884. 

 

Imagem 134: Catálogo Ilustrado da Exposição Artística na Imperial Academia das 

Belas-artes de 1884.  

 

Imagem 135: Detalhe do Pão de Açúcar na obra Paisagem em Santa Rosa em Niterói, 

Rio de Janeiro, 1884. 

 

Imagem 136: Catálogo Ilustrado da Exposição Artística na Imperial Academia das 

Belas-artes, 1884. 

 

Imagem 137: Georg Grimm, Vista do Cavalão, 1884. Óleo sobre tela, 110 x 84 cm. 

Coleção Sérgio Fadel. Fonte: CARDOSO, Rafael. A arte brasileira em 25 quadros 

(1790-1930). Rio de Janeiro: Record, 2008, p. 84. 

 

Imagem 138: Georg Grimm, Vista da Boa Viagem, 1887. Óleo sobre tela, 80 x 61 cm. 

Museu Antônio Parreiras, Niterói, RJ. Disponível em:  

<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra992/rochedo-da-boa-viagem> Acesso em: 

04/09/2017. 

 

Imagem 139: Georg Grimm, Vista da Ponta de Icaraí, 1884. Óleo sobre tela, 81,40 x 

152 cm. Coleção Sérgio Fadel, RJ.  

Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa23394/georg-grimm>  

Acesso em: 09/05/2016. 
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Imagem 140: Ilustrações de quadros da Exposição Geral de 1884. Revista Ilustrada. Rio 
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HIPÓLITO BOAVENTURA CARON (1863-1892) E O MUSEU MARIANO 

PROCÓPIO: PAISAGENS, RETRATOS E ARTE DECORATIVA 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os quadros que produziu não se podem confundir com nenhum 

outro; são positivamente dele. Parecem pintados com um só 

pincel largo e chato, fortemente embebido em tinta. Modelava 

com extrema simplicidade e coloria ainda com maior 

espontaneidade. 
1
   

 

 

 

As palavras acima foram retiradas da autobiografia do pintor brasileiro Antônio 

Parreiras, se referindo ao contemporâneo Hipólito Caron (1863-1892). Parreiras 

apresenta o amigo como um exímio artista, e se não tivesse morrido tão cedo, seria um 

grande paisagista, em suas palavras: "Era um conjunto perfeito - homem e artista" 
2
.  

No cenário artístico nacional oitocentista, Hipólito Boaventura Caron (1863-

1892) dedicou apenas 12 anos de sua vida à arte, isso por conta de seu precoce 

falecimento quando tinha apenas 29 anos de idade. Portanto, sua produção é bastante 

reduzida e muitas vezes localizada em coleções particulares. Reconhecido na história da 

arte como pintor de paisagens, gênero no qual se destacou como um dos discípulos de 

George Grimm (1846-1887) e Hector Hanoteau (1823-1890) dedicou-se também à 

pintura decorativa e retratos. 

Esta dissertação se insere numa linha de pesquisa do Laboratório de História da 

Arte (LAHA) do Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de Juiz de 

Fora, sobre o acervo do Museu Mariano Procópio (MMP) localizado no município de 

Juiz de Fora, Minas Gerais.  Tem como objetos de estudo o conjunto de sete obras de 

Hipólito Caron pertencentes ao MMP, são elas: dois painéis decorativos; dois retratos e 

três paisagens. Consideramos esta coleção um microcosmo da produção de Caron, por 

                                                 
1
 PARREIRAS, Antônio. História de um pintor contada por ele mesmo: Brasil-França, 1881-1936. 3 

ed. – Niterói, RJ: Niterói Livros, 1999, p. 34.  
2
 Ibid., p. 35. 
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abarcar três diferentes gêneros da arte, cada um com suas características e faturas 

próprias.  

Dos objetos 
3
, as duas pinturas decorativas são denominadas Alegoria à Música 

e Alegoria ao Teatro. Ambas encomendadas para a decoração do antigo Teatro Juiz de 

Fora. A respeito dos retratos, um deles refere ao primeiro juiz da Comarca de Juiz de 

Fora, Dr. Joaquim Barbosa Lima, e o outro se trata do escritor Francisco Lins. Quanto 

às paisagens, são elas duas representando o interior de Minas Gerais – Poço Rico Antigo 

e Vista da Serra do Paraibuna – e uma que não possui uma localização específica, cujo 

nome na ficha catalográfica diz apenas Paisagem. 

Dessas sete obras, o retrato Juiz Joaquim Barbosa Lima e as paisagens Poço 

Rico Antigo e Vista da Serra do Paraibuna foram doadas ao MMP para integrar a “Sala 

Juiz de Fora”, inaugurada na instituição em homenagem ao aniversário de cem anos da 

cidade 
4
.     

Para as comemorações do centenário de Juiz de Fora, em 1950, uma comissão 

elaborou um extenso projeto para as festividades durando todo o mês de maio. Entre os 

vários eventos a programação incluiu: inauguração da Exposição da Evolução Militar de 

Minas Gerais promovida pelo comandante da 4ª região militar, concerto da Sociedade 

Filarmonica de Juiz de Fora, vários eventos promovidos pelo Aéro Clube, baile no 

Círculo Militar, inauguração do monumento ao Expedicionário, missa programada pela 

comissão promotora do Congresso Eucarístico, sessão solene na Camara Municipal, 

queima de fogos de artifício no Parque Halfeld, banquete, baile de gala oferecido às 

autoridades, etc. 
5
. 

O Museu Mariano Procópio também estava na agenda. Em 14 de maio, a Sra. 

Geralda Ferreira Armond, na época diretora do MMP, inaugurou no museu a “Sala Juiz 

de Fora”, onde ficaram reunidos documentos e obras relativas a história do município.  

Este trabalho da Sra. Armond tornou-se reconhecido até mesmo nos jornais do 

Rio de Janeiro, como vemos na publicação do jornal A Noite de 23 de maio de 1950: 

“Eis aí: os elementos que se abrigam no Museu Mariano Procópio, não ficam 

sombriamente sepultados como espectros do passado; mãos inteligentes e sutis animam-

                                                 
3
 Tomamos como fonte inicial para estudar cada objeto as fichas catalográficas que pertencem ao MMP. 

4
 Além dos quadros, estava exposta uma fotopintura do rosto de Caron, que ainda pertence ao acervo do 

MMP. 
5
 Folha Mineira, Juiz de Fora, 13 de abril de 1950, p. 4. 
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nos sempre de nova vida.” 
6
. Importante resaltar que a “Sala Juiz de Fora” esteve no 

circuito do museu durante 20 anos.  

Em busca de esclarecer não só os fatos relacionados aos objetos desta pesquisa 

mas também às circunstâncias de suas produções, deparamos com uma vasta 

documentação em fontes primárias a respeito de sua vida. Assim, lacunas foram 

superadas, convergindo para uma revisão biográfica relacionada a aspectos cronológicos 

que incluem a formação e trajetória artística de Caron para melhor compreender as 

obras do Museu Mariano Procópio 
7
.  

 

*** 

 

Hipólito Caron nasceu em Resende, no Rio de Janeiro, filho de Clemente João 

Caron (?-1894) e Jesuína Maria da Cunha. A data de nascimento mais recorrente em 

suas biografias é 27 de março de 1862, porém alguns indícios contemporâneos ao artista 

nos levam a acreditar que sua natividade seja 14 de março de 1863 
8
. Uma evidência 

dessa está na homenagem do amigo Francisco Lins parabenizando o pintor pelos 27 

anos em 14 de março de 1890 
9
. Outro sinal consta no Almanaque de Juiz de Fora 1898, 

onde em tributo a Hipólito Caron, Heitor Guimarães fez uma breve biografia afirmando 

seu nascimento em 14/03/1863 
10

. Ainda existe o atestado de óbito de Caron, assinado 

pelo Dr. Eduardo de Menezes, a 15 de maio de 1892, mencionando o artista estar com 

29 anos quando faleceu 
11

, além das várias homenagens publicadas nos jornais com 

pesares pela morte prematura aos 29 anos. Desta forma, em uma matemática simples, ao 

subtrair sua idade quando faleceu à data do episódio (1892), chegamos ao ano de 1863.  

Hipólito Caron, filho de Clemente João Caron e Jesuína Maria da Cunha, se 

muda para Juiz de Fora com a família em 1874. Seu pai, um padeiro francês, logo 

estabeleceu a “Confeitaria Caron” na cidade mineira 
12

. Entre 1874 e 1879 Hipólito 

                                                 
6
 A Noite, Rio de Janeiro, 23 de maio de 1950, p. 3. 

7
 A cronologia completa está no Anexo desta dissertação, p 191. 

8
 Ver anexo 2: Transcrições de registros em periódicos onde constatamos o nascimento de Caron em 14 

de março de 1863. 
9
 O Pharol, Juiz de Fora, 15 de março de 1890, p. 1.  

10
 Almanach de Juiz de Fora, Juiz de Fora, ano III – 1898, p. 6. 

11
 AMARAL, Lucas Marques do. Sobre Hipólito Caron, no ano 150º ano de seu nascimento. In: 

Testemunho / Instituto Cultural Santo Tomás de Aquino, nº 8, Editora Artwork Comunicação Visual 

LTDA, 2013 p. 19. 
12

 CHRISTO, Maraliz de Castro Vieira. Algumas observações sobre a pintura em áreas cafeeiras: Juiz 

de Fora (MG), 1850-1930. Locus, Revista de História, v. 1, n. 1, 1995, p. 72. A confeitaria de Clemente 

situava-se na rua Batista de Oliveira, centro de Juiz de Fora. Uma inscrição na fachada do edifício dizia: 
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estudou no colégio Progresso 
13

, dirigido pelo Sr. Avelino Milagres, tendo sido seu 

primeiro professor de desenho foi o comendador Eduardo Braga 
14

.  

Na cidade mineira, com 14 anos, ele passa a trabalhar como secretário do Salão 

de Música D. Luiz I. Desta forma, vemos o jovem Caron em um trabalho relacionado ao 

mundo artístico, embebido no universo cultural daquele período, e esta pode ter sido a 

porta de entrada do artista no mundo das artes 
15

. Em 1880, Caron inicia sua vida 

artística profissional, quando ingressa na Academia Imperial de Belas Artes do Rio de 

Janeiro (AIBA) 
16

, e, desde então, dedicou-se principalmente à pintura de paisagens.  

Com apenas um ano de academia, Caron ganhou a medalha de prata no concurso 

da aula de paisagens 
17

 da AIBA, e no ano seguinte, para ajudar sua manutenção na 

capital, foi admitido como professor de desenho elementar no curso profissional do 

Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro 
18

. Ainda em 1882, participou da exposição 

na academia recebendo duas pequenas medalhas de ouro – uma em desenho figurado e 

outra em paisagem – e o Prêmio D. Pedro I 
19

.  

Caron inaugurou sua primeira exposição individual no salão da Câmara 

Municipal de Juiz de Fora a 15 de abril de 1883 
20

. No final deste ano o pintor 

participou da Exposição anual dos alunos da AIBA angariando a pequena medalha de 

ouro, logo, os quadros exibidos nesta exposição foram para Casa de Wilde no Rio de 

Janeiro 
21

. 

Em junho de 1884, Hipólito Caron e mais seis colegas, sendo alguns da 

academia, mudaram-se para Niterói, RJ, a fim de seguir o mestre Georg Grimm, que, 

por consequência de algumas incompatibilidades com a AIBA, largou a cadeira de 

paisagem, flores e animais, mudando-se para a Rua da praia da Boa Viagem, em 

Niterói. Nessa cidade, o mestre Grimm passou a ensinar e a praticar a pintura ao ar 

livre, onde mais tarde estes artistas ficaram conhecidos como Grupo Grimm. Mesmo 

                                                                                                                                               
“Fábrica de biscoutos e doces finos de todas as qualidades.” Cf. LAGE, Oscar Vidal Barbosa. ESTEVES, 

Albino (Org.). Álbum do Município de Juiz de Fora. Belo Horizonte: Imprensa Oficial do Estado de 

Minas Gerais, 1915, p. 13. 
13

 CHRISTO, Maraliz de Castro Vieira. O mundo das artes nos jornais: Juiz de Fora no século XIX. In: 

RESENDE, Maria Efigênia Lage de; VILLALTA Luiz Carlos. (Org.). O mundo das artes nos jornais: 

Juiz de Fora no século XIX. Belo Horizonte: Autêntica Editora; Companhia do Tempo, 2013, v. 2, p. 224. 
14

 Almanaque de Juiz de Fora, Juiz de Fora, ano III – 1898, p. 6. 
15

 O Pharol, Juiz de Fora, 28 de junho de 1877, p. 3. 
16

 CHRISTO, Maraliz de Castro Vieira. Op. Cit., 1995, p. 72. 
17

 O Pharol, Juiz de Fora, 17 de abril de 1883, p.1. 
18

 LEVY, Carlos Roberto Maciel. O Grupo Grimm: paisagismo brasileiro no século XIX. Rio de 

Janeiro: Pinakotheke, 1980, p. 41-42. 
19

 O Pharol, Juiz de Fora, 21 de dezembro de 1882, p. 1. 
20

 O Pharol, Juiz de Fora, 15 de abril de 1883, p.1. 
21

 Gazeta de Noticias, Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1883, p. 3. 
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após o egresso da AIBA, Grimm e alguns de seus discípulos participaram da XXVI 

Exposição Geral de Belas Artes, e nela, o professor ganhou a grande medalha de ouro e 

Caron a segunda medalha de ouro 
22

.  

De volta a Juiz de Fora, um fato relevante na vida de Hipólito Caron é a sua 

inserção nas atividades beneficentes da cidade. Podemos encontrar no O Pharol, 

algumas notícias sobre o artista realizando doações em espécie para o asilo de mendigos 

23
, ou até mesmo oferecendo seus quadros para quermesse com a finalidade de arrecadar 

recursos aos mais necessitados 
24

.  

Uma das causas que comoveu Caron foi a notícia de um grande terremoto que 

devastou a cidade de Andaluzia, na Espanha, em dezembro de 1884. Então, em 5 de 

abril de 1885, foi publicado um número único do jornal Juiz de Fora-Andaluzia. Esta 

publicação foi uma forma de arrecadar fundos para as vítimas espanholas. Consta que 

na primeira página da publicação havia uma alegoria realizada por Hipólito e, na quarta 

um desenho feito pelo Sr. Jorge, que se tratava de uma cópia do Journal Illustré.
25

.  

Juiz de Fora-Andaluzia foi organizada por uma comissão composta dos Srs. 

Souza e Mello, Feliciano Penido, Penido Filho, José Caetano Horta Jr. e Charles 

Dupin
26

. Infelizmente, as buscas por um exemplar desta publicação ainda não deram 

resultados. Porém não só a imprensa se sensibilizou com tal desastre, na época o Sr. 

Laurent de Wilde, proprietário da casa de exposições De Wilde no Rio de Janeiro, em 

reunião com artistas, também buscou ideias para arrecadar fundos. Ele sugeriu que cada 

um dos artistas deveriam oferecer uma obra que, logo, seriam expostas e vendidas e 

todo o produto arrecadado seria entregue à comissão de imprensa, a fim de repassar às 

vítimas. Sendo assim o combinado, o Sr. De Wilde forneceu as telas em branco e as 

molduras para todos. Entre os artistas que participaram de tal caridade vemos: J. 

Medeiros, P. Peres, Thomas Driendl, George Grimm, Castagneto, Pinto Bandeira, 

Lemos, Hipólito Caron, Vasquez, Francisco Ribeiro, Hilarião, Teixeira, Lopes 

Rodrigues e Dr. França Junior 
27

. 

                                                 
22

 Gazeta de Noticias, Rio de Janeiro, 27 de setembro de 1884, p. 1. 
23

 Caron faz uma doação de 10$000 para o asilo de mendigos. O Pharol, Juiz de Fora, 15 de outubro de 

1890, p. 1. 
24

 O Pharol, Juiz de Fora, 10 de julho de 1891, p. 1. 
25

 O Pharol, Juiz de Fora, 07 de abril de 1885, p. 1. 
26

 Charles Dupin, redator e proprietário d‟ O Pharol entre 1873 e 1885, foi responsável por tornar o jornal 
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Mais tarde, ainda em 1885, Caron, auxiliado por amigos e familiares, partiu para 

a França com o objetivo de se aperfeiçoar sobre orientação de Charles Hanoteau (1823-

1890) e Henri-Joseph Harpignies (1819-1916). Enquanto esteve em solo europeu, o 

pintor enviou muitas produções para serem expostas na capital. Seu retorno foi em 

novembro de 1888, quando decidiu fixar-se no Rio de Janeiro
28

.  

A vida de Caron no ano seguinte ao seu retorno foi ativa, como exemplo, temos 

notícias de sua candidatura a uma das cadeiras de professor da academia, mas, por falta 

de documentação, não sabemos se ele realmente realizou tal processo 
29

. Outro bom 

exemplo é a exposição do quadro Orquídeas e rosas no escritório do jornal juiz-forano 

O Pharol, esta é a primeira vez que ouvimos falar de uma natureza-morta feita pelo 

artista 
30

.  

A estadia de Caron no Rio de Janeiro, não o afastou de Juiz de Fora, pois, 

mesmo trabalhando para produzir suas exposições individuais, foi nomeado Capitão da 

2ª companhia da Guarda Cívica Municipal 
31

, lá apresentou croquis do uniforme da 

guarda, no qual foi aprovado 
32

. Finalizando 1889, em dezembro Hipólito Caron 

terminou a encomenda do retrato do Marechal Deodoro para a cidade mineira de Rio 

Novo 
33

.  

Na reunião realizada a 1º de janeiro de 1890 na Confeitaria Azevedo, foi criado 

o Clube Carnavalesco de Juiz de Fora, ficando constituídos Hipólito Caron e José da 

Silva Tavares membros da comissão de críticas 
34

.  

Ainda no início de 1890 fundou-se uma sociedade de caráter recreativo e 

instrutivo, a que, por proposta de Caron e Silva Tavares dá-se a denominação de Centro 

Philotechnico Mineiro (CPM), onde o artista foi designado professor de desenho 
35

. De 

acordo com O Pharol, a instituição seria aos moldes da Sociedade Philotechnica de 

Paris, na qual Hipólito Caron foi aluno durante sua permanência na Europa. Naquela 

sociedade parisiense, bem como na Escola de Artes Decorativas a admissão era 

concorrida, tal a frequência, contando com milhares de alunos. Já os auxílios, prêmios e 

subvenções do ministério da instrução eram ministrados pelas respectivas diretorias 
36

. 
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30
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 O Pharol, Juiz de Fora, 3 de dezembro de 1889, p. 1. 
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 O Pharol, Juiz de Fora, 3 de janeiro de 1890, p.1. 
35

 O Pharol, Juiz de Fora, 05 de fevereiro de 1890, p.1. 
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Até o final de 1890, o artista participou da Exposição Geral de Belas Artes, 

ganhando a medalha de ouro 
37

, e realizou algumas viagens entre Rio de Janeiro, Juiz de 

Fora, Espírito Santo e Carandaí 
38

.  

Não sabemos exatamente a data que Hipólito se muda definitivamente para Juiz 

de Fora, segundo os jornais juiz-foranos da época, aumenta a atuação do artista na 

cidade entre meados de 1890 e 1891, as notícias mostram desde exposições de seus 

quadros, até a nomeação a vice-presidente do CPM em fevereiro de 1891 
39

. Também 

temos notícias de outubro deste ano quando Caron é nomeado suplente de delegado em 

Juiz de Fora 
40

.  

No início de 1892, Caron terminou o retrato da Sra. Rita Tostes, inclusive este 

quadro, antes de ser entregue ao encomendante, ficou exposto no escritório do O 

Pharol
41

. Seguindo neste ano, Hipólito Caron organizou e assumiu a presidência de uma 

nova instituição, o Liceu de Artes e Ofícios de Juiz de Fora, cujos preceitos seguiram o 

modelo do Liceu do Rio de Janeiro 
42

.  

Após os festejos carnavalescos de 92, Caron viajou para o sul de Minas Gerais, 

retornando em abril por ter contraído febre amarela. Em 15 de maio de 1892, às 20 

horas, pelo agravamento da doença, faleceu Hipólito Boaventura Caron 
43

. 

 

*** 

 

Esta concisa biografia nos auxilia na justificativa do recorte temporal da 

dissertação – as duas últimas décadas do século XIX. Assim, para a investigação sobre a 

arte e os artistas desta época utilizamos uma gama de referências visual e escrita com o 

intuito de propiciar uma interpretação ampliada das artes no final dos oitocentos.  

Iniciamos pelas publicações de Gonzaga Duque (1863-1911), como Impressões 

de um amador: textos esparsos de crítica (1882-1909) e A arte brasileira. Duque foi 

crítico de arte, romancista, contista, jornalista, cronista e historiador. Notamos que ele 

nasceu no mesmo ano de Caron, sendo assim, seus textos revelam o que um crítico 

contemporâneo percebe sobre a arte de seu tempo. Outro importante escritor analisado 

                                                 
37
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38
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40
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 O Pharol, Juiz de Fora, 17 de janeiro, p. 1. 
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43
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foi Joaquim José da França Júnior (1838-1890). Pintor, dramaturgo, advogado, 

jornalista e político, foi colega de Caron tanto na AIBA como no Grupo Grimm. França 

Júnior publicou alguns textos sobre a arte brasileira, inclusive a cerca de sua experiência 

com o Grupo Grimm e seus colegas. 

Das poucas publicações que fazem referências a vida de Caron, o livro O Grupo 

Grimm: paisagismo brasileiro no século XIX 
44

, do crítico e historiador de arte, Carlos 

Roberto Maciel Levy, foi eleito para começarmos a entender o artista e seus 

contemporâneos. Publicado em 1980, o autor analisa o momento de criação e 

consolidação de um grupo de pintores, o Grupo Grimm, dedicados ao gênero 

paisagístico, liderados pelo pintor alemão Georg Grimm. Segundo Avancini, pela 

primeira vez, um livro apresenta um panorama com enfoque cronológico, “permeado de 

considerações sobre o estilo e as peculiaridades de cada pintor e das relações que 

tiveram com a produção plástica da época” 
45

.  No que tange a biografia de Hipólito 

Caron, infelizmente, Levy trás informações básicas sobre sua obra e vida, mas já é um 

passo para conhecer o artista. 

No entanto, conforme citado, uma vasta documentação primaria foi reunida, são 

periódicos da época, especificamente entre 1874, ano que Caron se muda com sua 

família para Juiz de Fora, e 1926, quando o Teatro Juiz de Fora foi extinto. Para esta 

pesquisa em jornais e revistas utilizamos o site da Hemeroteca Digital da Biblioteca 

Nacional, além dos exemplares físicos que encontramos no Arquivo Histórico de Juiz 

de Fora (AHJF), no Centro de Documentação e Memória da Pinacoteca de São Paulo 

(CEDOC) e no Setor de Memória da Biblioteca Municipal Murilo Mendes 

(SMBMMM). 

 Até o momento Caron aparece em 22 periódicos de cidades como: Juiz de Fora, 

Rio de Janeiro, Curitiba, Recife e Ouro Preto. No total foram catalogados 237 registros, 

entre os anos de 1877 a 1924, que revelam diversos aspectos da vida do artista, como: 

suas exposições – em Juiz de Fora, no Rio de Janeiro e em Paris –, as viagens, as 

encomendas de retratos e decorações, sua ocupação como professor de desenho no 

Liceu de Artes e Ofícios de Juiz de Fora e Rio Janeiro, as várias atividades em Juiz de 
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Fora e sobre seu precoce falecimento, com inúmeras homenagens, onde muitos 

jornalistas e críticos da arte lamentaram a perda. 

Estes registros foram organizados em um banco de dados divididos em dez 

categorias para facilitar buscas através dos filtros disponíveis, são elas: Periódico (nome 

do periódico), Cidade (local de origem), Ano (ano da publicação), Data (data da 

publicação), Tipo (qual o assunto), Resumo (descrição da notícia), Escritor/Crítico 

(quem escreveu), Página, Local da exposição (no caso de notícias sobre exposições) e 

Observação. 

Finalizado o estágio das pesquisas em periódicos, partimos para buscas de obras 

do artista, a fim de compará-las com os objetos desta pesquisa e compreender suas 

referências visuais. Como informado anteriormente, são de difícil acesso e escassas, e 

uma ferramenta de muita utilidade para conhecer parte da produção de Caron foi o site 

Arte Data 
46

, do autor citado, Carlos Levy. Lá ele apresenta uma biografia do artista, 

além de reproduzir, em altíssima qualidade, quinze quadros de coleções particulares.  

Catálogos de leilões e de artes plásticas e livros destinados à arte foram 

fundamentais para obter outras imagens de quadros do pintor, além de visitas técnicas 

onde observamos os trabalhos pessoalmente. 

Nesta etapa elaboramos outro banco de dados destinado às obras que tivemos 

acesso 
47

. No total são 52 telas, onde 36 pertencem a colecionadores e 16 a instituições 

museológicas ou beneficentes. Destas, 45 são do gênero pintura de paisagem, 4 retratos, 

2 pinturas decorativas e 1 pintura de gênero, não deixando de notar, entre as paisagens, 

9 foram realizadas na França. Assim, o banco de dados foi dividido em oito categorias: 

Obra (nome do quadro), Arquivo (onde anexamos em JPEG a imagem do quadro), 

Gênero (gênero artístico da obra), Ano, Dados técnicos (suporte, medidas do quadro), 

Acervo (localização do quadro) e Observação. 

Em uma pesquisa, os objetos não deverão ser estudados por si só, pois, seguindo 

o pensamento de Michael Baxandall, "uma obra é um depósito de relações sociais e 

deve ser analisada em sua totalidade e contexto” 
48

. Baxandall defende a inviabilidade 

de se analisar um quadro fora das circunstâncias a que pertence, devemos usar a obra 

como uma fenda para enxergarmos o meio na qual ela está inserida. Além disso, 
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segundo Peter Burke: "as imagens são testemunhos dos arranjos sociais passados e 

acima de tudo das maneiras de ver e pensar o passado" 
49

. 

Desta forma, é importante conhecer o movimento artístico na cidade de Juiz de 

Fora. Será notado como uma área periférica às cidades como o Rio de Janeiro e São 

Paulo articula-se ao sistema de produção e difusão das artes visuais no país, não 

necessariamente atrasada, mas em interação constante com as cidades citadas, 

respondendo a questões de aprendizado estético e sobre o mercado de trabalho.   

Contudo, pensando na estrutura da dissertação, serão desenvolvidos três 

capítulos. Neles os sete objetos serão descritos, além de expor um estudo bibliográfico e 

iconográfico sobre a prática de cada gênero pictórico apresentados nos quadros. Será 

necessário também uma análise comparativa com obras de outros artistas do 

entresséculos XIX-XX, a fim de compreender as conexões, as rupturas e constâncias 

presentes entre Caron e esses pintores.  

O primeiro capítulo, denominado “A arte decorativa de Hipólito Caron: As 

alegorias do Teatro Juiz de Fora”, como o próprio títudo diz, pertence às duas pinturas 

decorativas: Alegoria à Música e Alegoria ao Teatro. Separadamente, cada detalhe 

destes painéis serão examinados e comparados com obras que podem ter sido utilizadas 

como referências visuais e conceituais. Sendo o luxuoso Teatro Juiz de Fora o pano de 

fundo destas obras, um tópico sobre o edifício e sua importância naquele momento, 

auxiliará na compreensão da necessidade do avanço cultural de Juiz de Fora na época.  

O MMP constitui em vasto acervo eclético, e a arte alegórica faz parte desta 

coleção, que além dos painéis de Hipólito Caron, conta com obras de Henrique 

Bernardelli, Horácio Hora, Oscar Pereira da Silva, entre outros. Logo, exemplares deste 

gênero, pertencentes ao MMP serão apontados para entendermos como os painéis de 

Caron estão inseridos dentro da coleção desta instituição. 

No próximo capítulo, intitulado “Hipólito Caron e a tradição dos retratos no 

século XIX”, serão tratados os retratos Juiz Joaquim Barbosa Lima e o desenho 

Francisco Lins. A princípio veremos o retrato do juiz baseado na categoria 

desenvolvida por Hannah Levy: “retrato de burguês”. Este retrato representa junto dos 

painéis alegóricos, o mercado de trabalho de Caron. Como naquele período ele era o 

único artista da região com formação profissional, Caron obteve encomendas de 
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importantes instituições e personalidades, não só em Juiz de Fora, mas na região, como 

os retratos da Sra. Rita Tostes e do Marechal Deodoro.  

Em seguida, analisaremos o desenho de Francisco Lins, onde as poucas 

informações sobre o objeto não constituíram obstáculo para sua interpretação. 

Considerando Lins um importante intelectual, este retrato auxiliará no entendimento da 

rede de sociabilidade de Hipólito Caron em Juiz de Fora, onde, apesar de sua origem 

humilde, frequentava círculos sociais que possibilitavam contatos com indivíduos 

ilustres da região, como: industriais, políticos, membros da Sociedade de Medicina e 

Cirurgia e fazendeiros.   

No terceiro e último capítulo, “Hipólito Caron: sua identidade na pintura de 

paisagens” serão estudadas as três paisagens: Paisagem, Vista da Serra do Paraibuna e 

Poço Rico Antigo. Dentre os objetos desta pesquisa, a pintura de paisagem é o gênero 

onde Caron mais se destacou, ficando conhecido nos catálogos de arte como pintor 

paisagista.  Hipólito Caron esteve em diversas exposições entre 1881 e 1892, onde a 

maioria das telas apresentadas eram paisagens. O artista participou de três exposições da 

AIBA, duas Exposições Gerais e nove em Juiz de Fora, tanto na Câmara Municipal, 

quanto no escritório do O Pharol. Também esteve nos recintos cariocas dedicados a 

exposições fora do âmbito acadêmico como a casa De Wilde, onde seus quadros 

estiveram expostos sete vezes; duas na casa Srs. Brandi & Ca e uma no Atelier 

Moderno.  

As publicações especializadas em arte quase sempre atrela o nome de Hipólito 

Caron ao Grupo Grimm, sendo assim, investigaremos a atuação de Caron neste período 

(1884-1885), tendo em vista que o conjunto das obras dos artistas do Grupo Grimm 

ainda é relativamente desconhecido, com exceção apenas de Antônio Parreiras e 

Giovanni Batista Castagneto.  

Uma hipótese levantada sobre as paisagens realizadas por Caron no período 

europeu é a possibilidade delas apresentarem referências com as obras do renomado 

pintor francês Jean-Baptiste Camille Corot.  Esta é uma questão a se investigar através 

da produção de Caron na França, pois, de acordo com Antônio Parreiras: “Se 

pacientemente se pudesse fazer uma comparação entre as boas paisagens que existem 

dispersas pelos grandes museus da Europa, e uma pintada por Caron, verificar-se-ia que 

nenhuma, absolutamente nenhuma semelhança existiria entre elas.” 
50

. 
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Em 1891 Hipólito Caron realizou uma viagem para o interior de Minas Gerais, 

produzindo alguns quadros representando as cidades Sabará, Lagoa Santa, Campina, 

Caeté entre outros. Estas telas estiveram a mostra no escritório do O Pharol 
51

 e, mais 

tarde, fizeram parte de uma exposição na casa De Wilde 
52

. Assim, sendo o quadro Vista 

da Serra do Paraibuna com datação desconhecida, realizaremos comparações com as 

outras telas para descobrir se esta faz parte da série mineira daquele período.  

O quadro Poço Rico Antigo vai colaborar com a investigação sobre a escolha de 

Hipólito Caron em estampar um conjunto de telas cujo tema é o principal acesso a Juiz 

de Fora, o bairro Poço Rico. Já o quadro Paisagem apresenta uma mostra das escolhas 

de Caron em pintar uma paisagem de dentro da mata, onde alguma coisa chamou a 

atenção do artista, que pode ter sido a estrutura das árvores ou a luz que reflete no rio. 

Ainda no último capítulo, além dos objetos, outras questões da biografia de 

Hipólito Caron serão respondidas em conjunto, por exemplo, como foi sua atuação na 

AIBA e no Grupo Grimm? E na Europa, como foi seu aprendizado? E suas exposições, 

qual frequência eram realizadas, o que ele expunha?  

Portanto, nosso objetivo está em revelar a importância de Caron no cenário 

artístico brasileira dos oitocentos: Como suas telas se inserem na coleção do MMP, e na 

sua produção, sua aprendizagem? E quando as encomendas foram concebidas, qual o 

mercado de trabalho, o que a clientela buscava? Por que Caron executou o retrato do 

juiz e as alegorias com uma técnica clássica ao invés de utilizar a fatura moderna e 

particular de suas paisagens?  

Acreditamos que esta dissertação está no processo de revisão da produção 

historiográfica sobre a arte nacional do século XIX, revisão esta por muito tempo 

preterida. Comumente denominado como “acadêmico”, tal período foi proscrito a um 

estado secundário de passagem para a chamada arte moderna brasileira, considerada 

superior e singular, a verdadeira arte nacional.  
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CAPÍTULO 1. A arte decorativa de Hipólito Caron: As alegorias do Teatro  

Juiz de Fora 

 

 

Enquanto esteve em Paris, Hipólito Caron não se dedicou apenas ao estudo das 

paisagens europeias, como nos revelam as publicações sobre o artista. Os jornais de Juiz 

de Fora noticiaram ter Caron frequentado, com muita assiduidade e aproveitamento, a 

Escola Nacional das Artes Decorativas de Paris, até porque, naquela época, era comum 

aos artistas dedicação a outros gêneros a fim de ampliar seu mercado de trabalho. Em 

fevereiro de 1886, com menos de um ano de estadia em solo europeu, o artista teria 

obtido ótimos resultados em dois concursos realizados naquele mês. Para começar ficou 

em segundo lugar entre 50 alunos participantes e, no outro, em primeiro lugar, sendo 

que, neste último, o seu trabalho premiado permaneceu exposto naquela escola 
53

.  

Arthur Valle nos explica que o “crescimento na produção de pinturas decorativas 

é um fenômeno digno de nota no painel mais amplo da arte brasileira de fins do século 

XIX e início do XX” 
54

. Em várias edificações, novas ou reformadas, neste período, o 

gênero ocupou lugares de destaque, sempre respondendo a procura proveniente dos 

poderes públicos, da Igreja e de particulares ricos 
55

. Vejamos como Valle identifica a 

pintura decorativa neste entresséculos: 

 
[...] uma pintura decorativa era identificada, em primeiro lugar e, 

sobretudo, como uma obra concebida para um contexto arquitetônico 

especifico. Mas também era usual que ela se associasse a uma estética 

distinta da pintura de cavalete. Por um lado, esperava-se que a 

iconografia de uma pintura decorativa evocasse a função do aposento 

que a abrigava; por outro, era comum que os arquitetos planejassem 

determinado edifício em sua totalidade, prevendo de antemão os locais 

onde as decorações seriam inseridas, o que demandava do decorador 

um respeito pelo contexto que deveria ornamentar. Esse imperativo de 

submissão a arquitetura usualmente conduzia ao emprego de uma 

gama de cores pouco contrastadas, mormente de tons pastel, e a 

abolição de efeitos acentuados de modelado e perspectiva, 

características que visavam garantir a integridade perceptiva do marco 

arquitetônico onde a decoração se inseria 
56

. 

 

Voltando ao ano de 1886, o periódico carioca Gazeta de Notícias escreveu sobre 

três artistas da AIBA – Hipólito Caron, Vasquez e Virgílio Lopes Rodrigues – que 
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estariam na Europa procurando em campo mais vasto o aperfeiçoamento da arte. De 

acordo com o jornal, Caron continuava progredindo em seus estudos, e na aula de 

desenho obteve verdadeiros triunfos, onde, no concurso de ornamentação, com apenas 

dois trabalhos ganhou o primeiro lugar no de figura, entre os 70 concorrentes. A gazeta 

também mostrou que Caron e Vasquez remeteram alguns estudos para o Rio de Janeiro 

que ficaram expostos no salão De Wilde, à Rua Sete de Setembro. Já o artista Virgílio 

Lopes Rodrigues (1863-1944) depois de um rigoroso concurso, foi aceito na Escola 

Nacional de Belas-artes, de Paris 
57

.  

Deste modo, conquistando tais vitórias na Europa, Caron alcançou um 

importante campo de trabalho dentro das artes decorativas, sobretudo em Juiz de Fora 

onde, a partir da segunda metade do século XIX, se desenvolveu e destacou-se 

significativamente como núcleo urbano, principalmente pelo fomento de uma economia 

cafeeira e a concentração de capitais, segundo Domingos Giroletti, foi uma 

consequência da Rodovia União Indústria que dinamizou a comercialização da 

produção local 
58

. 

Ao final desta centúria, a cidade de Juiz de Fora arrecadou para si o prestígio 

político, econômico e social, de uma influente e ilustre aristocracia, devido ao 

crescimento econômico ligado a cafeicultura, permitindo essas elites de origem agrária 

diversificassem seus investimentos e implementassem um projeto industrial.  

Essas iniciativas pioneiras permitiram a expansão do núcleo urbano e o 

desenvolvimento de uma economia não mais limitada à comercialização do café na 

Zona da Mata Mineira. O sucesso econômico permitiu que Juiz de Fora formasse sua 

base cultural e, a imprensa em particular, teve um papel importante passível de ser 

verificado pela circulação de cerca de cem jornais e revistas nos últimos trinta anos do 

século XIX 
59

.  

Neste período a cidade mineira contava com uma excelente ligação rodoviária e 

ferroviária com o Rio de Janeiro, possibilitando Juiz de Fora fazer parte dos roteiros de 

importantes músicos e companhias de teatro. Entre os séculos XIX e XX, o Teatro 

Misericórdia, posteriormente o Teatro Juiz de Fora, o Cine Teatro Paz, o Teatro Paz, o 

Teatro Polyteama e o cinema Pharol eram algumas casas de espetáculos e cinemas da 

cidade. 

                                                 
57

 Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 16 de abril de 1886, p. 1.  

48 GIROLETTI, Domingos. Industrialização em Juiz de Fora. Juiz de Fora: EDUFJF, 1988.  
59

 LAGE, Oscar Vidal Barbosa. ESTEVES, Albino (Org.). Op. Cit., p. 317-326. 
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Conforme citado, foi nesta cidade mineira que Caron passou os últimos anos 

vivendo da sua arte e atendendo a encomendas como nos mostra o Diário da Manhã de 

3 de março de 1891 
60

:  

O sr. Frederico Lage, no empenho de dotar a nossa florescente cidade 

com uma casa de espetáculos como não há igual na própria capital 

desta república, encomendou há tempo ao exímio paisagista H. Caron 

duas telas alegoricas destinadas ao salão do teatro Novelli. 

Caron, com aquelle savoir faire que tanto o notabilisa, acaba de 

concluir o seu trabalho artístico, que poderá, em breves dias, ser 

apreciado pelo público amador das artes 
61

.  

  

 

Trata-se de dois painéis decorativos, uma alegoria à música e outra ao teatro 
62

, 

destinados as paredes do novo empreendimento dos irmãos Lage: o Teatro Juiz de Fora. 

Quanto à concepção e execução, nenhuma das pinturas é excepcional, ambas parecem feitas 

de forma apressada.  

Até agora a datação exata dos paineis era desconhecida pelo MMP, no entanto, 

através da notícia transcrita acima, podemos facilmente identificá-la como 1891. Os 

paineis feitos por Hipólito Caron são umas das raras peças da decoração do Teatro Juiz 

de Fora salvas antes da demolição do edifício entre as décadas de 1920 e 30. As 

primeiras informações sobre os paineis foram identificadas nas fichas de inventário do 

acervo do MMP. Nestes documentos vemos apenas as especificações técnicas das obras 

contendo uma breve descrição e suas procedencias: uma doação da Prefeitura Municipal 

de Juiz de Fora. 

  Caron compôs suas alegorias de maneira pouco ousada, onde as duas levam 

elementos frequentes no que tange a personificação alegórica da música e do teatro. O 

termo alegoria é um dos mais discutidos ao longo dos tempos e, o artista Modesto 

Brocos (1852-1936), em A retórica dos pintores, afirma que a pintura alegórica é uma 

ficção, pois, os personagens, em tese, nunca existiram na vida real, e isso permite ao 

pintor “uma larga margem para desenvolver a sua fantasia. A pintura alegórica não tem 

limites: o pintor pode servir-se dela para mostrar onde pode chegar a sua imaginação 

criadora e original.” 
63

.  

                                                 
60

 Com a intenção de facilitar a leitura atualizamos os trechos das fontes do século XIX para os padrões 

ortográficos vigentes.  
61

 Diário da Manhã, Juiz de Fora, 3 de março de 1891, p. 1 (grifo meu). 
62

 Atualmente, ambas encontram-se com o chassi danificado por cupim e as pinturas com graves 

deslocamentos pictóricos, percebemos também sinais de uma tentativa de restauração. 
63

 BROCOS, Modesto. A retórica dos pintores. Rio de Janeiro: Typ. D‟ Industria do Livro, 1933, p. 130. 
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Para Massaud Moisés, alegoria é um discurso acerca de uma coisa para fazer 

compreender outra. O vocábulo "alegoria" surge entre os gregos, equivalia a uma 

“figura de estilo”, designada inversio em latim, que denominava “uma coisa pelas 

palavras e uma outra coisa [...] pelo sentido"
64

. Para entender melhor este termo, Moisés 

ainda segue em sua definição: 

Alguns teóricos postulam a existência de uma alegoria poética e uma 

alegoria hermenêutica ou interpretativa, de modo que, dependendo da 

natureza do texto em que esteja presente, a alegoria é propriamente 

literária, no primeiro caso, ou bíblica ou teológica, no segundo. [...] 

Como técnica de representação de esferas abstratas ou imaginárias, a 

alegoria parece remontar ao começo da própria espécie humana. As 

inscrições pré-históricas, gravadas no interior de velhas grutas, ou os 

hieróglifos testemunham o afã de emprestar forma aos conteúdos 

mentais, fruto da elaboração intelectual ou da fantasia.
65

   

 

Massaud ainda remete a definição de Lausberg sobre o termo, afirmando que alegoria é 

“uma linguagem que oculta outra, uma história que sugere outra”, podendo empregar 

imagens, figuras, pessoas ou animais 
66

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64

 MOISÉS, Massaud. Dicionário de termos literários. 12 ed. São Paulo: Cultrix, 2004, p. 14. 
65

 Ibid., p. 15-16. 
66

 LAUSBERG apud MOISÉS, Massaud. Op. Cit., p. 14.  
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1.1.  Alegoria à Música 

 

 

Imagem 1: Hipólito Caron, Alegoria à Música, 1891. Óleo sobre tela, 198 x 236 cm.  

Museu Mariano Procópio, Juiz de Fora, MG. 

 

 

Iniciamos as análises das obras decorativas apresentando o painel Alegoria à 

Música. Como visto, o painel foi feito em 1891, é um óleo sobre tela, em grandes 

dimensões.  

Trata-se de uma figura feminina, branca, de corpo inteiro e sentada. Possui os 

cabelos castanhos e longos que caem sobre seus ombros. Ela ocupa o centro da tela, a 

cabeça e os olhos castanhos estão voltados para a direita, onde feixes de luz branca 

entram na tela tocando-lhe a pele.  

Com exceção do braço direito, a alegoria está completamente vestida, ela usa um 

panejamento típico das figuras clássicas, uma veste preta e um tecido que, como uma 

túnica volumosa em tons rosa e vermelho, envolve seu corpo. Seu braço esquerdo, 

encoberto, mostra sua mão segurando um papel, e quanto ao braço direito, está 

flexionado para dentro de seu colo.   

No lado direito de quem observa, vemos a lira, (imagem 2), objeto típico na 

representação da música nas artes plásticas. Na Grécia antiga, este era o instrumento do 

homem livre, sendo muito prestigiada socialmente, sem contar que não havia a 
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necessidade de ser um profissional para tocá-la. À esquerda da tela existe um busto, 

uma paleta com pinceis e um ramo com flores vermelhas
67

 (Imagem 3).  

Apesar do nome Alegoria à Música vimos que a obra também é composta por 

outros atributos do meio artístico. Desta forma, levantamos a hipótese deste quadro 

também se referir as outras artes, como a pintura representada pela paleta e os pinceis, a 

escultura determinada pelo busto e a poesia reconhecida através do papel na mão da 

mulher. 

 

 

Imagem 2: Detalhe da lira no quadro  

Alegoria à Música, 1891. 

 

 

Imagem 3: Detalhes do busto, paleta, 

pinceis e do ramo no quadro Alegoria à 

Música, 1891. 

 

 

Retornando para a figura feminina, sua posição é algo a se destacar. Ela está em 

um arranjo que volta para dentro de si, tanto seus braços como as pernas estão 

recolhidos, recebendo algo sagrado em forma de raios luminosos, quase como uma 

Nossa Senhora da Anunciação 
68

.  

 

                                                 
67

 O ramo com flores vermelhas simboliza a glória, a honra e a imortalidade, na antiguidade, aos ramos 

conferia-se o poder de proteção e sorte. ROSA, Maria Cecília Amaral de. Novo Dicionário de Símbolos: 

O alfabeto da linguagem interior. São Paulo: Livros Escala, 2009, p. 98. 
68 

Na Igreja Católica, Nossa Senhora da Anunciação é a figura de Maria recebendo o Arcanjo Gabriel que 

lhe fez uma proposta em nome do próprio Deus. A proposta foi a seguinte: “Eis que conceberás e darás à 

luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor 

Deus lhe dará o trono de seu pai Davi; e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim.”.  
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Imagem 4: Nossa Senhora da 

Anunciação recebendo o arcanjo 

Gabriel. 

 

Imagem 5: Detalhe da Alegoria à 

Música mostrando o quanto sua 

apresentação parece com as 

outras duas imagens. 

 

Imagem 6: Nossa Senhora da 

Anunciação recebendo o arcanjo 

Gabriel. 

 

 

Como percebemos acima são posições semelhantes, assim como Maria, a 

alegoria de Caron recebe a luz divina, superior, que não parece natural e sim espiritual. 

Diferente de seu corpo retraído, seu rosto está para o horizonte onde esses feixes 

luminosos, de alguma forma remete a ideia das artes, como algo espiritual e elevada, 

que não faz parte desse mundo sensível, mas sim do mundo superior. Outra questão está 

na posição de destaque da lira, pois, ela encontra-se entre os raios luminosos e a 

alegoria, como se fosse mais importante do que os outros objetos localizados atrás da 

figura, ao chão.  

Esta hipótese sobre a Anunciação pode ser um complemento à próxima 

referência abordada. Trata-se da musa Érato (imagem 7), uma das figuras pintadas por 

Paul Baudry (1828-1886) no teto do grande vestíbulo da Ópera Nacional de Paris na 

França.  

Destacamos enorme semelhança entre o painel de Caron e a Érato de Baudry. 

Sendo o prédio parisiense, inaugurado em 1875, de grande importância arquitetônica, 

pensamos na teoria de Hipólito Caron, enquanto aluno da Escola Nacional das Artes 

Decorativas de Paris, ter estudado os afrescos e decorações da edificação projetada pelo 

arquiteto Charles Garnier (1825-1898). Sendo assim, logo que houve a encomenda de 

Frederico Lage, o artista recorreu aos seus estudos para realizar as decorações.  
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Imagem 7: Paul Baudry, Érato, 1866/74. Teto da Ópera Nacional de Paris, França.  

 

 

Tirando a posição da cabeça e os atributos, a Alegoria à Música possui 

exatamente a mesma composição de Érato. As duas detêm o mesmo panejamento, ao 

olharmos de perto, são as mesmas dobras nas vestimentas, além da mesma paleta. As 

posições dos braços e dos pés são iguais, ambas seguram o papel na mão esquerda e na 

mão direita existe um objeto, parecendo com uma pena.  

Érato é uma das nove filhas de Mnemósine e Zeus 
69

. Seu nome significa 

amável, é a musa da poesia lírica e erótica. Na mitologia Grega tem como atributo uma 

lira, como a existente na alegoria de Caron, fazendo-nos acreditar mais ainda na ideia do 

pintor ter usado a obra de Baudry como referência a uma alegoria à música. 

De certo, Hipólito Caron, através de seus estudos na França, pode ter inserido no 

Teatro Juiz de Fora uma alusão ao imponente prédio parisiense conhecido por ser uma 

instituição dedicada à música.  

 

                                                 
69

 As nove musas gregas inspiradoras da arte e da ciência: Calíope (eloquência), Clio (história), Erato 

(poesia lírica), Tália (comédia), Euterpe (música), Terpsícore (dança), Polímnia (música cerimonial), 

Urânia (astronomia) e Melpômene (tragédia). Cf. Dicionário de mitologia grega e romana. Zahar, Rio de 

Janeiro, 2009, p. 324. 
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1.2. Alegoria ao Teatro 

 

 

Imagem 8: Hipólito Caron, Alegoria ao Teatro, 1891. Óleo sobre tela, 198 x 236 cm.  

Museu Mariano Procópio, Juiz de Fora, MG. 
 

A Alegoria ao Teatro é o segundo painel feito por Hipólito Caron, datado de 

1891, feita em óleo sobre tela e a dimensão idêntica ao primeiro trabalho, 198 x 236 cm. 

Assim como a obra analisada anteriormente, esta também apresenta uma figura 

feminina, branca, de corpo inteiro, sentada ocupando o centro da tela. Seu rosto, assim 

como o olhar, está voltado para a esquerda, enquanto o corpo está para a direita. Ela está 

com lábios fechados, possui cabelos negros e curtos com uma fita vermelha. A alegoria 

veste uma túnica rosa e um tecido cinza cobrindo as pernas, seus pés estão descalços e o 

esquerdo está sobre um pedestal.  

Diferente da Alegoria à Música, sua pose denota uma mulher dona de si, 

soberana. Apesar de olhar para baixo, seu gesto ainda apresenta força, pois seus braços 

conectam os atributos, tornando-os um conjunto como todo. Como vemos na imagem 9, 

na mão esquerda ela leva uma máscara teatral da tragédia. A máscara é um elemento 

indispensável do teatro grego clássico, e a partir da segunda metade do século VI 

caracterizou o fenômeno cultural destinado a marcar a história ocidental: o surgimento 

da tragédia 
70

. 

                                                 
70

 BARONE, Caterina. A máscara antiga na cena contemporânea: tragédia e comédia. In: O percevejo. 

Periódico do Programa de Pós-graduação em artes cênicas PPGAC/UNIRIO. Vol. 5, n. 2. 2014, p. 16-34. 
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Um dos aspectos mais importantes deste painel é a lista apontada pela mão 

direita da figura (imagem 10) contendo nomes de artistas do século XIX de diversas 

nacionalidades que estiveram no Brasil: “João Caetano, E. Novelli, Coquelin, Sarah 

Bernhardt , Brazão, Rossi e Salvini”.  

Ainda ao lado esquerdo da tela, existe uma coroa de louros 
71

 e um ramo de 

palmeira 
72

, e embaixo de tudo, um livro de História (imagem 11). Este livro pode ter 

um significado bastante expressivo, quando a lista de artistas cai sobre ele, revelando 

uma história grandiosa do teatro que neste momento está presente em Juiz de Fora. 

 

 

Imagem 9: Detalhe da máscara trágica no 

quadro Alegoria ao Teatro, 1891. 

 

Imagem 10: Detalhes da lista de atores, coroa de 

louros e ramos no quadro Alegoria ao Teatro, 1891. 

 

 

Imagem 11: Detalhe do livro de História no quadro 

Alegoria ao Teatro, 1891. 

 

Imagem 12: Detalhe do pé em cima de um degrau 

no quadro Alegoria ao Teatro, 1891. 

                                                 
71

 O louro vem de uma árvore consagrada a Apolo. Simbolizava a imortalidade, a vitória, o triunfo. Coroa 

de louros condecoravam heróis, cientistas, artistas e poetas. Acreditava-se que tinha poder purificador, 

inspirador e protetor. Cf. ROSA, Maria Cecília Amaral. Op. Cit., p. 74. 
72

 A palmeira apresenta uma simbologia antiga e difundida entre os povos. Seus ramos simbolizam 

vitória, alegria, paz, também é considerado símbolo da vida eterna; da ressurreição. Para os babilônios, a 

palmeira era considerada a árvore divina. Na Grécia a palmeira era consagrada a Hélios e Apolo. Ver em: 

ROSA, Maria Cecília Amaral. Op. Cit., p. 90. 
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A lista de celebridades começa pelo mais célebre ator brasileiro do século XIX, 

João Caetano dos Santos (1808-1863), que dominou os palcos do Rio de Janeiro desde 

sua estreia, em 1838, até aproximadamente 1860 quando adoece gravemente, 

impedindo-o de voltar aos palcos 
73

.  

Já Ernesto Rossi, Tommaso Salvini (1829-1915) e Ermette Novelli (1851-1919) 

eram italianos. Rossi, um ator trágico de renome internacional, em 1871 esteve em turnê 

no Rio de Janeiro, marcando o cenário brasileiro da época, “não apenas pela forte e 

positiva impressão que deixou no público e nos críticos, mas também pelo nível dos 

espetáculos apresentados e pelo repertório que trouxe, incluindo, dentre outras peças do 

cânone ocidental, o teatro de William Shakespeare” 
74

.  

Salvini chegou ao Rio de Janeiro algum tempo depois de Rossi, ambos eram 

grandes nomes da dramaturgia na Europa, e junto de suas companhias saíram em turnês 

mundiais e, além de países como França, Inglaterra, Rússia, Estados Unidos, também 

estiveram em vários países da América do Sul, inclusive o Brasil 
75

. Antes de terminar o 

século XIX, Novelli veio ao Brasil com sua companhia, apresentando no Teatro Juiz de 

Fora 
76

. Tamanha era sua fama que daí em diante, os periódicos juiz-foranos da época 

passaram a se referir a edificação como Teatro Novelli. 

Constant  Coquelin (1841-1909) e Sarah Bernhardt (1844-1923) eram franceses. 

Coquelin foi considerado um artista dramático moderno 
77

 enquanto Sarah conquistou a 

fama de atriz dramática em seus papeis sérios. Em 1886, os fluminenses tiveram, com 

muito entusiasmo, a oportunidade de ver representar, pela primeira vez em solo 

brasileiro, Sarah Bernhardt. Foi uma presença bastante noticiada nos jornais da época, 

não apenas nas “seções de teatro, mas em rubricas especiais nas primeiras páginas” 
78

.       

                                                 
73

 Dramaturgia em cena. Sheila Diab Maluf, Ricardo Bigi de Aquino (organizadores). Maceió: 

EDUFAL, 2006, p. 87. 
74

 TELES, Adriana da Costa. Machado de Assis crítico teatral: Ernesto Rossi e as encenações de 

Shakespeare no Brasil no ano de 1871. ESTUDOS LINGUÍSTICOS, São Paulo, 40 (3): p. 1842-1851, 

set-dez 2011, p. 1842. 
75

 Ibid. 
76

 PRADO, Décio de Almeida. História Concisa do Teatro Brasileiro: 1570-1908. São Paulo: Editora 

da Universidade de São Paulo, 1999, p. 142. 
77

 O Mequetrefe, maio 1888, p. 6. 
78

 SILVA, Ezequiel Gomes da Silva. Uma francesa na terra dos papagaios: Sarah Bernhardt no Brasil 

(1886). Revista Ecos. Edição nº 10. Julho 2011, p. 55-56. 
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Finalmente, Eduardo Brazão (1851-1925), ator português da escola romântica e 

um dos fundadores da Companhia Rosas & Brazão. Durante os quase cinquenta anos de 

carreira Brazão esteve diversas vezes nos teatros brasileiros 
79

.  

Hipólito Caron, ao inserir um brasileiro no topo da lista, seguido de importantes 

artistas estrangeiros, marca a presença e a força do teatro brasileiro, que é coroado, de 

certa forma, na cidade de Juiz de Fora. Com a ideia do desenvolvimento cultural 

daquele período, ele insere a cidade no mapa do teatro do Brasil, onde as grandes 

personalidades passam, e ficaram gravados na parede do teatro Juiz de Fora através do 

painel.  

Seguindo a falar sobre a Alegoria ao Teatro, mais uma vez Caron se inspirou nas 

musas gregas propondo em seu quadro a mítica Melpômene, musa grega da tragédia, 

mais uma das nove filhas de Mnemósine e Zeus. Sempre com um rosto circunspecto e 

um olhar severo, seu nome deriva do verbo “cantar” e, dos atributos que caracterizam a 

musa, a máscara trágica é a principal 
80

. Em outras interpretações a musa pode carregar 

um cetro, uma coroa de folhas ou um punhal. Melpômene, assim como suas oito irmãs, 

foram ricamente representadas desde a antiguidade, principalmente no que tange a 

escultura. 

A imagem 13 é a forma tradicional de representar Melpômene, ela se veste como 

os atores gregos trágicos, usando o quitão iônico, uma túnica de mangas compridas 

ajustada com o cinto abaixo dos seios, e sobre o quitão, um manto longo, conhecido 

como himácio. Esta escultura leva na mão direita a máscara da tragédia e adornando o 

cabelo uma coroa de videiras e uvas.   

Na escultura do Museu do Louvre As nove musas e seus atributos (imagem 14), 

a musa está com a máscara presa à cabeça e a mão direita está apoiada no joelho 

suspenso, ela encontra-se de perfil, dando impressão de certa descontração.  

 

 

                                                 
79

 Eduardo Brazão. Camões Instituto da cooperação e da língua. Disponível em: <http://cvc.instituto-

camoes.pt/pessoas/eduardo-brazao-dp1.html#.Wku49lWnHIU> Acesso em: 02/01/2018. 
80

 KURY, Mário da Gama. Dicionário de mitologia grega e romana. Zahar, Rio de Janeiro, 2009, p. 

324. 

http://cvc.instituto-camoes.pt/pessoas/eduardo-brazao-dp1.html#.Wku49lWnHIU
http://cvc.instituto-camoes.pt/pessoas/eduardo-brazao-dp1.html#.Wku49lWnHIU
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Imagem 13: Estátua romana de 

Melpômene, século II d.C. Museu Pio 

Clementino, Vaticano. 

 

Imagem 14: Detalhe de As nove musas e seus 

atributos, século II. Mármore, 92 cm x 2,06 

m x 68 cm. Museu do Louvre, Paris. 

 

 

Outra característica constatada na representação clássica da musa, inclusive na 

tela de Caron, são os pés, onde notamos um deles sempre apoiado em uma base alta. 

Esta particularidade indica a tragédia como uma arte muito laboriosa, exigindo um 

espírito elevado e uma imaginação vigorosa 
81

. Nela o conflito dramático era centrado 

em um problema de difícil solução, em que o sofrimento decorrente de ações erradas 

perturbava as personagens, e elas só conseguiam se livrar desse sofrimento pela punição 

ou a morte. Além das obras já apresentadas, trouxemos outras representações de 

Melpômene para observarmos esta característica tão peculiar e, assim, comparar com a 

tela de Caron:  

 

                                                 
81

 KURY, Mário da Gama. Op. Cit., 324. 
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Imagem 15: Melpômene, 

século II d.C. Mármore. The 

State  Hermitage Museum, 

SãoPetersburg, Rússia. 

 

Imagem 16: Detalhe do quadro 

Alegoria ao Teatro, 1891, onde 

vemos o pé da musa na mesma 

posição dos pés das esculturas.  

Imagem 17: Melpômene, c. Primeiro 

século d. C. 

 

Já no entresséculos XVIII-XIX, podemos ver a musa de Nicolas-René Jollain 

(1732–1804) em outra leitura, mais leve e angelical, fora dos padrões rígidos do 

classicismo (imagem 18). Jollain coloca sua Melpômene seminua, com tecidos 

esvoaçantes envolvendo parte de seu corpo deitado sobre uma nuvem que pousa em um 

céu azul. Ela segura a máscara da tragédia na mão direita e uma coroa de louros na 

esquerda, porém o rosto não está austero como de costume, ela apenas olha para baixo 

pensativa. Já seu pé não se encontra em um degrau elevado. 

 

 

Imagem 18: Atribuído a Nicolas-René Jollain, A musa Melpômene, s/d. 

Óleo sobre tela, 77,5 x 96,2 cm. Acervo desconhecido. 
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Na mitologia grega, as nove musas eram atribuídas à capacidade de inspirar a 

criação artística ou científica. Era possível encontrar santuários em suas homenagens 

por toda a Grécia, porém eram cultuadas principalmente na Pieria (região situada na 

Trácia) e no monte Helicon (na Beócia), onde, às vezes recebiam os epítetos de Piérides 

e de Helicônias. Na Roma antiga as musas foram sendo, pouco a pouco, caracterizadas 

por atributos especiais, e as artes plásticas reservaram a cada uma delas um papel 

particular em função da disciplina artística ou científica com a qual eram associadas, 

permitindo distingui-las 
82

.  

Melpômene (a cantora) era a musa da tragédia, oposto de Tália (musa da 

comédia), como vemos, é retratada com aspecto introvertido, ricamente vestida, 

usualmente com a máscara trágica, exatamente como compôs Caron, comprovando que 

era sua intenção utilizar a imagem da musa, já conhecida desde a antiguidade, para fazer 

compreender sua ideia de alegoria ao teatro.   
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1.3. O antigo Teatro Juiz de Fora 

 

Conforme citado no início deste capítulo, estamos tratando de duas obras 

encomendadas para decorar o novo empreendimento dos irmãos Lage, ao final do 

século XIX. Sabemos que Juiz de Fora progrediu com um perfil cosmopolita muito 

incomum para uma cidade do interior de uma Minas Gerais agrária e barroca. 

Certamente, isto se deve a proximidade com a capital do país, o Rio de Janeiro. Assim, 

nas duas últimas décadas do século XIX, a cidade era considerada, como a mais 

próspera cidade mineira 
83

. Nesta condição, procurava traduzir sua força econômica, seu 

prestígio e expressão cultural no traçado e embelezamento de suas ruas, na adoção de 

medidas de saneamento e planejamento urbano, na organização e aparelhamento dos 

serviços públicos e na segurança dos cidadãos.  

O Teatro Juiz de Fora, foi inaugurado por Frederico Ferreira Lage (1862-1901)
84

 

e seu irmão Alfredo Ferreira Lage (1865-1944) 
85

, em 28 de fevereiro de 1889 
86

. Filhos 

do rico proprietário e empresário, Mariano Procópio Ferreira Lage (1821-1872), os 
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irmãos, no período de transição para o século XX viviam em Juiz de Fora, uma cidade 

com perfil industrial, onde empresários de diversas áreas investem no setor cultural, 

segundo Maraliz Christo, “não só como distinção social, mas exorcizando o recente 

passado escravista.” 
87

.  

A cidade necessitava de um espaço cultural moderno, desta forma, o sucessor do 

Teatro Perseverança, de propriedade dos irmãos Halfeld, localizava-se ao lado direito da 

Rua Espírito Santo, nº 2, no centro da cidade 
88

.  

A inauguração do Teatro Juiz de Fora foi adiada algumas vezes, inicialmente 

estava previsto para o dia 07 de setembro de 1888, dia da independência do Brasil 
89

. 

Em setembro deste ano, um comunicado desagradou os juiz-foranos, a notícia dizia: 

"Dizem nos que o Teatro Juiz de Fora só ficará pronto para o ano próximo. Esta 

informação é bem significativa, para que se promovam os meios de ficar aquele edifício 

concluído brevemente, segundo promessa feita." 
90

.  

Portanto, o teatro, como indicado, foi inaugurado cinco meses depois. Lucio 

d‟Alva, codinome usado pelo jornalista Albino Esteves, publicou em sua coluna n‟ O 

Pharol uma matéria, veiculada originalmente no Diário de Minas de 27 de fevereiro de 

1889 
91

, com extensa descrição da edificação. Segundo o relato, a construção obedeceu 

às regras da acústica, enquanto o luxo e a modernidade eram vistos por toda parte. O 

cenário com oito mutações, desenhadas com capricho e proficiência, eram movidos por 

mecanismos aperfeiçoados, de modo que, em poucos segundos, se podia operar as 

transformações dos quadros. Dos quinze camarins, onze tinham acesso ao lavatório, que 

dispunha de latrina inglesa, torneiras com água, e ao lado um registro para extinção de 

incêndio.  O salão superior era luxuosamente mobiliado com peças americanas, além de 

uma causeuse parisiense. Os balaústres eram cobertos de veludo carmesim, a 
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iluminação contava com dezoito lâmpadas belgas de grande foco e o salão com um 

elegante lustre de cristal 
92

.  

A noite inaugural do edifício, contou com a presença do Visconde de Ouro Preto 

(1836-1912), que na qualidade de orador oficial cognominou a cidade de "Princesa de 

Minas". Em seguida ao ato inaugural realizou-se um festival-concerto, em benefício da 

Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora 
93

. 

Foram contratados para a decoração da casa Hipólito Caron, Collangello 

Domicio e Alfredo Amaral 
94

. A escolha por Caron, para a decoração do teatro, não foi 

ao acaso, os Lages já conheciam o trabalho e a carreira do pintor, pois, sabemos que em 

janeiro de 1891, Frederico adquiriu uma paisagem do artista exposta no escritório do 

jornal O Pharol, por 400$ (quatrocentos mil réis), e, em fevereiro deste ano, o mesmo 

irmão Lage foi eleito presidente do Centro Philotechnico Mineiro (CPM) de Juiz de 

Fora e Caron vice-presidente 
95

.  

 

 

 

Imagem 19: Fachada Teatro Juiz de 

Fora em 1915. 

 

Imagem 20: Palco do Teatro Juiz de Fora em 1915. 

 

 

 

                                                 
92

 Lembramos que a iluminação elétrica só se deu em setembro de 1889, portanto logo que inaugurada a 

iluminação, o teatro seria servido. 
93

 OLIVEIRA, Paulino de. Efemérides juizforanas. Juiz de Fora: Universidade Federal de Juiz de Fora, 

1975, p. 86. 
94

 CHRISTO, Maraliz de Castro Vieira. Op. Cit., 1995, p. 70. 
95

 O Pharol, Juiz de Fora, 20 de fevereiro de 1891, p.1. 



40 

 

O novo estabelecimento teatral viabilizou o município receber várias 

companhias teatrais, tanto nacionais, quanto estrangeiras, em destaque para a 

companhia de Ermete Novelli. A respeito da passagem de Novelli por Juiz de Fora, 

Rogério Resende aponta: 

 

Vale destacar que a vinda de Novelli e companhia a Juiz de Fora se 

deveu ao entusiasmo e patrocínio dos irmãos Frederico e Alfredo 

Lage, e rendendo-lhes muito prestigio e honradez, porém talvez pouco 

retorno financeiro. Era relativamente comum essa prática dos irmãos 

arcarem do próprio bolso em financiar as companhias teatrais e 

também com as despesas de espetáculos que não renderiam o 

aguardado retorno. Na ocasião em que Novelli e sua Companhia 

teatral estiveram na cidade, a imprensa noticiou que os créditos pela 

vinda deveriam ser reconhecidos aos irmãos Lage, já que todo o 

esforço partiu deles e era prova de “estima que votam a esta cidade, 

considerando-a digna de receber um artista, que tem sido acolhido 

com entusiasmo nas mais adiantadas capitais do mundo.” Daí que 

empregaram os Lage “todos os esforços para proporcionarem á 

população de Juiz de Fora a honrosa visita de Ermete Novelli 
96

.   

 

 

De todos os teatros de Minas Gerais o antigo Teatro Juiz de Fora 
97

 era 

considerado um dos melhores, porém, apesar de seu foyer com espelhos de cristal, a 

edificação era considerada pequena para as ambições culturais de Juiz de Fora 
98

. O 

teatro existiu até o começo de 1920, porém, não foi possível definir com exatidão a 

época do encerramento de suas atividades. Rogério também menciona que Alfredo 

emprestou o edifício diversas vezes em favor das atividades voltadas a benemerência, 

como por exemplo, “espetáculos beneficentes voltados às vítimas da enchente de 1906 

ou, ainda, cedendo gratuitamente o espaço em benefício das atividades do Centro 

Operário” 
99

. Mais tarde, em 1923, foi divulgado que o teatro teria sido arrendado e 

reformado por uma empresa que propôs explorar o comércio de café e restaurante 
100

.  
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Imagem 21: Excursão do Conselheiro Ruy Barbosa ao Estado de Minas Gerais. Conferência no Teatro 

Juiz de Fora. Revista Fon Fon, ano IV n. 9. 26 de fevereiro de 1910, p. 10. 

 

 

No ano seguinte, o Teatro Juiz de Fora foi adquirido pela Câmara Municipal 

para transformá-lo em Teatro Municipal. Segundo A Noite, o município comprou o 

teatro por cem contos, a fim de reformá-lo e amplia-lo para o conforto da população 
101

, 

ficando marcado para o dia 15 de março de 1926 o início das obras 
102

. 

 Porém, depois de adquirido, constatou-se que a casa não teria os requisitos de 

segurança e comodidade para o fim que se desejava. Foi decidido demolir o teatro e 

construir outro no local 
103

, mas, o projeto não teve continuidade e no lugar um barracão 

foi erguido para servir de garagem e oficina para a Câmara Municipal 
104

. Assim, as 

alegorias de Caron passaram a pertencer ao município, e, posteriormente, foram doadas 

ao acervo do MMP.  

 

 

                                                 
101

 A Noite, Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 1925, p. 9. 
102

 O País, domingo, 11 de março de 1926, p. 12. 
103

A demolição do teatro foi tristemente noticiada pela imprensa, como vemos no jornal carioca: “Está 

sendo demolido o Teatro Juiz de Fora, que ha dias ameaçou ruir. Toda a imprensa local lamenta o 

desaparecimento da velha casa de diversões, cheia de tradições, onde trabalharam Novelli, Furtado 

Coelho, Clara Della Guardia e outros artistas notaveis.”. A Noite, Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 1924, 

p. 3. 
104

 ALMEIDA, Fabiana Aparecida de. Narrativas preservacionistas na cidade: a trajetória da defesa do 

patrimônio histórico de Juiz de Fora através de manifestações populares na década de 1980. 2012. 

Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, p. 144. 

PDF.   



42 

 

1.4. Outras alegorias: como vemos Caron entre seus pares 

 

Há muito tempo, os artistas, oradores e poetas empregavam conceitos para analisar 

aspectos de personagens lendários e de seus atributos, propiciando a interpretação de heróis, 

deuses e semideuses. Ao longo da história surgiram numerosos manuais sobre o repertório 

simbólico das alegorias e, até o início do século XIX, essas produções destinavam-se 

àqueles responsáveis pela formação de cânones de todo tipo. A publicação Iconologia 

escrita no século XVI pelo italiano Cesare Ripa é um exemplo. Trata-se de uma 

enciclopédia em ordem alfabética apresentando características alegóricas com objetivo de 

ajudar na interpretação e tornar reconhecíveis as estações do ano, os continentes do 

globo terrestre, os astros celestes, as virtudes ou os defeitos de deuses e humanos, as 

ciências, a agricultura, a abundância, entre outras.   

 Para Ripa o termo “iconologia” servia para estabelecer regras das representações 

simbólicas de imagens encontradas nas narrativas alegóricas empregadas nas esculturas 

e pinturas. Sendo assim, “iconologia” era o termo usado para “alegoria” 
105

.  

Considerando Caron ter estudado entre 1880 e 1884 na Academia, uma das 

primeiras obras a influenciar o artista pode ter sido a Alegoria às Artes de Leon Pallière 

(1823-1887), encomendada pelo diretor da Academia Imperial de Belas Artes, Manuel 

de Araújo Porto-Alegre (imagem 22).  

Trata-se de uma obra representando as alegorias da arquitetura, da pintura, da 

escultura, da poesia e da música, em uma fatura neoclássica e piramidal. O quadro mede 

297 x 410 cm, realizada em 1855 para decorar o teto da biblioteca da AIBA, construída 

em 1826 e demolida entre 1937 e 1938. A tela voltou a ser exibida ao público no Museu 

Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, depois de passar por uma restauração 

completa iniciada em 2013, por iniciativa do próprio MNBA juntamente do Ibram e 

Iphan 
106

.  
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Imagem 22: Leon Pallière, 

Alegoria às Artes, 1855. Óleo 

sobre tela, 297 x 410 cm.  

MNBA, Rio de Janeiro, RJ. 

 

Notamos que, apesar da quantidade de detalhes e personagens no quadro de 

Pallière, a obra é estática, ainda que um anjo tenha os cabelos bagunçados pelo vento, as 

demais figuras permanecem imóveis. Hipólito Caron também compõe suas alegorias 

seguindo esta característica. Mesmo em posições completamente divergentes, elas 

subsistem em domínio da imobilidade. 

 

 

Imagem 23: Detalhe do querubim na Alegoria às Artes de Léon Pallière. 

 

 

Outro exemplar cujas figuras encontram-se imóveis é a obra de Palmaroli 

Vicente González (1834-1896). Ele produziu um conjunto decorativo em homenagem 

às artes (imagem 24) composto por três telas localizadas em uma das portas do Ateneu 

de Madrid na Espanha, em um dos trechos de acesso da chamada Sala de la 

Cacharreria.  
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Na tela superior, principal das três, o artista articula as figuras femininas em um 

arranjo piramidal, onde vemos as alegorias da pintura (ao centro), da música e do teatro 

(à direita) e da escultura (à esquerda). As duas telas laterais são compostas por uma 

pilastra coríntia sobre a qual uma folha de palmeira é sobreposta. Importante notar que 

tanto a obra de Palmaroli, como os painéis de Caron e o trabalho de Pallièrese, são 

exemplares de arte decorativa aplicada à arquitetura. 

 

 

Imagem 24: Palmaroli Vicente González, Alegoria das Artes, 1882. Óleo sobre tela.  

Ateneu de Madrid, Espanha. 
 

 

Conforme ressalta Arthur Valle, a questão que define uma pintura como 

“decorativa”, a partir do século XIX, não abarca uma resposta simples, segundo ele: 

 

[...] em termos que eram familiares tanto ao jargão da teoria 

acadêmica quanto ao dos ateliers oitocentistas, por exemplo, a pintura 

decorativa foi por vezes definida simplesmente em termos da sua 

função de ornamento arquitetônico, ou seja, como toda pintura 

concebida para tomar o seu lugar definitivo contra uma parede ou se 

substituir a ela o que valia tanto para a pintura a fresco, quanto para as 

pinturas em telas marouflées sobre uma superfície mural e também 

para aquelas montadas sobre chassis. Todavia, tal noção, bastante 

objetiva, não nos deixa entrever outros aspectos importantes que 

deveriam constar em qualquer tentativa de resposta à questão acima 

lançada
107

.  

 

Sobre esses aspectos, alguns portam relação direta com a “dimensão formal” das 

pinturas decorativas: desde meados dos oitocentos, muitos estetas resguardaram a ideia 
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de que estas tinham um “caráter particular e deveriam diferir da pintura de cavalete 

tanto pela sua apresentação quanto pelo seu aspecto”. Valle ainda defende que as 

pinturas decorativas feitas no Brasil durante a 1ª República (1889-1930), normalmente 

“se conformavam a uma série de exigências de composição, de desenho e de cor, tidas 

como essenciais ao seu caráter ornamental”. Ou seja, essas pinturas se adaptavam a um 

modo único, decorativo, sujeito a algumas características formais 
108

, tais como:  

 
[...] a estilização sintética dos motivos representados; a predileção 

pelo uso de uma gama de cores pouco contrastadas, mormente de tons 

pastéis; e uma tendência à abolição de efeitos acentuados de modelado 

e espacialidade tudo isso conduzindo à uma afirmação da planaridade 

das obras, por vezes levada a extremos de radicalidade 
109

. 

 

 

Ao contrário das normas determinadas, como por exemplo, para as decorações 

plaffonnants (feitas nos tetos dos edifícios, como a obra de Pallière) nos séculos XVII e 

XVIII, respeitadas correntes estéticas emergidas no século XIX sustentavam que a 

pintura decorativa não poderia prejudicar a “integridade do conjunto arquitetural que a 

abrigava”. Por essa característica, não é de se estranhar que, na 1ª República brasileira, a 

pintura decorativa fosse considerada, algumas vezes, como equivalente das “artes 

aplicadas” (mosaico, vitral, tapeçaria, etc.), mais do que da pintura enquanto “belas 

artes” 
110

. Assim, Valle esclarece: 

 
Por um lado, esperava-se que a iconografia de uma pintura decorativa 

evocasse a função do aposento que a abrigava; por outro, era comum 

que os arquitetos planejassem determinado edifício em sua totalidade, 

prevendo de antemão os locais onde as decorações seriam inseridas, o 

que demandava do decorador um respeito pelo contexto que deveria 

ornamentar 
111

. 

 

Boas amostras dessa estética decorativa neste período podem ser vistos tanto em 

pequenos quadros ou até mesmo em grandes conjuntos, onde artistas de diversas 

especialidades eram convidados a trabalhar. No Rio de Janeiro, capital do Império e da 

recente República, destacamos os Palácios Tiradentes e Pedro Ernesto, ambos 

construídos na década de 1920; o Museu da República, antigo Palácio do Catete e os 
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edifícios ligados à arte e cultura, como o Teatro Municipal (imagem 25), Escola 

Nacional de Belas Artes (ENBA) e a Biblioteca Nacional. 

 

 

Imagem 25: Henrique Bernardelli, Apoteose à Música, c. 1906. Cúpula anexa ao foyer do  

Teatro Municipal do Rio de Janeiro, RJ. 

 

 

Em Juiz de Fora, a arte decorativa também esteve presente em prédios 

governamentais, culturais e particulares. Podemos citar aqui o palacete de Frederico 

Ferreira Lage, onde, para a decoração do hall de entrada, o empresário contratou Henri 

Langerock (? -1889). Esse artista belga viajou por diversos países em busca de 

paisagens distintas, antes de se fixar em terras brasileiras. Reconhecido como grande 

paisagista, Langerock produziu para a residência dois painéis de grandes dimensões, 

encaixados nas paredes, dando a impressão de afrescos. Tais obras permitem criar falsa 

dimensão espacial da entrada, ampliando-a por uma arquitetura clássica que se abre a 

paisagens tipicamente europeias 
112

. Atualmente, a residência é sede da 4ª Brigada de 

Infantaria Motorizada do Exército Brasileiro. 

Retornando ao prisma da representação alegórica, outros artistas tiveram 

soluções distintas das anteriores para expressar suas ideias. No quadro Alegoria das 

Artes (imagem 26), o italiano Pompeo Girolamo Batoni (1708-1787) apresenta a música 

                                                 
112
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(ela carrega uma harpa, e está em pé de vestes brancas); a poesia (está atrás da música 

segurando uma flauta); a pintura (figura do centro que está reproduzindo em tela a 

imagem de Hermes ou Mercúrio), a escultura (sentada do lado esquerdo de mão dada 

com a pintura. Ela tem na mão direita um macete e um busto no lado esquerdo) e a 

arquitetura (está acima da pintura e tem nas mãos um esquadro e um compasso). O 

pintor também se lembrou da literatura, incluindo em primeiro plano, aos pés da 

música, dois livros. 

Nesta obra Batoni coloca a pintura, a música e a escultura em plena luz se 

tocando, como se estivessem, através dos olhares, em pleno diálogo, o movimento 

perpassa pelas figuras e elas não se importam com quem às observa. Já a poesia e a 

arquitetura encontram-se nas sombras, elas olham para o espectador com uma 

fisionomia tranquila, como se não estivessem envolvidas com o que está acontecendo na 

cena.  

 

 
 

Imagem 26: Pompeo Girolamo Batoni, 

Alegoria das Artes, 1740. Acervo desconhecido. 
 

 

Imagem 27: François Boucher, Alegoria da música, 

1764. Óleo sobre tela, 104 x 130 cm. Galeria 

Nacional de Arte, Washington, EUA. 
 

 

 

François Boucher (1703-1770) em Alegoria da música (imagem 27) também 

concebe um quadro dinâmico. Nele uma figura principal, a música, é representada por 

uma mulher sentada ao chão, com uma flauta embaixo de sua perna esquerda. Ela jaz a 

vontade e bastante compenetrada no que está fazendo, tanto que seu traje cai trazendo a 

tona o seio esquerdo sem ela perceber. A frente da música há dois anjos, um deles aos 

pés da mulher, toca a lira, enquanto o segundo, voando olha o instrumento e tem na mão 
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direita uma coroa de louros. Do lado direito do espectador, uma partitura e duas pombas 

brancas completam a composição da tela. 

François Flameng (1856-1923) também retratou uma Alegoria das Artes 

(imagem 28). Grande artista francês do último quartel do século XIX, em sua obra, 

assim como fez Caron, com apenas uma figura feminina, retratou algumas categorias 

das artes. O artista compõe a alegoria seminua, pintando um quadro, sem perceber a 

presença do espectador. Ela está em uma moldura circular ocupando o centro da tela, e 

no primeiro plano existem objetos que categorizam três tipos de arte: a pintura, a 

escultura e a poesia. Quanto a escultura, ela refere-se a Nice, a deusa da vitória, uma 

mulher alada levando consigo uma coroa de louros, que Flameng usou para mostrar 

todo o triunfo e glória que a arte representa. Vale prestar atenção que esta é a única 

alegoria as artes que não apresenta a música. 

 

 

 

Imagem 28: François Flameng, 

Alegoria das Artes. Acervo desconhecido. 
 

 

Imagem 29: Francesco de Mura, Alegoria das 

Artes, [1747-50]. Óleo sobre tela, 144 x 132 cm. 

Museu do Louvre, Paris, França. 

 

O italiano Francesco de Mura (1696-1782) também recorre a uma só figura 

feminina para apresentar sua Alegoria das Artes (imagem 29). Mura coloca a alegoria 

no centro da tela em um movimento suave e se mostrando muito concentrada em sua 

ação. Ela tem nas mãos um compasso e uma pena, simbolizando a arquitetura e a 
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poesia. Do lado esquerdo, uma partitura e um violino indicam a música, e logo abaixo, 

em primeiro plano temos uma paleta, pinceis e um busto feminino, apontando a pintura 

e escultura respectivamente. Aos pés da figura, um livro representa a literatura, e no 

canto esquerdo acima, um mapa e um globo zodiacal remetem à ciência e a astronomia.  

Quando Hipólito Caron recebeu a encomenda para os painéis alegóricos do 

Teatro Juiz de Fora, em 1891, ele já havia voltado da França há três anos onde, 

conforme explicado, obteve conhecimento da arte decorativa na Escola Nacional das 

Artes Decorativas de Paris, além de ser discípulo do mestre francês Charles Hanoteau. 

Mesmo sendo paisagista Hanoteau também pintava outros gêneros como em Le modèle 

dans l'atelier du peintre (A modelo no estúdio do pintor).  

 

 

Imagem 30: Charles Hanoteau, Le modèle dans l'atelier du peintre, s/d. Óleo no painel, 50,5 x 40,5 cm. 

Acervo desconhecido. 
 

 

Em Le modèle dans l'atelier du peintre, assim como nos trabalhos de Caron, a 

mulher está no centro da tela, sentada, porém Hanoteau coloca a mulher, completamente 

nua, com feição serena, olhando diretamente para o observador em uma pose elegante 

se mostrando altiva.   

Apesar do título os objetos encontados aos pés da figura indicam que 

possivelmente Hanoteau dedicava-se a uma alegoria as artes, podendo até mesmo se 

tratar de um estudo para posteriormente realizar a obra definitiva.  
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1.5. As alegorias de Caron entre outras no acervo do Museu Mariano Procópio 

 

A pinacoteca do MMP, conforme citado anteriormente, abrange praticamente 

todos os gêneros da pintura e, quanto às de cunho alegórico, encontramos trabalhos 

como: Folhas de outono de Horácio Hora (1867-1939); A noite de Oscar Pereira da 

Silva (1867-1939), os Estudos para decoração do Club de Engenharia de Henrique 

Bernadelli e um estudo de João Baptista da Costa destinada à decoração da casa de 

Oswaldo Cruz. 

Na obra Folhas de Outono, a figura feminina e seminua, localiza-se no centro da 

tela (imagem 31). Os tons ocres da obra, a pele alva e os cabelos ruivos platinados da 

mulher, remetem as cores do outono e, seu sexo coberto por um tecido fino transparente 

se movimenta em torno do corpo, personificando a força do vento desta estação.  

 

 

Imagem 31: Horácio Hora, Folhas de Outono, 

1886. Óleo sobre tela, 260 x 119,90 cm. Museu 

Mariano Procópio, Juiz de Fora, MG. 

 

Imagem 32: Oscar Pereira da Silva, A Noite, 1927. 

Óleo sobre tela, 145,5 x 33,5 cm. Museu Mariano 

Procópio, Juiz de Fora, MG. 

 

Em A Noite (Imagem 32) também vemos a mulher seminua com cabelos grandes 

negros, envolta por um longo tecido preto. Este pano, estendido atrás da figura por suas 

mãos, esconde o sexo percorrendo todo corpo até a base da obra. Lima, analisando esta 
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obra, diz que o rosto da alegoria, “inclinado levemente para a esquerda, faz o 

movimento contrário ao de seus olhos que se dirigem para a direita, reforçando o 

movimento espiralado do corpo da figura, como em Folhas de outono, de Hora” 
113

. 

 

 

Imagem 1: Hipólito Caron, Alegoria à Música, 

1891. 

 

Imagem 8: Hipólito Caron, Alegoria ao Teatro, 

1891. 

 

Trouxemos para este subcapítulo imagens dos painéis de Caron a fim de destacar 

o quanto suas alegorias são elaboradas de forma clássica, completamente o oposto de 

Hora e Pereira da Silva. Podemos inclusive pensar que esta composição se dá por se 

tratar de temas clássicos – a música e o teatro – ou até mesmo para atender a demanda 

do cliente.  

Mas, quando deixamos de lado a finalidade das obras e comparamos com A 

Noite e Folhas de Outono, percebemos o quanto Caron deixou de lado o estilo próprio e 

moderno usado em suas paisagens para aplicar uma solução conservadora nas alegorias. 

Desse ponto questionamos: será que em sua época Hipólito Caron estava no caminho 

dos artistas ditos modernos? Ele seguia algum estilo para cada gênero? Ou ele apenas 

quis seguir ordens do encomendante, pois afinal esta era sua fonte de renda? 

Infelizmente, são lacunas ainda não preenchidas e as respostas ainda poderão vir através 

de pesquisas sobre a arte do século XIX. 

Seguindo para a compreensão da arte decorativa contemporânea a Caron, vemos 

agora o conjunto proveniente do espolio de Henrique Bernardelli, também do acervo do 

MMP: Estudos para decoração do Club de Engenharia. 
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33 34 35 

Imagem 33: Henrique Bernardelli, Alegorias [Estudos para decoração do Club de Engenharia], 1923. 

Óleo sobre tela, 57 x 26 cm. Museu Mariano Procópio, Juiz de Fora, MG. 

Imagem 34: Henrique Bernadelli, Alegorias [Estudos para decoração do Club de Engenharia], c. 1923. 

Óleo sobre tela, 57,3 x 23 cm. Museu Mariano Procópio, Juiz de Fora, MG. 

Imagem 35: Henrique Bernardelli, Alegoria [Estudos para decoração do Club de Engenharia], c. 1923. 

Óleo sobre papel, 57 x 25,9 cm. Museu Mariano Procópio, Juiz de Fora, MG. 

 

 

Arthur Valle lembra que estes estudos (imagens 33/34/35) apontam a 

“destinação mural da obra”, pois, inicialmente já apresentam configurações verticais 

com as partes superiores em arco. Os estudos, em dimensões reduzidas e faturas livres, 

sugerem ser apenas uma primeira investida para obras que o artista executaria em 

grande escala mais tarde 
114

. Os estudos de Bernardelli englobam figuras alegóricas, 

mitológicas e elementos contemporâneos a ele. 

 É possível ao observador dividir os três estudos em duas partes. Na metade 

inferior identificamos elementos relacionados à modernidade – as chaminés das 

fábricas, andaimes de ferro e homens trabalhando. Já na parte superior, as figuras 

mitológicas e alegóricas aladas são percebidas como símbolos de sorte, fortuna, 

conhecimento e progresso. 
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Imagem 36: Henrique Bernardelli, Alegoria ao teatro. Guache, 28 x 37 cm.  

MuseuMariano Procópio, Juiz de Fora, MG. 
 

 

O estudo acima, mais um trabalho pertencente ao acervo do MMP, é um estudo 

de Alegoria ao teatro de Bernardelli onde podemos identificar o teatro através das 

máscaras da tragédia e comédia, localizadas na moldura vermelha. Também existem ali 

duas liras nos cantos inferiores e três esboços de coroas de louros.  

Já a cena interna do estudo não tem como identificar detalhadamente, mas se 

trata de uma imagem dividida na diagonal. No plano inferior vemos pessoas trajando 

túnicas brancas e ao fundo esculturas e edificações. A divisão da imagem é feita por 

uma nuvem densa com várias figuras acima, sendo algumas aladas. 

Não sabemos ao certo a destinação deste estudo, mas assim como os estudos 

para decoração do Club de Engenharia, este também poderia ser usado para fins 

decorativos. Outra hipótese estaria na confecção de um quadro, porém consideramos a 

primeira ideia mais plausível, afinal em 1890 o artista realizou algumas pinturas de 

painéis para o interior do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e esse poderia ser algum 

de seus estudos para este fim.     

Em síntese, após uma análise sobre a arte decorativa e alegorias, concluímos que 

os painéis que Caron produziu para a decoração do antigo Teatro Juiz de Fora 

funcionam para o fim a que foram destinados. Tanto a Alegoria à Música quanto a 
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Alegoria ao Teatro possuem características e atributos que as fazem pertencer ao gênero 

de pintura alegórica para fins decorativos. 

Observamos que o crescimento na produção de pinturas decorativas é um campo 

promissor da arte brasileira nos entresséculos XIX-XX, é nesse momento que o gênero 

está ganhando um novo status, os artistas estão procurando valorizá-lo. Sendo assim, 

respondendo ao mercado de trabalho promissor, Hipólito Boaventura Caron se dedicou, 

em Paris, ao estudo desta arte, se capacitando em uma das melhores escolas daquele 

tempo para atender a encomendas da clientela.  

Sabemos que as alegorias podem se manifestar por inúmeras linguagens: pintura, 

desenho, arquitetura, escultura, escrita, etc. Artistas plásticos de diferentes 

nacionalidades em diversos períodos personificaram ideias abstratas como a arte, a 

música, o teatro, a dança, a ciência, entre outros, de muitas maneiras fazendo-as 

reconhecidas por seus atributos e simbologias – paleta, pincel, cinzel, livros, penas, 

compassos, globos, etc. Nos painéis de Caron, Alegoria à Música e Alegoria ao Teatro, 

estes atributos são facilmente constatados, se fazendo decifrar em uma imediata 

compreensão. Portanto, podemos dizer que Hipólito Caron alcançou seu objetivo ao dar 

a obra a função pretendida desta encomenda: a encarnação das artes e do teatro.  
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CAPÍTULO 2: Hipólito Caron e a tradição dos retratos no século XIX 

 

 

No Brasil desde o final do século XVIII, até a criação da AIBA em 1826, os 

pintores de retratos tinham suas vidas reguladas pelas câmaras sindicais dos ofícios que 

exerciam. Conforme nos explica Alberto Cipiniuk, a condição social destes pintores era, 

em geral, modesta e o ordenado muito baixo, porém, em alguns casos os mais talentosos 

“chegaram a ocupar cargos de chefia em trabalhos de grandes dimensões e, a despeito 

de serem muitas vezes mulatos, detentores de um estatuto de marginalidade social por 

exclusão étnica, eram estimados socialmente por seus conhecimentos técnicos” 
115

.  

Hannah Levy, no texto Retratos Coloniais levanta as principais características 

dos retratos coloniais do ponto de vista artístico (composição, colorido, pose, etc.), ela 

também explica os reflexos provincianos da arte dos retratos da metrópole. Sendo 

assim, Levy nos apresenta três categorias de retratos deste período, são eles: os “retratos 

de burguês”, os “retratos de erudito” e os “retratos da família real portuguesa”. 

Conforme a pesquisadora, “o retrato constitui, ao lado da pintura religiosa decorativa, a 

parte mais numerosa do patrimônio artístico brasileiro do período colonial” 
116

. 

Quanto ao “retrato de burguês”, Levy afirma se tratar de retratos daqueles 

indivíduos que ocupavam “lugar de destaque nas irmandades ou ordens terceiras, como 

provedores, fundadores, membros de mesa administrativa, etc.”. Inclui-se neste grupo 

pessoas que, em “virtude de doação de terrenos ou de dinheiro, pela fundação de 

determinados estabelecimentos, como abrigos para órfãos, ou ainda pela instituição de 

legados pios, se destacassem entre os demais irmãos”. Bons exemplos desta categoria 

são as obras pertencentes à Galeria de Benfeitores da Santa Casa do Rio de Janeiro, 

como o retrato de José de Sousa Barros, fundador da igreja do Bom Jesus do Calvário, e 

o retrato de Gonçalo Gonçalves, o moço, e de sua mulher Maria Gonçalves (1620). Em 

1942, Levy descreve este painel como mais antigo da Galeria dos Benfeitores da Santa 

Casa, e o único exemplar conhecido na pintura colonial fluminense, que apresenta duas 

figuras retratadas em corpo inteiro. A pesquisadora ainda aponta que apesar de não ser 
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frequente, também podemos encontrar alguns retratos femininos que se encaixam nesta 

classe 
117

.  

Já os “retratos de erudito” compreendem, essencialmente, indivíduos da 

“administração civil ou religiosa, representadas não tanto em função de suas atividades 

administrativas, mas antes como pessoas dadas ao estudo, particularmente, instruídas e 

cultas”. Finalmente, a terceira categoria proposta por Levy, como o próprio nome diz, 

são os retratos dos membros da família real portuguesa 
118

. 

Portanto, o mercado de trabalho destes artistas locais se transformou, tornando 

mais competitivo com a chegada dos pintores estrangeiros logo após da vinda da família 

real portuguesa em 1808. Mas a entrada destes artistas também acarretou benefícios 

para os locais, afinal, com maior formação, estes estrangeiros tinham muito a ensinar. A 

respeito desta drástica mudança na esfera artística, Cipiniuk nos explica:  

Movendo-se sob os desejos dos comanditários e das dinâmicas de 

mercado, o pintor de retratos deixou em pouco tempo de ser um 

simples artificie, um oficial mecânico encarregado de representar do 

modo mais verossímil que pudesse o retratado, para se tornar um 

artista, no sentido moderno do termo 
119

.  
 

Então, a partir do século XIX o retrato passou a ocupar lugar de destaque no 

campo das artes no Brasil, quando observamos uma presença maior da pintura 

acadêmica no país. O prestígio social deste gênero nas esferas privada e pública, de uma 

elite que almejava eternizar a própria imagem mediante o modelo de uma nobreza 

europeia, fez do retrato uma importante fonte de sobrevivência para os artistas. Desta 

forma, houve um notório aumento de encomendas para a realização dos retratos das 

altas camadas da sociedade e, os pintores, nem sempre retratistas por excelência, 

dedicavam-se cada vez mais a esse ofício. Bilac lembra que Pedro Alexandrino (1864-

1942), um pintor de natureza-morta, aceitava com frequência encomendas do gênero, 

assim como Almeida Júnior, Oscar Pereira da Silva e muitos outros 
120

.  

Ser um artista plástico, em geral, poderia propiciar ascensão social, porém, nem 

todos os artistas alcançavam tal patamar, afinal, o mercado era escasso e se o artista não 
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tivesse as “espertezas de um espírito fino e engenhoso”, tal como consentia à ideologia 

comercial, tinha poucas chances de sobreviver. De acordo com Cipiniuk, alguns artistas 

do século XIX usufruíram do privilégio e das encomendas do patronato chegando a 

serem inseridos à aristocracia até as suas mais altas hierarquias, incluindo-se nas esferas 

do patriarcado. Segundo o pesquisador, a mobilidade social de Manuel de Araújo Porto 

Alegre é um exemplo, menino órfão de pai e residente do Rio Grande do Sul, (uma 

província distante da corte) elevando-se a barão e embaixador do Império é algo 

revelador deste processo 
121

.  

A respeito do mercado de consumo dos retratos entre o período colonial e a 

recém República brasileira, verificamos que, além dos provedores, com direito “natural” 

à imagem, são homenageados em sua maioria, os benfeitores, que ofereciam ações 

filantrópicas à comunidade e, especialmente, eram grandes doadores financeiros. 
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2.1. Retrato Juiz Joaquim Barbosa Lima 

 

No final do século XIX, França Júnior resume o cenário artístico brasileiro: 

 
A pintura histórica, com seus largos horizontes, com seus encantos 

irresistíveis, absorvia a atenção dos sedentos de gloria. 

O retrato, sob o ponto de vista financeiro, seduzia os sonhadores de 

notas do Tesouro, gente ajuizada que olha para o futuro e tem medo 

do hospital 
122

.  

 

Em Juiz de Fora, assim como em outras regiões de economia cafeeira, Maraliz 

Christo explica que artistas, principalmente estrangeiros, eram atraídos pela constituição 

de um mercado de trabalho alternativo à capital, já saturado pela presença da AIBA. Os 

retratos para decoração “das sedes de fazendas, dos salões de visita dos palacetes e dos 

salões de honra das instituições, além das pinturas parietais ou mesmo das esculturas 

tumulares, constituíam-se em encomendas constantes” 
123

. 

Como exemplo do acima exposto, a historiadora se refere à Santa Casa de 

Misericórdia de Juiz de Fora. Projeto de José Antônio da Silva Pinto, Barão de Bertioga, 

construiu a Capela de Nosso Senhor dos Passos, a Santa Casa, o Teatro da Misericórdia 

e um chafariz. A capela, construída por volta de 1840, logo ganhou a pintura do 

espanhol José Maria Villaronga. Mestre da pintura ilusória, na cidade mineira 

Villaronga criou a cenografia do Teatro da Misericórdia e decorou o “Palacete Santa 

Mafalda” 
124

. 

Às vésperas da República, Juiz de Fora não só fomentou o mercado de trabalho 

de artistas de outros centros, como proporcionou aos jovens da região o estabelecimento 

de uma atividade profissional 
125

. Christo reitera que eles contavam com o apoio, 

principalmente, de proprietários rurais como Frederico Ferreira Lage e Eugênio 

Fontainha (1848-1918). Intitulado como "mecenas de Juiz de Fora", o comendador 

Fontainha era proprietário da fazenda da “Divisa”, presidente da Associação comercial 

(em 1898) e músico 
126

.  
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Em Juiz de Fora e região que Hipólito Boaventura Caron constituiu grande parte 

de sua clientela, o Fórum da cidade, em 1889, pediu ao artista para realizar o retrato do 

Juiz Joaquim Barbosa Lima (imagem 37). 

A obra se refere ao primeiro juiz da Comarca de Juiz de Fora, Dr. Joaquim 

Barbosa Lima (1834-1895). O juiz era natural de Aracati, Ceará. Ele foi advogado, 

magistrado no Estado do Ceará e, em Juiz de Fora, juiz de direito.  

 

 

Imagem 37: Hipólito Caron, Juiz Joaquim Barbosa Lima, 1889. Óleo sobre tela, 242 x 165 cm.  

Museu Mariano Procópio, Juiz de Fora, MG. 

 

Desde 1853, quando foi instalada a primeira Câmara da Vila de Santo Antônio 

do Paraibuna 
127

, os trabalhos legislativos eram realizados numa casa que ficava ao lado 

da cadeia. Em 1876, o juiz Joaquim Barbosa Lima organizou uma subscrição popular 

para arrecadar recursos destinados a construção de uma nova sede para a Câmara e o 
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 Em 1703 foi criado o Povoado do Santo Antônio do Paraibuna. Pela Lei nº 472 de 31 de maio de 1850 

a localização foi elevada a Vila do Santo Antônio do Paraibuna. Logo, em 02 de maio de 1856, a Lei nº 

759 alçou a Vila para a categoria de Cidade do Paraibuna. Finalmente, em 13 de dezembro de 1865, por 

iniciativa do Barão de São Marcelino, foi sancionada a Lei que denomina definitivamente a Cidade do 

Paraibuna como Cidade do Juiz de Fora. 
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Fórum. O lugar escolhido foi nas proximidades da esquina da Rua Direita com a Rua 

Halfeld, onde funcionava a Casa do Mercado. Ficava de frente para o Largo Municipal, 

atual Parque Halfeld. O edifício foi inaugurado em 20 de março de 1878. O imperador 

D. Pedro II compareceu à festa. A obra é considerada o primeiro edifício construído 

pelo poder público municipal. 

A história da Câmara Municipal tem seu início em 7 de abril de 1853, com a 

posse de sete vereadores eleitos. Antes, a Câmara Municipal localizava-se em um 

edifício adquirido, em 1852, na esquina da Rua Direita, hoje Av. Rio Branco, e Rua da 

Califórnia, atual Rua Halfeld, e custou três contos e 500 mil réis. Neste endereço, 

funcionavam além da Câmara, a Cadeia Pública. Mais tarde esse prédio foi demolido 

dando lugar ao imóvel onde funcionou a prefeitura de Juiz de Fora, e hoje abriga a 

Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (FUNALFA) 
 128

. 

No retrato encomendado à Caron, o Juiz Dr. Joaquim Barbosa Lima foi 

representado de corpo inteiro, em pé. O juiz é um homem calvo, com o cabelo escuro, e 

alguns fios grisalhos, possui barba longa do mesmo tom dos cabelos. Quanto ao seu 

traje, típico de sua ocupação, é uma túnica longa, preta, com faixa e gola brancas e três 

insígnias adornam o lado esquerdo do peito, onde vemos da esquerda para a direita: 

insígnia da Imperial Ordem da Rosa 
129

, a insígnia da Grã-cruz e Comendador da Ordem 

de Cristo e a insígnia de Cavaleiro da Ordem de Cristo 
130

. 
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 A Ordem da Rosa foi criada pelo decreto de 17 de outubro de 1829 para perpetuar a memória do 

segundo casamento do Imperador D. Pedro I com D. Amélia de Leuchtenberg. Cf. O MUSEU Histórico 
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por sua fidelidade à pessoa do imperador e por serviços prestados ao Estado, e comportava um número de 
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 Fundada em 1319 a partir dos Templários de Portugal, a Ordem de Cristo teve sua sede na vila de 

Tomar e seu símbolo era “Cruz de Cristo”, uma versão modificada da cruz templária - dentro da cruz 
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algumas reformas dentro da ordem, a partir de 1834 ela surgiu como ordem honorífica portuguesa, 

conferida principalmente a funcionários do governo, diplomatas, juízes e esposas de chefes de Estado 

estrangeiros. Cf. COSTA, Antonio Luiz M. C. Títulos de Nobreza e Hierarquias: um guia sobre as 

graduações sociais na História. 1ª ed. São Paulo: Editora Draco, 2014, p. 151. 
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Imagem 38: Detalhe das insígnias do retrato Juiz Joaquim Barbosa Lima, 1889. 

 

Nas próximas imagens, três insígnias pertencentes ao acervo do Museu Histórico 

Nacional do Rio de Janeiro (MHN), auxiliam na percepção dos detalhes das peças do 

juiz. Na História, a condecoração é um sinal de distinção honrosa, civil e/ou militar, 

com a finalidade exclusiva de premiar e recompensar por mérito. Remontamos seu uso à 

Antiguidade clássica, quando os gregos celebravam deuses através de jogos cujos 

vencedores recebiam uma palma e uma coroa de folhas de oliveira e, mais tarde, foram 

substituídas por uma coroa de metal em forma de folhagens. Deste período destacamos 

também os romanos, em razão de comemorarem seus feitos heroicos e suas conquistas 

territoriais e navais conferindo aos vitoriosos diferentes coroas como símbolo de 

reconhecimento e bravura 
131

. 

 

 

Imagem 39: Insígnia da Imperial 

Ordem da Rosa. Ouro Brilhante, 

rubi, esmalte. MHN, Rio de 

Janeiro, RJ. 

 

Imagem 40: Insígnia de Grã-cruz 

e Comendador. Prata, ouro e 

esmalte, 70 mm. MHN, Rio de 

Janeiro, RJ. 

 

Imagem 41: Insígnia Cavaleiro 

da ordem de Cristo, séc. XIX. 

Ouro, esmalte, 63,40 x 39,40 

mm. MHN, Rio de Janeiro, RJ. 
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 Brasil memória e futuro / Senado Federal, Museu Histórico Nacional e Museu Imperial. Brasília: 

Senado Federal, 2000, p. 91. 
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Voltando ao quadro, o juiz ocupa o centro da tela, com o tronco rígido em uma 

atitude calma, quase imóvel. Apesar de seu corpo estar voltado para frente de quem o 

observa, a cabeça está levemente voltada para a esquerda, fazendo com que ele não olhe 

diretamente para o espectador. Normalmente, neste tipo de retrato, “os indivíduos nunca 

são representados em atitude de descaso ou de abandono confortável, por assim dizer 

não oficial, como se estivessem na intimidade do lar, fora do alcance dos 

observadores”
132

.  

De acordo com Levy, comumente, “os fundadores, benfeitores, provedores, etc., 

são representados de corpo inteiro, e de pé. O tamanho, via de regra, é de ¾ do natural. 

O retratado é em geral visto de frente, numa atitude calma, quase rígida, em todo caso 

sem „pose‟” 
133

. O caráter estático do “retrato de burguês”, de forma alguma 

corresponde ao etilo da época colonial, o barroco, pois, se examinarmos os primeiros 

retratos deste estilo do século XVII e os últimos do século XIX, perceberemos esta 

“imobilidade essencialmente anti-barroca” 
134

.  

Estes retratados algumas vezes possuem na mão uma carta ou um documento 

remetendo à doação feita por ele ou à instituição por ele dirigida 
135

. Segundo Bilac, o 

“retrato de burguês” tem uma “natureza pública e documental”, enaltecendo o caráter 

cívico do cristão na organização da cidade, vindo a ser sinônimo de civilização 
136

. 

 

 

Imagem 42: Detalhes do tinteiro, pena e papel do 

retrato Juiz Joaquim Barbosa Lima, 1889. 

 

Imagem 43: Detalhe do livro do retrato Juiz 

Joaquim Barbosa Lima, 1889. 
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 LEVY, Hannah. Op. Cit., 1945, p. 255.  
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 Ibid., 1945, p. 254.  
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 Ibid., p. 257. 
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 Ibid., p. 254. 
136

 BILAC, Maria Beatriz Bianchini. Op. Cit., p. 336. 
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Os retratos característicos do período colonial possuem certas peculiaridades 

típicas da figura masculina, como por exemplo: os bastões de comando, espadas, cruzes, 

livros e penas
137

. Este é um dos atributos percebido no retrato do juiz: ao lado esquerdo 

vemos uma mesa com um tinteiro, uma pena, um papel (imagem 42) e um livro com a 

palavra Código na lombada, no qual o juiz repousa a mão direita (imagem 43). Entre os 

atributos, também existe na mão esquerda um anel dourado com pedra vermelha, 

provavelmente um rubi, símbolo do curso de Direito (imagem 44).  

 

 
 

Imagem 44: Detalhes da mão e anel do retrato Juiz Joaquim Barbosa Lima, 1889. 
 

 

Em geral, o cenário composto pelo artista é simples, natural do “retrato de 

burguês”, comum aos retratos coloniais. Do lado esquerdo tem uma janela com a cortina 

pesada e escura, que aberta, nos apresenta uma paisagem. Lá observamos a composição 

com o prédio do fórum e a catedral da cidade, revelando o vínculo entre o Estado e a 

Igreja Católica, apesar do processo de laicização social instituído com a aproximação da 

República em 1889, ano de encomenda do retrato.  

No trabalho de Hipólito Caron, o prédio do Fórum possui uma relação direta 

com o retratado, tendo em vista que ele ajudou a arrecadar recursos para a construção da 

edificação. A imagem 46 é uma fotografia de Albert Cohen mostrando o prédio e seus 

arredores, no século XIX. Na frente do prédio temos o Parque Halfeld e atrás do imóvel, 

marcado pela seta vermelha, avistamos o telhado da Catedral, nos fazendo pensar na 

composição que Caron realizou ao colocar a propriedade católica logo atrás do Fórum 

para atingir o objetivo de dispor as duas edificações juntas (imagem 45).    

                                                 
137

 BITTENCOURT, José Neves. Uma exposição e suas teses. In: Anais do Museu Histórico Nacional, 

número especial: Memórias compartilhadas – retratos na coleção do Museu Histórico Nacional. Rio de 

Janeiro: O Museu, 2003, p. 18. 
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Imagem 45: Detalhe da janela aberta do 

retrato Juiz Joaquim Barbosa Lima. 

 
Imagem 46: Albert Cohen, Antigo Fórum da cidade de Juiz 

de Fora e Parque Halfeld, século XIX. 12,4 X 17,1 cm. 

Arquivo Público Mineiro 
138

. 

 

 

O inventário realizado no prédio do Fórum em 1889 indica que na sala de 

sessões da câmara, além do retrato do juiz, também existiam um trono e o retrato de D. 

Pedro II e um busto de Vasco da Gama, e no saguão de entrada da instituição havia um 

busto de Camões e outro do Marquês de Pombal 
139

.   

Posteriormente, o retrato do juiz foi doado pelo Fórum ao Museu Mariano 

Procópio para compor a “Sala Juiz de Fora”, em 1950. Em geral, o estado de 

conservação da obra é ruim e temos notícias que em 1995, ela foi emprestada à Câmara 

Municipal de Juiz de Fora para uma exposição 
140

. 

Para uma análise comparativa com a obra de Hipólito Caron, apresentamos o 

retrato do terceiro barão do Rio Bonito (imagem 47). Esta obra foi feita por Victor 

Meirelles e pertence ao acervo da Catedral de Sant‟Anna, em Barra do Piraí, RJ.  

Ele era neto de Joaquim José Pereira de Faro (o primeiro Barão do Rio Bonito), 

sobrinho e genro de João Pereira Darrigue de Faro (o segundo Barão do Rio Bonito). O 

Sr. José Pereira de Faro, terceiro Barão do Rio Bonito, nasceu em Ipiabas, atual Barra 

do Piraí, no dia 6 de março de 1832 e faleceu em 1 de fevereiro de 1899. Casado com 

sua prima Francisca Romana Darrigue de Faro, o terceiro barão do Rio Bonito, ajudou 
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 A seta vermelha marcando o telhado da Catedral foi inserida pela autora. 
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Municipal - Império. AHJF. 
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 MAPRO – fichas de inventário – PINTURAS, H a I, p. 65. 



65 

 

na construção da Catedral de Sant'Anna, em 1881, e foi precursor dos movimentos que 

objetivavam a emancipação de Barra do Piraí 
141

.  

 

 

Imagem 47: Victor Meirelles, Terceiro Barão 

do Rio Bonito, séc. XIX. Óleo sobre tela. 

Catedral de Sant‟Ana,  Barra do Piraí, RJ. 

 

Imagem 48: Detalhe em preto e branco 

do retrato Terceiro Barão do Rio Bonito. 

 

 

O retrato a óleo sobre tela nos apresenta mais uma exemplar do estilo “retrato de 

burguês”, assim como no retrato Juiz Joaquim Barbosa Lima. O barão está de corpo 

inteiro, em pé e levemente virado para a esquerda. Ele olha para frente com uma posse 

rígida, composto com um elegante fraque preto. O barão também carrega três insígnias 

que através destas fotos não podemos reconhecer. 

Quanto ao cenário, em geral, remete à obra de Caron, porém, possui mais 

elementos. No chão existe um tapete muito bem elaborado, na mesa, do lado esquerdo 

da tela, vemos uma rica toalha nas cores vermelha e azul com um vaso de flores 

ornamentando o móvel. Lá também encontramos um papel com a mão direita do barão 

em cima. Ainda compondo o cenário, atrás do personagem temos uma coluna com 

estátua em cima e do lado direito do quadro, um móvel com uma jarra. 

                                                 
141
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Análogo ao retrato Juiz Joaquim Barbosa Lima, notamos uma janela do lado 

esquerdo da tela, com a cortina laranja se abrindo e revelando uma torre de igreja, que 

presumimos ser a catedral de Sant‟Anna. O retrato do terceiro barão do Rio Bonito, 

encontra-se na sacristia da catedral de Sant‟Ana, foi tombado como patrimônio histórico 

pela lei municipal nº 02/1983
142

. 

Vitor Meirelles, exímio artista do Império, realizou diversos retratos em sua 

carreira, aqui também indicamos o retrato de José Antônio Moreira (1797-1879), o 

conde de Ipanema (imagem 49), importante comerciante e empresário brasileiro. Trata-

se de um óleo sobre tela, pintado logo após a morte do nobre, em 1879, sob a 

encomenda de José Antônio Moreira Filho, segundo barão de Ipanema, o primogênito 

do conde 
143

. 

José Antônio Moreira foi primeiro barão com grandeza 
144

, visconde com 

grandeza e conde de Ipanema. Seu condado faz referências a Fábrica de Ferro de 

Ipanema, localizada na região de Sorocaba, São Paulo, às margens do rio Ipanema, 

propriedade do conde 
145

. 

Esta é outra obra no estilo “retrato de burguês”, assim como os retratos do 

Terceiro Barão do Rio Bonito e do Juiz Joaquim Barbosa Lima. O conde aparece de 

corpo inteiro, em pé, com a perna direita levemente flexionada, e seu corpo está virado 

para a esquerda. Ele olha para o espectador em uma posse altiva, tem o braço direito 

apoiado num móvel de madeira, onde vemos alguns livros dispostos. O cenário é muito 

simples, tem a parede em tons terrosos e verdes e no primeiro plano, à esquerda, uma 

cadeira. 
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Imagem 49: Vitor Meirelles, Conde de Ipanema, 

1879. Óleo sobre tela, 126 X 225 cm. Acervo 

desconhecido. 

 
 

Imagem 50: Detalhe do retrato do 

Conde de Ipanema mostrando a 

insígnia da Ordem da Rosa. 

 

 

Seu traje é muito semelhante com as vestes do barão, um fraque negro com uma 

camisa branca, além de algumas insígnias. O retratado foi comendador da Imperial 

Ordem de Cristo e dignitário da Imperial Ordem da Rosa, por este motivo ele tem 

adornando sua vestimenta as insígnias da Ordem de Cristo e da Ordem da Rosa. 

Através das análises destas três excelentes obras contatamos que, assim como no 

quadro de Hipólito Caron, Vitor Meirelles também seguiu os padrões estéticos de um 

“retrato de burguês”, apontando os atributos dos retratados, enaltecendo suas condições 

públicas, sociais e econômicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

2.1.1. Retrato do Marechal Deodoro 

 

 
 

Imagem 51: Hipólito Caron, Marechal 

Deodoro, 1889. Óleo s/ tela. Fundação Chico 

Boticário, Rio Novo, MG. 

 
 

Imagem 52: Interior da Fundação Chico Boticário, Rio Novo, MG.  

Vemos à direita o retrato do Marechal Deodoro. 

 

 

Embora os objetivos deste capítulo sejam o retrato Juiz Joaquim Barbosa Lima e 

o desenho Francisco Lins, outros retratos realizados por Caron neste período foram 

pesquisados com a finalidade de conhecer melhor seu mercado de trabalho e fatura. Em 

vista disso, começaremos pela encomenda do chefe do governo provisório, Marechal 

Deodoro da Fonseca (imagem 51). 

De acordo com O Pharol, este trabalho foi uma encomenda realizada por vários 

cidadãos de Rio Novo, cidade próxima a Juiz de Fora 146. O jornal também indicou que 

em 21 de dezembro de 1889 
147

, antes de seguir ao seu destino, a obra foi exposta no 

escritório do periódico para o público juiz-forano apreciar de perto. Enquanto isso, em 

Rio Novo, houve grande expectativa para a chegada do retrato como vemos na notícia a 

seguir: 

O abaixo assignado tendo promovido uma subscrição para aquisição 

de um retrato, a óleo, do marechal Deodoro, para ser colocado no 

lugar de honra da câmara municipal desta cidade, participa aos co-

municipes que terá lugar a inauguração solene, do mesmo, no dia 25 

do corrente. Convida á Ilma. Câmara municipal, autoridades e o povo 

para, naquele dia, ás 3 horas da tarde, se reúnem, na estação para 

incorporados receber o retrato do ínclito marechal, trabalho primoroso 
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do notável artista H. Caron, sendo em seguida levado ao lugar 

destinado. Martinho Pereira da Silva. Rio Novo, 20 de dezembro de 

1889
148

.   

 

 

O retrato, em três quartos, apresenta o marechal com o tronco para frente e a 

cabeça levemente voltada à esquerda, sua expressão facial é rígida e austera. A 

indumentária, típica de um marechal do século XIX, é escura com nove insígnias. 

Quanto ao cenário do quadro, diferente dos vários retratos existentes do marechal 

mostrando apenas um fundo neutro, Caron optou por uma paisagem, com montanhas 

em perspectiva atmosférica e um céu azul com nuvens que ocupam dois terços desta 

vista. Em 1889, quando recebeu esta encomenda, o artista já era reconhecido como 

paisagista pela crítica especializada, e isto, certamente influenciou na escolha do cenário 

do quadro.  

A chegada do retrato em Rio Novo simbolizava o início do novo governo, com 

novas expectativas rumo à ordem e ao progresso, sendo assim, um grande festejo, cheio 

de solenidades foi realizado no local, como mostra a publicação: 

 
No Rio Novo, Minas, houve no dia 25 do corrente uma imponente 

festa: a da benção de duas novas bandeiras. Á tarde foi colocado com 

toda a solenidade na sala da câmara o retrato do Marechal Deodoro, 

trabalho de H. Caron. Houve grande regozijo publico, sendo muito 

aclamado o governo provisório, o governador do Estado e o povo 
149

. 

 

 

Hoje, este quadro pertence ao acervo da Fundação Chico Boticário, da cidade de 

Rio Novo. Esta instituição foi fundada por Dr. Brenildo Ayres do Carmo e seu 

primo, Geraldo Pontes de Araújo, ambos bisnetos de Francisco de Paula Leopoldino 

Araújo, que, em sua homenagem idealizaram a " Fundação Cultural Francisco de Paula 

Leopoldino Araújo", instalada desde maio de 1999 em um casarão que estava sendo 

restaurado, mas já abrigava um farto material histórico sobre a cidade e o 

homenageado
150

.  
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Imagem 53: Modesto Brocos, Gravura [Marechal Deodoro da Fonseca], 1891. Metal (água forte), 

22,1 x 16,4 cm. Acervo da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, RJ. 
 

 

O Marechal Manuel Deodoro da Fonseca (1827-1892) foi um militar e político 

brasileiro, proclamador da República e primeiro Presidente do Brasil. Cursou Artilharia 

na Escola Militar do Rio de Janeiro (1843-1847) e durante o período imperial participou 

da brigada expedicionária ao rio da Prata, do cerco a Montevidéu e da Guerra do 

Paraguai, onde comandou o 2º Batalhão de Voluntários da Pátria, além de ter combatido 

a Revolta Praieira em Pernambuco 
151

.  

A efígie do primeiro presidente do Brasil foi bastante propagada, desde muitos 

quadros históricos, como em Proclamação da República (1890) de Henrique 

Bernardelli; até monumentos em bronze e granito feito por Modestino Kanto em 1937, 

situada na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, no Rio de Janeiro; gravuras como de 

Modesto Brocos em 1891 (imagem 53); além da cédula de Cr$ 20,00 que circulou entre 

os anos de 1942 e 1953.  
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 Dicionário histórico-biográfico da Primeira República: 1889-1930 / Coordenadora geral Alzira 

Alves de Abreu. Editora CPDOC - FGV. 2015. 
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Imagem 54: Recorte do retrato do Marechal 

Deodoro onde se percebe a semelhança entre a 

foto ao lado e a obra de Caron. 

 
 

Imagem 55: Autor desconhecido, Marechal 

Deodoro, séc. XIX. Acervo do Arquivo Nacional 

do Brasil. 

 

 

As fotografias do Marechal Deodoro foram inúmeras e, estampando os jornais 

na época da proclamação, se tornaram modelo para os pintores reproduzirem suas telas.  

Nas imagens 54 e 55 observamos a semelhança entre o retrato feito por Caron e 

uma fotografia do marechal. O artista retratou o presidente na mesma postura da 

fotografia, com o busto para frente e a cabeça virada para a esquerda sem encarar o 

espectador. Os formatos do cabelo e da barba são os mesmos, mas a reprodução de 

Caron se torna idêntica quando checamos as insígnias, nas duas imagens, são nove 

condecorações iguais, sendo cada uma na mesma posição. 

Não temos como comprovar que Hipólito Caron utilizou uma reprodução desta 

fotografia para compor sua obra, mas provavelmente, foi algo correlato.  

Entre muitas imagens do marechal, é bem provável que a caricatura seja a de 

maior circulação. Ângelo Agostini, na Revista Ilustrada (1876/1898) 
152

, marcava 

posição ao lado dos republicanos. Com seu caráter realista, naquele momento, fez tornar 

familiares os rostos e atitudes de políticos e de gente famosa, possibilitando aos menos 

                                                 
152

 A Revista Ilustrada constitui um estilo, senão nacional, pelo menos característico de um momento do 

humor brasileiro. As ilustrações da Revista funcionavam como “verdadeiros substitutos da fotografia que 

ainda não frequentava as páginas dos jornais” naquele período, a publicação fazia a crônica dos 

acontecimentos políticos da semana em página central, em sequências de desenhos que fazem lembrar as 

atuais histórias em quadrinhos. Predomina no desenho litográfico a técnica do esfuminho - resultado da 

ação do lápis gorduroso sobre a pedra - afeita às nuanças e aos modelados. Cf. LUSTOSA, Isabel. 

Humor e política na primeira República. In: Dossiê...100 anos de República. Revista USP, 1989, p. 53. 
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cultos acompanhar os acontecimentos através dos desenhos. Sendo assim, com a 

Proclamação da República, a revista começou seu ciclo de caricaturas dos “heróis” 

(imagem 56), e Lustosa afirma que “O marechal Deodoro da Fonseca, por exemplo, se 

verá, nas páginas da Revista Ilustrada, glamourizado, rejuvenescido e cheio de 

vitalidade. Ora aparece separando a Igreja do Estado, ora ao lado de Benjamin Constant, 

a cortar as cabeças da hidra das intrigas.” 
153

. 

 

 

Imagem 56: Caricatura do marechal Deodoro da Fonseca. Revista Ilustrada, ano 15, n. 575, 1890. 

 

Na caricatura acima, o Marechal Deodoro, como um herói, separa a Igreja (o 

padre caído) e o Estado (o índio), a legenda diz: “- A rija espada do governo provisório 

cortou um dos laços fatais que prendiam o Brasil: está separada a Igreja do Estado e o 

elemento retrogrado posto em pantanas. Graças, oh, céus!.” 

Assim como Hipólito Caron, Antônio Félix da Costa (1845-?) e Benedito 

Calixto (1853-1927) são exemplos de grandes artistas que representaram em suas telas a 

figura do militar (imagens 57 e 58). Embora já passados alguns anos da proclamação da 

República, Calixto dispôs o Marechal Deodoro de forma tradicional, assim como 

fizeram Caron e Félix da Costa, com um busto em três quartos e todos os seus atributos. 

É interessante apontar que mesmo se tratando de uma representação de um personagem 

símbolo da República, na maioria das vezes, o Marechal Deodoro da Fonseca foi 
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 LUSTOSA, Isabel. Op. Cit., p. 54. 
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representado com as insígnias que adquiriu por toda a glória e vitórias obtidas durante o 

Império 
154

.  

 

 
 

Imagem 57: Antonio Felix da Costa, 

Retrato do Marechal Deodoro, 1890. 

Óleo sobre tela, 58,5 X 55,5 cm. Acervo 

Palácio do Iramaraty, Brasília. 

 

 
 

Imagem 58: Benedito Calixto, Marechal 

Deodoro da Fonseca, 1920. Óleo sobre 

tela, 100 x 80 cm. Câmara Municipal de 

Santos, SP.  
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 Não há como precisar quando foi disseminado o hábito de honrar um feito através da concessão de 

uma insígnia. No século XI surgiram as ordens militares de cavalaria, em sua forma clássica, no Oriente. 

Na Europa já existiam ordens religiosas militares, responsáveis pelo movimento das Cruzadas que 

promoveram a expansão territorial difundindo a fé cristã. Portanto, no desenrolar das épocas, as antigas 

ordens de cavalaria foram transformadas em ordens honoríficas pelos governos das diversas nações, mas 

conservaram na essência a função de premiar aqueles que se destacavam em quaisquer atividades, 

independente do segmento social a que pertencessem. Cf. O MUSEU Histórico Nacional. São Paulo: 

Banco Safra, 1989, p. 308. 
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2.1.2. Retrato da Sra. Rita de Cássia Tostes 

 

No final de 1891, Caron iniciou o retrato da Sra. Rita de Cássia Tostes, 

finalizando-o em janeiro de 1892. Ele foi uma encomenda da diretoria da Sociedade 

Beneficente de Juiz de Fora, para ser colocado no salão de honra daquela sociedade 
155

.  

Sendo assim, queremos evidenciar também o retrato feminino, ou seja, como a 

mulher é representada, qual seu status social e econômico e quais são seus atributos.  

Alberto Cipiniuk nos fala o quanto a retratística limitou a imagem da mulher durante 

grande parte da História: 

 

Partindo da ideia de que o retrato, desde o Renascimento, pretendeu 

ser uma expressão plástica de uma individualidade para ser exibida à 

posteridade, de uma pessoa qualquer que alcançava um estatuto de 

singularidade diante de sua comunidade, parece-nos que ou bem a 

historiografia da arte eliminou a mulher do merecimento de ser 

retratada, entendendo que somente os retratos masculinos alcançavam 

uma certa universalidade, ou valor estético, ou bem ela foi 

considerada indigna de uma ou mais qualidades estéticas necessárias 

para a elaboração do retrato 
156

. 

 

 

Ao longo do tempo, muitas casas burguesas ostentavam obras de arte nas 

paredes. A função social do retrato mudou, e o mercado de arte se ampliou para os 

artistas brasileiros e estrangeiros, sobretudo italianos, que visitam ou se radicam no 

Brasil. Esses artistas, frequentemente, realizavam exposições, atendiam encomendas das 

elites locais, circulavam em seus salões, e conseguiram incluir seus trabalhos nos 

acervos locais, privados e públicos 
157

.  

O retrato feito por Hipólito Caron apresenta a Sra. Rita de Cássia Tostes de 

frente (imagem 59). No quadro ela olha direto para o observador, têm os cabelos 

grisalhos e lábios cerrados, onde quase podemos ver um sorriso, seu corpo revela uma 

atitude estática e suas mãos não estão à mostra. A Sra. Rita está retratada em três 

quartos, o cenário é simples, apresenta um fundo liso, escuro, sem indicação de mobília, 

paisagem, arquitetura, etc. 
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 O Pharol, Juiz de Fora, 17 de janeiro de 1892, p. 1.  
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 CIPINIUK, Alberto. Op. Cit., p. 79. 
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 BILAC, Maria Beatriz Bianchini. Op. Cit., p. 337-338. 
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Assim como o retrato Juiz Joaquim Barbosa Lima, neste, o emprego das tintas 

faz-se com pinceladas lisas e uniformes, se tornando difícil distinguir uma pincelada da 

outra.  

 

 
 

Imagem 59: Hipólito Caron, Sra. Rita de Cassia 

Tostes, 1892. Associação Beneficente de Juiz de 

Fora, MG.  

 
 

Imagem 60: Recibo do retrato da Sra. 

 Rita Tostes assinado por Caron 
158

. 

 

 

 

Juliana Schmitt afirma que no século XIX, o vestuário pós-morte tornou-se 

“rigidamente regrada e, em vários casos, orgulhosamente ostentada” 
159

. Tendo em vista 

que em 1892, a Sra. Rita Tostes era viúva há oito anos, então, entendemos que este é o 

motivo dela usar o traje preto lhe cobrindo todo corpo, além do chapéu tipo bonnet, com 

fitas e rendas na mesma cor, preso ao pescoço com um grande laço.  

O luto feminino era muito severo, as regras sociais demandavam que as 

mulheres “tivessem um guarda-roupa completo em tom negro, incluindo acessórios 

como, sombrinhas, bolsas e lenços, no mesmo tom e sem ornamentos” 
160

. No caso do 
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 Transcrição do recibo: “Recebi do Sr. [?] da Sociedade Beneficente de Juiz de Fora a quantia de 

duzentos mil reis (200$000), importância do retrato a óleo da Exma. Sra. D. Rita Tostes. Hyppolito Caron 

Juiz de Fora, 3 de fevereiro de 1892.” 
159

 SCHMITT, Juliana Luiza de Melo. A dor manifesta: vestuário de luto no século XIX. In: dObra[s] – 

uma revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda. v. 3, n. 5, 2009, p. 77. 
160

 SCHMITT, Juliana Luiza de Melo. Op. Cit., p. 78. 
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luto fechado 
161

, além das vestes pretas, as viúvas deveriam evitar joias e usavam um 

véu cobrindo o rosto ao sair de casa, não sendo apropriado que arrumassem 

demasiadamente os cabelos ou usassem perfumes 
162

. Apesar da Sra. Tostes não estar 

em período de luto fechado no ano de encomenda do retrato, por conta da baixa 

expectativa de vida naquele tempo, não era incomum passar de um luto imediatamente a 

outro, sendo assim, os cidadãos dos oitocentos poderiam ficar um bom tempo de suas 

vidas cobertos de negro.  

De acordo com as categorias indicadas por Levy, podemos dizer que o retrato da 

Sra. Rita Tostes, é compatível com classe dos “retratos de burguês”, afinal, uma das 

características desta categoria é observada neste retrato:  

 
A postura simples do corpo corresponde a expressão não menos 

simples e natural do rosto onde não se vislumbra nenhum sinal de 

emoção forte, e que nos aparece antes sério, fechado, como que 

indiferente. O olhar pousa no observador, sem revelar aquela forte 

agitação íntima, que vamos encontrar em tantos outros retratos 

barrocos, e que tanto pode significar uma efusão sentimental 

transbordante, como um esforço por impressionar o observador com 

ares altivos e dominantes 
163

.  

 

 

Para apreciação de toda população juiz-forana, foi noticiado no jornal O Pharol 

a exposição deste trabalho de Hipólito Caron: “Acha-se exposto em nosso escritório um 

magnífico retrato a óleo, da Excelentíssima Senhora Dona Rita de Cássia Tostes, 

executado pelo talentoso artista Hypólito Caron. Para esse trabalho chamamos a atenção 

dos apreciadores do distinto artista.” 
164

. 

Rita de Cássia Florinda de Assis Tostes foi casada com Antônio Dias Tostes 

Filho (1808-1884). O capitão Antônio Dias Tostes, importante capitalista, nasceu no 

distrito do Quilombo, MG, atual município de Bias Fortes, e faleceu em 4 de fevereiro 

de 1884, em Juiz de Fora. Com seu irmão, Manoel Dias Tostes, Antônio doou alguns 

terrenos para a Catedral Metropolitana. Também cedeu muitas áreas da cidade para 
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 Na França, país de referência do bom gosto para todo o mundo ocidental, o luto tinha regras bem 

definidas com períodos longos, divididos desta forma: para viúvas, dois anos no mínimo, sendo o 

primeiro em luto pesado. Na perda de mãe, pai ou sogros, um ano; de avós, tios, primos, cunhados: três 

meses. A primeira metade desses períodos deveria ser sempre em luto fechado; a segunda, aliviado. Não 

havia prescrição de pesar para descendentes (filhos e sobrinhos). A fase do luto fechado pressupunha 

grande austeridade no comportamento, que se refletia nos usos indumentários. O preto era a cor por 

excelência e o tecido, a lã. Cf. SCHMITT, Juliana. Vestuário e comportamento de luto no Brasil 

oitocentista. 13º Colóquio de moda. UNESP, Bauru, SP, 2017, p. 6.  
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 SCHMITT, Juliana Luiza de Melo. Op. Cit., 2009, p. 78. 
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 LEVY, Hannah. Op. Cit., 1945, p. 254.  
164

 O Pharol, Juiz de Fora, 27 de janeiro de 1892, p.1. 
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abertura de ruas, entre as quais Espírito Santo, Batista de Oliveira e Antônio Dias 

Tostes (homenageando seu pai). Um dos maiores beneméritos da cidade, sempre 

participou das doações em dinheiro para o aprimoramento de Juiz de Fora. Dom Pedro 

II, em seu diário, quando visitou Juiz de Fora em 1861, anotou: “O cunhado do Halfeld, 

Antônio Tostes, é um dos principais proprietários da cidade.” 
165

. 

Não tendo filhos, por testamento de 1883, ele e sua esposa Sra. Rita, legaram 

todos os seus bens, à sua sobrinha e filha de criação D. Josefina da Fonseca Tristão, 

esposa do Cel. Custódio da Silveira Tristão 
166

.  

De acordo com Maraliz Christo, o retrato de Rita Tostes foi uma encomenda 

“em homenagem à sua benfeitora, que doou grande terreno para a construção de casas 

de aluguel, destinadas a renda” 
167

. Segundo o recibo do quadro (imagem 60), que ainda 

pertence à associação, no dia 3 de fevereiro de 1892, a associação pagou duzentos mil 

reis ao artista 
168

.  

Sabendo desta quantia paga pelo retrato, uma pesquisa sobre valores foi 

realizada em jornais de 1892 para melhor noção do que Caron poderia fazer com 

duzentos mil reis. Neste período pagava-se 100$000 (cem mil reis) por uma passagem 

para Lisboa, ou 110$000 (cento e dez mil reis) para Vigo
169

. Também deparamos com o 

anúncio da venda de 31.112 alqueires de terras no arraial de Sant'Anna do Garambéu 

em Minas Gerais, município de Lima Duarte, circunvizinho a Barbacena, a 155$000 

(cento e cinquenta e cinco mil reis) 
170

. Ou seja, com esta encomenda, Caron poderia ter 

voltado para a Europa com recursos próprios, ou então, investido em terras.  

Diante das pesquisas em jornais, apuramos outras encomendas de retratos feitos 

por Hipólito Caron, mas, infelizmente, até o dado momento não obtivemos imagens 

destas obras. A primeira notícia data de março de 1885, foi o retrato do maestro 

Eduardo Bourdot, ele esteve exposto durante algum tempo na casa dos Srs. Brandi e Ca 

171
, e, de acordo com O Pharol, este quadro foi “muito bem executado” 

172
.   
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 Histórico da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Antônio Dias Tostes. Disponível em: 

http://isal.camarajf.mg.gov.br/geral.php?tipo=HISTHINO&c=4 Acesso em: 09/08/2017. 
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 PROCÓPIO FILHO, José. Salvo erro ou omissão, gente juiz-forana. Juiz de Fora:(edição do autor), 

1979, p.44. 
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 CHRISTO, Maraliz de Castro Vieira. Op. Cit., 2013, v. 2, p.228. 
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 Recibo de pagamento assinado por Hipólito Caron. O documento pertence ao acervo da Associação 

Beneficente de Juiz de Fora. 
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 Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 01 de janeiro de 1892, p. 5. 
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 O Pharol, Juiz de Fora, 26 de novembro de 1892, p. 4. 
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 O Pharol, Juiz de Fora, 14 de março de 1885, p. 2 
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 O Pharol, Juiz de Fora, 07 de fevereiro de 1885, p.1. 
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Também temos o retrato do Dr. Romualdo Cezar Monteiro de Miranda 

Ribeiro
173

, uma encomenda do Dr. Simões Corrêa em homenagem ao amigo da 

Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora, falecido recentemente. O quadro foi 

requerido para ser disposto na sala das sessões da sociedade 
174

. Para a realização desta 

encomenda, Hipólito Caron fez uma cópia de uma fotografia do Dr. Miranda Ribeiro, a 

crayon 
175

. 

 Por último, em 26 de fevereiro de 1892, amigos do Sr. Gustavo Cruz, 

proprietário do Hotel Rio de Janeiro, ofereceu-lhe um retrato a óleo feito por Caron
176

. 

Uma hipótese levantada sobre este trabalho é se tratar da última encomenda do artista, 

tendo em vista que logo depois ele vem a falecer. 

 Em rápido levantamento sobre estas encomendas, notamos apenas um dos 

retratos feito antes da partida de Caron para Europa, embora em 1885, o artista já tinha 

um currículo de respeito, pois havia estudado quatro anos na AIBA, esteve em campo 

aprendendo com Georg Grimm e era professor do Liceu de artes e Ofícios do Rio de 

Janeiro. 

No Rio de Janeiro, no século XIX, a produção de retratos voltou-se de uma 

forma moderada para a esfera social, através de encomendas feitas por indivíduos de 

destaque na hierarquia da corte e grandes fazendeiros do Rio de Janeiro e do vale do 

Paraíba, para exibir nos salões de suas residências, onde poderiam dar visibilidade à 

posição social que haviam conquistado. A partir da segunda metade do século XIX, as 

mulheres passaram a ser retratadas em trajes elegantes que também exibidos nas 

residências particulares 
177

.  

Seguindo caminho dos retratos femininos, encontramos dois belos exemplares: o 

retrato da Baronesa do Piraí e o retrato de D. Mariana Baptista de Carvalho e Sousa. Em 

seu estudo, Levy informa sobre o predomínio absoluto dos retratos masculinos sobre os 

femininos. De um modo geral, os retratos femininos só aparecem com frequência a 
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 Dr. Romualdo Cezar Monteiro de Miranda Ribeiro, médico, nasceu em São João Del Rei, Minas 

Gerais, em 1826. Filho de José Cesário de Miranda Ribeiro (Visconde de Uberaba) e Ana Cândida de 

Lima Miranda Ribeiro. Casado em primeiras núpcias com Carlota Lima Duarte e, em segundas núpcias, 

com Constança Duarte. Ele foi um dos fundadores da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora, 

além de médico da Colônia Dom Pedro II, onde residiam imigrantes alemães. Foi vereador de 1873 a 

1880, e, neste período foi presidente da Câmara e Agente Executivo (Prefeito). Faleceu em 01 de maio de 

1890. Cf. Ruas da cidade - Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage - FUNALFA: FUNALFA Edições, 

2004.p. 101. 
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 Boletins da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora. Tomo primeiro. De 20 de outubro de 
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 O Pharol, Juiz de Fora, 03 de junho de 1890, p. 1.  
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 Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 1892, p. 1. 
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 BILAC, Maria Beatriz Bianchini. Op. Cit., p. 337. 
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partir de meados dos oitocentos, período em que surgiram os “„salões‟ na alta sociedade 

baiana, pernambucana, carioca, etc.” 
178

.   

 

 

Imagem 61: Lopes Ruiz, Baronesa do Piraí, 

s/d. Óleo sobre tela. Acervo do Museu de 

História e Artes do RJ, Niterói, RJ. 

 

Imagem 62: Edouard Vienot, D. Mariana Baptista 

de Carvalho e Sousa, segunda metade do século 

XIX. Óleo sobre tela, Acervo do Museu Histórico 

Nacional, RJ. 

  

 

D. Cecília Pimenta de Almeida Frazão de Souza Breves (1782-1866), a 

Baronesa do Piraí, casada com José Gonçalves de Moraes (1776-1859), o barão do 

Piraí, um rico proprietário de terras em Piraí, RJ. O Barão foi membro da “comissão de 

cidadãos” da cidade, e em 1837 foi responsável pela assinatura de um termo para 

construção do Paço Municipal, atual prefeitura de Piraí 
179

. 

 O retrato da Baronesa (Imagem 61) foi pintado por Lopes Ruiz em óleo sobre 

tela, sem data. O artista coloca D. Cecília em três quartos, com um fundo liso, escuro, 

sem indicação de cenário. Seu corpo está virado para a esquerda e o rosto para frente, no 

entanto, ela não olha diretamente para o espectador. O traje preto com uma gola em 

renda branca corrobora com o discurso Schmitt sobre a necessidade simbólica do luto 

vestimentar no século XIX, para ela: 
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 LEVY, Hannah. Op. Cit., 1945, p. 252. 
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 A prefeitura. História. Disponível em: https://www.pirai.rj.gov.br/a-prefeitura-historia Acesso em: 
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Por meio dele, expressava-se imediatamente o apego ao morto e a 

tristeza pela perda: a dor pessoal tornada pública e visível, formando 

uma barreira simbólica entre o indivíduo e o seu meio – a imagem de 

austeridade que cobra distanciamento da mundanidade. Normalmente 

contava com dois estágios: luto fechado e meio-luto, cada um com 

suas regras próprias. Sua cor oficial era o preto, reconhecidamente a 

cor da ausência de luz e de vida. Porém, não era a única. Mesmo no 

luto fechado, o branco poderia ser utilizado em punhos e colarinhos, já 

que a roupa branca, de baixo, sempre carregou consigo os significados 

da alvura da alma. Os tecidos deveriam ser discretos como os de 

algodão ou lã, nunca brilhantes ou chamativos como o cetim, a seda e 

o veludo 
180

. 

 

 

Quanto à D. Mariana Baptista de Carvalho e Sousa (1795-1887), era natural do 

Rio Grande do Sul e foi casada com João Evangelista de Souza (1788-circa de 1818)
181

. 

O quadro (imagem 62) foi pintado por Edouard Vienot, um óleo sobre tela, datado da 

segunda metade do século XIX. O artista francês Vienot (1808-?), se anunciava em 

Paris como “peintre de l‟empereur du Brésil” (“pintor do imperador do Brasil”)
182

. No 

acervo do Museu Imperial de Petrópolis encontramos outras obras deste artista, trata-se 

de um retrato de D. Pedro II, um de d. Teresa Cristina e outro da Princesa Isabel, todos 

datados de 1868 
183

. 

O retrato de D. Mariana dialoga consideravelmente com os retratos da Sra. Rita 

Tostes e da baronesa do Piraí. Ele também mostra a retratada em três quartos sobre um 

fundo escuro e vazio. D. Mariana está com o tronco ligeiramente virado a direita e o 

rosto para frente com os olhos voltados para o observador. Seus cabelos são brancos, 

olhos escuros e os lábios estão cerrados. Sua vestimenta, assim como as roupas das 

outras duas senhoras, remete ao luto do século XIX. Igualmente a baronesa, D. Mariana 

também tem uma gola de renda branca, porém um pouco menor. As joias (brincos e 

colar) e o chapéu bonnet (preto com rendas alvas) adornam a retratada. 

Diferente dos quadros femininos apresentados até agora, o retrato de Ana 

Joaquina de São José Werneck (? -1892), a viscondessa de Ipiabas (imagem 63), foi 

pintado pelo francês Pierre Napoleon Eugène Relin (1837-1908). Ela foi casada com o 

produtor de café do Rio de Janeiro, Peregrino José de Américo Pinheiro (1811-1883), 

primeiro barão e visconde com grandeza de Ipiabas, com quem teve quinze filhos.  

                                                 
180

 SCHMITT, Juliana Luiza de Melo, Op. Cit., p. 78 (grifo meu). 
181

 Mariana Baptista de Carvalho e Sousa. Disponível em: https://www.geni.com/people/Mariana-de-

Jesus/6000000027507736537 Acesso em: 06?09/2017. 
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 Museu Imperial. http://www.museuimperial.gov.br/dami/> Acesso em: 06/09/2017. 
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 Enciclopédia Itaú Cultural. Museu Imperial. Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br 

/instituicao16268/museu-imperial-petropolis-rj Acesso em: 06/09/2017. 
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Imagem 63: Pierre Napoleon Eugène Relin, Ana 

Joaquina de São José Werneck, Viscondessa de 

Ipiabas, 1882. Óleo sobre tela. Acervo Museu 

Imperial, Petrópolis, RJ. 

 

Imagem 64: Detalhe do retrato de Ana Joaquina 

de São José Werneck, Viscondessa de Ipiabas, 

1882, com a retratada segurando os óculos. 

 

Relin retratou a viscondessa em corpo inteiro. Ela está com o tronco para frente 

e o rosto virado a esquerda. Sua mão direita segura na frente do colo um refinado óculos 

dourado e a esquerda está sobre uma cadeira carmim. D. Ana Joaquina não olha para o 

espectador, se mostra uma senhora de expressão fechada, inteiramente sóbria. 

A vestimenta é similar com as roupas das outras senhoras vistas até agora, um 

vestido longo e preto, com mangas compridas e uma gola alta. Os únicos adornos são as 

rendas brancas, nos punhos e no pescoço, e as joias douradas - um broche que lhe fecha 

a gola e brincos. O cabelo é escuro, com alguns fios grisalhos que está muito bem 

arrumado, preso e dividido ao meio. 

Outra diferença do retrato de D. Ana Joaquina e os outros é o cenário, onde 

vemos mobília, decorações e paisagem. Temos a impressão que a retratada encontra-se 

numa sala de estar sofisticada, do lado direito temos uma poltrona, acolchoada em 
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veludo vermelho, e uma cortina rubra com alinhados cordões que prendem na parede. À 

esquerda, atrás da viscondessa, vemos a coluna e a janela aberta revelando a paisagem.  

Observamos que nos retratos femininos apresentados neste trabalho, as senhoras 

incorporaram os símbolos atribuídos ao seu sexo, condição social e época: feições 

delicadas, gestos harmoniosos, roupas sempre elegantes, além das joias 
184

.  

Isto deixa claro o quanto a mulher foi moldada para os espaços privados, 

destituída de símbolos que lhes fornecessem alguma natureza de liderança ou força, se 

tornando bem distante dos retratos masculinos que, com todas as peculiaridades 

atribuídas ao seu gênero (os bastões de comando, espadas, cruzes, livros e penas), são 

capazes de garantir e perpetuar seu lugar na vida pública.   
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 BITTENCOURT, José Neves. Uma exposição e suas teses. In: Anais do Museu Histórico Nacional, 

número especial: Memórias compartilhadas – retratos na coleção do Museu Histórico Nacional. Rio de 

Janeiro: O Museu, 2003, p. 18. 
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2.2. O Retrato de Francisco Lins 

 

Os desenhos conhecidos de Caron não são muito numerosos. Este se trata de um 

retrato, do amigo de Hipólito Caron, o escritor e professor Francisco Lins (1866-1933) 

185
. Aqui estamos tratando de um desenho do busto de Lins, um homem jovem, de 

frente, cabeça pendente para a direita. Chapéu preto, de aba larga com pena na parte 

frontal voltada para cima. Ele usa óculos escuros e um bigode fino. Veste uma camisa 

preta de colarinho branco, colete e paletó escuros. Próximo ao retrato uma garrafa com 

rótulo branco e a inscrição: “Poço Rico”; uma lira; dois livros com as inscrições: 

“Canções da Aurora” e “Sombras das Silvas”; sobre os livros uma partitura, ramos de 

palma e uma coroa de louros. 

O desenho possui na parte inferior, à esquerda uma dedicatória dizendo: “ao 

sympathico e intelligente amigo Lins. Lembrança de H. Caron. 9 de maio de 1889 

(sic)”. Prestando atenção no desenho do poeta, percebe-se o escritor feito a crayon, 

enquanto os objetos, dedicatória e assinatura foram executados à nanquim.  

 

 
Imagem 65: Hipólito Caron, Francisco Lins, 

1889, crayon e nanquim sobre papel, 33,5 x 

28 cm. Museu Mariano Procópio, Juiz de 

Fora, MG.  

 

 
Imagem 66: Albert Cohen, Foto de Hipólito 

Caron e Francisco Lins, c. 1890. Museu Mariano 

Procópio, Juiz de Fora, MG. 

                                                 
185

 Este desenho não possui moldura e o papel encontra-se com fungos e manchas. 
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Uma das surpresas encontradas durante a pesquisa foi a fotografia de Albert 

Cohen 
186

 (imagem 66). Feita num lugar fechado, podendo ser no atelier do artista, ou 

no estúdio de Cohen. Na foto vemos claramente Hipólito Caron sentado com um pincel 

na mão direita, enquanto na mão esquerda parece ter uma paleta. Em frente ao pintor 

um cavalete com uma tela e, do lado direito, Francisco Lins está sentado em uma 

cadeira fazendo pose. Temos a impressão que Caron está prestes a começar o retrato do 

escritor quando foi surpreendido pela fotografia de Cohen. Atrás do pintor, um homem 

ainda não identificado, observa o artista. Pertinente notar que o intelectual tem os 

mesmos acessórios vistos no trabalho de Caron, sendo assim, constatamos a 

possibilidade desta fotografia ter a mesma data do desenho 
187

. O único detalhe que 

diferencia o desenho da foto é a pena no chapéu de Lins que não está presente na foto de 

Cohen, objeto este atribuído, provavelmente para indicar a profissão de escritor do 

intelectual.  

Ainda não sabemos ao certo o porquê e aonde esta fotografia foi tirada. Sobre o 

lugar temos duas hipóteses, ou o atelier de Hipólito Caron, situado na rua Halfeld nº 29, 

centro de Juiz de Fora, ou no estúdio de Cohen, localizado na mesma rua 
188

. 

 

 
 

Imagem 67: Detalhe dos objetos no desenho 

Francisco Lins, 1889. 

 
 

Imagem 68: Detalhe da dedicatória e assinatura de 

Caron no desenho Francisco Lins, 1889. 

 

                                                 
186

 Albert Cohen, francês, atuou em Maceió entre 1866 e 1867, e em 1877, em São Paulo. Na década de 

1870, exercia a atividade como itinerante no Vale do Paraíba. Em Juiz de Fora seus estúdios estavam em 

dois endereços, à Rua da Imperatriz e Rua Halfeld. Sua presença na cidade se deu por um longo período, 

pois existem registros da presença de Cohen em Juiz de Fora entre 1880 e 1897. Segundo Ferraz, 

demonstrou preocupação com a modernização das técnicas fotográficas, uma vez que suas viagens a Paris 

eram constantes. Além dos retratos, atuou na cidade reproduzindo vistas urbanas e fazendas. Cf. 

FERRAZ, Rosane Carmanini. A coleção de fotografias do museu Mariano Procópio e as 

sociabilidades no Brasil oitocentista. Tese (Doutorado em História) - Universidade Federal de Juiz de 

Fora, Juiz de Fora, MG. 2016, p. 219-220. 
187

 A data usada na legenda da fotografia é a mesma utilizada no acervo do MMP. 
188

 Almanaque de Juiz de Fora, 1891 p. 26. 
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Quanto aos outros objetos que Caron usou para homenagear o amigo, a garrafa 

traz no rótulo a inscrição “Poço Rico”, cerveja fabricada pela Cervejaria Poço Rico, 

fundada em 1881 por Martin Kascher, Francisco Freez e Antonio Freez.  

A fábrica, que inicialmente funcionou no antigo "Caminho União e Indústria", 

atual Avenida Getúlio Vargas, era ponto de encontro dos alemães para matar as 

saudades da Alemanha. Logo, os sócios adquiriram o "Sítio do Resto", que pertencia ao 

Barão de Bertioga, onde construíram suas residências e a fábrica, que foi batizada de 

Poço Rico, e passou a funcionar na Rua do Cemitério, no Bairro do Poço Rico, em Juiz 

de Fora. A fábrica funcionou até 1912, quando Pedro Antônio Freez faleceu 
189

.   

Já os livros representados, são obras escritas por Lins, um se trata do folheto de 

versos com aproximadamente 50 páginas “Canções da Aurora”, escrito em 1886 
190

, e o 

outro, “Sombras das Silvas”.  

Destacamos neste desenho a presença de objetos usados nos painéis Alegoria à 

Música e Alegoria ao Teatro. Da Alegoria à Música, temos a presença da lira, ambas 

semelhantes. Já da Alegoria ao Teatro, vemos a coroa de louros e o papel caído sobre o 

livro. E finalmente nos três objetos o ramo está presente, como detalhamos nas imagens 

abaixo:  

 

 

Imagem 69: Detalhe da lira no 

quadro Alegoria à Música, 1891. 

 
Imagem 70: Outros objetos do 

quadro Alegoria à Música, 1891. 

 
Imagem 71: Objetos do quadro 

Alegoria ao Teatro, 1891. 
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 MAESTRINI, Alexandre Hill. Cerveja, Alemães e Juiz de Fora – A história do Polo Cervejeiro de 

Juiz de Fora. Editar, Juiz de Fora. 2015, p. 35 e 36. 
190

 Revista Ilustrada, Rio de Janeiro, ano 11, nº 426, 1886, p. 7.  
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Este desenho entrou para o acervo do MMP através da doação da professora 

Alvayr Braga Esteves, filha do jornalista e escritor Albino Esteves (1884-1943), este 

colega de Francisco Lins. Albino de Oliveira Esteves nasceu em 16 de outubro de 1884, 

em Sapucaia (Rio de Janeiro), transferindo-se para Juiz de Fora enquanto jovem. 

Apresentou grande atuação na cidade, principalmente por ter contribuído para jornais 

importantes como O Pharol (do qual foi redator) e O Dia, além de organizar a obra de 

grande importância: Álbum do Município de Juiz de Fora (1915). Esteves foi crítico 

literário, teatrólogo, poeta e, assim como Lins, também membro fundador da Academia 

Mineira de Letras 
191

. Teve vasta produção literária, com destaque para sua primeira 

obra de vulto, a ópera “O caçador de Esmeraldas“, cuja apresentação não foi possível 

por falta de recursos 
192

.  

Depois de conhecer um pouco sobre a procedência do desenho Francisco Lins, 

uma questão foi exposta: Por que este retrato estava com Alvayr Esteves? Uma hipótese 

está na ligação de Albino e Lins, pois além de contemporâneos, membros fundadores da 

AML, ambos foram jornalistas em Juiz de Fora, e em 1898 Lins se tornou redator-chefe 

e Esteves secretário no Jornal do Comércio 
193

. Sendo assim, pensando na trajetória do 

objeto, concluímos que o desenho pertenceu, primeiramente, ao amigo homenageado, e 

em algum momento, Lins pode ter presenteado Albino Esteves com o retrato feito pelo 

ilustre artista, e, consequentemente Alvayr recebeu de herança com a morte do pai em 

1943 onde mais tarde ela o ofereceu ao acervo do MMP.  

Francisco Lins nasceu em Ubá, MG, e no âmbito do magistério foi comissionado 

pelo Estado de Minas Gerais para estudar na Europa em 1911 e 1918, no Instituto 

Rousseau, o desenvolvimento da instrução pública. Foi reitor do Ginásio de Barbacena, 

além de professor da Escola Normal Oficial de Juiz de Fora e inspetor técnico de ensino 

em 1926. Como jornalista foi colaborador de O Pharol e redator chefe do Jornal do 

Comércio, ambos juiz-foranos. Ademais, também ocupou, entre 1922 e 1926, o cargo 

de oficial e diretor da Secretaria da Câmara de Juiz de Fora 
194

. 
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 Na AML Albino Esteves pertenceu a comissão de bibliografia e ocupou a cadeira nº 1. CHRISTO, 

Maraliz de Castro Vieira.  Op. Cit., 1994, p. 19. 
192

 Fundo Albino Esteves. Código de referência: BR AHUFJF FT002. UFJF - Sistema de 

arquivos/arquivo central. Coordenação de Arquivos permanentes. Setor de memória social. 
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 LAGE, Oscar Vidal Barbosa. ESTEVES, Albino (Org.). Op. Cit., p. 325. 
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 Lins foi um dos fundadores da Academia Mineira de Letras (AML) em Juiz de 

Fora. Organizada, inicialmente, por um grupo de doze intelectuais 
195

, foi fundada em 

25 de dezembro de 1909, na Câmara Municipal, segundo Christo:  

 

[...] foram lidos e aprovados os estatutos e regimento, efetuada a 

eleição que completaria o quadro de 30 membros permanentes 

(posteriormente dilatado para 40), indicados o presidente, secretários e 

tesoureiro, assim como os membros das comissões de contas, 

bibliografia e recepção 
196

.  

 

Hipólito Caron mantinha grande amizade com Francisco Lins, que lhe era 

recíproco. Observamos isto em pesquisas no periódico O Pharol, onde ocasionalmente, 

surgem notas sugerindo tal apreço:  

 

Meu idolatrado Caron, 

No dia de hoje, em que festejas o teu 27º aniversário, cumpria-me dar-

te uma irrefragável prova da amizade e de minha extraordinária 

dedicação á tua pessoa. 

Por ser impossível realizar esse desiderato, peço desculpas, enviando-

te a única coisa preciosa que possuo - o coração.  

Franc. Lin. 14-3º-90 
197

 

 

 

Entre 1885 até 1889, além de Francisco Lins, fizeram parte da redação do O 

Pharol, os senhores: Silva Tavares, Olegário Pinto, Oscar da Gama, Campos Porto e o 

Dr. Fonseca Hermes 
198

. Voltando da França, Hipólito Caron se tornou um 

correspondente deste periódico, realizou algumas viagens cobrindo eventos nas cidades 

do interior de Minas Gerais, como observamos na publicação de 27 de fevereiro de 

1891: 

De Sabará, aonde foi a fim de assistir á inauguração da estação 

respectiva, chegou ontem a esta cidade o nosso amigo Hipólito Caron, 

que ali representou a nossa folha. 

Amanhã daremos notícias dos festejos que se realizaram naquela 

florescente cidade mineira 
199

. 

 

 

O relacionamento de Caron com intelectuais era extenso e não se ateve apenas 

em Minas Gerais. Na capital fluminense, foram os escritores Ângelo Agostini, Ferreira 
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 Este grupo fundador da AML ficou conhecido como “Grupo dos Doze”. Cf. CHRISTO, Maraliz de 
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Araújo e França Júnior, junto ao pouco que seu pai podia dispor mensalmente, que 

financiaram a viagem de Caron para a Europa 
200

.  

Como informado, o passamento de Hipólito Caron em 15 de maio de 1892, foi 

prematuro, logo depois do acontecimento, inúmeras homenagens foram publicadas nos 

periódicos por intelectuais da época, como por exemplo, o triste poema do amigo 

Francisco Lins reproduzido a seguir: 

A‟ memória de H. Caron 

Quem supor poderia que este mundo 

Tão triste e negro fosse, eternamente !? 

Que este abismo assim fosse, tão profundo, 

Quem supor poderia, oh Deus clemente!? 

 

Afagando, risonhos, a Esperança, 

Muita vez nós julgamos (Utopia!) 

Que sobre a terra pôde haver bonança, 

Dias de amor, de paz e de alegria! 

 

Mas... bem depressa, trêmulos, chorando,  

Vemos que tudo era ilusão! Depressa 

Foge dos sonhos o doirado bando 

E fica o Mal, que de crescer não cessa! 

 

E fica o Mal! E nós desamparados,  

A Deus pedimos de um conforto a esmola! 

E esse Deus, que protege os desgraçados, 

Ai! não nos ouve, não! Não nos consola! 

Ai! não nos ouve, não! A nossa prece,  

- Ave sem ninho, que procura abrigo - 

Percorre o espaço, vai, desaparece... 

Mas não acha nos céus um seio amigo! 

 

Foi por isso que apenas a saudade, 

Martirizou-me quando tu partiste! 

Tua alma já não sofre! A felicidade  

Só no país dos túmulos existe! 

 

Olha, meu companheiro, há muito pouco, 

Eu me julgava, cheio de esperanças, 

Mais feliz do que tu! E agora, louco, 

Sei que o feliz tu és... porque descansas!                                                         

 
Francisco Lins - Maio – 1892 

201
. 
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 O Pharol, Juiz de Fora, 31 de maio de 1892, p. 1. 
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Imagem 72: Capa da Revista Ilustrada, ano 17, nº 645, 1892. Legenda: “H. Caron Exímio paisagista 

falecido recentemente em Juiz de Fora”. 

 

N’O Pharol, em 19 de maio, vemos que o Sr. Pedro Vieira de Moraes promoveu 

uma subscrição para a aquisição de um busto de mármore e uma coroa de louros para 

serem colocados no túmulo do artista 
202

. Já na Revista Ilustrada, Ângelo Agostini 

ilustrou a capa da edição nº. 645, ano 17, com uma foto de Caron (imagem 71) além do 

texto lamentando a morte do pintor 
203

. 

O Liceu de Artes e Ofícios de Juiz de Fora se manifestou da seguinte maneira 

através do O Pharol: 

De ordem do revdm. padre João Emílio, vice presidente em exercício, 

por falecimento do presidente H. Caron, de gloriosa memoria, tenho a 

honra de convocar para o dia 24 do corrente, as 51/2 horas da tarde, 

uma reunião de todos os senhores associados, afim de resolverem 

sobre a melhor maneira porque deve ser perpetuado o nome do ilustre 

morto, criador desta útil instituição. O 1o. Secretário - Antonio Carlos 

Horta 
204

. 

 

 

 Além das demonstrações de pesares nos periódicos, amigos de Caron também 

foram responsáveis por movimentos em homenagem ao pintor, como por exemplo, o Sr. 

Simão Butta Veringo de Athayde, que expressou sua vontade em realizar duas 
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203
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204

 O Pharol, Juiz de Fora, 23 de maio de 1892, p. 1. 
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quermesses em Juiz de Fora, uma a 19 e outra a 29 de junho de 1892, e toda a renda 

estaria destinada na compra de um anjo de mármore para colocar sobre a campa de 

Caron 
205

.  

 Outra mostra do apreço ao artista foi da “Companhia da Phenix Dramatica”, esta 

passando por Juiz de Fora, ofereceu a renda de uma das apresentações do espetáculo 

Fidalgos e Operários para auxiliar na compra do busto e coroa de flores para ornar a 

sepultura de Caron, tendo em vista que, na nota do jornal, a companhia deixa claro ser 

esta uma apresentação extra, impossibilitando o grupo seguir viagem para Ouro Preto, 

onde estava sendo esperada 
206

. 

 Já o Sr. Atanásio Antônio, em petição dirigida á câmara municipal, pediu licença 

para erigir em uma das praças de Juiz de Fora uma estátua do pranteado artista Hipólito 

Caron 
207

. Esta homenagem não foi adiante, mas em 19 de agosto de 1892, através da 

resolução n. 73, foi autorizado dar o nome de Hipólito Caron a uma das ruas do centro 

de Juiz de Fora 
208

.  

O nome de Hipólito Caron não se ateve apenas em Juiz de Fora, investigando 

outros logradouros brasileiros, deparamos com uma rua do município de São Paulo, que 

desde 1974 está sob o nome Hipólito Caron 
209

, além de uma praça localizada no bairro 

Realengo, RJ, designada Praça Hipólito Caron. Por falta de documentação 

comprobatória, não temos como afirmar que o nome da rua ou da praça esteja ligado ao 

nosso artista Hipólito Boaventura Caron, mas acreditamos nesta possibilidade, 

principalmente em relação à praça, afinal a formação profissional de Caron sempre 

esteve atrelada ao estado fluminense. 

Em Juiz de Fora, o nome do pintor esteve ligado à arte ainda no século XX, 

quando o artista César Turatti (1898-1936) criou em 1922, um curso livre de desenho, 

pintura e escultura denominado Núcleo Hipólito Caron, funcionando entre 1922 e 1924. 

Turatti teve como discípulos: Carlos Gonçalves, Américo Rodrigues e Edson Motta. 

 De acordo com Lucas Amaral, Núcleo Hipólito Caron pode ter sido a provável 

inspiração para o Núcleo Bernardelli (1931, Rio de Janeiro), criado por Edson Motta, 
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sobrinho de Turatti, assim como para o Núcleo Antônio Parreiras (1934, Juiz de Fora) 

que teve entre seus fundadores Carlos Gonçalves e Américo Rodrigues 
210

. 

 É necessário verificar que, no período imperial brasileiro, o retrato teve ainda 

“outras funções sociais”, suas encomendas se tornaram hábito entre a nobreza cafeeira. 

Assim, esta classe constituiu sua “autoimagem à semelhança da imagem do Império”. 

Era normal ver os retratos de membros das famílias em áreas sociais das residências, 

funcionando como uma “espécie de continuidade simbólica, capaz de produzir um mito 

sobre a família, além de dar significado ao poder aquisitivo, posição social e fonte de 

prazer estético” 
211

. 

Vimos neste capítulo, enquanto gênero, o retrato é muito rico em elementos 

acerca de seu contexto de produção, e no século XIX, o artista deveria seguir algumas 

regras gestuais, vestimentas distintas, cenários e atributos próprios, ângulos de tomada 

valorativos, de uma sociedade controlada por normas de comportamento e de etiqueta.  

Os retratos expostos nesta pesquisa revelam a versatilidade de Hipólito Caron, 

seguindo vários gêneros da arte, a fim de se sagrar um pintor atento ao mercado de 

trabalho. Como retratista e decorador, observamos seus trabalhos ditados pelas 

encomendas, utilizando uma técnica clássica, divergente da fatura das belas paisagens 

feitas ao ar livre, podendo ser comprovado no capítulo a seguir.  
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CAPÍTULO 3. Hipólito Caron: sua identidade na pintura de paisagens 

 

 

O século XIX é o período no qual houve a consagração da pintura de paisagem 

como um gênero independente. Até então, os artistas clássicos não consideravam uma 

paisagem sem menção literária, histórica ou religiosa. A datar do fim do século XVIII, 

pintores em busca de novos motivos devotam-se a pintar a “natureza por si mesma”. 

Pierre-Henri de Valenciennes (1750-1819), Michallon (1796-1822) e Corot (1796-1875) 

são alguns dos pioneiros a vivenciar a prática da pintura en plein air 
212

. Este estágio da 

criação, comumente chamada de estudo, não se designava a apresentação no Salão ou 

mesmo à venda. Resguardado pelo artista, o estudo lhe propiciava continuar em seu 

ateliê a produção de uma obra definitiva. Enfim, seria fundamental aguardar a escola de 

Barbizon nos anos 1830-1840, e logo depois a década de 1860 com os impressionistas 

para que artistas como Rousseau, Dupré, Daubigny ou ainda Turner e Monet 

apresentem a sociedade seus resultados diretos da observação da natureza 
213

. 

Com a valorização deste gênero o pintor já não estaria absorto em transmitir 

ideias ou “contar histórias”, mas em irradiar suas impressões estéticas, os efeitos visuais 

e as inspirações perante a natureza. Agora, quando o artista está ao ar livre e pousa o 

cavalete, ele escolhe o lugar, busca o que mais lhe chama atenção, não é ao acaso.  

Hipólito Boaventura Caron entra para a história da arte, através de alguns 

catálogos e dicionários de artistas brasileiros, como “pintor de paisagens”. Entre essas 

publicações temos: Um século de pintura: apontamentos para a história da pintura no 

Brasil de 1816 a 1916, de Laudelino Freire (1916); Artistas e pintores no Brasil 

organizado por Theodoro Braga (1942); A Pintura no Brasil de José Maria dos Reis 

Júnior (1944); Dicionário das artes plásticas no Brasil de Roberto Pontual (1969) entre 

outros.  
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 Vocábulo que designa a técnica de pintura feita ao ar livre ou a céu aberto, comum no século XIX, 

devido à criação de insumos portáteis e, principalmente da tinta em bisnaga descartável. Esse tipo de 
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Essa associação de Caron ao paisagismo se dá por sua dedicação ao gênero, 

afinal desde quando entrou para a academia se destaca nesta categoria, sempre em busca 

do aprendizado e aprimoramento. Inicialmente como aluno de Georg Grimm, entre 

1882 à 1885, e depois ao tornar-se aluno dos paisagistas franceses Hector Hanoteau e 

Henri-Joseph Harpignies, entre os anos de 1885 a 1888.  

Não pretendemos nesta pesquisa classificar as pinturas de Hipólito Caron, muito 

menos sua estética, mesmo porque, como visto nos dois primeiros capítulos ele 

trafegava por diversas técnicas e gêneros e no que tange a paisagem, veremos um artista 

completamente diverso do apresentado até agora. Outro motivo pelo qual as publicações 

apresentam Hipólito Caron como pintor de paisagem seria por sua participação em 

exposições de arte, onde, a maioria das obras apresentadas eram paisagens, tanto 

brasileiras quanto francesas.  

 Colocar as produções em salões era essencial para se viver da pintura. 

Levantamos até o momento 27 exposições nas quais as obras de Hipólito Caron 

estiveram desde seu ingresso na Academia Imperial de Belas Artes até seu último ano 

de vida. Porém, nas duas últimas décadas do século XIX, foram muitas as mostras 

privadas no Rio de Janeiro, motivadas principalmente pela quase ausência de 

Exposições Gerais oficiais naquele período. 

De acordo com Sonia Pereira, a Exposição Geral de Belas Artes de 1884 foi a 

única realizada naquela década 
214

.  Assim, o surgimento de novas galerias de arte na 

capital do Império foi necessário para artistas, tanto acadêmicos como independentes, 

pudessem colocar seus trabalhos, mesmo quando as casas que se prestavam a este 

mister não satisfaziam as condições exigidas, como por exemplo a falta luz e o espaço. 

Entre as galerias, as mais conceituadas foram: Insley Pacheco, Vieitas, Clément, De 

Wilde, Moncada, Atelier Moderno e Glace Élégante. 

Hipólito Caron não ficou alheio a esta prática. Ele obteve várias notas 

informativas difundidas em periódicos (Gazeta de Notícias, Gazeta Literária, Diário de 

Notícias, Novidades, Gazeta da Tarde, etc.) anunciando exposições nessas galerias, até 

mesmo exposições ocasionais de um ou dois trabalhos nesses espaços. Em Juiz de Fora 

Caron também pode contar com esta tendência, o salão do O Pharol diversas vezes 
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abrigou exposições do artista.  No quadro a seguir apresentamos dados das exposições, 

individuais e coletivas, nas quais Hipólito Caron expôs seus quadros entre os anos de 

1881 e 1892: 

 

EXPOSIÇÕES ENTRE 1881 E 1892 

ANO LOCAL OBRAS 

1881 Exposição alunos da AIBA, RJ 1 paisagem 

1882 Exposição alunos da AIBA, RJ 1 desenho; 1 paisagem 

1883 

Exposição alunos da AIBA, RJ 1 paisagem 

Casa De Wilde, RJ 1 paisagem 

Câmara de JF, MG 

7 paisagens; 2 aquarelas - terceiro 

ato da opera Roberto do Diabo e o 

Arco Constantino em Roma. 

1884 
 XXVI Exposição Geral da 

Academia de Belas Artes, RJ 

4 paisagens 

Casa De Wilde, RJ 1 paisagem 

1885 Casa De Wilde, RJ 1 paisagem 

Srs. Brandi & Ca., RJ 1 paisagem; 1 retrato 

1886 Casa De Wilde, RJ 12 paisagens 

Escola de Artes decorativas, Paris 2 artes decorativas 

1887 Casa De Wilde, RJ 10 paisagens 

1888/89 Casa De Wilde, RJ 27 paisagens 

1889 

Exposição alunos da AIBA, RJ algumas paisagens 
215

  

Casa De Wilde, RJ 1 paisagem 

Atelier Moderno, RJ 1 paisagem 

O Pharol, MG 1 natureza morta 

O Pharol, MG 1 paisagem 

1890 

Exposição Geral de Belas Artes, RJ 9 paisagens 

O Pharol, MG 1 paisagem 

O Pharol, MG 1 paisagem 

O Pharol, MG 1 retrato 

O Pharol, MG 1 paisagem 

1891 
O Pharol, MG 2 paisagens 

O Pharol, MG 11 paisagens 

Casa De Wilde, RJ 23 paisagens 

1892 O Pharol, MG 1 retrato 
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 Ângelo Agostini nos dá a entender que foram mais de um quadro apresentado por Caron, mas não 

especifica quantos. Revista Ilustrada, Rio de Janeiro, 1889, ano 14, n. 559, p. 3. 
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Entre 1881 e 1885 Caron realizou nove exposições. Nos dois primeiros anos 

apenas duas, ambas da academia. Em 1883, Caron figura em três, sendo duas delas 

coletivas. No ano posterior, o artista participa de duas, porém uma delas, a Exposição 

Geral da Academia de Belas Artes. Nos meses de fevereiro e março de 1885, a véspera 

de sua partida para França faz duas individuais.   

Foram dezoito as exposições entre 1886 e 1892. Duas delas enquanto ainda 

estava na Europa e enviou trabalhos para o Rio de Janeiro, enquanto na Escola de Artes 

Decorativas de Paris, suas produções ganhadoras de prêmios estiveram à mostra.  

Em 1888, quando retorna de viagem, Caron expõe na Casa De Wilde trabalhos 

realizados na França. No ano seguinte, faz quatro exposições individuais sendo duas em 

Juiz de Fora e duas na capital, além de estar na exposição da AIBA daquele ano. Em 

1890 participa da Exposição Geral de Belas Artes, e ainda coloca seus quadros quatro 

vezes expostos no O Pharol. Já nos dois últimos anos de vida, Caron expõe uma vez no 

Rio de Janeiro e as outras três em Juiz de Fora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

3.1. As pinturas de paisagens no acervo do Museu Mariano Procópio 

 

No primeiro e segundo capítulos analisamos, respectivamente, a arte decorativa, 

através das obras Alegoria à Música e Alegoria ao Teatro, assim como os retratos, Juiz 

Joaquim Batista de Oliveira e Francisco Lins. Neste capítulo veremos as três paisagens 

de Hipólito Caron pertencentes ao Museu Mariano Procópio: Paisagem, Vista da Serra 

do Paraibuna e Poço Rico Antigo.  

É possível encontrar no acervo do Museu Mariano Procópio pinturas de 

paisagens de diversos artistas, tanto estrangeiros vindos para o Brasil, tais como Nicolau 

Facchinetti, Henri Nicolas Vinet, Henri Langerock, Willem Roelofs e Benno Treidler, 

bem como dos brasileiros Hipólito Caron, Rodolpho Amoedo, Antônio Parreiras e João 

Baptista da Costa.   

Das paisagens dos artistas citados acima, apenas duas aquarelas de Langerock 

(Paisagem e Cena de exterior), uma de Willem Roelofs (Après-midi en Hollande) e 

algumas peças de João Baptista da Costa foram aquisições de Alfredo Ferreira Lage. 

Ainda faltam análises para entender os parâmetros do criador do MMP para aquisições 

de obras de arte, apenas sabemos que era grande colecionador de peças relacionadas ao 

Império brasileiro, tendo em vista a ligação de sua família com a casa imperial.  

Em pesquisa no acervo do MMP, João Brancato confirma existir cerca de 

quarenta peças de Baptista da Costa (móveis, moldagens de gesso, pinturas e desenhos) 

que, anteriormente, estiveram em uma sala da instituição dedicada ao artista. 

Analisando o catálogo do leilão do espólio do artista de 04 de setembro de 1929, 

Brancato identifica peças de gesso originais adquiridas por Alfredo Ferreira Lage. 

Quanto aos dez quadros, três são paisagens (Paisagem, Alguns raios e uma marinha), 

mas o pesquisador não estabelece certeza se foram procedentes deste leilão, porém 

apresenta o argumento para acreditarmos que pudessem ter sido obtidas na ocasião. De 

acordo com o pesquisador: 

 

[...] a maioria delas possui um caráter claramente processual: são telas 

inacabadas ou estudos. Tomando como fonte o catálogo de sua 

Exposição Retrospectiva (1926), que lista também as obras 

apresentadas pelo artista nas EGBA e em suas individuais, chega-se 

que o pintor não parece ter exposto nenhuma delas. Tudo indica que 

as obras de fato não foram consideradas finalizadas pelo autor, e por 

isso nos parece que dificilmente seriam postas à venda anteriormente. 
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Logo, é muito possível que toda a coleção proviesse diretamente do 

leilão 
216

.    

 

Uma hipótese trabalhada por Brancato para aquisição das obras de Baptista da 

Costa foi a inauguração do museu e a ampliação do circuito expositivo entre 1921 e 

1922, tornando compreensível a necessidade de Alfredo em incorporar novas peças ao 

acervo
217

. Segundo Felipe Corrêa, foi neste período que o idealizador do museu revelou 

ao público a obra do pintor holandês Willem Roelofs. Comprada na Exposição 

Universal de 1889, Après-midi en Hollande, “deixou de ser mais uma entre as 174 

expostas na Seção Holandesa e passou a ser uma das paisagens mais importantes da 

coleção juiz-forana” 
218

.  

Quanto às pinturas de paisagens de Hipólito Caron, temos notícias de Frederico 

Ferreira Lage ter adquirido, em 1891, por 400$ (quatrocentos mil reis) uma paisagem do 

artista, atualmente, não localizada 
219

. Já a aquisição das telas do MMP, será 

apresentada a partir de seus estudos.   

Como afirmou Antônio Parreiras, as paisagens de Hipólito Caron tinham 

equilíbrio perfeito obtido sem “trucs de massas de igual valor e volume: a unidade era 

impecável; a harmonia existia no mais insignificante „estudo‟ e o desenho era obtido 

sem rebuscamento 
220

”. Jorge Roberto Silveira, no catálogo Vistas e Paisagens da 

Enseada de Niterói, corrobora com a opinião de Antônio Parreiras quando afirma que 

tanto nas últimas pinturas da época de sua morte, quanto nos primeiros estudos feitos 

como aluno iniciante na região do Rio de Janeiro, encontraremos um “vigor criativo e 

uma originalidade de execução inigualáveis” 
221

.  

 

 

 

 

                                                 
216

 BRANCATO, João. O acervo de Baptista da Costa no Museu Mariano Procópio. Comunicação 

apresentada no X Seminário do Museu D. João/ Grupo Entresséculos: O Artista em representação, 2019. 
217

 Ibid. 
218

 CORRÊA, Felipe da Silva. Uma tarde na Holanda - a representação da paisagem na obra de Willem 

Roelofs. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 2017, 

p. 100. 
219

 O Pharol, Juiz de Fora, 09 de janeiro de 1891, p. 1. 
220

 PARREIRAS, Antônio. História de um pintor contada por ele mesmo: Brasil-França, 1881-1936. 3 

ed. – Niterói, RJ: Niterói Livros, 1999, p. 34. 
221

 SILVEIRA, Jorge Roberto. Vistas e Paisagens da Enseada de Niterói 1790-1920. Casa Jorge 

Editorial, 2002, p. 162. 



98 

 

3.1.1. Paisagem: por dentro da mata 

 

 

Imagem 73: Hipólito Caron, Paisagem, 1890. Óleo sobre tela, 108 x 76,5 cm.  

Museu Mariano Procópio, Juiz de Fora, MG. 
 

O quadro Paisagem (imagem 73), como o próprio título sugere não se propõe 

como reprodução de nenhuma área em particular. Um belo ponto de vista e, logo 

pensamos em Caron horas e horas, absorvido, elegendo com calma um recanto de 

vegetação e buscando reproduzi-la sobre o suporte. Observamos que nem mesmo os 

montes e a natureza oferecem alguma indicação do local.  

O que chama atenção nesse interior de mata serpenteado pelo curso d'água é a 

multiplicidade de tons verdes, contrastados muitas vezes, mas de forma natural, pela 

vegetação viva e aquecida, onde por entre o recurvar de galhos brilham frechas de luz. 

O trajeto do rio passa pela paisagem em diagonal desde o canto inferior direito até o 

horizonte em ponto de fuga favorecendo a compreensão das distâncias entre os 

elementos e a profundidade da paisagem. Valéria Piccoli analisa esta tela para o artigo A 

paisagem brasileira na coleção do Museu Mariano Procópio, em ocasião da exposição 

Coleções em diálogo: Museu Mariano Procópio e Pinacoteca de São Paulo. Piccoli 

comenta que o caráter acidentado da topografia proporciona ao artista analisar distintos 



99 

 

padrões de luz no local, segundo a pesquisadora: “as copas das árvores são vistas a 

contraluz e em contraste com o céu azul; na superfície da água vemos uma gama de 

reflexos marrons e verdes; à direita, a vegetação de tons mais escuros de verde, 

enquanto à esquerda os verdes são claros e suaves” 
222

.  

Paisagem permite identificar que a forma vertical do suporte reforçado pelos 

troncos alongados das árvores possibilita inserir um segmento maior de céu. Este 

domínio técnico da representação da paisagem em um esquema compositivo vertical 

pode ser visto em outras obras de Caron pertencentes a coleções particulares: Paisagem 

com rio, Paisagem com Cascata-Juiz de Fora e Paisagem com rio em Minas Gerais. 

Nestas duas últimas Caron teve a mesma atenção aos valores tonais de Paisagem 

(imagem 1).  

Apesar de Paisagem com rio em Minas Gerais (imagem 74) se constituir em 

suporte horizontal, todos os elementos fazem com que a vista se estabeleça na vertical. 

No primeiro plano, o curso do rio ladeado por vegetação e flores segue em linha reta 

afunilando até o horizonte desviando-se para a direita elevando o olhar para as árvores 

esguias refletidas na água. Ao fundo as montanhas cobertas pela floresta densa ganham 

movimento com pássaros sobrevoando o céu azul. Esta é uma obra em que todas as 

cores da paleta se misturam da base, onde o ar circula pelo descampado, até o último 

plano exibindo um efeito suave e iluminado. 

 

 

Imagem 74: Hipólito Caron, Paisagem com rio em Minas Gerais, 1891. Coleção particular,  

Rio de Janeiro, RJ. 

                                                 
222

 PICCOLI, Valéria. A paisagem brasileira na coleção do Museu Mariano Procópio. In: Coleções 

em diálogo: Museu Mariano Procópio e Pinacoteca de São Paulo: de 08.11.14 a 22.03.15. São Paulo: 

Pinacoteca do Estado, 2014, p. 72. 



100 

 

A água torna-se um elemento bastante presente nos quadros de Hipólito Caron. 

Seu efeito com a incidência da luz permanece em metamorfose perpétua, possibilitando 

ao observador a impressão de vê-la correr, refletindo os elementos do entorno.  

A composição verticalizada com elementos fluviais também está em Source 

dans le sous-bois [Fonte em vegetação rasteira], de Hector Hanoteau (imagem 75). 

Neste quadro, em natureza fechada, nenhum traço de céu é visto, apenas notamos grãos 

de luz entre a mata. Traduz a tela um trecho de paisagem atravessada pela água, e junto 

ao plano inferior, animais destacam-se na gramínea verde clara. Como um espelho, a 

água reflete sua margem e acima emerge um grupo de árvores irisando-se de matizes 

variadas sob os raios oblíquos do sol frouxamente luminoso.  

Outro exemplo está no trabalho de Antônio Parreiras, Paisagem do sítio Rio das 

Pedras (imagem 76). Como em Paisagem (imagem 73) de Hipólito Caron, Parreiras 

segue com o filete d‟água para dentro da mata tropical e uma nesga de céu pode ser 

vista.  A luz se diferencia da paleta de Caron, tornado o primeiro plano soturno levando 

olhar para o plano secundário onde o verde se torna brilhante pela tímida fonte de luz, 

assim como em Source dans le sous-bois. 

 

 

Imagem 75: Hector Hanoteau, Source dans le 

sous-bois, 1879. Óleo sobre tela, 100 x 81 cm. 

Coleção desconhecida. 

 

Imagem 76: Antônio Parreiras, Paisagem do sítio  

Rio das Pedras, 1899. Óleo sobre tela, 57 x 35 cm. 

Pinacoteca do Estado de São Paulo, SP. 
 

 

Em Paisagem com Cascata-Juiz de Fora (imagem 77), o riacho em primeiro 

plano desce do centro da tela através das rochas e, sobre a vegeração rasteira árvores 
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com copas altas estruturam a paisagem em um movimento ascendente. A cerca 

dividindo a paisagem ao meio, entre as rochas e o morro, revela a presença de atividade 

humana no lugar. Neste trabalho, mais uma vez, Hipólito Caron fornece à paisagem um 

céu azul celeste refletido no espelho d‟água na parte inferior da obra, trazendo 

luminosidade e equilíbrio a esse trecho.  

Nas três obras vistas, Caron estabelece paletas similares, verdes claros e escuros 

predominam a vegetação ao redor dos rios e montanhas, o tom ocre está presente em 

alguns fregmentos de terra, além do céu azul que se destaca entre as camadas de nuvens 

brancas. Essas nuances favorecem a percepção de estarmos contemplando uma vista 

quase tocável, parecendo possível sentir a textura de cada elemento. 

 

 

Imagem 77: Hipólito Caron, Paisagem com 

Cascata-Juiz de Fora, 1890. Óleo sobre tela, 80 x 

52 cm. Coleção particular, Rio de Janeiro, RJ. 
 

 

Imagem 78: Hipólito Caron, Paisagem com rio, 

1889. Coleção particular, RJ. 

 

 Paisagem com rio (imagem 78) detém a mesma estrutura compositiva do quadro 

do MMP (imagem 73). Mais uma vez o artista parte do esquema de um percurso de rio 

cruzando a paisagem na diagonal e estreitando em direção ao horizonte, com um barco 

navegando. A vegetação é composta por grandes árvores à direita da tela e um maciço 

conjunto verde escuro ao fundo. O diferencial desta paisagem está no céu encoberto 
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com nuvens densas e acinzentadas além da paleta menos brilhante, com matizes verdes 

opacas.  

Nesta produção das paisagens de Hipólito Caron observamos a simplificação dos 

planos e o equilíbrio nas grandes áreas de cor. Para a execução de seus quadros ele parte 

de esquemas tradicionais (como as linhas de horizonte dividindo a tela ao meio) e 

dentro daquilo segue para a própria criação. Esta estrutura compositiva também são 

vistas nas obras Bergère et son troupeau au bord du ruisseau [Pastora e seu rebanho a 

beira do riacho] de Hanoteau (imagem 79),  Uma tarde ao longo do Loing, perto de 

Saint-Privé de Henri-Joseph Harpignies (imagem 80) e Paisagem de Petrópolis 

(Bosque com Riacho) de Baptista da Costa (imagem 81).  

 

 

Imagem 79: Hector Hanoteau, Bergère et son 

troupeau au bord du ruisseau. Óleo sobre tela, 81 x 

116 cm. Coleção desconhecida. 

 

Imagem 80: Henri-Joseph Harpignies, Uma tarde 

ao longo do Loing, perto de Saint-Privé, 1883. 

Óleo sobre tela. Coleção particular, Nova York, 

EUA. 

 

 

 

Imagem 81: João Baptista da Costa, Paisagem de Petrópolis (Bosque com Riacho), s/d. Óleo sobre tela, 

104.5 x 153.5 cm. Museu de Arte de São Paulo, São Paulo, SP. 
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Bergère et son troupeau au bord du ruisseau, Uma tarde ao longo do Loing, 

perto de Saint-Privé e Paisagem de Petrópolis (Bosque com Riacho) seguem o padrão 

compositivo semelhante, pois o elemento fluvial se destaca em primeiro plano com as 

águas seguindo para o plano médio, cercado pela vegetação e árvores verticalizando o 

olhar até a linha do horizonte muito bem marcada. A diferença nas obras dos pintores 

franceses está na presença de indivíduos, apesar das telas de Caron Paisagem com 

Cascata-Juiz de Fora (imagem 77) e Paisagem com rio (imagem 78) mostrarem a 

atividade humana através de elementos próprios de sua existência. 

Nestes trabalhos vistos admiramos como Caron tratou, em geral, a água e as 

projeções de sombras sobre a sua superfície viva, parecendo embeber tudo quanto 

reflete, como em Paisagem com rio em Minas Gerais (imagem 74), com um 

emaranhado de plantas as margens do rio e finas troncagens a refletirem-se. 

Esse grupo de obras foi realizado entre 1889 e 1891, anos após seu período de 

formação com seus mestres. Essas paisagens já apontam um artista maduro, seguro e 

ciente de sua própria linguagem, sua afirmação no meio artístico. 

Paisagem (imagem 73)
223

, de acordo com a ficha de inventário, entrou no acervo 

do MMP pela doação da Sra. Carmem Silva Paleta Tostes, viúva de João Tostes. Sobre 

a restauração da peça, o documento ainda mostra que em 2000, ela passou por um 

restauro realizado por Martha Plaza, para empréstimo à fundação Bienal de São 

Paulo
224

.  A obra também esteve na exposição Coleções em diálogo: Museu Mariano 

Procópio e Pinacoteca de São Paulo: de 08.11.14 a 22.03.15 em São Paulo capital. 
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 MAPRO – fichas de inventário – PINTURAS, H a I, p. 38. 
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3.1.2. Vista da Serra do Paraibuna: o interior de Minas Gerais 

 

 

 

Imagem 82: Hipólito Caron, Vista da Serra do Paraibuna, s/d. Óleo sobre tela, 47 x 72 cm.  

Museu Mariano Procópio, Juiz de Fora, MG. 
 

  

Em Vista da Serra do Paraibuna, uma via de terra batida margeada pela 

gramínea parca, adentra pelas habitações rústicas de campônio, cobertas de telhas novas 

de terracota. Chama atenção, as duas figuras percorrendo a travessia, uma delas carrega 

algo na cabeça, podendo ser uma trouxa de roupas. A vegetação é escassa em relação às 

paisagens vistas anteriormente, mas podemos destacar a imponente palmeira imperial ao 

lado esquerdo da tela. Compondo a cena, montanhas azuladas em perspectiva 

atmosférica, e ao fundo o céu azul mesclado por nuvens escuras se formando, 

anunciando a mudança do tempo.  Esta é uma obra de cores brilhantes e vívidas, onde 

os casarios refletem a luz do sol apesar do céu nublado. 

Esta obra do Museu Mariano Procópio não é datada, no entanto, pesquisando 

outros trabalhos de Caron deparamos com um conjunto de sete paisagens, todas de 

1891, e algumas sob títulos evocando localidades mineiras. São elas: Paisagem de 

Sabará, Rio das Velhas, Paisagem com rio em Minas Gerais, Vista de Sete Lagoas em 

Minas Gerais, Paisagem Sabará Minas Gerais, Paisagem de Minas, Beira rio, 

Paisagem com igreja Minas Gerais e Paisagem com igreja. Pensando nisto, uma 

hipótese foi levantada: seria o quadro do MMP parte da série pintada por Caron em 

1891 quando esteve no interior de Minas Gerais?  
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Sabemos que o artista esteve em Sabará e região em julho de 1891 para preparar 

as obras de sua próxima exposição 
225

. Inicialmente Caron expôs onze destas telas em 

seu atelier e em outubro estes trabalhos estiveram no salão do O Pharol, algumas eram: 

Lagoa Santa (à tarde), Campina, Sabará, Serra da Piedade (crepúsculo), Praia do 

Sabará, Gongo-Socco (antiga mineração), e Caeté 
226

. No dia 09 de novembro deste 

mesmo ano Hipólito Caron segue viagem para o Rio de Janeiro e em 30 de novembro 

realiza a exposição na Casa De Wilde com 23 telas produzidas na viagem ao interior de 

Minas Gerais, entre elas: A cascatinha, Remanso, estudo do Rio Sabará e Ribeirão do 

bosque 
227

.  

Possivelmente, as nove paisagens no qual tivemos acesso fizeram parte destas 

exposições, e uma delas – Paisagem em Sabará (imagem 83) – corrobora para a 

hipótese da tela do MMP também fazer parte desta série.  

 

 

Imagem 83: Hipólito Caron, Paisagem de Sabará, 1891. Óleo sobre tela, 52 x 80 cm. Museu Nacional 

de Belas Artes, RJ. 
 

 

Paisagem de Sabará, pertence ao acervo do Museu Nacional de Belas Artes do 

Rio de Janeiro. Com uma estrutura compositiva em três planos, no primeiro vê-se o rio 

de águas claras, serpenteando para o profundo vale, banhando a cidade de Sabará, sendo 

possível perceber lavadeiras à margem. À esquerda destaca-se o dorso irregular da 

montanha verde-negra, onde uma nuvem passa levando uma escura sombra, 

                                                 
225

 Gazeta da Tarde, Juiz de Fora, 27 de julho de 1891, p. 2. 
226

 O Pharol, Juiz de Fora, 22 de out., 02 de nov. de 1891, p. 1. 
227

 Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 1891, p. 1. 



106 

 

enegrecendo a vegetação rasteira. Na base da montanha e também em uma elevação de 

terreno, ergue-se a igreja Nossa Senhora do Carmo. No vale, à margem do rio, divisam-

se telhados de habitações e ao fundo do quadro, fechando o horizonte distante, eleva-se 

majestosa cordilheira. 

Nesta paisagem, a natureza está dominada pelo homem, fazendo-a parecer 

menos ameaçadora. Em muitos casos, nesse tipo de pintura deparamos com uma 

paisagem topográfica, representando um lugar identificável com a vegetação acanhada. 

Tendo visto, indicamos a cadeia de montanhas ao fundo da Paisagem em Sabará 

(imagem 83) sugerir ser o quadro Vista da Serra do Paraibuna (imagem 82) uma 

paisagem feita nesta localidade, como indicamos nos recortes das obras a seguir:  

 

 

Imagem 84: Recorte da obra Paisagem em Sabará, 1891. MNBA, RJ. 

 

Imagem 85: Recorte da obra Vista da Serra do Paraibuna, s/d. MMP, MG. 

 

 

Destacado em vermelho, apontamos a cadeia de montanhas nas duas telas. A 

equivalência entre ambas é notável, levando a acreditar que mesmo se a tela do MMP 

não for da série de 1891, ela pode tratar da cidade vista na linha do horizonte da obra 

pertencente ao Museu Nacional de Belas Artes.  
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A Vista panorâmica de Sabará (imagem 86) de Georg Grimm nos apresenta 

outra questão: as escolhas e a composição do artista. O pintor bávaro capta boa parte da 

cidade com atmosfera vibrante e palmeiras imperiais, no lado direito, verticalizando a 

cena promovendo equilíbrio da vista horizontal. Já a única palmeira ao centro dirige o 

olhar para a Igreja Nossa Senhora do Carmo, acima das outras edificações.  À esquerda 

pessoas caminham pela ponte sobre o rio Sabará seguindo cidade adentro onde inúmeras 

construções brancas com telhados em terracota refletem a luminosidade intensa daquele 

dia. No terceiro plano da vista, Grimm posiciona o conjunto de montanhas típicas da 

região seguindo até o fundo da paisagem ganhando um tom azulado.  

 

 

Imagem 86: Georg Grimm, Vista panorâmica de Sabará, s/d. Óleo sobre tela, 57 x 98,50. Coleção 

particular. 

 

Tendo em vista que o pintor bávaro falece em dezembro de 1887, entendemos 

sua tela ter sido feita antes de 1891, data da obra Paisagem em Sabará (imagem 83) do 

seu aluno. Pensando nisso, concluímos que Caron usa de suas escolhas para compor o 

quadro, quando retira todas as construções ao entorno do rio, vistas na obra do mestre, 

deixado apenas a igreja.  Daí surge questões: Qual seria a intenção de Hipólito Caron? 

Será que não deu tempo de acabar o quadro? Ou ele queria apenas dar ênfase à 

natureza? Como documentos comprovando o real objetivo dos artistas é algo bastante 

raro, não temos como responder com certeza, mas acreditamos na teoria do estudo da 

cadeia de montanhas da região e como seria aquele espelho d‟água, tão presente em 

suas obras, sem todos os casarios a sua volta.  
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O espelho d‟água se destaca em outras cinco paisagens desta série: Paisagem 

com igreja Minas Gerais, Beira rio, Paisagem com rio em Minas Gerais, Vista de Sete 

Lagoas em Minas Gerais e Paisagem Sabará. Estas obras revelam o estudo acurado e 

severo dos reflexos perante a luminosidade, o tempo e os elementos. 

 

 

Imagem 87: Hipólito Caron, Paisagem com igreja 

Minas Gerais, 1891. Óleo sobre tela, 44,5 x 70 cm. 

Coleção Sérgio Fadel. 

 

Imagem 88: Hipólito Caron, Beira rio, 1891. Óleo 

sobre tela, 52 x 33 cm. Coleção desconhecida. 

 

Paisagem com igreja Minas Gerais (imagem 87) atualmente pertence a coleção 

de Sérgio Fadel, cujo catálogo O Brasil do século XIX na Coleção Fadel de 2004 

usamos para obter a imagem do quadro. Nesta paisagem, dois terços do plano inferior 

foi ocupado pelo rio que se estreita até a direita onde vemos uma acanhada porção da 

margem. O espelho d‟água cintilante, reflete os elementos ao entorno, duplicando as 

imagens em outro plano ao entardecer. A árvore ao meio da composição e seu reflexo 

junta-se a torre da igreja verticalizando a paisagem e a estrada de terra margeando o rio, 

desde a base, delimita o contorno da água. No horizonte vasto e claro, brilham as 

paredes e os telhados das habitações, surgindo desse meio a agulha da torre.  

Diferente de Paisagem com igreja Minas Gerais o curso d‟água espelha os 

elementos em tons vívidos em Beira Rio (imagem 88). Isso se dá pela capacidade do 

artista de captar as variações da natureza, representar no suporte as nuances de luz ao ar 

livre e o movimento das nuvens.As nuvens formando nimbos escondem o azul do céu, 

interceptam os raios luminosos do sol, estreitam o horizonte e projetam no relevo a 

sombra verde escura. No segundo plano, os casarios rústicos erguem-se junto da única 

vegetação destacada ao centro.  

Em contraponto a paleta vívida que em geral está presente nos quadros de 

Caron, Paisagem com rio em Minas Gerais (imagem 89), cede o lugar à paleta cinzenta, 

particular às marinhas de Castagneto, como em Embarcação em alto-mar (imagem 90) 
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e Enseada com pedras e canoas (imagem 91). No rio seguindo à margem da tímida 

trilha de terra, uma canoa ancorada indica a presença humana naquele bucólico lugar. A 

vegetação rasteira do primeiro plano segue em diagonal até algumas árvores verdes 

escuras. Há neste quadro uma diferente forma de Caron representar céu, com um efeito 

do entardecer seguindo as montanhas azuladas no horizonte enfumaçado. 

 

 

 

 

 

Imagem 89: Hipólito Caron, Paisagem com rio em Minas 

Gerais, 1891. Coleção particular, Rio de Janeiro, RJ. 

 

Imagem 90: Castagneto, Embarcação em 

alto-mar, 1894. Óleo sobre madeira, 12,5 

x 22 cm. Coleção desconhecida. 

 
Imagem 91: Castagneto, Enseada com 

pedras e canoas, 1898. Óleo sobre 

madeira, 24,5 x 32,5 cm. Coleção 

particular. 

 

  

Outros dois quadros desta série são: Vista de Sete Lagoas em Minas Gerais e 

Paisagem Sabará, Minas Gerais. Em um documento encontrado na biblioteca da 

Pinacoteca de São Paulo temos a informação que Vista de Sete Lagoas em Minas Gerais 

(imagem 92) foi a leilão em 1986 sob o título Paisagem da Lagoa Santa, hoje ela 

pertence à coleção de Sérgio Fadel. À primeira vista, esta tela e a obra Paisagem 

Sabará, Minas Gerais 
228

 (imagem 93) são semelhantes, as duas possuem estruturas 

compositivas equivalentes e parecem representar o mesmo lugar, mas basta um segundo 

olhar para desenvolver as diferenças.  

                                                 
228

 Esta obra foi leiloada em 28/09/2016. Site Godofredo França escritório de arte: 

<http://www.godofredofrancaleiloes.com.br/peca.asp?ID=2079671> Acesso em: 28/08/2017. 
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Primeiramente a palheta difere as telas. A primeira, quase monocromática, sob a 

luz do entardecer apresenta um espelho d‟água tranquilo, refletindo na superfície a 

claridade do céu azulado e o horizonte contado por montanhas. No primeiro plano, há 

uma estreita faixa de vegetação rasteira e agreste de onde crescem tímidas palmeiras no 

canto esquerdo. Movimentam a paisagem alguns pássaros voando sobre a água e na 

linha do horizonte as casas com suas chaminés fumegantes. 

Paisagem Sabará, Minas Gerais, possui uma atmosfera quente. No primeiro 

plano o mato enegrecido se estende rasteiramente realçando o espelho d‟água e a cadeia 

de montanhas, ao fundo, banhados pela luz difusa. Ainda neste plano, no canto esquerdo 

a casa e o coqueiro verticalizam a vista.  Na base da montanha, em projeções do terreno, 

tanto do lado esquerdo quanto direito, vemos elementos arquitetônicos.  

 

 

Imagem 92: Hipólito Caron, Vista de Sete Lagoas 

em Minas Gerais, 1891. 48 x 73 cm. Coleção 

Sergio Fadel.  

Imagem 93: Hipólito Caron. Paisagem Sabará, 

Minas Gerais, 1891. Óleo sobre tela, 54 x 65cm.  

Acervo desconhecido. 

 

Conforme indicado, presumimos que as obras analisadas e citadas neste tópico 

foram realizadas para uma exposição em 1891. Esta exposição de Hipólito Caron foi 

bastante comentada nos periódicos da época. Na Gazeta de Notícias, o crítico chega a 

dizer que Caron sempre seguiu com muito escrúpulo a “lição do natural”, mas desta vez 

mudou um pouco sua orientação. O colunista aponta existir em todas as obras grande 

facilidade e grande presteza de processo, mas estas qualidades parecem exageradas, 

dando aos seus quadros uma “feição de mercantilismo”, característica esta, segundo ele, 

desconhecida até agora nas produções de Hipólito Caron. O autor ainda revela sentir 

duas preocupações que dominaram o artista ao realizar esta série: ostentar facilidade e 

obter luz pela dureza do desenho e das nuances claro-escuro. Terminando a crítica o 
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autor deseja ao artista: “volte ao bom caminho e realize as esperanças, que todos 

depositavam nele” 
229

. Posteriormente, o também carioca Diário do Comércio escreveu 

sobre a exposição:  

H. Caron expôs no salão da casa De Wilde uma boa galeria de quadros 

seus, paisagens de real valor artístico.  

Compõe-se de vinte e tantas telas a brilhante exposição, e sem 

nenhuma destacar, pode-se bem afirmar serem todas dignas de 

estudioso artista, para quem a nossa majestosa e vibrante natureza tem 

sido um precioso livro, sempre aberto e sempre novo, por mais que se 

o leia e releia. 

Há bastante tempo que não apareciam entre nós quadros de H. Caron, 

e, portanto é fácil de imaginar-se a curiosidade com que artistas e 

amadores têm corrido ao salão De Wilde. Progrediu o artista? 

Estudou? Aprendeu? 

Não há mudança notável para melhor, nos novos quadros do hábil 

pintor. Sempre a mesma violenta luz tropical envolvendo a vegetação 

luxuriante, ora de um verde sombrio, ora de um leve tom de 

esmeralda, aqui de um verde flamejante, as vezes de um ligeiro verde 

marinho; sempre a mesma firmeza na distribuição dos detalhes; 

sempre entretanto a mesma monotonia luminosa, sempre, entretanto, o 

mesmo céu quente dos dias de sol abrasador. 

Isto, porém, pode não ser um defeito, antes será uma fidelidade 

requintada na cópia da fulgurante natureza das terras de Minas, onde o 

inteligente artista foi beber a inspiração, com que bordou os seus 

belíssimos quadros 
230

. 

 

Assim seguiram muitas críticas à exposição de Hipólito Caron, ora apontando 

bravos elogios, ora alguns problemas e erros nas execuções. Mas em todas elas 

indicando Hipólito Caron como uma promessa das Belas Artes nacional.  

 

 

 

 

Imagem 94: Sala Juiz de Fora, década de 

1960. Fotógrafo não identificado, Museu 

Mariano Procópio, Juiz de Fora, MG. 
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 Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 1891, p. 1. 
230

 Diário do Comércio, Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 1891, p. 1. 
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Quanto a Vista da Serra do Paraibuna (imagem 82), este quadro foi doado ao 

Museu Mariano Procópio pelo Colégio Academia de Comércio para compor a Sala Juiz 

de Fora, um projeto da diretora do museu Geralda Armond, em ocasião do centenário da 

cidade, já citado na introdução desta pesquisa 
231

. Sendo assim, uma busca por imagens 

do interior da Sala Juiz de Fora foi realizada a fim de conhecermos o circuito no qual as 

obras de Caron pertenciam. Isto posto, localizamos a fotografia (imagem 94) 

pertencente ao acervo ao MMP, tirada dentro da instituição na década de 60 onde vemos 

o quadro entre mobílias, retratos, esculturas e documentos referentes à cidade mineira.   
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3.1.3. Poço Rico Antigo: Hipólito Caron e Juiz de Fora 

 

 

Imagem 95: Hipólito Caron, Poço Rico Antigo, s/d. Óleo sobre tela, 52 x 80 cm.  

Museu Mariano Procópio, Juiz de Fora, MG. 

 

 

 Poço Rico Antigo apresenta uma paisagem segmentada em três planos. A 

imagem configura uma fração de paisagem atravessada pelo rio Paraibuna, e segundo a 

ficha de inventário desta obra, seria as imediações do antigo matadouro de Juiz de Fora. 

No primeiro plano, a estrada de terra batida, em tons ocres e cinzas, vai até os barracões 

e casebres simples ao lado direito da tela. No plano secundário, temos o rio de águas 

turvas, e nele uma pequena embarcação com três indivíduos. Na margem superior, aos 

pés do monte, uma pequena casa com vegetação escassa ao redor.  No topo das 

montanhas, uma vegetação fechada apresenta a mata densa, e o céu muito azul, típico 

das paisagens tropicais de Caron. A paisagem é dividia ao meio por duas árvores 

cuidadosamente pintadas.  

Poço Rico é um bairro de Juiz de Fora situado entre as margens da linha férrea e 

do rio Paraibuna, na região centro-leste da cidade. A região, no século XIX, era a 

principal entrada da cidade servindo de passagem ao Caminho Novo. Em 1861 a 

Estrada União e Indústria, organizada por Mariano Procópio, chegou ao bairro trazendo 

grande impulso para a cidade, pois veio a abrir novos horizontes comerciais e 
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industriais. A União e Indústria contava com 144 quilômetros de Petrópolis até Juiz de 

Fora, colocava a capital do Império em contato imediato com Minas Gerais 
232

.  

 

 

Imagem 96: Hipólito Caron, Paisagem Poço Rico, 1890. Óleo s/ tela, 38 x 55 cm. Coleção particular. 

 

Esta não foi a única vez que Caron representou o bairro juiz-forano. Em 

Paisagem Poço Rico de 1890 (imagem 96), o artista mostrou a entrada da cidade 

situando o ponto de interesse da paisagem ao fundo da composição, e alguns elementos 

organizados em linhas diagonais dirigem o olhar do observador para o horizonte da 

pintura. Essa estrutura compositiva também é vista nas obras de Garcia y Vasques em 

Paisagem do Rio de Janeiro (imagem 97), Antônio Parreiras em Dia de Mormaço 

(imagem 98) e João Baptista da Costa (1865-1926) em Paisagem (imagem 99): 

 

 

Imagem 97: Garcia y Vasques, Paisagem do Rio 

de Janeiro, s/d. Óleo sobre tela, 56,5 x 96,5 cm. 

Coleção particular. 

 

Imagem 98: Antônio Parreiras, Dia de mormaço, 

1900. Óleo sobre tela, 68 X 106. Pinacoteca do 

Estado de São Paulo, SP. 
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 LAGE; ESTEVES. Op. Cit., p. 59. 
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Imagem 99: João Baptista da Costa, Paisagem, s/d. Óleo sobre tela, 36 x 46 cm. Acervo desconhecido. 
 

  

 Outros dois quadros sob o título evocando o bairro juizforano Poço Rico foram 

encontrados em duas publicações contemporâneas a Hipólito Caron. O primeiro 

Almanaque de Juiz de Fora de 1891, cujo diretor literário era Silva Tavares,  foi ornado 

com cinco fotografias, entre elas Poço Rico (imagem 100) de Hipólito Caron. Havia 

nesta publicação um poema de Jackenfor com mesmo título da obra, no qual se referia 

ao pintor. Esta era uma publicação comercial, industrial, literária, recreativa e 

administrativa. Ali, no item Cenógrafos e decoradores encontramos o endereço do 

atelier de Caron e Francisco Alves Machado de Carvalho. O nome do artista também 

aparece no que diz respeito ao Centro Philotécnico Mineiro, sendo o artista vice-

presidente e professor da instituição. Mais tarde, em 1915, este quadro também figurou 

o livro mencionado anteriormente Álbum do município de Juiz de Fora. O livro de 

Albino Esteves é composto por textos e imagens de variadas origens, como de acervos 

particulares ou ilustradores que registraram suas visões sobre Juiz de Fora e seus 

distritos. Entre esses cânones, o quadro de Caron foi usado para representar o bairro 

Poço Rico na publicação. 

Em 1890, a Revista Ilustrada compatilhou com seus leitores imagens de alguns 

quadros concorrentes na Exposição Geral daquele ano. Entre os quadros de Souza Pinto, 

Rodolpho Amoedo, Henrique Bernardelli, Benevenuto Berna e Antônio Parreiras, o 

crítico Angêlo Agostini diz o seguinte do Poço Rico (imagem 100): “Esplendida 

paisagem nacional. Efeito de sol apino raramente visto...em quadro. Decididamente 
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Caron da-se bem com o sol tropical.
233

” Esta fala de Agostini supostamente se refere a 

uma comparação a produção do artista enquanto estava na França. Estes quadros 

tiveram grande repercusão no Brasil, algumas negativas, que iremos tratar adiante. 

 

 

Imagem 100: Hipólito Caron, Poço Rico, s/d. Esta 

fotografia ilustra o Almanaque de Juiz de Fora, 

ano I – 1891, p. 96. 

 

Imagem 101: Hipólito Caron, Poço Rico, s/d. Esta 

imagem ilustra a Revista Ilustrada, 

ano 15, n. 587,1890. 

  

Além de Poço Rico (imagem 101), Hipólito Caron apresentou na Exposição 

Geral outras oito obras: Manhã de agosto (França), Ladeira de Santa Teresa, Tanque de 

Briet (Niévre, França), Planície de Plecadeux (Morbihan, Bretanha, França), Pôr do sol 

(Sarthe, França), Praia Formosa, Coradouro e O Sena em dia de inverno. 

 Nesta exposição Hipólito Caron, assim como, Antônio Parreiras, Antônio Alves 

do Valle de Souza Pinto, João Baptista Pagani, Estevão da Silva e Mne. Mari Buchillon 

de Saint-Denis receberam a 2ª medalha de ouro 
234

. 

O Jornal do Comércio de 06 de abril de 1890 descreve da seguinte forma a 

presença das obras de Caron exibidas nesta exposição:  

 
[...] Hipólito Caron, ex-aluno da Academia e que atualmente reside em 

Juiz de Fora. Apresenta nove quadros, nove telas rigorosamente 

copiadas do natural e em que o nosso artista ostenta uma observação e 

um colorido verdadeiramente mágicos. A Planície de Plecadeux 

(Morbihan) é um primor de harmonia e de perspectiva aérea. O Pôr do 

sol (Sarthe) é um dos quadros da atual exposição, que mais merece ser 

visto e estudado.  

O acaso tem sido desde séculos a ambição de todos os paisagistas, 

naturalmente porque é impossível ou quase impossível representá-lo. 

Gastam-se tubos de vermelhão, de crome, de todos os amarelos e 

encarnados brilhantes, que tem produzido a indústria dos fabricantes 

de tintas a óleo; mas os acasos continuam a aparecer, quase sempre 

nos quadros, com fulvo esplendor...de uma candeia mal espevitada! 

O único meio porque se tem conseguido até hoje, dar um tal ou qual 

efeito do sol, no acaso, é o de sacrificar tudo quanto cerca o foco 
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luminoso, em uma tinta escura e pardacenta. Pelo constante do escuro, 

o sol parece claro; mas a ilusão regula pela força das cenografias. 

Caron também quis fazer o seu Por do sol, mas conseguiu-o pelo 

artifício do manejo do pincel, que corre todo para o centro, dando 

como que uma vibração, permita-se nos o termo, à transferência do 

céu. Na composição do Sr. Caron, o vermelhão e os amarelos vivos 

ficaram nos tubos, é a harmonia do conjunto do quadro que dá o efeito 

do acaso. É um por do sol modesto, se quiserem; mas 

inconscientemente o observador adivinha aquela hora melancólica e 

poeta, sem que possa entrar na análise dos processos e expedientes 

adotados pelo pintor. Manhã de Agosto (França), Poço Rico (Juiz de 

Fora), Ladeira de Santa Teresa, Tanque de Briet (Niève), Praia 

Formosa, Coradouro e o Sena em dia de inverno são telas dignas do 

maior elogio e que com as suas modestas dimensões, ornarão 

elegantemente um gabinete ou uma sala de amador de belas artes 
235

. 

 

 

Constatamos que, a este crítico, as telas de Caron agradaram, tendo em vista o modo 

como define a maneira do artista realizar os efeitos luminosos das paisagens no qual ele 

chama de “acaso”.  

Em junho deste mesmo ano a direção da AIBA indicou ao Estado a aquisição de 

vinte produções artísticas exibidas na última exposição, sendo: 8 de Henrique 

Bernardelli, 8 de Antônio Parreiras, 2 de Hipólito Caron, 2 de Pagani, 2 de Eliseu 

Visconti e 1 de cada um dos outros pintores nacionais seguintes: Ferraz de Almeida 

Junior, Castagnetto e Estevão Silva 
236

.  

Contudo, um ano antes da Exposição de 1890, o quadro Manhã de Agosto, já 

havia chamado atenção, pois foi indicado para integrar a coleção da Galeria Nacional, 

como conferimos na carta enviada para Vossa Majestade Imperial em 09 de janeiro de 

1889:  

Senhor 

Hipólito Caron, ex-aluno da Academia Imperial das Belas Artes, onde 

por seu zelo e devotamento a arte que professa, obteve os melhores 

prêmios; tendo-se demorado na Europa aperfeiçoando com bons 

mestres o que aqui adquirira, vem respeitoso propor a V. M. I. que 

mande seja comprado para a Galeria Nacional, o quadro de sua 

composição, representando: "Manhã de agosto" por ele pintado do 

natural, em França.  

O suplicante pede a V. M. I. que mande o pessoal encarregado do 

exame, dar o devido valor a esse trabalho, nestes termos. E. R. M. Rio 

de Janeiro, 9 de janeiro de 1889 
237
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Ainda não identificamos quem seria E.R.M., mas conforme os registros da 

AIBA, em 14 de janeiro de 1889, essa carta chegou até o diretor interino da academia 

por ordem do Ministro do Império. Portanto, pesquisando as atas da academia do ano de 

1889, não obtivemos mais informações sobre possível compra do quadro. Então 

sugerimos que esta transação não aconteceu, afinal, como vimos anteriormente, Manhã 

de agosto (França) esteve na Exposição Geral de 1890, a não ser se, levarmos em conta 

a possibilidade de existirem duas obras sob o mesmo título. 

Não temos informações se Hipólito Caron em algum momento realizou uma 

série destinada as paisagens do Poço Rico, portanto, é uma hipótese a se considerar pelo 

fato das imagens 23 e 28 serem de 1890. Desta forma, Poço Rico Antigo, pode fazer 

parte das paisagens realizadas naquele período pois, Hipólito Caron já vivia em Juiz de 

Fora e tal localidade é muito próxima ao centro da cidade onde o artista mantinha 

atelier. Assim sendo, podemos deduzir que Caron pode ter aproveitado a facilidade de 

locomoção para realizar seus estudos sobre as paisagens locais. 

Conforme as informações da ficha de inventário de Poço Rico Antigo, este 

quadro foi doado por D. Eugênia Nunes Batista de Oliveira – viúva de Francisco Batista 

de Oliveira
238

 – à Academia de Comércio de Juiz de Fora. Posteriormente os padres do 

Verbo Divino doaram esta obra ao MMP, para, assim como Vista da Serra do 

Paraibuna, compor a sala Juiz de Fora. O documento referente ao quadro ainda 

menciona ele ter sido restaurado em 1996 por Carmem Salgado no laboratório de 

restauração do museu. 

 Poço Rico Antigo tem grande representatividade quanto ao seu significado para a 

sala na qual foi doado. Primeiramente por causa de Hipólito Caron, filho ilustre de Juiz 

de Fora, e quanto ao Sr. Batista de Oliveira, empresário de grande relevância para a 

cidade mineira. Assim como Vista da Serra do Paraibuna, esta também foi encontrada 

em uma fotografia de dentro do MMP na década de 1960, vejamos: 
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Imagem 102: Sala Juiz de Fora, década de 1960. 

Fotógrafo não identificado, Museu Mariano 

Procópio, Juiz de Fora, MG.  

 

 

 

Nesta fotografia, além de Poço Rico Antigo, também reconhecemos, no centro 

da imagem uma fotopintura de Hipólito Caron: 

 

 

Imagem 103: Recorte da fotografia da Sala Juiz de 

Fora, década de 1960.  

Imagem 104: Hipólito Caron, fotógrafo não 

identificado, s/d. Acervo fotográfico do Museu 

Mariano Procópio, Juiz de Fora, MG.  
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3.2. Caron e a Academia Imperial de Belas Artes (1880-1884)  

 

Hipólito Boaventura Caron ingressou em fevereiro de 1880 na Academia 

Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro, aos 16 anos de idade 
239

. Naquele período 

João Zeferino da Costa (1840-1915) era o professor das aulas de paisagem da AIBA, 

assim como Leôncio da Costa Vieira (1852-1881) e Georg Grimm respectivamente 

lecionaram nesta cadeira. No ano seguinte ao ingresso de Caron, na exposição dos 

alunos da academia, o jovem pintor já teve seu talento reconhecido conquistando a 

medalha de prata no concurso da aula de paisagens 
240

. 

Consideramos a obra Rio Paraíba do Sul (imagem 105) de 1880, uma das 

primeiras faturas de Caron enquanto aluno da academia 241. A paisagem se estrutura a 

partir de três planos de representação, sendo no primeiro o rio, e no segundo o artista 

situa elementos verticais como árvores e formações rochosas, enquadrando a vista e 

dirigindo o olhar para o plano de fundo da pintura, zona de luminosidade mais intensa. 

A cadeia de montanhas azuladas ao fundo completa a paisagem em perspectiva 

atmosférica. 

 

 

Imagem 105: Hipólito Caron, Rio Paraíba do Sul, c. 1880. Óleo sobre cartão francês,  

22 x 34,5 cm. Coleção desconhecida. 
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Em 1882 Hipólito Caron foi aprovado como professor de desenho elementar no 

curso profissional do Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro 
242

. Mantida pela 

Sociedade Propagadora das Belas Artes, o Liceu era uma instituição com o ideal de 

proporcionar estudo profissionalizante nas áreas das belas-artes aplicadas aos ofícios e à 

indústria. Era voltada especialmente para homens livres de classe operária, mas a 

entidade foi pioneira ao aceitar, desde 1881, mulheres em cursos profissionais 

especialmente dedicados a elas 
243

.  

A Sociedade Propagadora das Belas Artes foi criada e dirigida por Francisco 

Joaquim Bethencourt da Silva (1831-1911). No ano de 1882 assumiu a iniciativa de 

rivalizar com a Academia Imperial das Belas Artes, organizando uma grande exposição 

pública de pintura, desenho, escultura e arquitetura. Inaugurada em 18 de março na sede 

da instituição com a presença do imperador Dom Pedro II, a exposição contava com 408 

obras apresentadas por 70 artistas, onde cerca de um terço eram de autoria de Georg 

Grimm 
244

.  

Após a exposição da Sociedade Propagadora das Belas Artes o nome de Georg 

Grimm foi apontado por alguns críticos para ocupar na AIBA a cadeira de "paisagem, 

flores e animais", em substituição aos mestres Victor Meirelles (1832 - 1903) e Zeferino 

da Costa (1840 - 1915). Decerto, o jovem Hipólito Caron presenciou esta exposição que 

resultou na contratação do pintor alemão para lecionar interinamente na AIBA, onde 

Caron estudava há dois anos.   

Carlos Levy descreve que Grimm, tomando seu lugar na AIBA no dia 1º de 

maio de 1882, estimulou seus alunos a “sentirem verdadeira paixão pela natureza e suas 

possibilidades de representação visual”. Além disso, o novo professor exigiu com “energia 

e autoridade” que seus quadros fossem “inteira e exclusivamente realizadas ao ar livre, 

eliminando assim a hipótese de que a perfeita sensibilidade que considerava imprescindível 

para a execução de tais trabalhos fosse adulterada por eventuais tentações maneiristas” 
245

. 

Exemplos deste modo de pintar são os quadros de Georg Grimm e seu aluno Garcia y 
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Vasques, ambos sob o mesmo título:  Vista do Rio de Janeiro tomada da rua Senador 

Cassiano em Santa Teresa (imagens 106 e 107). 

Inicialmente percebe-se a qualidade superior da obra do mestre. Feitas a partir de 

um ponto de vista semelhante, a pintura de Grimm (imagem 106) apresenta um 

panorama detalhado enquanto o trabalho de Vasques (imagem 107) abarca uma área 

menor em virtude da escolha do suporte vertical, sendo esta a principal diferença 

compositiva. As palmeiras afrente da paisagem em Vasques é o ponto focal, ao passo 

que em Grimm, o destaque são os elementos arquitetônicos iluminados pela luz 

alaranjada do fim da tarde.  

 

 

Imagem 106: Georg Grimm, Vista do Rio de Janeiro tomada 

da rua Senador Cassiano em Santa Teresa, 1883. Galeria de 

Arte, RJ. 

 

 

Imagem 107: Garcia y Vasques, Vista do 

Rio de Janeiro tomada da rua do Senador 

Cassiano, em Santa Teresa, 1882.  Museu 

Imperial de Petrópolis, RJ. 
 

 

Apesar da historiografia da arte e a crítica da época atribuir ao professor alemão 

o método de pintura en plein air, esta não era novidade no meio artístico brasileiro. De 

acordo com Ana Maria Cavalcanti, alguns documentos, anteriores a 1880, relevam que 

aos “pintores paisagistas formados pela Academia incluía o esboço do natural, ou seja, a 

pintura de paisagem realizada in loco” 
246

. Sendo assim, a prática dos pintores 

paisagistas formados na academia incluía a pintura de paisagem executada frente ao 

motivo. Desta forma, mesmo a pintura en plein air não sendo vista como uma obra 

cometida para ser exposta, ela era o início da tela definitiva. 
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Sobre a valorização da pintura en plein air, assim como, o entendimento de seu 

papel como trajeto para a arte moderna, Cavalcanti mostra que não surgiram como 

ideias dos críticos brasileiros. Essas ideias surgiram na Europa, com o impressionismo, 

e logo influenciaram o meio artístico brasileiro corroborando para a aceitação da versão 

da falta de pintura ao ar livre antes de 1880 no ensino da AIBA, isto é, era o anseio da 

nova geração de se tornar moderna aos moldes da arte europeia 
247

.   

A respeito da metodologia de Grimm, na publicação da Revista Ilustrada em 

1882, Ângelo Agostini reconhece que o professor não fazia “parte da panelinha”, ele só 

se entende com seus alunos levando-os para o campo, e lá lhes diz: “- Esta é a 

verdadeira Academia de Belas Artes. Olhem para esta esplendida natureza e procurem 

senti-la; impressionem-se com ela e transmitam sobre a tela essa mesma impressão”. O 

crítico resume os ensinamentos de Grimm, dizendo: com apenas quatro “borradelas 

artisticamente atiradas”, o mestre ensina praticamente o modo de interpretar a natureza. 

Agostini continua a matéria falando sobre os alunos de Grimm: “É assim que os Srs. 

Vasques e Caron conseguiram fazer nos 6 meses, em que aprendem com o Sr. Grimm, o 

que nem em 6 anos teriam feito com os outros professores da Academia” 
248

. Logo, 

Gonzaga Duque também proclamou sua impressão sobre o professor bávaro: 

 
Grimm, um robusto homem de quarenta anos: rosto másculo, 

ruborizado, olhos azuis e miúdos, melena e longas barbas louras, 

nesse meio convencional, fez o efeito de um revolucionário temido 

por entre uma turba de medrosos. Era ele o único que ali pisava forte 

com os sapatos ferrados de andarilho. Quando tomou conta da cadeira 

que o governo lhe concedeu por contrato, mediu os alunos, perfilou-se 

como um artilheiro, e, puxando para os olhos a aba do largo chapéu de 

feltro, disse com sua voz germânica: 

- Quem quer aprende pintar arruma cavalete, vai pra mato 
249

.  

 

Na época da contratação de Georg Grimm, entre os alunos matriculados na 

AIBA frequentadores das aulas de paisagem estavam o italiano Giambattista Castagneto 

(1851 - 1900), Hipólito Caron e o espanhol Garcia y Vasques (ca.1859 - 1912). Como 

aluno amador, Joaquim José da França Júnior (1838-1890) e o português Francisco 

Ribeiro (ca.1855 - ca.1900), logo este requisitou sua matrícula formal 
250

. Já no início 

de 1883, Antônio Parreiras (1861 - 1937) solicitou e obteve seu ingresso na Academia 
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e, logo, realizou Meu primeiro estudo a óleo (imagem 108) paisagem também 

produzida por França Júnior em Largo da Lapa (imagem 109). 

Elaborados em 1883, os estudos de Antônio Parreiras e França Júnior remetem 

ao mesmo local. Ambos possuem os mesmo elementos, porém em Meu primeiro estudo 

a óleo, o artista abarcou uma quantidade maior da paisagem por seu suporte estar na 

horizontal. O ponto de vista é o mesmo, de acordo com o título do quadro de França 

Júnior, um canto do Largo da Lapa no Rio de Janeiro. Pensamos que estes podem ser 

resultados das aulas ao ar livre do mestre Georg Grimm, tendo em vista as composições 

similares dos alunos: as massas escuras no primeiro plano, as árvores do lado direito, o 

casebre mal cuidado, as três tinas d‟água, os espaços onde vemos o chão batido de terra 

e o céu azul.  

 

 

Imagem 108: Antônio Parreiras, Meu primeiro 

estudo a óleo, 1883. Óleo sobre tela, 20 x 29,3 cm. 

Museu Antonio Parreiras, Niterói, RJ. 

 

Imagem 109: França Júnior, Largo da Lapa, 1883. 

Coleção Paulo Berger. 
 

Retornando ao ano de 1882, a exposição dos alunos da Academia Imperial de 

Belas Artes redeu a Caron importantes prêmios. O pintor ganhou duas pequenas 

medalhas de ouro, uma em desenho figurado e outra em paisagem, e o Prêmio D. Pedro 

I, a maior distinção concedida pela academia
251

.   

O Prêmio D. Pedro I, medalha comemorativa da inauguração da AIBA, foi 

oferecida pelo Sr. Marcelino de Avelar e Almeida (1822-1898), barão de Massambará. 

Esta deveria ser conferida sob o título “Prêmio D. Pedro I” ao discente que mais se 

distinguisse no concurso do ano escolar. Três alunos foram indicados como os mais 
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aproveitados nos estudos e concursos daquele do ano, a saber: Jorge Mirandola Júnior, 

Domingos Garcia y Vasques e Hipólito Boaventura Caron; a este coube o prêmio pelo 

voto unanime da Congregação dos professores 
252

. 

 

 

Imagem 110: Anverso da medalha comemorativa a 

Inauguração da AIBA, 1826 
253

. 

 
Imagem 111: Reverso da medalha comemorativa a 

Inauguração da AIBA, 1826. 

 

 

A exposição da AIBA, era composta de quatro salas onde encontravam-se os 

trabalhos anuais dos alunos da academia, e nelas, segundo Júlio Dast “regurgitavam 

curiosos”. A sala dos paisagistas era a menos repleta, porém, Dast aponta que mais de 

um trabalho era capaz de demorar a atenção do visitante. O escritor cita duas paisagens 

uma de Domingos Garcia y Vasques e outra de Hipólito Boaventura Caron, pois para 

ele esses pintores se revelavam duas brilhantes promessas. O ponto de vista das duas 

obras é o mesmo, um canto de São Cristóvão, de acordo com Dast, ambas foram 

tratadas com “o mesmo vigor, com a mesma vida; as árvores, ao lado direito, são as 

mesmas, as mesmas casuarinas e por entre elas a mesma aragem fresca, agradável. São 

dois quadros quase já de mestre” 
254

.  

Do ano desta exposição, trazemos o quadro Vista da Gamboa (imagem 112), e 

através dela temos acesso ao aprendizado do jovem artista que há pouco se tornara 

aluno de George Grimm. Nesta paisagem urbana carioca os casarios e sobrados brancos 

e brilhantes vão até o terceiro plano criando uma diagonal descendente muito bem 

estruturada possibilitando o artista compreender uma visão mais ampla, com os 

                                                 
252

 Relatório do diretor da Academia das Belas Artes, 1882, p. 3. EBA/UFRJ. 
253

 Medalha da Inauguração da Academia Imperial de Belas Artes, 1826. A medalha foi feita em ouro ou 

prata, 45 mm. Anverso da medalha: Na orla, a legenda: PEDRO I IMPERADOR DO BRASIL. No 

campo: busto do Imperador, à esquerda, com manto. Sob o corte, o nome do gravador: Z. FERREZ. 

Reverso: A inscrição em sete linhas horizontais: PETRO PRIMO / BRAS. IMPERATORI / PERP. 

DEFENSORI / INAUGURATA / ACADEMIA B. ARTIUM / D. / MDCCCXXVI; circulada de dois 

ramos de louro, atados com um laço. (Acervo do Museu Imperial – Petrópolis - RJ).  
254

 Revista Ilustrada. Rio de Janeiro, Ano 7, n. 326, 1882, p. 2. 



126 

 

elementos dispostos em uma composição coerente. À esquerda as edificações 

deslumbram suas fachadas brancas reveladas pelo foco de luz entrando pela direita da 

pintura. Elas pendem em ponto de fuga até o horizonte, e as muretas das casas seguem 

uma bifurcação até à direita da tela, onde existem telhados de outras casas, o mar azul e 

plácido com embarcações ancoradas.  

 

 

Imagem 112: Hipólito Caron, Vista da Gamboa, 1882. Óleo s/ tela, 41 x 73 cm. 

Coleção Sergio Fadel, Rio de Janeiro, RJ. 

 

 

A Gamboa foi um dos bairros mais representados do Rio de Janeiro. Em 1840 o 

artista suíço Louis Buvelot (1814-1888), residente no Brasil desde 1835, realiza 

diversos registros de paisagens natural e urbana fluminenses, inclusive a Gamboa 

(imagem 113) 
255

. Louis Buvelot trata a paisagem em um ponto de vista díspar a Caron, 

quando coloca os casarios próximos ao mar em primeiro plano. No segundo, Buvelot 

foca na edificação central da paisagem, aplicando luz sobre ela revelando detalhes da 

construção e vegetação ao entorno. Análogo ao trabalho de Caron, a mesma cadeia de 

montanhas ao fundo em perspectiva aérea indica a profundidade do quadro.  
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Imagem 113: Louis Buvelot, Vista da Gamboa, 1840. Óleo sobre tela, 39 x 47,20 cm.  

Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro, RJ. 
 

 

Retornando aos desdobramentos da exposição dos alunos da academia, mesmo 

após a contratação de Grimm, a instituição é fortemente criticada. Na publicação da 

Revista Ilustrada, onde Dast fez seu comentário, o jornalista Ângelo Agostini, sob o 

pseudônimo “X”, escreveu duras palavras aos professores da AIBA:  

 
No domingo 17 do corrente, fui a Academia das Belas Artes, ver a 

exposição dos trabalhos executados este ano pelos futuros Rafaeis e 

Miguel Ângelos brasileiros, e mais do que nunca fiquei convencido de 

que para aprender a desenhar ou pintar, é preciso nunca entrar neste 

estabelecimento, onde nada se ensina, nada se aprende, e que pela sua 

inutilidade não serve senão para desanimar qualquer que tenha 

vocação para as belas artes. O atraso de tudo aquilo e a apatia que se 

apossou de quase todos os alunos que lá estão a borrar papel e telas, é 

devido, não á falta de modelos, como dizem, mas á falta de 

professores 
256

. 

 

 

O crítico garante e desafia a quem provem o contrário, ou seja, não há entre os que 

ocupam as cadeiras de desenho figurado e de pintura, “um só que saiba desenhar” 
257

. 

Seguindo a crítica, Agostini conta não faltar nem boa vontade nem inteligência de 

grande parte dos alunos da academia, para que esta possa formar futuros artistas, se 

encontrassem quem os soubesse guiar convenientemente 
258

. Assim como Dast, 

Agostini também faz uma menção ao concurso da aula de paisagem: 
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O concurso da aula de paisagem é a maior prova do que avanço; a tela 

do aluno Domingos Garcia y Vasques, e a do seu competidor que o 

segue de perto, Hipólito Boaventura Caron, são duas paisagens que 

agradam aos mais exigentes e revelam dois futuros artistas que muito 

honrarão a nossa Academia, assim como honram atualmente o seu 

distinto mestre o Sr. G. Grimm, autor de umas belas paisagens que 

muito admiramos na ultima exposição do Liceu de Artes e Ofícios 
259

. 

 

 

 Em 15 de abril de 1883, Hipólito Caron produz sua primeira exposição 

individual, como mencionado anteriormente. Esta realizada em um dos salões da 

Câmara Municipal de Juiz de Fora, com duração de cinco dias. Conforme O Pharol, 

poucos foram os quadros expostos, por não ter sido possível ao jovem artista reunir 

quantos tem produzido, e muitos ficaram na corte. Mas, de acordo com o periódico, “se 

pequena em número é notável no valor essa exposição, que representa o esforço de uma 

inteligência vigorosa, e já laureada” 
260

. 

Entre os quadros, esteve na exposição a cópia das Cenas da Calábria, exposta 

em 1882 na Academia de Belas Artes, onde obteve a medalha de ouro. Também 

estiveram lá os seguintes trabalhos 
261

: 

- O quadro do concurso de 1881 da aula de paisagens, premiado com a medalha de 

prata.  

- O quadro Ocaso do Sol, estudo en plein air, representa o efeito dos últimos raios de 

luz em um pitoresco sítio da Praia Formosa. 

- O trabalho intitulado Reminiscência, original do artista e executado em Juiz de Fora. 

- A pintura marinha A Pesca, de acordo com o jornal, apreciada pelo expressivo do 

colorido e bem acabado dos contornos, o trabalho mais recente do artista. 

- E finalmente, entre os trabalhos a óleo duas miniaturas, Bethlem e Rua da Amargura, 

para as quais serviu-se o artista de duas fotografias, sendo seu todo o colorido. 

- No gênero aquarelas, expôs uma que representa o terceiro ato da Ópera Roberto do 

Diabo e outra o arco Constantino em Roma. São ambos de efeito cenográfico. 

 Ainda em 1883, A Gazeta Literária, do Rio de Janeiro traz algumas críticas a 

artistas como Rodolfo Amoedo, na época pensionista da academia em Paris, e Aurélio 

de Figueiredo, que expunha na Glace Élégante quadros de sua composição. E nesta 

mesma publicação o autor afirma: 
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“Parece iniciar-se entre nós uma época de florescimento para as Belas 

Artes. Pedro Américo e Victor Meirelles abriram-na brilhantemente. 

Depois, Zeferino da Costa, Décio Villares, Aurélio de Figueiredo, 

Almeida Junior, Bernardelli, Amoedo, Caron e Vasques, parecem 

destinados a serem os continuadores daquelas glórias. Que todos eles 

produzam e possam fundar, estabelecer as bases da escola brasileira 

de pintura, são votos ardentes que fazemos.” 
262

 

 

 

Esta é uma das ocasiões onde Hipólito Caron é apontado entre os grandes nomes das 

artes dos oitocentos no Brasil. Lembrando que naquele ano o jovem pintor tinha apenas 

três anos de academia. No ano de 83 ainda temos a Exposição dos alunos da AIBA, 

onde França Júnior declarou: “Caron, Vasques e Ribeiro são os três precursores de uma 

nova Era, que acaba, felizmente, de raiar para a nossa arte” 
263

. 

Logo, nesta exposição Caron e Vasques chamam a atenção da imprensa, e o 

crítico sob o pseudônimo L.S. realiza alguns elogios aos alunos da academia. Em seu 

discurso, explica o método de ensinar do mestre Grimm, em suas palavras, possui “certa 

extravagância de ensinar paisagem aos seus discípulos in loco, em vez de lhes fazer 

discursos nas salas da Academia” 
264

.  

Conforme L.S., durante dois dias os trabalhos dos alunos estiveram expostos na 

AIBA num vasto salão bem iluminado. De acordo com o crítico, o visitante chegava e, 

“se tinha a infelicidade de começar a sua visita pelo lado direito, olhava para três 

paredes cheias de desenhos de figura, que não sofreriam computo, não direi já com o 

que expõe o Liceu de Artes e Ofícios, mas com os trabalhos de fim de ano de qualquer 

colégio, em que haja uma aula de desenho” 
265

.  

Via-se nesta exposição cerca de vinte paisagens, e como diz L.S., todas em 

pobríssimas molduras, porque eram paupérrimos os autores e tinham apenas a riqueza 

do talento e do trabalho, e enfim, havia ali alguma coisa digna de prender a atenção. 

Contudo, tanto Caron, como Vasques ganharam medalha de ouro como recompensa por 

sua competência 
266

. Em uma efêmera descrição sobre os quadros desses pintores, L.S 

explica: 

Os dois quadros de concurso são de uma verdade palpitante, de uma 

cor local inegável, verdadeiras paisagens brasileiras, reproduzidas 

com a segurança de quem sabe ver a natureza e manejar o pincel. 

Nessas duas paisagens não há uma só figura, apenas umas ondas se 
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quebram na areia da praia, e, no entanto sente-se ali a vida, tão 

fielmente é reproduzida a natureza 
267

. 

 

 

Transportados depois da exposição oficial para a Casa De Wilde, numa sala mais 

acanhada, com menos luz, porém onde estão sós, essas vinte paisagens tomam vulto e o 

que parecia pouco na academia parece muito na Rua Sete de Setembro. E nesta casa, o 

senhor L.S. também esteve e publicou o seguinte:  

 

Não intentam estas linhas fazer reclame, porque apesar de ser escasso 

o número de amadores, os quadros estão quase todos vendidos, e 

quem vê um pouco estas coisas não precisa que lhes recomendem os 

jornais; seria, porém para estimar que o público fosse ver aqueles 

trabalhos e aprender os nomes dos dois moços, Vasquez e Caron, que 

serão em breve dois grandes artistas e aplaudir o Sr. Grimm, que é um 

grande mestre. 

Ao lado deles figura também outro aluno, Ribeiro, que expõe bonitos 

desenhos, que lhe valeram na Academia uma bem merecida medalha 

de prata. É mais um homem de quem se pode esperar alguma coisa. 

E, para terminar, uma boa notícia aos nossos leitores. O professor 

Grimm tem mais um discípulo, que tem feito sensíveis progressos; 

ainda não expôs, mas há por ali meia dúzia de amigos que já lhe viram 

os trabalhos e que falam deles com muitos louvores. É nem mais nem 

menos o França Júnior, que já honrou as colunas desta folha com uma 

série de folhetins, acolhidos com o mais brilhante sucesso, e que agora 

emprega as suas horas vagas a pintar. 

Ali está um, que naturalmente não há de querer vender os seus 

quadros: de modo que quem quiser uma prova desta nova face do seu 

talento o remédio que tem é fazer-lhe a corte, descaradamente, como 

eu. L. S. 
268

 

 

 

 A tela Trecho de litoral em São Domingos (imagem 114) é um dos trabalhos de 

Caron realizado em 1883. É uma paisagem cujo ponto focal está nas rochas do centro da 

imagem, assim como em várias obras realizadas pelo Grupo Grimm. Estes elementos se 

revelam através da fonte de luz entrando por trás da casa, deixando-a nas sombras e 

oferecendo às pedras peso e ângulos oblíquos. A paleta é uniforme e simples, em tons 

azuis – no céu e no sucinto trecho do litoral –, verdes pálidos e ocres no primeiro e 

segundo planos.  A composição dispõe de duas figuras humanas, uma delas em pé 

próximo a canoa as margens do litoral, a outra encontra-se em cima do paredão de 

pedras ao lado da densa formação vegetal, no centro da tela. Mais tarde, Antônio 

Parreiras pinta Trecho de praia no litoral em São Domingos (imagem 115). Nessa tela 

percebemos de imediato a canoa parada na areia que, desde o primeiro plano, em 
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perspectiva conduz ao declive onde acima pousa uma cabana rodeada pela vegetação 

agitada pelo vento. As ondas quebram tranquilas na areia onde sombras revelam o foco 

de luz entrando pela esquerda da imagem. As nuvens acinzentadas são levadas pelo 

vento de encontro às outras embarcações na linha do horizonte. 

 Estas são imagens bem distintas. Em Caron temos uma paisagem monótona e se 

não fosse as figuras, poderíamos dizer ser um lugar praticamente deserto, enquanto no 

trabalho de Parreiras, apesar da ausência humana, todo o movimento encontra-se na 

atmosfera e apesar das nuvens carregadas cobrindo grande parte do céu, quase podemos 

sentir o sol.  

 

 

Imagem 114: Hipólito Caron, Trecho de litoral em São Domingos, 1883. Óleo sobre tela, 33 x 49,2 cm. 

Coleção Jorge Silveira, Niterói, RJ. 

 

 

Imagem 115: Parreiras, Trecho de praia no litoral em São Domingos, 1886. Coleção desconhecida. 
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A atuação de Hipólito Caron na academia finda junto com a de seu mestre. 

Decorridos dois anos e dois meses de contrato interino, e sem previsão de instituir 

concurso para designação efetiva da cadeira de paisagem, Georg Grimm desde 1º de 

junho de 1884 deixa de ser professor da Academia Imperial de Belas Artes, sendo 

substituído por Firmino Monteiro, “que pintava tanto como os alunos de Grimm”, como 

diz Antônio Parreiras 
269

. Sendo assim, ele se muda para Niterói, onde é seguido por 

alunos, inclusive Caron, que abandonaram a academia acompanhando o professor. Este 

evento tornou-se o ponto crucial para o início do Grupo Grimm. 
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3.3. Caron, o Grupo Grimm e a paisagem en plein air (1884-1885) 

 

No início deste capítulo vimos que a pintura de paisagens en plein air, antes de 

se difundir como atividade específica dos pintores impressionistas na segunda metade 

dos oitocentos, já era adotada pelos pintores europeus como elemento primordial do 

aprendizado, além de estágio para elaboração de composições finalizadas no ateliê.  

A pintura naturalista francesa, como afirma Valéria Piccoli, foi fundada na 

“prática da observação direta da natureza e de seus fenômenos”. Inicialmente essa 

contemplação materializava em esboços feitos com aquarelas (mais tarde a óleo), 

perante a paisagem real propiciando uma abordagem imediata do motivo, assim como 

estudos das circunstâncias da luz em diversas horas do dia e reparos na composição dos 

volumes. Conforme citamos anteriormente, “esse modo de esboçar a paisagem en plein 

air foi popularizado pelos artistas da Escola de Barbizon durante as décadas de 1830 e 

1840 na França” 
270

. 

Georg Grimm, de origem bávara, estudou em Munique na Königlich Bayerische 

Akademie der Bildenden Künste. Nas palavras de Carlos Levy, Grimm foi um 

“desenhista impecável, dado vital para compreensão da solidez formal de suas pinturas 

e do escrúpulo naturalista que foi sua constante obsessão” 
271

. 

O artista alemão chegou ao Rio de Janeiro em 1877. De acordo com a pesquisa 

de Levy intitulada Johann Georg Grimm e as fazendas de café, a mais antiga tela 

pintada por Grimm no Brasil, efetivamente datada, é uma imagem de São Vicente 

oferecida pelo pintor, em 1878, ao Colégio do Caraça na cidade de Santa Bárbara, em 

Minas Gerais 
272

.   

Nos anos seguintes, o pintor alemão realizou diversas viagens pelo interior do 

país. Segundo a pesquisadora Vanda Arantes do Vale o artista percorreu as cidades 

fluminenses Petrópolis e Valença, e a província de Minas Gerais. Recebeu encomendas 

de decorações, como por exemplo, os dois painéis para a igreja de Nossa Senhora do 
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Carmo em São João Del Rei, no ano de 1879, além de várias paisagens de fazendas de 

café 
273

. 

No início de 1880, Grimm se ausenta do Brasil seguindo para Terra Santa. De lá, 

deslocou-se para outros países como Grécia, Turquia, Egito, Itália e França produzindo 

aquarelas, desenhos e pinturas a óleo, muitos deles registros de topografias e paisagens. 

Conforme aponta Carlos Levy, em 25 de julho de 1881, Grimm retorna ao Rio de 

Janeiro e no mesmo navio também estava Thomas Georg Driendl – pintor, arquiteto e 

decorador alemão especialista em arte religiosa 
274

.  

De volta ao Brasil Grimm retoma suas encomendas, grande parte pinturas 

retratando fazendas, como por exemplo, Fazenda Retiro, Fazenda Aliança (imagem 

116) e Fazenda Floresta, três propriedades na freguesia de Bemposta, município de 

Paraíba do Sul, todas as obras realizadas em setembro de 1881
275

. 

Conforme supracitado, 1882 é um ano de satisfação profissional para Grimm, 

após a exposição do Liceu de Artes e Ofícios que elevou seu nome como artista, houve 

a contratação para a cadeira interina na academia e em 1884, por motivos burocráticos 

desliga-se da instituição.  

 

 

Imagem 116: Johann Georg Grimm, Fazenda Aliança em Bemposta, 1881. Óleo sobre tela, 48,5 x 66,0 

cm. Coleção particular, Rio de Janeiro, RJ. 
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Após a saída da Academia, como mencionado anteriormente, o mestre Grimm 

muda-se para Niterói acompanhado de seis alunos. Desde então, Caron, Ribeiro e 

Vasques passam a ocupar parte de um casarão localizado à Rua da Boa Viagem, 

próximo de onde já moravam Grimm e Driendl, e como explica Levy, era uma casa no 

alto da encosta, com uma vista alcançando toda a baía do Rio de Janeiro 
276

. Antônio 

Parreiras morava em Santa Rosa numa casa entre as dunas da restinga e, de lá ao romper 

do dia, partia para Boa Viagem. França Júnior, por ter posses, imaginamos não ser 

problema alugar um quarto ou residência e até mesmo financiar diariamente seu 

transporte entre a capital e Niterói. Já Castagneto, sabemos apenas não ter passado 

muito tempo com o grupo. 

Assim sendo, foi mantida a formação do grupo unido pela primeira vez na 

Academia Imperial de Belas Artes, eram eles: Antônio Diogo da Silva 

Parreiras, Domingos Garcia y Vasques, Joaquim José França Júnior, Francisco Joaquim 

Gomes Ribeiro, Giambattista Castagneto e Hipólito Boaventura Caron. Juntando-se a 

estes jovens alunos, o pintor alemão Thomas Georg Driendl, por vezes substituiu o 

professor nas aulas ao ar livre 
277

. Importante estabelecer o vínculo do Museu Mariano 

Procópio com esses artistas, pois além das peças de Hipólito Caron e Antônio Parreiras, 

o acervo também contém dois quadros de Georg Grimm – Trovador (1875) e Figura 

feminina (1873) – e um de Driendl – Operário (1923). 

A atuação destes artistas era caracterizada pela pintura de paisagem ao ar livre. 

Para eles, a arte poderia, apenas, resultar da expressão livre do artista ao captar um 

momento da vida que passa. Um ótimo exemplo é a obra de Caron Vista da entrada da 

Baía do Rio de Janeiro, tomada da Praia das Flechas (imagem 117). No quadro, Caron 

se aproveita de uma paleta clara e vívida. As nuvens se adensam a esquerda da 

composição projetando uma nuance esbranquiçada sobre o horizonte de um mar e céu 

azul celeste. Os barcos na linha do horizonte movimentam a paisagem. Gradualmente, a 

fonte de luz banha a vista até a extremidade direita, tornando a área imersa em reflexos. 

Vindo da base das rochas ao centro, a faixa de areia em curva, chega até o lado 

esquerdo da tela formando o primeiro plano onde pousam três canoas e um homem 

ordena seu equipamento. Como explica Valéria Piccoli, essa composição em curva é um 

recurso muito recorrente em representações de cenas a beira-mar, acrescentando 
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dinamismo à composição 
278

 e também pode ser vista em pinturas de outros membros 

do Grupo Grimm como: Litoral de Garcia y Vasques (imagem 118), Praia de Santa 

Luzia de Castagneto (imagem 119), Paisagem de Niterói de Francisco Ribeiro (imagem 

120), Praia do Botafogo em dia de regata de Antônio Parreiras (imagem 121) e Porto 

da Piedade em Guia de Pacobaíba de Georg Grimm (imagem 122). 

 

 
Imagem 117: Hipólito Caron, Vista da entrada da Baía 

do Rio de Janeiro, tomada da Praia das Flechas, 1884. 

Óleo sobre tela, 29,5 x 39 cm.  Coleção Edgar da Silva 

Ramos. 

 

 
Imagem 118: Vasquez, Litoral, 1881. Óleo sobre 

madeira, 33cm x 53cm. Coleção desconhecida. 

 

 
Imagem 119: Castagneto, Praia de Santa Luzia, 1884. 

Óleo sobre tela, 37 x 75 cm. Coleção Agnaldo de 

Oliveira, SP. 

 
Imagem 120: Francisco Ribeiro, Paisagem de Niterói, 

1880. Óleo sobre tela colada em madeira, 16 x 24 cm. 

Coleção desconhecida. 

 
Imagem 121: Antônio Parreiras, Praia do Botafogo em 

dia de regata, 1886; óleo sobre tela, 41 x 76 cm. Museu 

Mariano Procópio, Juiz de Fora, MG. 

 

 
Imagem 122: Georg Grimm, Porto da Piedade em Guia 

de Pacobaíba, c. 1885. Óleo sobre tela colada em 

madeira 43,8 x 66,8 cm. Coleção particular, Alemanha. 
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Não foi só pelo litoral que Georg Grimm excursionou com seus alunos, eles 

também estiveram pelos arrabaldes rurais fluminenses. Duas pinturas nas quais vemos a 

influência exercida pelo pintor alemão sob seus discípulos são Paisagem em Icaraí 

(Niterói) de Hipólito Caron (imagem 123) e Paisagem em Niterói de Antônio Parreiras 

(imagem 124). Nelas identificamos uma composição simples, com forte contraste de luz 

e sombra. Ambas retratam paisagens rurais, com estradas de terra, onde nelas 

caminham, vagarosamente, o homem e seu animal. 

O quadro de Caron apesar do homem não estar no centro da cena, toda a 

composição dos elementos leva o olhar para o personagem. Para este efeito, o artista 

usou a vegetação, em verdes escuros, como uma espécie de bastidor. A estrada, em tons 

terrosos claros, reflete a luz do dia, destacando o personagem e as pinceladas em direção 

ao canto direito da tela nos dá a sensação de movimento.  

Paisagem em Niterói de Parreiras (imagem 124) apresenta, praticamente, a 

mesma composição de Paisagem em Icaraí (Niterói), parecem feitas no mesmo local. 

Elas possuem em primeiro plano a vegetação rasteira, estrada em diagonal com árvores 

dos dois lados, figuras humanas e seus animais em atividades. Em Parreiras o 

personagem encontra-se de costas, usando camisa de manga longa branca e calça 

escura. Esta escolha fez com que o personagem quase se fundisse com a paisagem, 

diferente da composição de Caron, colocando o homem com a camisa vermelha, 

conferindo destaque a ele.  

 

 
Imagem 123: Hipólito Caron, Paisagem em Icaraí 

(Niterói), 1884.  Óleo sobre tela, 38,5 x 60 cm. Coleção 

Sergio Fadel. 

 
Imagem 124: Antônio Parreiras, Paisagem em Niterói, 

1885. Coleção particular, RJ. 

 

 

 Trabalhadores rurais e seus animais são vistos com frequência em obras do 

gênero paisagístico. Em geral, essa era a forma desses homens carregarem por toda 

parte seus produtos, insumos e ferramentas. Aline Viana Tomé explica que a julgar pelo 
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âmbito das representações, nos oitocentos existiu uma abertura para temas vivenciados 

por indivíduos das camadas mais baixas da sociedade, tornando-se merecedores de 

serem retratados através da “estética do pitoresco”. O pitoresco adquire valor 

normativo, corrigindo a natureza trazendo-lhe equilíbrio, quando esta natureza encontra-

se incorreta na sua composição, não produzindo um conjunto harmonioso. Portanto se 

faz necessário a busca pela “variedade das formas através de figuras vivas, sempre 

consideradas em seus traços mais gerais”, no entanto o papel do artista seria a 

concepção harmônica do conjunto 
279

.  

Em obras como Paisagem do Rio de Janeiro tendo ao fundo a Igreja da Glória 

de Henri Vinet (imagem 125) e Carroça de feno de John Constable (imagem 126) o 

movimento destas figuras nas paisagens rurais tornou-se presente.  

No quadro de Vinet o homem e o animal seguindo pela estrada de terra, 

margeada por vegetação onde as árvores ocupam quase um terço da tela e o sol incide 

iluminando o horizonte. Vinet trabalha com a paleta em tons terrosos em quase toda 

paisagem, bastante divergente do colorido reproduzido nas telas dos jovens discípulos 

de Grimm. Constable, em 1821, apresenta a carroça de madeira no meio do riacho, 

sendo puxada por duas parelhas de cavalos e conduzida por dois homens. Adiante, uma 

mulher agachada num estrado ligado a casa, aparenta lavar roupa ou apanhar água. 

Mesclas de tons terrosos são vistas em outras partes, destacando o verde do descampado 

das folhagens das árvores, assim como Paisagem em Icaraí (Niterói) (imagem 123) e 

Paisagem em Niterói (imagem 124). 

 

Imagem 125: Henri Vinet, Paisagem do Rio de 

Janeiro tendo ao fundo a Igreja da Glória, s/d. 

Aquarela sobre papel, 23 x 33 cm. Col. desconhecida. 

 

Imagem 126: John Constable, Carroça de feno, 

c.1821. Óleo sobre tela, 130,2 x 185,4. National 

Gallery, Londres,Reino Unido. 
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O método de Grimm, apesar de agradar a alguns críticos, ainda sim era vista 

como uma cópia da natureza. Gonzaga Duque, admirador do pintor, em 1889 escreveu:  

 
O Grimm limitava-se a copiar servilmente o que via, sem derramar um 

pouco de sua alma nas suas telas. Um pau, que desmanchasse o efeito 

plástico de uma paisagem, que ele copiasse, figuraria fatalmente no 

quadro, porque lá estava na natureza. Felizmente os seus discípulos 

mostraram-se, nesse ponto, só nesse ponto, de uma rebeldia louvável, 

aprendendo com ele tão somente o que deviam aprender 
280

.  

 

Paisagem com bois (imagem 127) e Costa do mar em Nervi perto de Gênova na 

Itália (imagem 129), são dois trabalhos de Georg Grimm onde percebemos o que Duque 

quis dizer. Tanto no mar quanto na terra, o pintor transmite com perícia os efeitos de 

cor, sombra, umidade, formação de nuvens e as condições atmosféricas. Hipólito Caron 

em Paisagem com animais (imagem 128) e Rochedo da Boa Viagem (imagem 130), 

assim como o professor, se interessa por captar a natureza como ela se apresenta, 

mantendo-se fiel ao que vê, seguindo a risca os preceitos do mestre, porém mantendo 

suas características pictóricas e individualidade ao mostrar mais luz e brilho em sua 

paleta.  

 

 

Imagem 127: Georg Grimm, Paisagem 

com bois, s/d. Óleo sobre tela, 1884, 58 x 

46 cm. Coleção desconhecida. 

 

 

 

Imagem 128: Caron, Paisagem com animais, 1884. Óleo s/ 

tela, 32,5 x 55 cm. Coleção Sergio Fadel. 
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Imagem 129: Georg Grimm, Costa do mar em 

Nervi perto de Gênova na Itália, 1875. Coleção 

particular, RJ. 

 

Imagem 130: Hipólito Caron, Rochedo da Boa 

Viagem, 1884, Óleo s/ tela, c.i.e, 54,7 x 38,6 cm. 

Coleção Jorge Roberto Silveira, Niterói, RJ. 
 

No ano da formação do Grupo Grimm, foi realizada a Exposição Geral de Belas 

Artes e, apesar de não mais pertencer ao corpo docente da AIBA, Georg Grimm e seus 

alunos não só expuseram suas obras como também foram premiados. Depois do êxito 

do grupo na Exposição Geral de 1884, por seis meses o Grupo da Escola da Boa 

Viagem, como também ficou conhecido na época, continuou as atividades em Niterói, e 

no início do ano seguinte todos foram em excursão de estudo para as montanhas da 

serra dos Órgãos, em Teresópolis. Tempos depois se dispersaram e Georg Grimm, por 

volta do fim de janeiro de 85, seguiu viagem para Minas Gerais 
281

.  

 Em junho de 1885 Grimm está de volta à corte e inaugura uma exposição de 

suas paisagens no Salão De Wilde. Mais uma vez a crítica exalta o pintor como 

podemos conferir na Gazeta de Notícias:  

 
Inaugura-se hoje a exposição de paisagens do pintor Grimm. Já o 

nosso público o conhece e aprecia, mas nem assim terá menos prazer 

em visitá-lo de novo, porque não lhe faltará na exposição nem mesmo 

o prazer da novidade. É que o Grimm progride sempre, e o trabalho 

que acaba em um dia é sempre melhor que o que acabou na véspera. 

Veja, entre os quadros, um em que há apenas mar e rochedos, e digam 

se já viram mesmo nas obras dos grandes mestres, coisa que se 

avantaje muito á artística pericia com que foi feito esse quadro 
282

. 
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Com o fim do Grupo Grimm, França Júnior compartilha suas experiências desse 

período. Ele publica no jornal O País detalhes da convivência do grupo com o mestre 

alemão e, segundo ele, realizou o que Agostinho da Mota (1824-1878) não pôde fazer, 

deixou discípulos. Para Grimm, a paisagem deveria ser a reprodução fiel dos trechos da 

natureza. Convicto desta grande verdade, França Júnior conta que Grimm, nomeado 

professor da Academia das Belas Artes, logo no primeiro dia de aula disse aos 

discípulos naquela linguagem “franca e rude”: “- Quem quer estuda vem comigo. Quem 

é vagabunda fica em casa. Eu não fica aqui. Atelier de paisagista está na meio da rua e 

na campo.
283

”  

Depois disso, alguns alunos olharam uns para os outros e se negaram a segui-lo, 

mas Caron, Vasques e Ribeiro foram os únicos que não tiveram medo das grandes 

barbas do professor e disseram: “- Nós vamos”. No dia seguinte estavam eles instalados 

com seus cavaletes de campo e bancos portáteis em um dos arrabaldes do Rio de 

Janeiro. Tinham diante de si a natureza, nas palavras de França Júnior “os primeiros 

esforços foram titânicos”. O mestre ia vê-los três vezes por semana, os discípulos, 

apenas o avistavam e diziam: “- Ali vem o bicho”. Grimm com sua bengala em forma 

de saca-rolha, as longas barbas, e um chapéu de feltro, olhava para o primeiro, soltava 

uma gargalhada e dizia: 

- Que é que você está pinta ali? 

- É um muro. Dizia Vasques, já meio desequilibrado no banquinho. 

- Mura?! Oh! Isto é tanto mura como anzol parece com garrafa. 

- Mas, seu Grimm, eu vejo assim. 

- Qual vê? Você lá sabe vê. Você está burra!  

E, empunhando a palheta, manchava facilmente e com uma 

proficiência admirável o ponto questionado. Em seguida borrava o 

resto da tela e levantava-se depois dizendo - desenha dentro. Desenha 

dentro - era a sua frase predileta. O desenho para ele era tudo. Se 

Ingres já não tivesse dito - desenho é a probidade da arte - Grimm 

poderia tirar brevê pela ideia. 

 

 

Entretanto França Júnior nos apresenta o outro lado de Grimm, pois para o 

jornalista aquele homem “rude, áspero, cheio de ângulos reentrantes e salientes como as 

pedreiras que ele tão admiravelmente sabe reproduzir”, adorava os três discípulos 

(Caron, Vasques e Ribeiro) como o pai mais extremoso adora seus filhos: 
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O seu coração e a sua bolsa eram deles. O seu maior desejo, a sua 

única preocupação era tê-los sempre junto de si. E para conseguir esse 

desiderato disse um dia aos rapazes: 

- Nós vai agora pinta em São Domingos. 

- Em São Domingos! Disse o Ribeiro, que era o mais pobre da roda. É 

impossível. 

- Por quê? 

- Porque não posso ir lá a pé. 

- Eu também não tenho dinheiro para a barca, observou o Caron. 

- Nem eu, disse o Vasques. 

- Eu já arrancha tudo, diz Grimm. Vocês vão mora em uma casinha 

no - Boa Viagem - perto da minha. 

E os três transportaram para o outro lado da baia toda a bagagem, isto 

é, três cavaletes, três caixas de tintas, três banquinhos e três chapéus 

de sol. 

 

França Júnior descreve a casa em que Caron, Ribeiro e Vasques se instalaram 

em Niterói. Compunha-se de três peças: uma sala, um quarto de dormir e cozinha, sem 

contar o vestíbulo. A mobília da sala consistia em um lavatório de ferro com bacia de pó 

de pedra, sobre a qual descansavam das fadigas os sujos pincéis. Neste cômodo, 

esparsos viam-se telas, chassis, um banco portátil, dois caixões de velas e quatro 

bengalas. Caron e Vasques repousavam à noite, sem cuidados, em um velho colchão. 

Ribeiro descansava na “Divina Providência”, seu único bem, além do cavalete, banco, e 

o chapéu. O jornalista ainda narra a respeito das funções da casa, distribuídas do 

seguinte modo: a Ribeiro - a cozinha; a Vasques a limpeza da casa e a Caron - as 

compras. 

Todos os dias, invariavelmente, ás 6 horas da manhã, Grimm batia-lhes a porta e 

dizia: “- Acorda cambada de vagabundas. E os três saiam para o trabalho”. Muitas 

vezes absorvidos pelo estudo, a maré se enchia e os sitiava, sendo obrigados a voltar 

para a praia quase a nado, trazendo sobre a cabeça a tela e a caixa de tintas. O resultado 

de todas estas contrariedades, de todas estas privações e lutas ali está nas exposições, 

em que os nomes dos três moços figuram com tanta honra para eles e seu mestre. 

Johann Georg Grimm deixou o Brasil em maio de 1887, e em dezembro deste 

ano morreu na cidade de Palermo, Itália. Era um talentoso artista, com grande círculo de 

alunos habilidosos. Gonzaga Duque chegou a comentar que "foram sete discípulos que, 

pela maneira de sentir e interpretar a natureza, pela maneira de traçar e usar das tintas 

deram sete Grimms" 
284

. 

                                                 
284

 DUQUE. 1995, Op. Cit., p.194-195. 



143 

 

Numa entrevista realizada em abril de 1889, Hipólito Caron revela ter guardado 

a primeira paisagem pintada em companhia do saudoso mestre bávaro, quando ainda era 

aluno da AIBA. Dizia ele: “Este quadro guardo-o como uma bela recordação de outros 

tempos. Foi ele que despertou em mim o desejo de trabalhar, de esforçar-me para 

alcançar vitórias”. O artista não faz alusão a qual obra se refere, apenas indica: “Depois 

que o expus na academia é que Ferreira de Araújo e Ângelo Agostini começaram a 

proteger-me, concitando-me a lutar” 
285

.  

Sabemos que Caron tornou-se aluno de Grimm em 1882. Revendo as 

informações citadas referentes à exposição da academia deste ano, vemos Hipólito 

Caron destacando-se recebendo duas medalhas de ouro e o Prêmio D. Pedro I, 

chamando a atenção dos jornalistas mencionados. Seguindo este raciocínio até 1883, na 

exposição individual em Juiz de Fora, a única paisagem indicada que ganhou medalha 

de ouro na exposição de 82 foi cópia das Cenas da Calábria. Sendo assim, este pode ser 

o quadro apontado com tanto carinho pelo artista, no qual declara: “É uma lembrança 

que conservo e da qual não me separarei por dinheiro algum” 
286

. 
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3.3.1. XXVI Exposição Geral da Academia Imperial das Belas Artes de 1884 

 

Vê-se no dia 23 de agosto de 1884, a publicação do jornal Gazeta de Notícias: 

 
Inaugura-se, hoje, às 11 horas da manhã, com presença de SS. MM. 

Imperiais, a exposição de belas artes na nossa academia. 

Esta exposição, relativamente rica, deve exercer uma influência 

manifesta sobre o futuro da arte no Brasil. 

O sistema agora adoptado de fazer pagar as entradas, para de alguma 

forma compensar a escassez de recursos do nosso único 

estabelecimento artístico e habilitá-lo a enriquecer as suas coleções e 

no mesmo tempo estimular os artistas. Merece ser bem acolhido pelo 

público. 

Os nossos artistas, e já os temos hábeis, talentosos e ativos, não tem 

encontrado até aqui apoio oficial bastante para animá-los a grandes 

cometimentos; contribua cada cidadão com seus recursos, e a arte 

nacional terá dignos representantes. 

Na exposição que, hoje, se inaugura, veremos reunido um número de 

quadros de artistas nacionais ou estrangeiros aqui residentes, como 

nunca antes tivemos. Victor Meirelles e Pedro Américo, Aurélio e 

Firmino Monteiro, Amoedo e Almeida, Grimm e Driendl, Belmiro e 

Peres, Fachinetti e Medeiros, Caron, Vasquez, França Júnior, Frate, 

Valle e tantos outros, artistas amadores, alunos da academia, todos 

contribuíram para enriquecer a exposição. 

E sem contar que numa das primeiras salas do pavimento térreo 

ostenta-se pujante o grande talento de Bernardelli, com a sua cópia de 

Vênus Calipigia, e a sua Faceira e o esboço do Christo e a adúltera 
287

. 

 

 

 Esta exposição garantiu grande atenção da imprensa. Considerada a maior e 

mais importante realizada no Rio de Janeiro até então, e a última do período 

monárquico 
288

. Muitos foram os relatos a respeito dos trabalhos apresentados. Ali 

Hipólito Caron expos quatro obras: dois quadros sob o título Paisagem em Santa 

Teresa, Rua do Pau Ferro em Niterói e Praia da Boa Viagem. Nesta o artista 

reproduziu a praia da Boa Viagem em Niterói, RJ, deixando ver ao fundo a entrada da 

barra, com o Pão de Açúcar e a fortaleza de Santa Cruz (imagem 131).   

A Praia da Boa Viagem à primeira vista, trata-se de uma cena corriqueira de 

canto de praia, bem semelhante a diversas obras de autoria dos artistas do Grupo 

Grimm. A composição é estruturada de modo a que metade da cena seja ocupada por 

áreas de céu e água. Na areia, em primeiro plano, três canoas com alguns objetos de 
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pesca nos trazem a sensação dali ser um lugar de muito movimento. Ao fundo vê-se a 

entrada da barra, com o Pão de Açúcar e a fortaleza de Santa Cruz. 

 

 

Imagem 131: Hipólito Caron, Praia da Boa Viagem, 1884. Óleo s/ tela, 50 x 70 cm. 

Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro, RJ. 

 

 

No Dicionário Crítico da Pintura no Brasil, José Roberto Teixeira Leite destaca 

esta paisagem declarando:  

 
Um dos primeiros pintores brasileiros de ar livre, membro do célebre 

grupo de marinhistas e paisagistas que, liderados por Grimm, 

trabalharam em Niterói em começos da década de 1880, Caron tem, 

em Praia da Boa Viagem, uma de suas melhores obras, notável pelo 

colorido, pela liberdade de toque e pela captação dos efeitos 

atmosféricos. 

A composição, comum a vários membros do Grupo Grimm, 

remontaria ao próprio artista alemão. Observe-se a definição dos 

diferentes planos, a justeza das tonalidades e a leveza com que são 

pintados o mar e as nuvens 
289

. 

 

 

O periódico Gazeta de Notícias traz algumas descrições dos quadros de Caron. 

L.S. comenta sobre um deles: “esse quadrinho representa um progresso sobre os outros, 
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como os outros representam algum progresso sobre os do ano passado” 
290

. O crítico 

ainda faz uma breve descrição da obra cujo nome não menciona:  

 
Neste trabalho, a paisagem, que é excelente, é animada por alguns bois, 

muito fielmente pintados, fazendo um quadro sedutor e verdadeiramente 

nosso. A estrada estende-se a perder de vista, e a frente o carreiro está ao pé 

do fogo preparando a refeição. Os animais repousam e respiram da longa 

caminhada ao sol 
291

. 

 

Pela descrição acima, levantamos a hipótese desta tela ser o quadro reproduzido no site 

Arte Data sob o nome Paisagem em Santa Rosa em Niterói (imagem 132), pertencente a 

uma coleção particular do Rio de Janeiro. A obra também aparece no catálogo de 2002, 

Vistas e Paisagens da Enseada de Niterói 1790-1920, de Jorge Silveira, sob o título 

Trecho de paisagem na antiga rua do pau-ferro [Miguel Couto].   

  

 

Imagem 132: Hipólito Caron, Paisagem em Santa Rosa em Niterói, Rio de Janeiro, 1884. 

Óleo sobre tela, 48,5 x 68 cm. Coleção particular, RJ. 

 

Apesar de se tratar de uma obra do início da carreira de Hipólito Caron, não 

deixamos de notar os diversos planos da vegetação, assim como a extensão iluminada 

do caminho à direita da paisagem, como também podemos verificar em Paisagem em 

Icaraí (imagem 123). Diferente das outras paisagens apresentadas até o momento, nesta 

vemos mais figuras, no total são sete bois e um homem. Sobre essa questão, Silveira 
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comenta que para os artistas do Grupo Grimm só a natureza lhes interessava, e quando 

acrescentavam alguma figura à paisagem não havia qualquer função alegórica ou 

destaque especial 
292

. 

  

 

Imagem 133: Detalhe do homem e bois na obra Paisagem em Santa Rosa em Niterói, 

Rio de Janeiro, 1884. 

 

Além da descrição de L.S., no catálogo ilustrado deste evento conferimos o 

desenho (imagem 62) feito pelo próprio Hipólito Caron retratando esta tela 
293

: 

 

 

Imagem 134: Catálogo Ilustrado da Exposição Artística na Imperial Academia das Belas-artes de 1884.  
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 Notamos ser expressiva a semelhança entre o quadro e o desenho publicado no 

catálogo. Sendo assim, se esta for realmente a obra da Exposição Geral de 84, 

possivelmente trata-se de uma dos quadros cujo título é Paisagem em Santa Teresa.  

Além do desenho e do relato de L.S., esta suposição também se baseia perante a 

localização do bairro Santa Teresa no Rio de Janeiro próximo ao Pão de Açúcar, 

representado ao fundo da tela como vemos na imagem 135. Importante pensar que uma 

obra de arte é uma composição de elementos, a construção do artista. Porém, não 

deixamos de pensar que seria decerto complicado dispor tal morro em localidades tão 

distantes: bairro Santa Rosa, Niterói ou Rua do Pau-ferro, atual Bairro Miguel Couto, 

Nova Iguaçu, RJ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 135: Detalhe do Pão de Açúcar na 

obra Paisagem em Santa Rosa em Niterói, Rio 

de Janeiro, 1884. 

 

Em relação ao Catálogo da Exposição de 1884, nele existe um desenho de outra 

paisagem de Hipólito Caron (imagem 136), mas, infelizmente não sabemos sua atual 

condição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 136: Catálogo Ilustrado da Exposição 

Artística na Imperial Academia das Belas-artes, 

1884. 
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A ata da sessão da academia em 17 de dezembro de 1884 nos apresenta os 

seguintes dizeres sobre os quadros apresentados por Caron: "O Sr. Hipólito Boaventura 

Caron é um distinto aluno da Academia, que expôs quatro paisagens, merecendo 

especial menção as de n.º 176 e 177; e ao qual se aplica inteiramente a juízo emitido 

sobre o seu colega Domingos Garcia y Vasques" 
294

.  

Das obras citadas no documento, o quadro número 176, se refere à tela Rua do 

Pau Ferro em Niterói, e o 177 compete à Praia da Boa Viagem (imagem 131). Este 

último rendeu à Caron a segunda medalha de ouro e no ano seguinte foi adquirido pela 

academia por 250$000 (Duzentos e cinquenta mil reis) 
295

. 

Quanto ao mestre Georg Grimm, ele também expôs quatro paisagens. As duas 

em grande formato, pertencentes à coleção Sérgio Fadel, foram Vista do Rio de Janeiro 

tomada da Rua do Cassiano, em Santa Thereza e Vista da ponta de Icaraí. Na Gazeta 

de Notícias, o crítico L.S. faz elogios aos trabalhos realistas de Grimm. Sobre a Vista da 

Boa Viagem (imagem 138) segundo ele, é um quadro triste: pedras de um lado, ondas 

revoltas e céu tempestuoso. “Mas como tudo aquilo é verdadeiro! Como aquelas ondas 

rugem! Por pouco ouve-se o rumos da tempestade...”. Já a Vista do Cavalão (imagem 

137), Grimm espalhou “a mãos cheias” o ar e a luz. Nos sentimos entre as árvores, 

respirando e se aquecendo. “É neste quadro que mais fielmente o Sr. Grimm reproduz a 

nossa natureza” 
296

. 

Olhando de perto as obras Praia da Boa Viagem (imagem 131) e Vista da Ponta 

de Icaraí (imagem 139) mais uma vez reconhecemos a forte influência do professor 

sobre o discípulo. As duas composições representam a encosta do rochedo sob a 

atmosfera leve de um dia ensolarado. Ambas sugerem ângulos agudos e ásperos das 

pedras além da vegetação agreste. Diferente de Grimm, além da ausência de pessoas, a 

paleta de Caron se destaca na vivacidade do colorido. 
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Imagem 137: Georg Grimm, Vista do Cavalão, 

1884. Óleo sobre tela, 110 x 84 cm.  

Coleção Sérgio Fadel. 

 

Imagem 138: Georg Grimm, Vista da Boa Viagem, 

1887. Óleo sobre tela, 80 x 61 cm. Museu Antônio 

Parreiras. 

 

 

 

Imagem 139: Georg Grimm, Vista da Ponta de Icaraí, 1884. Óleo sobre tela, 81,40 x 152 cm.  

Coleção Sérgio Fadel, RJ. 

 

Ângelo Agostini foi generoso com Georg Grimm e seus alunos ao escrever sobre 

esta exposição. O crítico chega a dizer que Caron e Vasques, despois de Grimm, são os 

melhores artistas no gênero paisagístico. Essa afinidade do jornalista com os alunos do 

mestre bávaro pode ser confirmada nas legendas dos quadros que estampam a Revista 

Ilustrada n. 393 de 1884 (imagem 140) 
297

.  
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Da esquerda para direita, primeiro vemos o quadro de Georg Grimm Vista do 

Cavalão com a seguinte legenda: “Qual cavalão nem cavalinho! O que se vê é uma 

pitoresca entrada de chácara muito bem pintada e umas árvores verdes muito bem 

verdes”. Em seguida, temos Vista da Boa Viagem, com os dizeres: “„Vista da Boa 

viagem‟ ou antes, de uns rochedos admiravelmente bem pintados”. Seguimos com o 

quadro de Caron, Praia da Boa Viagem e abaixo com a obra de Domingos y Vasques, 

Restinga (Niterói). Para esses dois alunos Agostini escreve: “Caron e Vasques, 

talentosos e dedicados discípulos do Grimm, são depois deste, os melhores artistas neste 

gênero”. 

 

 

Imagem 140: Ilustrações de quadros da Exposição Geral de 1884. À esquerda vemos dois quadros de 

Grimm, Vista do Cavalão e Vista da Boa Viagem; à direita de cima para baixo estão a Praia da Boa 

Viagem de Caron e Restinga de Vasques. 

 

 

De acordo com o Catálogo da Exposição de 84, com exceção de Ribeiro, os 

outros alunos de Georg Grimm lá apresentaram suas obras. Como adiantado, Caron 

colocou quatro obras. Castagneto também expôs quatro trabalhos: Rio de Janeiro: Santa 

Luzia; Porto do Rio de Janeiro; À tarde: marinha no Rio de Janeiro; A manhã: 

marinha no Rio de Janeiro. Garcia y Vasques foi com cinco peças: Restinga, em 

Niterói; Boa Viagem; duas com título Paisagem e Pesca. França Júnior apresentou seis 

telas: Rua Taylor: estado do natural; outras duas telas com nome Rua Taylor; Rua da 

Boa Viagem; Canto da Fortaleza da Boa Viagem e Ponta da Boa Viagem. E finalmente 

Thomaz Driendl com apenas duas obras: Cena da Baviera e Retrato. 
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Ana Maria Cavalcanti explica que as Exposições Gerais da Academia Imperial 

de Belas Artes eram grandes acontecimentos sociais na capital do Brasil do século XIX. 

O público era presente, os jornalistas criticavam e os artistas “discutiam o mérito das 

obras”. Pela primeira vez, em 1884, foi cobrado ingresso, e mesmo com o público 

reduzido, Cavalcanti explica que quando comparamos com números de frequência das 

exposições atuais, a presença de 1884 mostra-se significativa 
298

. 
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3.4. Hipólito Caron e as paisagens francesas (1885-1888) 

 

Em 07 de abril de 1885, Caron parte para o Rio de Janeiro e se despede dos 

amigos de Juiz de Fora através de uma nota no O Pharol: “Hipólito Caron, retirando-se 

para a Corte, e não podendo se despedir pessoalmente de todos os seus amigos e 

conhecidos, o faz por este meio. Juiz de Fora, 07 de abril de 1885 
299

”. 

Nesta ocasião, Hipólito Caron e Garcia y Vasques preparavam-se para uma 

jornada à França, a fim de explorar outras paisagens e aperfeiçoar seus métodos com os 

mestres franceses Hector Charles Auguste Octave Constance Hanoteau e Henri-Joseph 

Harpignies 
300

.  

Graças a proteção dispensada dos Srs. Dr. Ferreira Araújo, Ângelo Agostini e 

Dr. França Junior, seus amigos e admiradores, junto ao pouco que seu pai podia dispor 

mensalmente, Caron foi para Paris com uma mensalidade enviada por aqueles ilustres 

senhores. Vinte dias depois, a bordo do vapor Ville de Bahia, Hipólito Caron e seu 

amigo Garcia y Vasques embarcaram para o porto de Havre, uma comuna 

francesa na região administrativa da Normandia 
301

.  

Hipólito Caron, Garcia y Vasques e Francisco Ribeiro tinham um ideal, uma 

aspiração: ver o velho mundo. Os dois primeiros realizaram enfim esse sonho. Ante 

eles, novos horizontes, estudariam a maneira dos grandes mestres, com os hábitos de 

trabalho que, provavelmente, os levariam a acreditar em breve se tornar notáveis 

paisagistas 
302

. França Júnior em sua coluna Ecos Fluminenses, publicado no jornal 

carioca O País, aponta a partida dos amigos:  

 
Partem para a Europa dois artistas - H. Caron e Vasques. 

[...] Além de moços, H. Caron e Vasques cultivam uma arte, em que o 

coração abre-se ante os grandes espetáculos da natureza, como 

desabrocha as brisas matutinas o turibulo perfumado de cândido lírio. 

São pintores e paisagistas. Neste país, onde o céu é eternamente azul, 

onde o sol sempre brilhante doura as areias das praias e enverniza os 

verdes que sorriem em perene primavera, neste canto abençoado da 

terra, onde as montanhas se elevam em formas caprichosas, os vales 

povoam-se de flores e cada trecho da natureza, por mais insignificante 

que seja, é um quadro, parece que devia haver mais paisagistas do que 

bicos de gás. [...] 
303
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Hipólito Caron, assim como muitos outros artistas, explora os arredores de Paris. 

Ora na capital, ora em Ville d'Avray, onde residia Hector Hanoteau, o pintor também 

excursionou pela Bretanha e Normandia, localidades próximas à capital francesa, como 

conferimos no mapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 141: Mapa da França, 

com destaque para as regiões da 

Bretanha e Normandia. Paris se 

destaca através do marcador 

vermelho.  

 

Para entender melhor o âmbito artístico do século XIX, no qual se insere a 

atividade da academia carioca, Sonia Gomes Pereira reitera ser essencial enfatizar que 

apesar da Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro seguir o modelo francês, 

existe grande diferença no ensino entre as duas instituições 
304

.  

O sistema acadêmico francês abrangia três instâncias diferentes: os ateliês 

privados, a École des Beaux-Arts e a Academie des Beaux-Arts. Sonia aponta que os 

alunos aprendiam a pintar, esculpir e projetar em ateliês privados. Desta forma, o 

primeiro passo de um aluno era “escolher e ser aceito num ateliê privado que o 

preparasse para os exames na École”. Porém a partir da Reforma de 1863, a École 

passou a ter ateliês internos, mas os externos jamais perderam sua importância. Já a 

École lecionava aulas de desenho, disciplinas teóricas e administrava concursos – com 

exceção do Prêmio de Roma. Este, assim como a seleção e contratação dos docentes da 

École e a organização do Salão, eram da competência da Académie. Este é um sistema 
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amplo e hierarquizado, conforme ressalta Sonia, em que a Académie tem grande poder 

normativo, mas a diversidade dos ateliês privados permitiu grande heterogeneidade na 

produção artística francesa da época 
305

. 

Ademais, no Brasil, todas estas incumbências estavam agregadas numa mesma 

instituição. A AIBA designava os professores, lecionava todas as disciplinas - teóricas e 

práticas -, regulamentava todos os concursos e exposições, inclusive o Prêmio de 

Viagem. 

No tocante ao artista Hector Hanoteau, sabemos ter nascido no departamento de 

Nièvre, em maio de 1823. Cursou os melhores estabelecimentos de belas artes da França 

e em pouco tempo tornou-se notável entre os artistas europeus. Foi um dos mais íntimos 

amigos de Courbet, com quem executara alguns trabalhos, pelo qual recebeu os maiores 

elogios por grande parte da imprensa francesa 
306

.  

Se Hector Hanoteau é um pintor hoje pouco exaltado, no tempo de Gustave 

Courbet (1819-1877), era um paisagista bem conhecido e apreciado. Chegando a Paris 

em 1841, estabeleceu-se por lá estudando por quatro anos com Charles Caius Renoux 

(1795-1846), pintor de história. Mais tarde, juntou-se na oficina de Jean Gigoux (1806-

1894) onde conheceu Courbet 
307

. 

Maurice Hanoteau, sobrinho de Hector Hanoteau, conta como seu tio encontrou 

na oficina de Gigoux "um método racional, um mestre que sabia pintar, desenhar e 

ensinar o que sabia" e como ele "especialmente a sorte de conhecer um vibrante, adepto, 

trabalhador e disposto para aprender”. Hector Hanoteau acrescenta: "Os camaradas têm 

no desenvolvimento intelectual ou artístico uma participação comparável à do 

professor." Na oficina de Gigoux, os camaradas eram Courbet, Francais, Harpignies 

entre outros. Ao lado de Gigoux, Hanoteau estudou o domínio do desenho para torná-lo 

o princípio essencial do ensino que ele mesmo mais tarde deu aos seus alunos: "A cor 

passa, o único design permanece", eles aprenderam. Em 1849, graças a Gigoux e por 

suas qualidades de copista, ele é admitido como “estudante externo” da escola de belas 

artes
308

.        

Em Paris, até 1860, Hanoteau ocupou um atelier na Rua de Seine, permanecendo 

lá parte do ano e, em 1861 juntou-se à propriedade de seus pais em Decize, onde ele 
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multiplica as pinturas das paisagens locais 
309

. A imagem a seguir mostra o atelier de 

Hanoteau em Paris no ano da chegada de Hipólito Caron naquela cidade. Entre nus, 

retratos e diversas paisagens vê-se o pintor francês sentado e lendo, em uma atitude 

descontraída no centro da fotografia.  

 

 

Imagem 142: Hector Hanoteau, no centro, no estúdio em Paris. Fotografia de Edmond Bénard, c. 1885. 

 

Também foi mestre de Hipólito Caron o artista Henri Joseph Harpignies, nascido 

em 28 de junho de 1819 em Valenciennes, na França, foi um dos integrantes da Escola 

de Barbizon e como mencionado anteriormente, discípulo de Gigoux. Pintor e 

aquarelista dedicou-se as artes por volta de 1846 recebendo, principalmente, influência 

de Jean-Baptiste Camille  Corot, a quem conheceu entre 1850-1851. Logo tornou-se um 

dos mais reconhecidos paisagistas do século XIX, e as obras mais admiradas são 

aquelas realizadas en plein air 
310

. 

Retornando à estadia dos alunos de Grimm na França, cinco meses após 

embarcar, jornais brasileiros já indicam os resultados da estadia de Hipólito Caron e 

Garcia y Vasques perante a natureza europeia: 
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Caron e Vasques, os esperançosos paisagistas discípulos de Grimm, e 

que partiram para a Europa, acham-se instalados atualmente com os 

seus cavaletes de campo e todo o material artístico onde se 

aperfeiçoam com o celebre Hanoteau. Já fizeram seis estudos, nos 

quais encontram-se pela primeira vez face a face com a natureza da 

Europa, cujos verdes, o martírio dos paisagistas, tanto diferem dos 

nossos. Ainda bem. Caron e Vasques estudam. Não passeiam pelos 

boulevards, não passam as manhãs nos cafés e jardins, como tantos 

outros que para lá tem ido, cheios de esperanças e que com elas 

voltam. 
311

 

 

 

Em fevereiro de 1886 Hipólito Caron envia notícias sobre seu desempenho. 

Publicado por Silva Tavares no O Pharol, o pintor brasileiro avisa ter enviado para o 

Rio de Janeiro doze trabalhos originais seus, sendo quatro quadros e oito estudos, 

ficando consigo mais oito pochades 
312

, das quais tencionava fazer quadros. Assim, 

Caron se orgulha de executar vinte estudos em cinco meses que esteve no campo. Ele 

ainda lamenta não poder concorrer ainda este ano no Salon, e se justifica pelas 

dificuldades encontradas, a princípio, com a mudança das cores e da vegetação 

europeia, desta forma, não teve tempo suficiente para realizar o quadro, no qual, 

segundo o artista “são bem precisos quatro meses de trabalho” 
313

. Seguindo, Caron se 

despede de seus patrícios dizendo: “Não sei que juízo farão dos meus trabalhos no Rio 

de Janeiro, mas o que é certo é que eu era considerado o melhor aluno de Sr. 

Hanoteau”
314

.  

Daquele ano obtivemos apenas duas imagens de trabalhos do nosso artista: 

Paisagem com rio e Paisagem. O primeiro, Paisagem com rio (imagem 143), corrobora 

com a fala de Caron ao dizer sobre a diferença entre a natureza tropical brasileira e 

paisagem francesa, fria e cautelosa. Esta obra nada se parece com aquelas pintadas 

durante seu aprendizado com Georg Grimm. Não que seja um trabalho inferior aos 

anteriores, é apenas distinto, tratando de uma tela contendo características das pinturas 

de paisagens europeias. Assim sendo, destacamos a horizontalidade da imagem, 

atribuído ao primeiro plano coberto pela vegetação rasteira e linear, colorida em matizes 

verde e amarelo, e ao espelho d‟água escuro, passando de um lado ao outro, avistamos 

uma figura à sua margem, possivelmente uma lavadeira. As copas densas dos álamos, 
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arredondados e escuros abrem espaço para o caminho iluminado ao centro da tela 

elevando até o horizonte. O céu tem uma pigmentação azul serena e fria, com poucas 

nuvens causando tênues vapores. 

 

 
 

Imagem 143: Hipólito Caron, Paisagem com rio, 1886. Óleo sobre tela, 71 x 46 cm. Coleção Jorge Silveira, 

Niterói, RJ. 

 

 

Imagem 144: Hector Hanoteau, Le Petit Étang, 1884. Óleo sobre madeira, 26,5 x 35,3 cm.  

Coleção Vuattoux, Dole. 

  

Na obra Le Petit Étang [O pequeno lago] (imagem 144), de Hector Hanoteau, 

atentamos para a semelhança de Paisagem com rio (imagem 143). Com os mesmos 

elementos compositivos, Caron seguiu os traços do mestre francês trazendo para sua 
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paisagem características da natureza daquela região, sendo fiel à luz sépia e o céu 

acinzentado. Ainda assim, a particularidade da arte de Hipólito Caron é presente, 

notamos o cuidado com as pinceladas das folhagens e detalhes, diferindo do quadro 

Hanoteau, onde os elementos se mostram com rigor através das manchas largas e 

massas de tintas. 

 

 
Imagem 145: Hipólito Caron, Paisagem, 1886. Coleção Airton Queiroz. Galeria Multiarte. 
 

Paisagem (imagem 145) representa a vista de uma propriedade em um canto de 

lago espelhado ladeado por arbustos compactos e sutis urzes brancas e vermelhas. A 

planície vai do primeiro plano ao fundo, e mesmo sendo nosso contato com este quadro 

em formato digital, pensamos que foi realizada num sereno dia azul, com fiel 

observação da natureza sendo os reflexos projetados pela vegetação de magnífico efeito. 

Hipólito Caron usou uma paleta variada em tons vibrantes. A terra em meio aos verdes 

rasteiros ilumina a imagem destacando as massas escuras, assim como a casa em meio 

às árvores na metade superior do quadro, onde destacamos os elementos verticais.  

Em Ruisseau près de Saint-Pierre-le-Moutier [Riacho perto de Saint-Pierre-le-

Moutier] (imagem 146), Hanoteau, assim como Caron em Paisagem (imagem 145), 

manifestou uma paleta colorida e brilhante. Os detalhes em pinceladas sutis nas copas 

das árvores destacam-se pela luz penetrando entre elas. No primeiro plano um riacho 

tímido dentre pedras por onde a água serpenteia e a paisagem se completa com a vila e 

suas edificações típicas, além dos indivíduos que por lá passam. Ressaltamos aqui a 

diferença nos tons do céu e o brilho da vegetação. Enquanto Caron segue com o azul e o 
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verde vívido de uma palheta tropical, Hanoteau mostra o céu azul suave, fundindo com 

as nuvens brancas na atmosfera, destacando as árvores, quase todas em mesma 

tonalidade.   

 

 

Imagem 146: Hector Hanoteau, Ruisseau près de Saint-Pierre-le-Moutier, s/d. Óleo sobre tela, 46 x 55 

cm. Museu Auguste Grasset, Varzy. 
 

Logo, críticas a respeito da exposição de 1886 da Casa De Wilde com as obras 

dos dois alunos sugiram. Artur Azevedo, crítico de arte sob o pseudônimo Eloy o Herói, 

chegou a dizer quer estes eram os primeiros trabalhos “que executaram no estrangeiro, 

sob as vistas de seu novo mestre”. O escritor faz especial menção a uma tela de Caron, 

descrevendo-a como pitoresca paisagem, cujo primeiro plano desliza um lago coberto 

de nenúfares. O arvoredo é magistralmente pintado, e as águas são de uma transparência 

admirável. Azevedo não deixa de comentar sobre a mudança no colorido das paisagens, 

questão essa já levantada por Caron quando manifesta sobre a diferença das cores e das 

vegetações encontradas na França. O crítico pede para o público lembrar que aqueles 

“pincéis brasileiros” reproduziam naquele momento uma natureza muito diversa da 

paisagem tropical brasileira, em suas palavras, na França os artistas depararam com o 

seguinte cenário:  

Aquele céu de chumbo, que parece cair pesadamente sobre o verde 

desmaiado daqueles castanheiros, é, sem tirar nem pôr o céu do 

outono em França. Aquele sol que não brilha que não embebe lâminas 

de fogo na ramaria dos arvoredos, mas apenas ilumina docemente a 
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paisagem com projeções de luz elétrica, é o sol benigno da capital do 

mundo. Os dois artistas são até dignos de louvor pela brevidade com 

que se apoderaram de tão estranhos modelos, e se afizeram a um 

colorido que não conheciam. Em tão poucos meses não podiam fazer 

mais 
315

. 
 

De fato, em relação aos resultados dos trabalhos de Caron em solo europeu, 

diversas foram as críticas vistas nos periódicos da época. Sob o epíteto Alfredo Palheta, 

Gonzaga Duque descreve o seguinte: 

 
“Ambos ainda são fracos, tímidos, indecisos. Foram, no Rio de 

Janeiro, discípulos de George Grimm, e seguiam a risca os preceitos 

do mestre. Colorido, desenho, expressão eram do mestre 

religiosamente respeitados. A não ser em uns pequenos senões, 

perceptíveis somente à vista bem educada, pequena era a diferença 

entre os estudos dos dois discípulos e os estudos do mestre. Vasques, 

apesar de tudo tinha o que se chama em termologia de atelier - um 

pouco mais de fundo - isto é, sabia jogar melhor os tons e dar 

grandeza e perspectiva aérea. Em todos os demais, em tonalidade 

geral, no conhecimento do claro escuro e manjo das tintas simples era 

igual ao inseparável companheiro do trabalho. Agora, foram 

invertidos os papeis: Caron se nos apresenta mais observador da 

perspectiva aérea, mais feliz no tom. [...] 
316

” 

 

 

Gonzaga Duque aproveita o espaço para indicar uma das obras de Caron, onde pela 

descrição, possivelmente, refere-se a mesma elogiada por Azevedo anteriormente, diz 

ele:  

[...] Caron representa um recanto de natureza, á margem de um lago 

coberto de nenúfares. Não é uma obra de valor. Não. Muito longe está 

de ser uma obra boa; é simplesmente sofrível como estudo. A parte do 

lago, no plano esquerdo, onde se projeta a intensa sombra dos 

arvoredos do fundo, é tratada com facilidade - tem alguma 

transparência e volume, além de maneira um tanto larga no processo 

de tocar, o fundo é mal tocado - as massas são chatas, de sorte que 

todo o fundo mal se destaca do horizonte. A parte iluminada do lago 

está fraquíssima, posto que se conheça pelo passar e repassar do 

pincel, pela acumulação dos tons, o esforço dispendido pelo aluno 

para conseguir o efeito justo. [...] 
317

 

 

Em análise, Duque avalia que os resultados de Caron poderiam pautar em uma 

indecisão na qual poderia estar passando, afinal a maneira de Grimm é uma, a maneira 

de Hanoteau, o atual professor, é outra. De acordo com o crítico, o primeiro “usa e 

abusa das tintas simples”, faz as manchas e as detalha ao “correr da mão”, sem 
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caracterizar a vegetação; carrega os céus com ultramar, e, não dominando o 

deslocamento das nuvens, abandona a relação existente entre elas e as partes 

sombreadas da vegetação. Já Hanoteau é de maneira distinta, o crítico relata que ele 

procura os efeitos, os tons, a cor, como em Coin de Parc, de 1865.  

Apesar da severa crítica, Duque admite a Europa ser necessária á educação 

completa do artista 
318

. Em contra partida, há quem negue este parecer, como nos mostra 

Éder Silveira no texto Raul Pompéia: Crítica de arte, nacionalismo e a pintura de 

paisagem. O pesquisador nos apresenta a visão e repreensão de Pompéia (1863-1895) 

quanto aos pintores brasileiros que, após estudar em países europeus voltaram ao Brasil 

incapazes de reproduzir o colorido da nossa natureza 
319

.  

Antônio Parreiras foi um dos artistas brasileiros que, durante uma temporada na 

Itália, enviou algumas obras para exposição no Rio de Janeiro. Logo, seu trabalho foi 

tomado pelas impressões de Pompéia como “extenuado e de miséria”.  

Éder Silveira descreve Pompéia com um olhar privilegiado a respeito do 

trabalho de Parreiras, o qual acompanhava antes e seguiria acompanhando depois de sua 

estada na Europa, conferindo ao crítico grande conhecimento da arte do ex-aluno de 

Grimm podendo realizar comparações entre suas faturas. Silveira compreende que no 

entendimento de Pompéia,  

Parreiras „desaprendeu‟ em sua permanência na Itália. Se antes da 

viagem percebia-se em sua pintura o viço da natureza tropical, depois 

o que se vê são representações da já esgotada natureza europeia que, 

tão pobre em atrativos, era representada dando-se destaque aquilo que 

Pompéia chamaria de aspectos „dramáticos da paisagem‟, como as 

chuvas, as ventanias, os raios que cortavam o céu 
320

.  

 

A dualidade das críticas se deve a uma transição no estudo do artista, claramente 

observado perante a reclamação de Caron proveniente da diferença na natureza. Havia 

entre os críticos preocupações com a autenticidade dos trabalhos realizados diante da 

paisagem estrangeira, além disso, a majestosa natureza nacional, ainda considerada 

selvagem, era uma marca do pensamento romântico brasileiro e se estendeu por todo 

século XIX e início do XX. 

No início do ano seguinte Hipólito Caron envia outras dez paisagens a serem 

expostas na Casa De Wilde e em pouco tempo três foram vendidas 
321

. Mais uma vez 
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Artur Azevedo se posiciona em relação às obras do artista dizendo: “Desenho, vigor de 

colorido, ótimos efeitos de perspectiva - tais são as qualidades que recomendam estes 

quadros a todos os amadores de pintura. Convido os meus leitores a apreciá-los na rua 

Sete de setembro n. 100. Eloy, o Herói”
322

. 

 

 

Imagem 147: Hipólito Caron, Paisagem na Bretanha (França), c. 1887.  

Óleo sobre tela. Coleção Sergio Fadel, RJ. 
 

 

Imagem 148: Henri Joseph Harpignies, Paysage à la chaumière. Óleo sobre tela, 26 x 43 cm. Coleção 

desconhecida. 
 

Paisagem na Bretanha (França) é uma obra realizada por Hipólito Caron em 

1887 (imagem 147). No tocante a natureza, ela corrobora com a opinião de Azevedo 
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quando opina sobre a mudança do colorido das obras de Caron. Quando antes eram 

comuns elementos compositivos de suas obras os recantos dos litorais com seus 

rochedos verticalizados e a vegetação esmeralda das paisagens rurais, agora este lugar 

revela a Caron novas possibilidades compositivas. Este lugar onde emergem as torres, 

os telhados das casas e chaminés de lareiras confortantes, também pode ser vista em 

Paysage à la chaumière [Paisagem na casa de campo] de Henri Joseph Harpignies 

(imagem 148). O céu de chumbo típico do outono francês, descrito por Azevedo, 

interfere na incidência dos raios solares. A luz entra na imagem através do branco das 

casas e seu reflexo no espelho d‟água, trazendo para o primeiro plano a ideia de 

continuidade da paisagem. Descortinam-se em meio à natureza ocre e verdes escuros, 

indivíduos: em Caron, um pescador à margem do lago e em Harpignies duas figuras 

distraídas em frente a casa junto de animais, onde ao fundo destacam-se as árvores 

vicejantes destacando-se perante a planície seca e alaranjada. 

A Bretanha esteve durante muito tempo em um extremo isolamento e conservou 

uma vida atemporal, protegida das injúrias da civilização industrial. Seu caráter austero, 

ardente e melancólico, seu culto ao secreto e à lenda, seu fervor místico, sua natureza ao 

mesmo tempo violenta e encantadora, a onipresença da grande respiração marinha que 

habita essa região agem sobre o artista como uma revelação. 
323

 

Depois de três anos e meio, Hipólito Caron retorna ao Brasil em novembro de 

1888 
324

. Havendo a necessidade de restabelecer uma vida cotidiana na capital após sua 

estadia na Europa, tornava fundamental a reorganização de suas fontes de renda e de 

seus compromissos profissionais. Prontamente, França Júnior informa aos seus leitores 

sobre a chegada do artista na corte e confirma a intensão de Caron de expor ao público, 

no salão De Wilde, as vinte e sete telas trazidas da França 
325

, entre elas: Lande de San 

Marc; Manhã de agosto [em Morbihan]; Plecadence; As margens do Sena, Pôr do sol, 

Barrancos de areia; Depois da chuva; As margens do Ours e Malestroit. 
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Imagem 149: Hipólito Caron, Paisagem fluvial na Normandia (França), 1888.  

Coleção particular, RJ. 
 

Nos periódicos, muitas menções foram feitas a exposição de Caron. Ângelo 

Agostini relata a exposição ter sido muito frequentada, recebendo o pintor vivas e 

felicitações da parte das pessoas mais entendidas na especialidade 
326

. Entre os 

trabalhos, compunha tal exposição pochades, croquis e quadros completos, na sua quase 

totalidade paisagens 
327

. 

Para Artur Azevedo, Hipólito Caron retorna de viagem como um artista 

completo. Aprovando sua decisão de estudar na Europa, conforme o crítico, os 

franceses são “incontestavelmente os melhores paisagistas do mundo”. Na coleção 

existiam duas marinhas, e Azevedo acreditava que deveriam ser tratadas como 

paisagens, pois: “[...] aquela água transparente, que parece saltar das telas e inundar a 

sala, é mais um atributo da paisagem do que o traço predominante do quadro. Só o mar 

pertence às marinhas: os rios, os regatos, os lagos são do domínio da paisagem” 
328

. 

Poderia o colunista referir-se à Paisagem fluvial na Normandia (França).  

Nesta obra (imagem 149) as águas do rio atuam como um grande espelho em 

primeiro plano onde se multiplicam, em manchas de cores superpostas, os reflexos dos 

barcos e as diversas matizes do céu carregado, permitindo a transparência sobre aquela 

superfície. Na composição, Caron capta as transformações da atmosfera através das 

nuvens escurecidas que filtram a luz do sol no entardecer.  
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No tocante as paisagens francesas, Antônio Parreiras faz alusão em sua 

autobiografia sobre uma tela de Caron dedicada à Normandia, de acordo com o artista: 

“A cor sentida, justa, forte, vibrante, macia, delicada, transparente como na soberba 

paisagem pintada na Normandia, uma das mais belas que conheço entre tantas mil que 

tenho visto
329

”. O escritor Cláudio Teixeira também se refere à obra comentada por 

Parreiras caracterizando a técnica de Caron como “espantosamente nova”, chegando a 

ter bastante afinidade com a obra madura de Paul Cézanne (1839-1906)
330

. 

 Depois da estadia de Caron na França, percebemos mudanças a respeito dos 

recursos técnicos aplicados nas paisagens, principalmente no emprego de pinceladas 

soltas e texturas, dentro desta linha podemos citar: Paisagem com rio em Minas Gerais 

(imagem 74) e Paisagem com rio (imagem 78). Apesar de realizadas no Brasil, estas 

pinturas evidenciam a aplicação das manchas na composição dos elementos, 

permitindo-nos compreender a ideia de Teixeira ao indicar novos métodos nas 

paisagens de Caron. Sua alusão aos trabalhos de Cézanne, pode se referir quanto à 

estruturação das partes destas obras. Em geral, as obras do pintor francês em seu 

período maduro dispõem-se por uma dominação, em primeiro e segundo planos, de um 

espaço nivelado sobreposto por recursos verticais, em geral, árvores ou edificações.  

 Exemplos desta pintura de Cézanne são as obras Castelo de Medam de 1879 

(imagem 150) e Margem do Marne de 1888 (imagem 151). 

  

 

Imagem 150: Paul Cézanne, Castelo de Medam, 

1879. Óleo sobre tela, 58 x 72 cm. Museu e Galeria 

de Arte de Kelvingrove, Escócia. 

 

Imagem 151: Paul Cézanne, Margem do Marne, 

1888. Óleo sobre tela, 71 x 90 cm.  

Museu Puschkin, Moscou. 
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 Ainda em referência a exposição de 1888, Artur Azevedo explica que para 

estabelecer o contraste entre a natureza bretã e a fluminense, Hipólito Caron exibiu ao 

lado das grandes telas de Morbihan uma pequenina pochade representando a praia 

Formosa. Para o crítico: “Toda a Bretanha empalidece diante daquele verde e daquele 

azul” 
331

. Praia Formosa (imagem 152)
332

 pertencente ao acervo do MNBA, logo nos 

atrai pelas árvores postas quase ao centro da imagem perfiladas na margem direita da 

rua de terra batida seguindo em ponto de fuga composta pela série de edificações. 

Oposto as massas arquitetônicas, os elementos vegetais à direita concedem contraste à 

cadeia de montanhas ao fundo. Nesta paisagem temos extensas áreas de cores ocres 

mescladas ao verde, trazendo para o primeiro plano um conjunto bastante iluminado.  

Teixeira se refere a este trabalho de Caron como um exemplo da 

contemporaneidade da produção do artista com o que de mais moderno se criava na 

Europa naquele momento
333

, assim sendo, podemos perceber um tratamento 

compositivo similar à Cézanne, como visto anteriormente. Em trabalhos de Camille 

Corot, como La solitude. Souvenir de Vigen (Limousin) [Solidão Lembrança de Vigen] 

de 1866 (imagem 153) e Nymphes et Faunes [Ninfas e Fauna] (imagem 154), ou em 

Bords de l'Aron [Bordas de Aron] de Hanoteau (imagem 155), observamos as árvores 

verticalizadas, em posição de destaque quase no centro das telas como em Praia 

Formosa. 

 

Imagem 152: Hipólito Caron, Praia Formosa, 1888.  Óleo sobre tela. MNBA, RJ. 
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Imagem 153: Corot, La solitude. Souvenir de 

Vigen (Limousin), 1866. Óleo sobre tela, 95 x 130 

cm. Coleção desconhecida. 

 

 
 

Imagem 154: Corot, Nymphes et Faune. Óleo sobre 

tela, 53,9 x 90,10 cm.  Birmingham Museum of Art. 

 

Imagem 155: Hector Hanoteau, Bords de l'Aron, s/d. Óleo sobre madeira, 27 x 35,2 cm.  

Coleção Jean-William Hanoteau. 
  

 

De fato a exposição de Hipólito Caron apresentando suas telas francesas foi 

bastante frequentada naquela capital do Império. Em 05 de dezembro, a Princesa Isabel 

e seu esposo Gastão de Orléans, o Conde d'Eu, acompanhados do barão e da baronesa 

de Muritiba visitaram esta exposição 
334

. 

Alfredo Paiva chegou a publicar sobre a ocasião solene da visita da princesa ao 

salão De Wilde. De acordo com o jornalista, a Princesa Isabel e seu esposo deixaram 

sua residência em Petrópolis seguindo para o Rio de Janeiro expressamente para 

apreciar as manifestações artísticas de Caron. No entanto, não o encontrou no salão da 

exposição. Mais tarde soube o artista da alta visita que o tinha honrado e sem perda de 

tempo tomou um carro e foi à residência do ilustre casal. Um criado recebendo seu 
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cartão conduziu-o ao salão das recepções, onde em poucos momentos entrou a princesa: 

“alegre, sorrindo-se, cheia de gentilezas e de amabilidades”. Hipólito Caron que tinha 

ido desculpar-se da sua ausência no salão, retirou-se encantado perante a simplicidade, e 

gentileza daquela que tão bem o acolheu em sua casa 
335

. 

De fato Gonzaga Duque obteve grata impressão em relação aos quadros de 

Hipólito Caron. Depois de reparada a exposição refere-se a ela através de uma frase 

atribuída a Jules Dupré (1811-1889), artista da escola de paisagistas de Barbizon – Il y a 

du sentiment (Existe sentimento) – o escritor afirma que esta seria a forma mais clara e a 

mais simples de elogiar uma obra de arte. “Frase rápida, mas sintética” 
336

.  

Hipólito Caron comenta em entrevista concedida ao jornal Novidades, as 

palavras de Duque. O artista cita sua satisfação ao ler a frase de Dupré em referência a 

sua produção: “Agradou-me muito e deu-me coragem para prosseguir nesta luta em que 

me empenho há tanto tempo, uma frase de que usou o Sr. Duque Estrada, quando, na 

corte fez a crítica de meus quadros”. Naquele momento Caron diz estar convencido de 

que seus patrícios souberam corresponder aos esforços empregados para progredir 

quando esteve na França 
337

. 
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3.5. Hipólito Caron de volta as paisagens brasileiras 

 

 Após retornar da França, Hipólito Caron divide-se entre a corte e Minas Gerias, 

expondo suas pinturas de paisagens.  Em 14 de julho de 1889, na exposição coletiva do 

Atelier Moderno, casa dos Srs. Manuel Ribeiro & Villas Boas, o pintor esteve entre 

grandes nomes da arte. Noventa e um eram os quadros expostos, além de Caron também 

eram os artistas: Bernardelli, Rodolpho Amoedo, Souza Pinto, França Junior, Vasques, 

entre outros 
338

. 

 Nada sabemos sobre os quadros de Caron daquela mostra, porém neste ano, 

diferente das paisagens rurais e os cantos de praias fluminenses, o pintor reproduz em 

Arcos da Lapa (imagem 156), uma paisagem urbana do Rio de Janeiro. Na composição 

observamos, no plano inferior, a rua de pedras indo de encontro ao muro com uma bica 

d‟água e duas figuras. Na metade superior, destaca-se os Arcos da Lapa e, no canto 

direito acima do casario temos uma visão aproximada da pilastra seguindo em linha de 

fuga para o fundo da paisagem, onde as copas das árvores escondem o restante da 

construção.   

 As referências para este tipo de cena é comum entre os pintores de paisagem. 

Nas obras do mestre francês de Hipólito Caron, Henri Harpignies, é possível notar áreas 

pictóricas análogas as de Caron, como no quadro The Railroad Bridge at Briare [A 

ponte da estrada de ferro em Briare] de 1888 (imagem 157). Em uma perspectiva 

diferente, ao invés da ponte, o pintor francês traça no rio seu ponto de fuga até a linha 

do horizonte, descortinando os elementos arquitetônicos ali presentes refletidos no 

espelho d‟água. Do lado esquerdo, dividindo espaço com o canal, há vegetação rasteira 

de onde árvores, assim como em Arcos da Lapa, ocultam parte da ponte. Ambas detêm 

paletas parecidas, tomadas em um dia ensolarado, apresentam um dia sereno com 

agradável céu azul. Possuem nos primeiros níveis composição plana seguindo de 

elementos verticais como visto em Cézanne.  

São dois quadros muito bem desenhados em seus detalhes e pormenores, 

apresentam de um colorido real, assim como em Vieux Bridge [Ponte velha] (imagem 

158), também de Harpignies. Apesar das individualidades nas composições dos planos, 

o bater do sol sobre as construções, realmente refletem a luz. 
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Imagem 157: Henri-Joseph Harpignies, 

The Railroad Bridge at Briare, 1888. Óleo sobre 

tela. Philbrook Museum of Art, Tulsa, 

 Oklahoma, EUA. 

 

 

 

 

 

Imagem 156: Hipólito Caron, Arcos da Lapa do 

RJ, 1889. Óleo sobre tela. Coleção particular, RJ. 

 

 

Imagem 158: Henri Harpignies, Vieux Bridge, s/d. Óleo sobre tela. Coleção privada Thomas Farb. 

 

 O ano de 1890 traz a Exposição Geral de Belas Artes, conforme mencionado 

anteriormente. Entre as críticas temos a oportunidade de saber um pouco mais sobre as 

telas apresentadas por Hipólito Caron, como por exemplo no Jornal do Comércio de 30 

de março: “[...] há a paisagem de sol sanguíneo de Hipólito Caron, cópia da natureza 

brasileira  em plena orgia de sol de cerra acima, requeimada por meses de seca; [...] 
339

. 
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 Não sabemos qual quadro a publicação se refere, mas as obras Poço Rico 

(imagem 101) e Praia Formosa (imagem 152) participaram desta exposição. É certo 

que em 1890, Hipólito Caron reside definitivamente em Juiz de Fora, e esta região 

torna-se inspiração para a maioria de seus trabalhos daqui por diante, como observamos 

nos quadros, Poço Rico Antigo (imagem 95), Paisagem Poço Rico (imagem 96), 

Paisagem com Cascata Juiz de Fora (imagem 77). 

 Em agosto de 1890 realizou-se no jardim municipal de Juiz de Fora uma 

quermesse em benefício do Centro Philotécnico Mineiro, e Hipólito Caron ofereceu 

como prenda a obra As margens do Paraibuna, representando um trecho de Juiz de Fora 

próximo á fazenda do tenente Manoel Honório de Campos. Este trabalho foi adquirido 

pelo Dr. Simão Corrêa pela quantia de 120$000 (cento e vinte mil réis) 
340

. 

Entre os anos de 1890 e 1892, Hipólito Caron realizou sete exposições 

individuais em Juiz de Fora, todas no escritório do jornal O Pharol. Neste período 

temos informações que o crítico Raul Pompéia e Henrique Lowndes, abastado 

capitalista do Rio de Janeiro, adquiriram paisagens de Caron 
341

.  

De acordo com uma publicação de Alfredo Paiva, no início de 1892, Caron 

afirma seu desejo de abandonar o gênero de pintura em que tantos louros há colhido 

para tornar-se pintor de marinhas. Esse desejo, o artista não chegou a realizar, pois em 

fevereiro deste ano, partiu para a região mineira de Lagoa Dourada, a fim de encontrar 

motivos para seus trabalhos, ao retornar antecipadamente por ter contraído febre 

amarela, falece por complicações da doença 
342

. 

Sua dedicação à natureza, apesar dos pequenos quadros, revela além do capricho 

com que são desenhados, qualidades no colorido e na confecção. Pintar o que se vê e ser 

fiel a suas impressões. As obras de Hipólito Caron tem um sentido contemplativo 

marcado por sua individualidade lembrada por Antônio Parreiras quando declarou: “Se 

pacientemente se pudesse fazer uma comparação entre as boas paisagens que existem 

dispersas pelos grandes museus da Europa, e uma pintada por Caron, verificar-se-ia que 

nenhuma semelhança existiria entre elas 
343

”. 

Caron foi discípulo, na Europa, de dois paisagistas notáveis, Hector Hanoteau e 

Henri Harpignies. Estudando com aqueles dois artistas ele não abdicou, entretanto, da 
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sua autonomia, do mesmo modo que quando discípulo de Georg Grimm, ainda no 

principio da carreira, já sabia imprimir nos estudos sua personalidade.  
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CONCLUSÃO 

 

Pesquisar os quadros de Hipólito Boaventura Caron contribui não só para o 

estudo desse período da arte brasileira, mas também para a coleção do Museu Mariano 

Procópio. O fato de explorar estas obras em Juiz de Fora é a maior contribuição que 

podemos dar não só para a cidade, mas também para a instituição. De fato, pesquisar 

fontes visuais requer enorme tenacidade dos historiadores ao tratar dessas peças. É um 

empreendimento que demanda, acima de tudo, o trabalho de esclarecimento contextual das 

obras, analisando as mesmas em sua competência múltipla e não como um gênero de apoio 

estético de um conteúdo.  

Hipólito Caron, paisagista da escola ao ar livre, viveu em um tempo marcado 

por rupturas e instabilidade, quer no âmbito artístico, quer no político-social. Sendo 

assim, em um período complexo exigiu uma postura também complexa do pintor. Tudo 

isso constitui as particularidades de sua obra e vida. 

Sua trajetória como pintor profissional iniciou-se como aluno da Academia 

Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro, e após uma série de excursões com o Grupo 

Grimm e algumas exposições na capital do Império, efetivou sua primeira – e única – 

viagem de estudos para a França, em 1885. Quando retorna ao Brasil, Caron realizou 

várias exposições e, firmando moradia em Juiz de Fora, criou o Liceu de Artes e Ofícios 

e o Centro Philotechnico Mineiro. 

Comumente associamos a pintura de paisagens com modernidade ou um 

caminho para uma arte moderna. Conforme citado no início da introdução desta 

dissertação (página 10), Antônio Parreiras define a produção do nosso artista como uma 

fatura de traços modernos, considerando apenas sua produção paisagística. Mas quando 

buscamos Caron em um prisma diverso, vemos um artista mais complexo, fugindo do 

discurso de Parreiras e revelando que talvez haja certo ecletismo nesses pintores, afinal, 

quando produz a decoração do Teatro Juiz de Fora e os retratos, o pintor obedece a 

alguns cânones clássicos tomando escolhas compositivas de acordo com o gênero no 

qual trabalha. 

A primeira notícia de uma encomenda realizada por Caron foi um retrato do 

Maestro Eduardo Bourdot, em 1885. Desde então, conforme visto, outras encomendas 

foram efetuadas assim como o retrato para o fórum de Juiz de Fora e os painéis do 

teatro dos irmãos Ferreira Lage. Nas obras Alegoria à Música e Alegoria ao Teatro, 

Caron parece ter escolhido aquilo que mais se aproximava de uma representação 
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clássica dos motivos utilizando musas gregas e seus atributos, se aproximando de 

artistas como Paul Baudry e Leon Pallière. 

A respeito dos retratos encomendados a Hipólito Caron, percebemos que sua 

função foi tornar presente e reconhecido o retratado perante a sociedade e o grupo 

dirigente. Essa modalidade era constante entre grandes proprietários de terra, políticos, 

industriais, membros das esferas administrativas, etc. Para o burguês daquela época, ter 

seu retrato confeccionado e ostentado na parede, significava a marca de seu prestígio, 

junto a outros símbolos de posse. A iconografia do retrato do Juiz Joaquim Barbosa 

Lima revela todos os símbolos do poder judiciário na cidade mineira, características 

estas dos “retratos de burguês”, apontados por Hannah Levy. O desenho de Francisco 

Lins apontou para a participação de Caron nos círculos intelectuais e sociais em Juiz de 

Fora. Tendo vivido intensamente os debates e dilemas daquela região, o pintor era 

amigo estimado de letrados mineiros como Silva Tavares, Gustavo Penna, Alfredo de 

Paiva e Dr. Simões Corrêa, envolveu-se nos projetos, empreendimentos e desejos 

daqueles que, como ele, haviam determinado dedicar-se às artes e as letras. 

Um pintor é o indivíduo de uma determinada época, e sua história está 

profundamente associada com a história de sua produção, direta ou indiretamente. 

Hipólito Caron, reconhecido como pintor de paisagens pela historiografia das artes 

brasileiras, traz em suas paisagens o significado simbólico de reconhecimento de um 

solo que lhe pertencia. Distinto dos artistas do início dos oitocentos, produtores de 

grandes panoramas, em seus quadros a natureza era o tema central como ensinara seus 

mestres Georg Grimm, Hector Hanoteau e Henri Harpignies. 

O culto à paisagem e suas implicações visuais, a valorização da natureza 

domesticada, ou os exemplares de “mata virgem”, desvendam a projeção de uma 

natureza que Caron soube tão bem explorar. A conexão entre arte e natureza foi um 

incentivo à constituição artística e para a expressão de uma correspondência peculiar do 

pintor com o mundo. Essa correlação será algumas vezes de confronto, outras vezes 

tomará o lugar da representatividade, do diálogo e da procura por afinidades. 

A respeito da produção paisagística de Hipólito Caron pertencente ao acervo do 

MMP, temos um conjunto de impressões: as relações entre as telas de Caron e de seus 

pares e mestres; o que o artista buscava em viagens pelo Brasil e como elaborou suas 

composições com objetivo de representar tais localidades, além da recepção do público 

e da crítica de arte; e os fundamentos que cruzaram o oceano, considerando as nuances 

da representação da paisagem tropical perante a natureza europeia. 
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Em vista disso, para Hipólito Caron, a natureza era uma fonte de recursos 

criativos, e, com a maturidade artística suas telas se mostram completamente singulares, 

despertando novos vínculos com o universo ao redor. Em suas paisagens as montanhas 

e a vegetação detêm ênfase em detrimento da figura humana ou das edificações.  

Caron não economiza nos elementos compositivos, empregando uma maneira 

particular em cada tela, moldando as pinceladas entre mais curtas, nos detalhes 

descritivos, e mais longas e lisas nas superfícies de águas calmas e planícies 

prolongadas. Percebemos nas paisagens um artista livre para compor como necessário, a 

fim de completar sua obra. Nas atmosferas ora Caron arranja nuvens escuras e tensas, 

ora claras e esfumaçadas, quase se fundindo com o azul do céu.  

Com o passar do tempo, principalmente após a viagem para a França, também 

notamos que o pintor se intensificou no gestual, tomando pinceladas aparentes, 

mostrando ao espectador sua fatura pictórica.  

Naquela estadia europeia alguns movimentos artísticos importantes 

aconteceram, como a oitava e última exposição impressionista em maio de 1886, ou a 

formação, em 1888, da Escola de Pont-Aven em torno de Paul Gauguin e Emile 

Bernard. Mesmo sem saber qual a impressão de Hipólito Caron a respeito destes artistas 

e seus movimentos, ele estava envolto daquela atmosfera de modernidade e novas 

perspectivas de igualdade e liberdade. Agora, ao espírito de um jovem pintor unem-se 

os ensinamentos adquiridos no Brasil e seu aprendizado no ambiente cosmopolita de 

uma Paris como referência da arte nova.  

Caron era tido por seus contemporâneos como uma pessoa adorável e dedicado 

como amigo. Parreiras chega dizer que “era ainda de grande honestidade, de uma pureza 

de caráter invejável” 
344

. Identificamos um Hipólito Caron sectário da escola ao ar livre, 

embrenhando-se nas florestas, percorrendo campos, entusiasta das cores e da natureza.    

O artista produziu suas obras entre as décadas de 1880 e 1890. Seria difícil dizer até 

onde poderia chegar na carreira este talentoso pintor, que morreu na idade onde mais 

havia de esperar do seu talento. Porém, seja nas últimas produções do período que 

antecedeu sua morte prematura, seja no início dos estudos realizados na região do Rio 

de Janeiro, encontramos uma força criativa e uma singularidade de execução 

incomparáveis. 

 

                                                 
344

 PARREIRAS, Antônio. História de um pintor contada por ele mesmo: Brasil-França, 1881-1936. 3 

ed. – Niterói, RJ: Niterói Livros, 1999, p. 35. 
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ANEXO 1 

HIPÓLITO CARON – Cronologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 159: Rodolfo Amoedo, Retrato de 

Hipólito Caron, 1887. Óleo sobre tela. 

Coleção particular, RJ . 

 

 

 

1863 

Resende, RJ – Hipólito Boaventura Caron nasce em 14 de março, filho de Clemente 

João Caron, padeiro francês, e Jesuína Maria da Cunha 
345

. 

 

1874 

Juiz de Fora, MG – A família Caron se muda para a cidade mineira Juiz de Fora 
346

.  

Juiz de Fora, MG – Ingressa no Colégio Progresso tendo aulas de desenho com o 

comendador Eduardo Braga 
347

. 

 

1877 

Juiz de Fora, MG – Com apenas quatorze anos de idade é secretário do Salão de Música 

D. Luiz I 
348

. 

                                                 
345

 Almanaque de Juiz de Fora, Juiz de Fora, ano III – 1898, p. 6. 
346

 CHRISTO, Maraliz de Castro Vieira. Algumas observações sobre a pintura em áreas cafeeiras: 

Juiz de Fora (MG), 1850-1930. Locus, Revista de História, v. 1, n. 1, 1995, p. 72. 
347

 Almanaque de Juiz de Fora, Juiz de Fora, ano III – 1898, p. 6. 
348

 O Pharol, Juiz de Fora, 28 de junho de 1877, p. 3. 
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1880 

Rio de Janeiro, RJ, 19 fev. – Ingressa na Academia Imperial de Belas Artes do Rio de 

Janeiro 
349

. 

 

1881 

Rio de Janeiro, RJ – Ganhou a medalha de prata no concurso da aula de paisagens na 

academia 
350

. 

 

1882 

Rio de Janeiro, RJ – Faz parte da comissão para representar a AIBA nos festejos do 

centenário do Marques de Pombal 
351

. 

Rio de Janeiro, RJ – Foi admitido como professor de desenho elementar no curso 

profissional do Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro 
352

. 

Rio de Janeiro, RJ – Participou da exposição da AIBA, e junto de Vasquez chama 

atenção, ambos apresentam paisagens que revelam um canto de São Cristóvão, RJ 
353

. 

Rio de Janeiro, RJ – Na exposição da AIBA ganhou duas pequenas medalhas de ouro, 

uma em desenho figurado e outra em paisagem 
354

.  

Rio de Janeiro, RJ – Três alunos foram indicados como os mais aproveitados nos 

estudos e concursos do ano: Jorge Mirandola Junior, Domingos Garcia y Vasquez e 

Hipólito Caron. Entre eles, coube a Caron o prêmio D. Pedro I pelo voto unanime da 

Congregação dos professores 
355

. 

Juiz de Fora, MG, 21 dez. – Viajem para Juiz de Fora 
356

. 

 

1883 

Juiz de Fora, MG, 15 mar. – Realizou sua 1ª exposição individual no Salão da Câmara 

Municipal de Juiz de Fora 
357

. Um dos quadros desta exposição foi a tela ganhadora da 

medalha de prata em 1881; uma copia das Cenas da Calábria apresentado na exposição 

da AIBA de 1882; a paisagem o Ocaso do Sol; a paisagem Reminiscência; a pintura 

                                                 
349

 Matrícula AIBA/ENBA – código 6181, p. 91. Arquivo Museu Dom João VI – EBA / UFRJ. 
350

 O Pharol, Juiz de Fora, 17 de abril de 1883, p.1. 
351

 Gazeta de Noticias, Rio de Janeiro, 24 de março de 1882, p.1. 
352

 LEVY, Op. Cit., p. 41-42. 
353

 Revista Ilustrada, Ano 7, n. 326, 1882, p. 2.  
354

 O Pharol, Juiz de Fora, 21 de dezembro de 1882, p. 1. 
355

 Relatório do Diretor da Academia das Belas Artes, 1882, p. 3. EBA / UFRJ. 
356

 O Pharol, Juiz de Fora, 21 de dezembro de 1882, p. 1. 
357

 O Pharol, Juiz de Fora, 15 de abril de 1883, p.1. 
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marinha A Pesca; duas miniaturas a óleo: Bethlem e Rua da Amargura; duas aquarelas 

com efeito cenográfico: uma que representa o terceiro ato da ópera Roberto do Diabo e 

outra o arco Constantino em Roma 
358

. 

Rio de Janeiro, RJ, 14 mai. – Volta ao Rio de Janeiro para as aulas da AIBA 
359

.  

Rio de Janeiro, RJ – Está entre os professores do Liceu que estudaram na AIBA e 

comemoram o 27º aniversário do Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro 
360

. 

Rio de Janeiro, RJ – Exposição anual dos alunos da AIBA. Caron ganha a Pequena 

Medalha de Ouro no concurso da aula de paisagem 
361

. 

Rio de Janeiro, RJ – Exposição na casa De Wilde. Quadros que estavam na exposição 

da AIBA 
362

. 

 

1884 

Rio de Janeiro, RJ, 24 jan. – Exposição na casa De Wilde 
363

. 

Niterói, RJ – Deixou a AIBA, mudou para Niterói e integrou-se ao Grupo Grimm 
364

. 

Rio de Janeiro, RJ, 23 ago. – Apresenta quatro telas na XXVI Exposição Geral de Belas 

Artes, todas sob o nome Paisagem. Caron recebeu a segunda medalha de ouro 
365

. A 

inauguração contou com a presença de SS. MM. Imperiais 
366

. 

 

1885 

Rio de Janeiro, RJ – Exposição na casa De Wilde. Caron, Vasques e Ribeiro figuram os 

últimos estudos realizados em Teresópolis 
367

. 

Rio de Janeiro, RJ – Exposição na casa dos Srs. Brandi & Ca. Caron expôs uma 

paisagem – vista da paria de Icaraí – e um retrato 
368

. 

Rio de Janeiro, RJ – O Sr. Laurent de Wilde promove em sua casa de exposições uma 

reunião com vários artistas, inclusive Caron, para decidir o que fazer em ajuda às 

vítimas do terremoto de Andaluzia, Espanha 
369

. 
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Juiz de Fora, MG, 05 abr. – Teve início as vendas do Juiz de Fora-Andaluzia, onde toda 

receita foi destinada as vítimas do desastre espanhol. Esteve na primeira página uma 

alegoria feita por Caron 
370

. 

Rio de Janeiro, RJ, 08 de abr. – Viaja de Juiz de Fora para a corte 
371

. 

Paris, FR, 27 abr. – Vai para Paris no vapor francês “Ville de Bahia” 
372

. 

 

1886 

Paris, FR – Enviou para o Rio de Janeiro doze trabalhos feitos em Paris, sendo quatro 

quadros e oito estudos 
373

. 

Paris, FR – Na École des Arts Decotatifs de Paris, em fevereiro, participou de dois 

concursos, em um obteve 2º lugar e noutro primeiro. Seus trabalhos estiveram expostos 

nesta escola. Na mesma instituição, em abril, no concurso de ornamentação ganhou o 1º 

lugar e no de figura, os dois trabalhos apresentados também ficaram na primeira 

colocação 
374

. 

 

1887 

Juiz de Fora, MG – Mesmo na França, Caron ganhou medalha de ouro na 7ª seção - 

Belas Artes – da Exposição Industrial de Juiz de Fora 
375

. 

Rio de Janeiro, RJ – Exposição casa De Wilde. São dez trabalhos que ele enviou de 

Paris 
376

. 

 

1888 

Rio de Janeiro, RJ – Volta de Paris e reside no Rio de Janeiro 
377

. 

Rio de Janeiro, RJ, 28 nov. – Inaugura exposição na casa De Wilde com vinte e sete 

quadros trazidos da França 
378

. Entre os quadros estão: Lande de San Marc; Manhã de 

agosto [em Morbihan]; Plecadence; As margens do Sena, Pôr do sol, Barrancos de 

areia; Depois da chuva; As margens do Ours e Malestroit 
379

. Além das telas de Caron, 
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esteve nesta exposição o retrato do artista (imagem 159) pintado por Rodolfo Amoedo 

enquanto ambos estavam na França 
380

.  

Rio de Janeiro, RJ, 05 dez. – Princesa Isabel e seu marido, junto do barão e baronesa de 

Muritiba foram à exposição de Caron 
381

. 

 

1889 

Juiz de Fora, MG – Produz o retrato do Juiz Joaquim Barbosa Lima, por encomenda do 

Fórum.  

Rio de Janeiro, RJ – Em janeiro continua com a Exposição das 27 telas na Casa De 

Wilde e recebe crítica de Gonzaga Duque que o elogia 
382

. 

Juiz de Fora, MG, 09 mai. – Realiza o desenho do escritor Francisco Lins. 

Juiz de Fora, MG, 21 mai. – Viaja do Rio de Janeiro para Juiz de Fora 
383

.  

Rio de Janeiro, RJ – Volta para a corte para se candidatar a uma das cadeiras vagas da 

AIBA 
384

. 

Rio de Janeiro, RJ – Exposição do quadro A ladeira de Santa Thereza na Casa De 

Wilde 
385

. 

Rio de Janeiro, RJ, 14 jul. – Exposição no Atelier Moderno 
386

. 

Juiz de Fora, MG – Exposição de Orquídeas e rosas no escritório do O Pharol. Caron 

quer expor este quadro no Atelier Moderno-RJ 
387

. 

Paraibuna, MG, 28 out. – Viajem de Juiz de Fora para Paraibuna 
388

. 

Juiz de Fora, MG, 05 nov. – Volta de Paraibuna para Juiz de Fora 
389

. 

Juiz de Fora, MG – Está exposto no escritório do O Pharol o quadro Depois da 

chuva
390

. 

Juiz de Fora, MG – Se torna Capitão da 2ª companhia da Guarda Cívica Municipal 
391

. 

Juiz de Fora, MG, 24 nov. – Reunião dos Membros da comissão de festejos realizada no 

Teatro Juiz de Fora 
392

. 
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Juiz de Fora, MG, 03 dez. – Apresentou croquis do uniforme da Guarda Cívica 

Municipal, e foi aprovado 
393

. 

Juiz de Fora, MG – Caron está concluindo o retrato do Marechal Deodoro da Fonseca, 

uma encomenda da cidade de Rio Novo, MG 
394

. 

Rio Novo, MG, 20 dez. – O retrato do Marechal Deodoro da Fonseca chega a Rio 

Novo
395

. 

 

1890 

Juiz de Fora, MG, 01 jan. – Criação do Clube Carnavalesco. Caron faz parte da 

comissão de críticas 
396

. 

Juiz de Fora, MG, 22 jan. – Criação do Centro Philotechnico Mineiro (CPM) onde 

Caron é nomeado professor de desenho 
397

. 

Rio de Janeiro, RJ – Exposição da AIBA onde recebeu medalha de ouro 
398

. Nesta 

exposição Caron apresentou nove quadros: A planície de Plécadeux (Morbihan), O pôr 

do sol (Sarthe), Manhã de Agosto (França), Poço Rico (Juiz de Fora), Ladeira de Santa 

Thereza, Tanque de Briet (Nièvre), Praia Formosa, Coradouro e o Sena em dia de 

inverno 
399

. 

Juiz de Fora, MG – O Dr. Simões Corrêa encomenda à Caron um retrato de seu colega, 

também médico, Dr. Romualdo Cezar Monteiro de Miranda Ribeiro, que faleceu a 

01/05/1890.  O retrato ficou exposto na sala de sessão da Sociedade de Medicina e 

Cirurgia de Juiz de Fora durante o funeral 
400

. 

Juiz de Fora, MG – Exposição do quadro Manhã de Maio no escritório do O Pharol 
401

. 

Juiz de Fora, MG, 24 mai. – O Sr. Henrique Lowndes, abastado capitalista do Rio de 

Janeiro e que se acha atualmente em Juiz de Fora, fez aquisição do quadro Manhã de 

Maio 
402

. 

Rio de Janeiro, RJ – O Estado comprou dois quadros de Caron 
403

. 
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Juiz de Fora, MG – Volta para Juiz de Fora vindo da capital 
404

. 

Juiz de Fora, MG – O escritor Raul Pompeia compra um quadro de Caron 
405

. 

Juiz de Fora, MG – Exposição de quadro no escritório do O Pharol 
406

. 

Espírito Santo, 10 jul. – Viagem para o Espírito Santo 
407

. 

Juiz de Fora, MG, 20 jul. – Ajuda na organização da Quermesse em beneficio do CPM. 

Caron oferece a tela As margens do Paraibuna como prenda 
408

. A exposição da aula de 

desenho do Centro Philotechnico Mineiro é visitada por 152 pessoas. De todos os 

visitantes recebe Caron mil felicitações pelo estupendo adiantamento que em tão pouco 

tempo conseguiu de seus alunos 
409

. 

Juiz de Fora, MG – Há um retrato de Caron na capa do periódico Ilustração Mineira, e 

na página três uma pequena biografia 
410

. 

Juiz de Fora, MG, 03 ago. – Realizada a Quermesse em benefício do CPM. O quadro As 

margens do Paraibuna foi comprado pelo Dr. Simões Corrêa por120$000 
411

.  

Rio de Janeiro, RJ - O diretor da AIBA solicitou do Senhor Ministro da Instrução 

Pública, correios e telégrafos, as necessárias ordens para serem cunhadas na Casa da 

Moeda as medalhas conferidas como prêmio aos artistas. Receberam a 2ª medalha de 

ouro: Hipólito Caron, Antônio Parreiras, Antônio Alves do Valle de Souza Pinto, João 

Baptista Pagani, Estevão da Silva e Sra. Mari Buchillon de Saint-Denis 
412

.  

Carandaí, MG – Viagem para Carandaí 
413

. 

Juiz de Fora, MG, 02 dez. – Participou como examinador das alunas do Colégio Nossa 

Senhora da Piedade 
414

. 

Juiz de Fora, MG – No final do ano expos uma paisagem no escritório do O Pharol 
415

. 

 

1891 

Juiz de Fora, MG – Frederico Ferreira Lage adquiriu, pela quantia de 400$000, a 

paisagem de Caron que se acha exposta no escritório do O Pharol 
416

. 
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Juiz de Fora, MG – Eleito vice-presidente do CPM e Frederico Ferreira Lage 

presidente
417

. 

Juiz de Fora, MG, 26 fev. – Retorna a Juiz de Fora depois de estar em Sabará para 

inauguração da estação, onde foi como correspondente do O Pharol 
418

. 

Juiz de Fora, MG – Termina as alegorias para a decoração do antigo Teatro Juiz de 

Fora
419

. 

Juiz de Fora, MG – Exposição de duas paisagens no escritório do O Pharol 
420

. 

Juiz de Fora, MG – Participa do Júri de um processo como conselheiro de sentença 
421

. 

Juiz de Fora, MG, 10 de jul. – Encontra-se no escritório do O Pharol uma tela de Caron 

destinado à quermesse em benefício ao Asilo dos Mendigos 
422

. 

Juiz de Fora, MG, 17 jul. – Duas paisagens em exposição no escritório do O Pharol 
423

. 

Sabará, MG – Viajem para Sabará e região a fim de preparar obras para uma 

exposição
424

. 

Juiz de Fora, MG – Exposição no atelier do artista: onze paisagens feitas em Sabará e 

outras localidades próximas. Caron pretende expor estes quadros no Rio de Janeiro 
425

. 

Juiz de Fora, MG – Nomeado suplente de delegado 
426

. 

Juiz de Fora, MG, 22 out. – Exposição no salão do O Pharol de onze telas realizadas na 

região central de Minas, entre elas: Lagoa Santa (à tarde), Campina, Sabará, Serra da 

Piedade (crepúsculo), Praia do Sabará, Gongo-Socco (antiga mineração), e Caeté 
427

. 

Juiz de Fora, MG, 04 nov. – Encerra a exposição em Juiz de Fora. 

Rio de Janeiro, RJ, 09 nov. – Viajem no trem noturno para o Rio de Janeiro 
428

. 

Rio de Janeiro, RJ, 30 nov. – Inauguração da exposição com 23 telas na casa De Wilde 

entre elas: A cascatinha, Remanso, estudo do Rio Sabará e Ribeirão do bosque 
429

. 

Juiz de Fora, MG, 16 dez. – Viajem de volta para Juiz de Fora 
430

. 
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1892 

Juiz de Fora, MG – Termina o retrato da Sra. Rita Tostes, encomenda da Associação 

Beneficente
431

. 

Rio de Janeiro, RJ – Amigos do Sr. Gustavo Cruz, proprietário do Hotel Rio de Janeiro, 

ofereceram-lhe um retrato a óleo, trabalho de Hipólito Caron
432

. 

Juiz de Fora, MG, 27 jan. – O retrato da Sra. Rita Tostes é exposto no escritório do O 

Pharol 
433

.  

Juiz de Fora, MG – A comissão encarregada de promover os festejos carnavalescos da 

cidade se reuniu em um recinto chamado "Caverna" 
434

. 

Juiz de Fora, MG – Ao jornalista Alfredo de Paiva, Caron conta que abandonará o 

gênero pintura de paisagem para tornar-se pintor de marinhas 
435

. 

Juiz de Fora, MG – Inauguração do Liceu de Artes e Ofícios de Juiz de Fora 
436

. 

Lagoa Dourada, MG, 10 fev. – Viajem para Lagoa Dourada 
437

.  

Juiz de Fora, MG, 22 fev. – Volta para Juiz de Fora vindo de Lagoa Dourada 
438

. 

Juiz de Fora, MG, 15 abr. – Acha-se exposto no escritório do O Pharol um retrato de 

Hipólito Caron, trabalho de Cunha Figueiredo 
439

. 

Juiz de Fora, MG, 15 mai. – Caron falece às 20 horas aos 29 anos de idade vítima do 

agravamento da febre amarela 
440

. 

Juiz de Fora, MG – Fica autorizado na câmara municipal o projeto para colocar o nome 

de Hipólito Caron em uma rua no centro de Juiz de Fora. 
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ANEXO 2:  

Transcrições de registros em periódicos onde constatamos o nascimento de Caron em 

14 de março de 1863 (grifo meu): 

 

O Pharol, 14 de março de 1886, p. 1.   

“Aniversários” 

“Fazem anos hoje dois rapazes distintos: Caron, o paisagista que ora estuda em Paris e 

Silva Tavares, o nosso companheiro de trabalho. São ambos filhos desta terra; ambos 

filhos de Juiz de Fora, que orgulha-se de ter sido o berço destes dois talentos”. 

 

O Pharol, Juiz de Fora, 15 de março de 1890, p. 1. 

“Meu idolatrado Caron,” 

“No dia de hoje, em que festejas o teu 27º aniversário, cumpria-me dar-te uma 

irrefragável prova da amizade e de minha extraordinária dedicação á tua pessoa. Por ser 

impossível realizar esse desiderato, peço desculpas, enviando-te a única coisa preciosa 

que possuo - o coração”.  

“Franc. Lin. 14-3º-90”  

 

Diário da Manhã, Juiz de Fora, 15 de março de 1891, p. 1. 

“Diversos amigos de Silva Tavares e H. Caron fizeram-lhes ontem à noite significativa 

manifestação de apreço pelo aniversário de ambos. Reunidos em casa de Silva Tavares, 

que para com os manifestantes foi de extrema amabilidade, pronunciaram muitos dos 

seus amigos alguns discursos. Ao nosso colega de redação foi ofertado um rico relógio 

de ouro e corrente do mesmo metal. Nesta resumida noticia que a ultima hora damos só 

nos sobra espaço para felicitá-lo mais uma vez pelo acontecimento de ontem”. 

 

O Pharol, Juiz de Fora, 16 de março de 1891, p. 1.  

“Sábado - Aniversário de dois artistas, um do verso, outro das tintas. S. Pedro manda 

um recado ao Caron convidando-o a fazer uns reparos na cenografia do céu. Caron 

respondeu que cenógrafo será ele!”. 

 

O Pharol, Juiz de Fora, 16 de maio de 1892, p. 1.  

"Infelizmente, a morte acaba de roubá-lo aos 29 anos de idade à Arte, à admiração de 

seus apreciadores e à estima de seus numerosos amigos." 
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O Pharol, Juiz de Fora, 21 de maio de 1892, p. 1. 

"[...] O desaparecimento, no sepulcro, aos 29 anos, do primoroso paisagista, produziu 

em meu espírito a sensação penosíssima do baquear de formoso edifício ainda não 

acabado, e a convicção de uma perda que tão cedo não será preenchida no pequeno 

mundo artístico do meu país. [...]. Gustavo Penna." 

 

Almanaque de Juiz de Fora, 1898. Organizado por Heitor Guimarães. Ano III, p. 6. 

"Hipólito Caron nasceu a 14 de março de 1863 e era filho legitimo de Clemente Caron, 

de nacionalidade francesa, estabelecido com padaria nesta cidade, e de d. Jesuína Caron. 

[...]. A 15 de maio de 1892 finava-se, com 29 anos de idade, o extraordinário artista, 

cujo nome nunca mais se apagará da memoria dos que o conheceram. Heitor 

Guimarães”. 
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ANEXO 3: 

Quadro I: Participação de obras de Hipólito Caron em exposições post mortem: 

 

ANO EXPOSIÇÃO LOCAL 

1892 Exposição de uma Paisagem. Último 

trabalho de Hipólito Caron. 

O Pharol, Juiz de Fora 

1948 Retrospectiva da Pintura no Brasil MNBA, Rio de Janeiro 

1953/54 2ª Bienal Internacional de São Paulo Pavilhão dos Estados, São Paulo 

1961 O Rio na Pintura Brasileira Biblioteca Estadual da 

Guanabara, Rio de Janeiro 

1977 Aspectos da Paisagem Brasileira: 

1816-1916 

MNBA, Rio de Janeiro 

1978 Artistas de Juiz de Fora MNBA, Rio de Janeiro 

1978/79 Paisagem na Coleção da Pinacoteca Pinacoteca do Estado São Paulo, 

São Paulo 

1980 A Paisagem Brasileira: 1650-1976 Galeria de Arte, Rio de Janeiro 

1981 O Grupo Grimm - paisagismo 

brasileiro no século XIX  

Paço das Artes, São Paulo 

1982 150 Anos de Pintura de Marinha na 

História da Arte Brasileira 

MNBA, Rio de Janeiro 

1984/85 Tradição e Ruptura: síntese de arte e 

cultura brasileiras 

Fundação Bienal em São Paulo 

1986 Dezenovevinte: uma virada no século Pinacoteca do Estado São Paulo, 

São Paulo 

1989 O Rio de Janeiro de Machado de Assis CCBB, Rio de Janeiro 

2000 De Frans Post a Eliseu Visconti: 

acervo Museu Nacional de Belas Artes 

do RJ 

MARGS, Porto Alegre, RS 

2001 Coleção Aldo Franco Pinacoteca do Estado São Paulo, 

São Paulo 

2001 Trajetória da Luz na Arte Brasileira Itaú Cultural, São Paulo 

2002 Imagem e Identidade: um olhar sobre 

a história na coleção do Museu de 

Belas Artes 

Instituto Cultural Banco Santos, 

São Paulo  

2012/2013 Hipólito Caron: Homenagem – 150 

Anos de Nascimento 

Diversas instituições 

educacionais, públicas e privadas 

de Juiz de Fora, MG 

2014/2015 Coleções em diálogo: Museu Mariano 

Procópio e Pinacoteca de São Paulo 

Pinacoteca do Estado São Paulo, 

São Paulo 
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ANEXO 4: 

Quadros de imagens das obras de Hipólito Caron, ordem cronológica: 

 

1884 

 

 
Praia da Boa Viagem. Óleo s/ 

tela, 50 x 70 cm. MNBA, RJ. 

 

 
Paisagem em Santa Rosa em 

Niterói, R J. Óleo s/ tela, 48,5 x 

68 cm. Col. particular, RJ. 

 

 
Paisagem com animais. Óleo s/ 

tela, 32,5 x 55 cm. Col. Sergio 

Fadel. 

 

 
Paisagem com carneiros. 13,5 x 

20,5 cm. Col. Aldo Franco. 

 

 
Rochedo da Boa Viagem. Óleo s/ tela, 54,7 x 

38,6 cm. Col. Jorge Roberto Silveira, Niterói, 

RJ. 

 

 
Vista da entrada da Baía do Rio de Janeiro, 

tomada da Praia das Flechas. Óleo s/ tela, 

29,5 x 39 cm. Col. Edgar da Silva Ramos. 
 

 

 
Paisagem em Icaraí (Niterói), 1884.  Óleo 

sobre tela, 38,5 x 60 cm. Col. Sergio Fadel. 

 

1886 

 

 
Paisagem. Coleção Airton Queiroz. 

 

 
Paisagem com rio. Óleo s/ tela, 71 x 46 cm. Col. Jorge Silveira, 

Niterói, RJ. 

 

1880 1882 1883 

 

 
Rio Paraíba do Sul, c. 1880. Óleo s/ cartão 

francês, 22 x 34,5 cm. Coleção desconhecida. 

 

 
Paisagem Gamboa. Óleo s/ tela, 41 x7 3 cm. 

Coleção Sergio Fadel, RJ. 

 

 

 
Trecho de litoral em São Domingos, Óleo s/ 

tela, 33 x 49,2 cm. Coleção Jorge Silveira, 

Niterói, RJ. 
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1887 

 

 
Arredores de Paris. Óleo s/ tela, 

59 x 45 cm. Pinacoteca de SP. 

 

 

 
Paisagem na Bretanha (França). 

Óleo s/ tela. Col. Sergio Fadel 

 

 
Paisagem na Normandia 

(França).  Óleo s/ tela. Col. 

particular, RJ. 

 

 
Prece a Nossa Senhora dos 

navegantes. Óleo s/ tela, 65 x 54 

cm. Col. Sérgio Fadel. 

 

 

1888 

 

 
Paisagem com rio na França. 

Óleo s/ tela, 35 x 50 cm. Col. 

particular, RJ. 

 

 
Paisagem fluvial na Normandia 

(França). Col. particular, RJ. 

 

 
Trecho de paisagem. 26 x 40 cm. 

Col. particular. 

 

 
Praia Formosa.  Óleo sobre tela. 

MNBA, RJ. 

 

 

 

1889 

 

 
Arcos da Lapa do RJ. Óleo s/ tela. Col. 

particular, RJ. 

 

 
Paisagem. Desenho a grafite, 20 x 26 cm. 

 

 

 
Paisagem com rio. Col. particular, RJ. 

 

 
Juiz Joaquim Barbosa Lima. Óleo s/ tela, 242 

x 164 cm. MMP, JF. 

 

 
Marechal Deodoro. Óleo s/ tela. Fundação 

Chico Boticário, Rio Novo, MG. 

 

 
Francisco Lins. Crayon e nanquim s/ papel, 

32,8 x 27,1 cm. MMP, JF. 
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1890 

 

 

 

 
A lavadeira. Óleo s/ tela, 35 x 50 cm, 

Col. Marcelo Sampaio, SP. 

 

 
Paisagem. Óleo s/ tela, 108 x 76,5 cm.  

MMP, JF. 

 

 
Paisagem com Cascata-Juiz de Fora. Óleo s/ 

tela, 80 x 52 cm. Col. Particular, RJ. 

 

 
Paisagem Poço Rico. Óleo s/ tela, 38 x 55 cm. Col. Sérgio Fadel. 

 

 
Poço Rico (Juiz de Fora) 

 

 

1891 

 

 
Alegoria à Música. Óleo s/ tela, 

197 x 237 cm. MMP, JF. 

 

 
Alegoria ao teatro. Óleo s/ tela, 

197 x 237 cm. MMP, JF. 

 

 
Paisagem de Sabará. Óleo s/ 

tela, 52 x 80 cm. MNBA, RJ. 

 

 
Paisagem Sabará – MG. Óleo s/ 

tela, 54 x 65 cm. Col. 

desconhecida. 

 

 
Beira Rio. Óleo s/ tela, 52 x 33 

cm. Col. desconhecida. 

 

 
Paisagem com igreja.  33 x 52,5 

cm. Col. desconhecida. 

 

 
Paisagem com igreja MG. Óleo 

s/ tela, 44,5 x 70 cm. Col. Sérgio 

Fadel. 

 

 

 
Paisagem de Minas. Óleo s/ tela, 

24 x 38 cm. Col. Edmon El 

Mikui. 

 

 
Rio das Velhas. Col. Armando 

Arruda Camargo, SP. 

 

 

 
Paisagem com rio em MG. Col. 

particular, RJ. 

 

 

 
Paisagem com rio em MG. Col. 

particular, RJ. 

 

 

 
Vista de Sete Lagoas em MG. 48 

x 73 cm. Coleção Sérgio Fadel. 
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1892 

 

 
Sra. Rita de Cassia Tostes. Óleo s/tela.  

Associação Beneficente de Juiz de Fora. 

 

 

OBRAS SEM DATA 

 

 
Poço Rico Antigo. Óleo s/ tela, 52 x 80 cm. 

MMP, JF. 

 

 
Vista da Serra do Paraibuna. Óleo sobre tela, 

47 x 72 cm. MMP, JF. 

 

 
Poço Rico. Esta foto ilustra o Almanaque de 

JF de 1891, p. 96. 

 

 

 

 
Paisagem europeia. Desenho a nanquim s/ papel,  

15 x 21,5 cm. Col. Desconhecida. 

 

 
Paisagem mineira, ilustração do livro: FREIRE, Laudelino. Um 

Século de Pintura: apontamentos para a história da pintura no Brasil 

de 1816-1916. Rio de Janeiro: Typ. Röhe, 1916. 
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ANEXO 5: 

Obras de Hipólito Caron nas quais não obtivemos imagens: 

 

OBRA ANO OBSERVAÇÃO 

Cenas da Calábria 1882 

Exposta na AIBA. Ganhou medalha de ouro. Esteve também na exposição 

individual de 1883 em Juiz de Fora. (O Pharol, JF, 17/04/1883, p.1). 

 

Ocaso do Sol S.d. 

Estudo en plein air, representa o efeito dos últimos raios de luz em um 

pitoresco sítio da Praia Formosa. Esteve na exposição individual de Juiz de 

Fora em 1883. (O Pharol, JF, 17/04/1883, p.1). 

 

Reminiscência S.d. 

Executado em Juiz de Fora. Esteve na exposição individual de Juiz de Fora 

em 1883. (O Pharol, JF, 17/04/1883, p.1). 

 

Bethlem S.d. 
Realizada baseada em fotografia. (O Pharol, JF, 17/04/1883, p.1). 

 

Rua da Amargura S.d. 
Realizada baseada em fotografia. (O Pharol, JF, 17/04/1883, p.1). 

 

Terceiro ato da Ópera Roberto do 

Diabo 

 

S.d. Aquarela, efeito cenográfico. (O Pharol, JF, 17/04/1883, p.1). 

Arco Constantino em Roma S.d. 
Aquarela, efeito cenográfico. (O Pharol, JF, 17/04/1883, p.1). 

 

A Pesca 1883 
Esteve na exposição individual de Juiz de Fora em 1883. (O Pharol, JF, 

17/04/1883, p.1). 

Retrato do Maestro Eduardo 

Bourdot. 
1885 

O retrato esteve exposto em casa dos Srs. Brandi & Ca. (O Pharol, JF, 

14/03/1885, p. 2). 

 

Lande de San Marc 
Entre 

1885/1888 

Integrou a exposição na casa De Wilde quando Caron chega da Europa em 

1888. (Treze de maio, Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1889, p. 189-190). 

 

As margens do Sena 
Entre 

1885/1888 

Integrou a exposição na casa De Wilde quando Caron chega da Europa em 

1888. (Treze de maio, Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1889, p. 189-190). 

 

Barrancos de areia 
Entre 

1885/1888 

Integrou a exposição na casa De Wilde quando Caron chega da Europa em 

1888. (Treze de maio, Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1889, p. 189-190). 

 

Depois da chuva 
Entre 

1885/1888 

Integrou a exposição na casa De Wilde quando Caron chega da Europa em 

1888. (Treze de maio, Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1889, p. 189-190). 

 

As margens do Ours 
Entre 

1885/1888 

Integrou a exposição na casa De Wilde quando Caron chega da Europa em 

1888. (Treze de maio, Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1889, p. 189-190). 

 

Malestroit 
Entre 

1885/1888 

Integrou a exposição na casa De Wilde quando Caron chega da Europa em 

1888. (Treze de maio, Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1889, p. 189-190). 

 

Manhã de agosto (França) 
Entre 

1885/1888 

Pintada ao natural na França.  Integrou a exposição na casa De Wilde 

quando Caron chega da Europa em 1888. (Treze de maio, Rio de Janeiro, 13 

de janeiro de 1889, p. 189-190). Também esteve na Exposição Geral de 

1890. (Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, 06 de abril de 1890, p. 2). 

 

Pôr do sol (Sarthe, França) 
Entre 

1885/1888 

Integrou a exposição na casa De Wilde quando Caron chega da Europa em 

1888. (Treze de maio, Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1889, p. 189-190). 

Também esteve na Exposição Geral de Belas Artes de 1890. (Jornal do 

Comércio, RJ, 06/04/1890, p. 2). 

 

Planície de Plecadeux 

(Morbihan, Bretanha, França) 

Entre 

1885/1888 

Integrou a exposição na casa De Wilde quando Caron chega da Europa em 

1888. (Treze de maio, Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1889, p. 189-190). 

Também esteve na Exposição Geral de Belas Artes de 1890. (Jornal do 

Comércio, RJ, 06/04/1890, p. 2). 
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Orquídeas e rosas 1889 

Natureza morta. Quadro em grandes dimensões de um vaso japonês com 

flores [rosas e orquídeas]. Há no quadro uma 'ancidium sarcode’; duas 

'laelias‘; uma 'cattleya‘; uma 'sobralia’. (Gazeta da Tarde, RJ, 6 de novembro 

de 1889, p. 1 ). Depois de pronto Caron presenteou com este quadro o Dr. 

Simões Corrêa. (O Pharol, JF, 19/10/1889, p. 1). 

 

Depois da chuva 1889 

Traduz a tela um trecho paisagem atravessada pelo rio Paraibuna em Juiz de 

Fora. (O Pharol, JF, 12/11/1889, p. 1). 

 

Manhã de Maio 1890 

Exposto no escritório do O Pharol, onde Henrique Lowndes adquiriu este 

quadro. (O Pharol, JF, 25/05/1890, p. 1). 

 

Retrato do Dr. Romualdo Cezar 

Monteiro de Miranda Ribeiro 

 

1890 Crayon, cópia de uma fotografia. (O Pharol, JF, 03/06/1890, p. 1). 

As margens do Paraibuna 1890 

Representa um trecho de Juiz de Fora próximo á fazenda do tenente Manoel 

Honório de Campos. (O Pharol, JF, 05/08/1890, p. 1). 

 

Paisagem 1890 

Quadro exposto no escritório do O Pharol. Em janeiro de 1891 o Sr. 

Frederico Ferreira Lage adquiriu, pela quantia de 400$. (O Pharol, 

09/01/1891, p.1). 

 

Paisagem [cidade do Cruzeiro, 

SP] 
S.d. 

Óleo sobre tela, 54 x 70 cm. (Catálogo de leilão das Coleções reunidas por 

Djalma da Fonseca Hermes. RJ: Leiloeiro Antonio de Paula Affonso (Paula 

Affonso). – jul. - ago. 1941). 

 

Ladeira de Santa Teresa S.d. 

Esteve na Exposição Geral de Belas Artes de 1890. (Jornal do Comércio, 

RJ, 06/04/1890, p. 2). 

 

Tanque de Briet (Niévre, França) S.d. 

Esteve na Exposição Geral de Belas Artes de 1890. (Jornal do Comércio, 

RJ, 06/04/1890, p. 2). 

 

Coradouro S.d. 

Esteve na Exposição Geral de Belas Artes de 1890. (Jornal do Comércio, 

RJ, 06/04/1890, p. 2). 

 

O Sena em dia de inverno S.d. 

Esteve na Exposição Geral de Belas Artes de 1890. (Jornal do Comércio, 

RJ, 06/04/1890, p. 2). 

 

Lagoa Santa (à tarde) 1891 Participou da exposição de 1891 no RJ e em JF. (O Pharol, JF, 02/11/1891, 

p. 1). 

Campina 1891 Participou da exposição de 1891 no RJ e em JF. (O Pharol, JF, 22/10/1891, 

p. 1). 

Serra da Piedade (crepúsculo) 1891 Participou da exposição de 1891 no RJ e em JF. (O Pharol, JF, 02/11/1891, 

p. 1). 

Praia do Sabará 1891 Participou da exposição de 1891 no RJ e em JF. (O Pharol, JF, 02/11/1891, 

p. 1). 

Gongo-Socco (antiga mineração) 1891 Participou da exposição de 1891 no RJ e em JF. (O Pharol, JF, 02/11/1891, 

p. 1). 

Caeté 1891 Participou da exposição de 1891 no RJ e em JF. (O Pharol, JF, 02/11/1891, 

p. 1). 

A cascatinha 1891 Participou da exposição de 1891 no RJ. (Gazeta de Notícias, RJ, 

03/12/1891, p. 1). 

Remanso 1891 Participou da exposição de 1891 no RJ. (Gazeta de Notícias, RJ, 

03/12/1891, p. 1). 

Estudo do Rio Sabará 1891 Participou da exposição de 1891 no RJ. (Gazeta de Notícias, RJ, 

03/12/1891, p. 1). 

Ribeirão do bosque 1891 Participou da exposição de 1891 no RJ. (Gazeta de Notícias, RJ, 

03/12/1891, p. 1). 

Retrato de Gustavo Cruz 1892 
Proprietário do Hotel RJ. (Jornal do Comércio, RJ, 26/01/1892, p. 1). 

 

 

 


