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RESUMO 
 
Este artigo discorre sobre os artistas José Antonio da Cunha Couto, Francisco Terêncio 
Vieira de Campos, Antonio Olavo Baptista, Oséas dos Santos e Rodolpho Lindemann. Eles 
mantiveram cada um em seu tempo, relações próximas com a pintura e a fotografia. Fixados 
na cidade de Salvador no final do século XIX e início do século XX, estes artistas possuíram 
estúdios e atuaram como pintores e fotógrafos, muitas vezes motivados em diversificar suas 
atividades no sentido de assegurar sua estabilidade financeira. Em sua grande maioria, 
tiveram ligações com o estudo artístico acadêmico da época. Este fato contribuiu para que 
eles em seus anúncios e na designação de seus estabelecimentos associassem a fotografia 
à atividade artística.  
 
Palavras Chaves: Fotografia Artística. Academia. Relações. Sobrevivência. 
 
 
ABSTRACT 
 
This article discourses on the artists Jose Antonio da Cunha Couto, Francisco Terêncio 
Vieira De Campos, Antonio Olavo Baptista, Oséas Dos Santos and Rodolpho Lindemann. 
They had kept each one in its time, next relations with the painting and the photograph. Fixed 
in the city of Salvador in the end of century XIX and beginning of century XX, these artists 
had possessed studios and acted as painters and photographers, many times motivated in 
diversifying its activities in the direction to assure its financial stability. In its great majority, 
they had had linkings with the academic artistic study of the time. This fact contributed so 
that they in its announcements and the assignment of its establishments associated the 
photograph to the artistic activity.  
 
Keywords: Photographic Art. Academy. Relations. Survival. 
 
 
 
A ligação entre fotografia e arte sempre esteve presente na história da fotografia, 

desde os seus primórdios. È sabido que os primeiros fotógrafos eram pintores, 

miniaturistas, caricaturistas que passaram a utilizar a nova técnica no sentido de 

garantir a sua sobrevivência econômica. No cenário nacional não foi diferente os 

daguerreotipistas itinerantes e os primeiros a se fixarem no Brasil em seus anúncios 

se apresentavam freqüentemente como artistas. 

A Bahia acompanhou a tendência inicial da história da fotografia, cujos primeiros 

fotógrafos a trabalharem no ramo possuíam estreitas relações com as artes, 

especialmente com a pintura e o desenho. A modalidade do retrato vinculou a 

mesma atividade comercial à figura de dois profissionais: o fotógrafo e o pintor. 
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Um dos primeiros fotógrafos baianos foi o pintor José Antonio da Cunha Couto (1832 

– 1894), que antes de possuir uma formação acadêmica na pintura, já atuava no 

ramo fotográfico desde 1873 (Figura 01). 

 
Figura 01 – Anúncio da Galeria de Pintura e Photographia J. A. C. Couto 

Fonte Almanach da Província 1873, p.03. 

Ele ingressou no Lyceu de Artes e Ofícios da Bahia, em 1877, e formou uma 

clientela estável composta por instituições laica e religiosa, pintando cenas bíblicas, 

santos, e personalidades. Couto foi possuidor de uma obra pictórica extensa, sendo 

o retratista que mais produziu em seu tempo, conhecido pelo colorido e pelas 

expressões fisionômicas dos seus retratos I·.  

Na data da sua morte, o Diário da Bahia publica: “Artista de merecimento 

incontestável, J.A.C.C. viu premiado diversos trabalhos seus que exibiu em mais de 
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uma exposição. Era excelente pintor de retratos, cujos traços saiam-lhe da paleta 

fidelíssimos, revelando verdadeira maestria.” 

O vasto trabalho pictórico de Couto pode ser encontrado hoje em muitas instituições, 

como: Liceu de Artes e Ofícios, Instituto Histórico e Geográfico da Bahia, Santa 

Casa da Misericórdia, Faculdade de Medicina da Bahia, Museu de Arte da Bahia, 

Mosteiro de São Bento, entre outras. 

Couto utilizava o método foto-pintura em suas fotografias e, ao que tudo indica, 

também usava a fotografia (Figura 02) como um recurso na execução de suas 

pinturas – inicialmente obtendo o retrato por meio fotográfico num carte-de-visite e 

posteriormente ampliando sobre a tela –, poupava a sua clientela das longas 

esperas nas sessões de pose exigidas pela pintura tradicional. 

 
Figura 02 – carte-de-visite, desconhecida 

Autor José Antonio da Cunha Couto 
Coleção particular Ewald Hackler 

Embora alguns autores comentem sobre a ausência de registros no Brasil de uma 

resistência no período oitocentista entre a fotografia e a pintura (FABRIS, 1991), existe 

um manuscrito que contraria esta questão. Encontrado pelo historiador Carlos Ott, em 

1947, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, o manuscrito anônimo “Noções sobre 

a procedência d’arte de pintura na Província da Bahia”, presumivelmente segundo o 

historiador, foi escrito entre 1866 e 1876. O documento cita muitos pintores do 

período, inclusive, superficialmente, José Antonio da Cunha Couto, reservando 

algumas linhas para a relação que os fotógrafos da época tinham com a fotografia: 

“[...] sim, a fotografia é aqui novo instrumento de morte e asfixiação da bela arte da 
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pintura. O fotógrafo se anuncia por artista consumado como poderia anunciar hábil 

músico e pianista o tangedor da manivela de um realejo!” ( apud OTT, 1947). 

Para Pereira (2005), o uso da fotografia em Couto era autônomo da probabilidade de 

uma motivação pessoal, pois se aproveitava da técnica fotográfica sem fazer 

nenhuma resistência ao meio, visando sua sobrevivência economicamente, sendo 

esta uma característica comum no perfil dos pintores oitocentistas brasileiros. 

O nome de Francisco Terêncio Vieira de Campos (1865 – 1943) pode ser também 

vinculado à fotografia. Baiano, aprendeu pintura na Academia de Bellas Artes em 

1877, com Miguel Navarro Y Cañizares, foi para o Rio de Janeiro e lá permaneceu 

durante oito anos. Freqüentou também a academia e seguiu depois para a Europa, 

ficando cerca de seis anos estudando em Paris. (QUERINO, 1911, p.133) 

Retornando à Bahia, foi professor de desenho e pintura no Lyceu de Artes e Ofícios, 

lecionou também a disciplina “Composição Decorativa” na Escola de Belas ArtesII e 

entrou no ramo da fotografia.  

Dois anúncios no Diário da Bahia, de 16 de dezembro de 1902, comprovam a 

compra por Vieira de Campos da “Photographia Vargas”, localizada na rua Chile, nº 

26 (Figura 03). 

 
Figura 03 – Diário da Bahia, 16 de dezembro 1902, p. 02 
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Assim como Couto, a obra pictórica de Vieira de Campos é composta por uma 

grande produção de retratos, os quais se encontram em várias instituições baianas, 

como: Museu Casa da Misericórdia, Instituto Geográfico e Histórico, Associação 

Comercial etc. Quanto à sua incursão na fotografia, esta parece ter sido meramente 

comercial, a inferir pela propaganda divulgada do seu estúdio que buscava atender 

todas as classes sociais. 

Existe uma dificuldade em identificar o trabalho fotográfico de Vieira de Campos, 

pois ele não assinava seus carte-de-visite e, ao que tudo indica, sua carreira de 

fotógrafo teve breve existência, visto que o endereço de seu estúdio, em menos de 

dois anos, já tinha novos proprietários.  

A casa passa-se a chamar “Photographia Artística”, como atesta nas propagandas 

veiculadas no Almanack do Estado da Bahia de 1904, e os novos titulares são 

Diomedes Gramacho e Antonio Olavo Baptista, sendo este último egresso da 

pinturaIII.  

Com uma trajetória semelhante a de Vieira de Campos, Baptista era baiano, fez 

curso de pintura na Escola de Belas Artes e também passou três anos na Europa se 

aperfeiçoando em Paris. Foi professor de pintura na Escola de Belas Artes, onde 

poderia ser encontrado a qualquer hora do dia, como indica o Almanach do Estado 

da Bahia de 1902, oferecendo seus serviços de retratista pintor. Antes de se 

associar a Gramacho, Baptista já fotografava em um estúdio situado no PelourinhoIV 

(Figura 04). 
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Figura 04 – Anúncio Antonio Olavo Baptista 
Almanach do Estado da Bahia 1903 

A dupla parece ter tido uma ampla clientela, considerando o número de imagens 

ainda encontradas nos acervos das Instituições baianas e em mãos de 

colecionadores particulares (Figura 05).  

 

Figura05- carte-de-visite, desconhecido 
Autor Baptista & Gramacho, Photographia Artística 

Coleção particular Ubaldo Senna 
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Quanto aos trabalhos de pintura desenvolvidos por Olavo Baptista, alguns podem 

ser vistos no Museu de Arte da Bahia, no acervo da Escola de Belas Artes e no 

Museu da Santa Casa da Misericórdia. 

O último artista a ser vinculado à Photographia Artística é Oséas dos Santos (1865 – 

1940), que antes retratava e fotografava em outro endereçoV, rua da Moraria, 52. Ele 

era natural de Sergipe e ingressou na Academia de Bellas Artes da Bahia em 1880, 

onde lecionou durante 41 anos. A fotografia encontrou espaço na Academia de 

Bellas Artes também com a ajuda de Santos.  

Inicialmente, o professor José Allioni, em uma reunião de congregação em 10 de 

agosto de 1892, externa a necessidade da compra de uma máquina fotográficaVI. 

Um ano mais tarde, chega à referida máquinaVII e, logo após, na sessão de 14 de 

fevereiro de 1894, o professor Oséas dos Santos sugere uma reforma curricular na 

disciplina de desenho, propondo a introdução da fotografia no estudo de paisagens 

ao ar livre, como auxílio para os alunos na melhor orientação dos planos e 

perspectiva aéreaVIII. 

Santos, assim como Vieira de Campos, tiveram aulas de desenho na residência do 

mestre Cañizares. Suas telas e desenhos estão na Casa de Misericórdia, Irmandade 

da Igreja da Conceição da Praia, Escola Normal e em inúmeras casas particulares.  

Sua atividade na fotografia começa como desenhista e retocador das ampliações 

Gonsalves e de uma casa alemã. O ofício de retocar os retratos tinha como fim 

suavizar as linhas faciais do modelo, efeitos provocados pela intensidade da luz, 

típico da fotografia de estúdio. “Em nenhum anúncio na Bahia foi encontrado a oferta 

deste serviço, mas sabe-se que ele foi usado no Brasil certamente ao redor de 1869” 

(OLSZEWSKI FILHA, 1989, p.49). 

A compra da Photographia Artística (Figura 06) se efetua com o recebimento da 

quantia referente a quatro anos de atraso de salário do professor Santos. O dinheiro 

foi liberado por José Marcelino, que pagou aos professores da Escola de Belas Artes 

os anos de atrasos advindo da gestão de Severino Vieira. “Esta casa fotográfica teve 

época feliz, muito procurada. Porém, por ocasião do governo de Dr. Seabra, que 

determinou a remodelação da rua Chile, teve que se retirar do prédio, sem lograr 
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indenização. E não mais encontrou local satisfatório para instalar de novo a sua 

casa e atelier”IX.  

 
Figura 06 – Photographia Artística Oséas dos Santos 

Fonte: A Fotografia na Bahia 1839 - 2006 

Possivelmente a fotografia a seguir (Figura07) é de autoria de Oséas Santos, 

embora só exista uma referência, ao lado direito da imagem, como sendo realizada 

pela “Photografia Artística” em 1905. O ano nos revela que Santos já era o 

proprietário da Casa nesta ocasião.  

 

Figura 07 – Lelis Piedade, Foto-pintura 0,45 x 0,32 cm 
Autor desconhecido, Photographia Artística 1905 

Museu de Arte da Bahia 
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Diferentemente dos artistas Cunha Couto, Vieira de Campos, Olavo Baptista e 

Oséas dos Santos, que tiveram uma obra pictórica mais conhecida do que seus 

trabalhos fotográficos, Rodolpho Lindemann faz o caminho inverso. 

Possuidor de uma apurada sensibilidade estética, Lindemann fotografou vistas e 

retratou diferentes tipos étnicos dos habitantes da época. Aproximadamente 25 

vistas da Bahia fotografadas por Lindemann correram o mundo no “Album de Vues 

Du Brésil”, apêndice do livro Le Brésil, de Lavasseur, publicado em 1889, em Paris, 

onde ele também participou da Exposição Universal (VAZQUEZ, 2000, p. 154). 

Ainda sobre Lindemann, existe uma carência de informações a seu respeito. Sabe-

se que ele, no final da década de 1880, foi sócio do fotógrafo suíço Wilhelm 

Gaensly, e que alguns anos depois se estabeleceu sozinho, em um estúdio na Praça 

Castro Alves, 92.  

Lindemann foi um dos mais importantes fotógrafos da época, retratista renomado no 

ramo dos postaisX,edita uma série de imagens exóticas e pitorescas da Bahia 

(Figura 08 ). 

 

Figura 08– Cartão postal 
Autor: R. Lindemann  

Acervo da Fundação Gregório de Mattos 
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 De Lindemann pode-se também encontrar, na entrada principal da 

Associação Comercial da Bahia, uma pintura que representa uma cena de violência 

no bairro do Comércio em 13 de novembro de 1899. O episódio foi decorrente da 

manifestação popular contra o resultado oficial da eleição para prefeito de Salvador, 

que teve como resposta do governador Luís Viana a intervenção da polícia, 

causando muitas mortes e feridosXI (Figura 09). 

 
Figura 08 – Episódio sangrento em 13 de novembro de 1899 

Autor R. Lindemann, Óleo sobre tela, 110 x 120 cm 
Pinacoteca Associação Comercial da Bahia 

Na época, o acontecimento provocou muitos protestos, inclusive, um manifesto 

publicado nos jornais condenou a repressão, sendo assinado pelos maiores 

exportadores e importadores do Estado. A pintura de Lindemann é de 1905, o que 

não descarta a possibilidade de ele ter presenciado a cena na época, pois a imagem 

possui uma enorme vivacidade, revelando ali um olhar característico da linguagem 

fotográfica de então.  
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Assim como Cunha Couto, Vieira de Campos, Olavo Baptista e Oséas dos Santos, 

nestes primeiros tempos, grande parte dos artistas educados na academia mantém 

um diálogo com a fotografia seguindo os princípios estéticos da composição. Muitas 

vezes, eles optaram pela fotografia como forma de subsistência.  Entretanto, o valor 

artístico da imagem fotográfica neste período não é afirmado ao seu assunto, 

conteúdo ou procedimento utilizado e sim aos fotógrafos que mantinham relações 

estreitas com as artes. 

                                                 

I Querino, Manoel Raimundo. Artistas Bahianos, 2ed. Melhorada. Salvador: Officinas da Empreza, 1911. 

II A Academia de Bellas Artes da Bahia passou a ser nomeada Escola de Belas Artes da Bahia em 1891, devido 
uma reforma do ensino secundário e superior da República, promovida por Benjamim Constant. Em PARAÍSO, 
Juarez. 1877 – 1996 Belas Artes, Universidade Federal da Bahia, Catálogo, 1996. 

III Informações obtidas em consulta na Biblioteca Central da Bahia, Setor de Obras Raras. 

IV Almanach do Estado da Bahia, 1903, p.218 

V Almanach do Estado da Bahia 1905 

VI Atas, 10.08.1892, fl.135. 

VII Idem, 24,11. 1893, fl.144.  

VIII Idem, 14.02.1894, fl.146. 

IX Pasta Oséas dos Santos, Arquivo EBA. Encontro às vinte e uma, crônica de João Marques Guimarães. 

X Hackler, Ewald. O postal Ilustrado em “...vou pra Bahia”, 2004. 

XI Tavares, Luis Henrique Dias. História da Bahia. Salvador: EDUFBA, 2000 

 

 

Referências 

ALVES, Marieta. Dicionário de Artistas e Artífices na Bahia. Salvador: UFBA, 1976. 

ATA em 10 de agosto de 1892, Arquivo Histórico da Escola de Belas Artes. F 135. 

ATA em 24 de novembro de 1893, Arquivo Histórico da Escola de Belas Artes. F 144. 

ATA em 14 de fevereiro de 1894, Arquivo Histórico da Escola de Belas Artes. F 146. 

FABRIS, Anatereza (org.). Fotografia Usos e Funções no século XIX. São Paulo: EDUSP, 
1991. 

OLSZEWSKI Filha, Sofia. A fotografia e o negro na cidade do Salvador. EGBA: Fundação 
Cultural do Estado da Bahia, 1989. 



19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

 

970 

                                                                                                                                                         

OTT, Carlos. Noções sobre a Procedência D’Arte de Pintura na Província da Bahia. Revista 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, n°11.p.197 a 213. Rio de Janeiro: 1947. 

PEREIRA, Suzana Alice Silva. A pintura baiana na transição do Barroco ao Neoclássico. 
Dissertação (Mestrado em História em Artes Visuais)- Escola de Belas Artes,Universidade 
Federal da Bahia, Salvador, 2005.  

QUERINO, Manoel Raimundo. Artistas Bahianos. Salvador: Officinas da Empreza, 2ed., 
Melhorada 1911. 

TAVARES, Luis Henrique Dias. História da Bahia. Salvador: EDUFBA, 2000. 

 

Telma Cristina Damasceno Silva – Fath 

Graduada em Comunicação, UFBA, especialista em Fotografia Técnica pela Staatliche 
Fachschule für Optik und Fototechnik, Berlim, mestre em Artes Visuais UFBA. Professora 
das disciplinas: Introdução à Fotografia, Laboratório de Fotografia e Vídeo e Fotojornalismo 
na Faculdade 2 de Julho e Faculdade da Cidade do Salvador. 
Cristinadamasceno@hotmail.com 


