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RESUMO 
A obra dos pintores associados ao Grupo Grimm e a importância da representação da 
natureza brasileira foram abordadas insistentemente pela imprensa no Brasil ao longo das 
décadas de 1880 e 1890. A pintura de paisagem esteve presente nas críticas de jornais e o 
nome de Grimm foi retomado em vários textos, comprovando a relevância do tema para 
amadores e críticos, conforme pesquisas realizadas na imprensa demonstraram. O crítico 
Gonzaga Duque enfatizou em seus escritos a renovação da iconografia de paisagem, 
revelada pelo interesse pelos cantos do litoral brasileiro e também pela representação dos 
acidentes geológicos na paisagem. Nesta comunicação abordarei brevemente a 
repercussão de artistas ligados ao Grupo Grimm na imprensa carioca no fim do século XIX. 
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ABSTRACT 
The work of the painters associated with the Grimm Group and the importance of the 
representation of Brazilian nature were urgently addressed by the press in Brazil throughout 
the 1880s and 1890s. Landscape painting was present in newspaper criticism and Grimm's 
name was taken up again in Several texts, proving the relevance of the theme for amateurs 
and critics, as research in the press has shown. The critic Gonzaga Duque emphasized in 
his writings the renewal of landscape iconography, revealed by the interest in the Brazilian 
coast and also by the representation of geological accidents in the landscape. In this 
communication I will briefly discuss the repercussion of artists linked to the Grimm Group in 
the Rio press in the late nineteenth century. 
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No Brasil desde a década de 1880 as pinturas de paisagem e também as de gênero 

passaram a ter maior destaque, com a atuação dos pintores ligados ao Grupo 

Grimm e também com a presença de artistas recém-chegados de estágios europeus 

como os irmãos Bernardelli e Belmiro de Almeida. O crítico carioca Félix Ferreira 

comentou no livro Belas artes: estudos e apreciações, de 1885, sobre a crescente 

valorização da pintura de gênero e da paisagem: 

 

[...] ao passo que a pintura histórica de batalhas vai decaindo do 
gosto do público, os quadros de gênero e os de paisagem vão 
subindo de apreço. A paisagem, os usos e costumes nacionais, são 
minas inexploradas, que os nossos artistas estão deixando em 
criminoso abandono, para esgotarem a inspiração nas grandes telas 
históricas, que não compensam nem moral nem monetariamente 
tantos e tão aturados trabalhos para conseguir um desses 

quadros...(FERREIRA, 1998, p.106-107).  
 

Félix Ferreira analisou as exposições ocorridas na primeira metade da década de 

1880, indicando a importância das obras apresentadas. Para o conhecimento do 

contexto artístico do período devemos destacar, além das publicações de Félix 

Ferreira e de Gonzaga Duque, já mencionadas anteriormente, os textos publicados 

na Revista Illustrada, que trataram em especial da década de 1880. 

 

A maior parte dos estudiosos de arte do século XIX no Brasil considera a Exposição 

da Academia de Belas Artes de 1884 como um marco, na medida em que 

apresentou os trabalhos de Georg Grimm e dos artistas ligados a ele, associados à 

renovação da pintura de paisagem no país. Nossa pesquisa demonstrou, entretanto, 

que essa exposição foi antecedida pela do Liceu de Artes e Ofícios, realizada em 

1882, onde Grimm já havia exposto e na qual muitas questões sobre pintura de 

paisagem já haviam sido colocadas (SILVA, 2016). 

 

Nessa exposição Grimm apresentou cento e vinte e oito trabalhos, dentre os quais 

dezessete estudos em aquarelas, e obteve grande destaque na imprensa. É 

importante notar como suas obras causaram impacto pela diversidade de paisagens 

de vários locais do mundo e pela reprodução fiel da natureza, comparada à imagem 

fotográfica. Como nota Maciel Levy, a localização da maioria das pinturas 

apresentadas pelo artista em 1882 é desconhecida. A grande repercussão dessa 
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mostra teria motivado sua contratação como professor da Academia Imperial de 

Belas Artes, cargo que exerceu até 1884. 

 

Maciel Levy ressalta que por ocasião do primeiro contrato de Grimm já frequentavam 

as aulas de paisagem como alunos matriculados os artistas: Giambattista 

Castagneto, Hipólito Caron e Domingo Garcia y Vasquez (LEVY, 1980, p. 26-27). 

 

A Exposição da Academia de Belas Artes de 1884 viria consolidar o prestígio de 

Grimm e consagrar o recente prestígio da pintura de paisagem, em relação à de 

história. Foram premiados com medalha de ouro os pintores Grimm, Driendl e 

Castagneto. A saída de Grimm da Academia e a mudança para Niterói onde passou 

a orientar um grupo de artistas já foram bem comentadas na obra de Maciel Levy.  

 

O crítico Gonzaga Duque também analisou no livro “A Arte Brasileira” (1888) a 

importância da mostra do Liceu em 1882, principalmente pela projeção da obra de 

Georg Grimm: 

 

Duas coisas que, no Rio de Janeiro, ninguém conseguiu fazer e 
Georg Grimm alcançou realizá-las: reunir em exposição cento e cinco 
quadros e fundar escola! Foi na exposição de 82 promovida pela 
Sociedade Propagadora das Belas Artes, que nos apareceu o 
paisagista alemão. Em uma das salas do Liceu de Artes e Ofícios, 
reuniu e suspendeu aos muros uma notável bagagem artística. Ali 
expôs ele tudo quanto possuía em trabalhos. Paisagens de Capri e 
vistas de Roma, marinhas de Gênova e jardins de Florença, cantos 
da natureza da Alemanha e estudos da natureza da África, estradas 
de Tunis e vilas do Brasil, uma mesquita de Constantinopla e um 
portão de Alhambra, pirâmides do Egito e panoramas de Portugal. 
Em duas, três ou cinco horas fazia-se, em frente de suas telas, uma 
viagem ao redor do mundo. A natureza dos países em que Georg 
Grimm esteve nos aparecia irradiante de luz e de cor, diante dos 
nossos olhos vadios, acostumados às tintas pálidas, anêmicas, 
miseravelmente doentias da maior parte dos nossos paisagistas. [...] 
Essa grande exposição valeu ao artista uma certa admiração e, mais 
que certa admiração, nomeada. Bem a merecia ele (DUQUE-
ESTRADA, 1995, p. 193-194). 
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Grimm participou também da Exposição da Academia de Belas Artes de 1884, 

recebendo a medalha de ouro. No ano seguinte, realizou individual na Casa De 

Wilde, também no Rio de Janeiro, obtendo grande repercussão.  

 

Gonzaga Duque retomou em seu livro, como demonstrado em nossa pesquisa, as 

discussões e os debates sobre as exposições presentes na imprensa da época, 

dialogando com outros críticos e amadores das artes. Nesse livro, tratou das 

inovações introduzidas por Grimm no ambiente brasileiro: a pintura en plein air e o 

uso de cores fortes e luminosas. 

 

Julio Dast, redator da Revista Ilustrada, ao escrever sobre a premiação dos alunos 

da Academia em 1882 mencionou o trabalho de paisagistas discípulos de Grimm, 

aproveitando para criticar o ensino oficial de pintura de paisagem em oposição aos 

progressos realizados pelos alunos do Grupo Grimm: 

 

Comecemos pela sala dos paisagistas, é a menos repleta, por ser 
talvez a mais interessante. Há nesta sala mais de um trabalho capaz 
de demorar a atenção do visitante, e eu citarei sobretudo as duas 
paisagens dos dois alunos Domingos Garcia y Vasques e Hippolito 
Boaventura Caron que se revelam francamente duas brilhantes 
promessas. O ponto de vista é o mesmo, um canto de São Cristovão, 
creio, e com diferença muito diminuta foi tratado com o mesmo vigor, 
com a mesma vida; as árvores, ao lado direito, são as mesmas, as 
mesmas cazoarinas e por entre elas a mesma aragem fresca, 
agradável. São dois quadros quase já de mestre (DAST, 1882, p.2). 

 

   

Outro artigo da mesma revista, assinado por X., reforçou a importância dos quadros 

dos alunos de Grimm por estes trabalharem diante da natureza, e longe das salas 

da Academia: 

 

No domingo 17 do corrente, fui à Academia das Belas Artes, ver a 
exposição dos trabalhos executados este ano pelos futuros Rafaeis e 
Miguel Angelos (sic) brasileiros e mais do que nunca fiquei 
convencido de que para aprender a desenhar ou pintar, é 
preciso nunca entrar nesse 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 concurso da aula de paisagem é a maior prova do 
que avanço; a tela do aluno Domingos Garcia y Vasques, e a do seu 
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competidor que o segue de perto, Hypólito 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. J. Grimm, autor de 
umas belas paisagens que muito admiramos na última exposição do 
Liceu de Artes e Ofícios. [...] Mas é que o Sr. Grimm não faz parte da 
panelinha, é só se entende com os seus alunos que ele leva para o 
campo e lá lhes diz: - Está é a verdadeira Academia de Belas Artes. 
Olhem para esta esplêndida natureza e procurem senti-la; 
impressionem-se com ela e transmitam sobre a tela essa mesma 
impressão. E com quatro borradelas artísticamente atiradas, o 
mestre ensina praticamente o modo de interpretar a natureza.[...]             
É assim que o Srs. Vasques e Caron conseguiram fazer nos seis 
meses, em que aprendem com o Sr. Grimm, o que nem em seis 
anos teriam feito com os outros professores da Academia.             
[...] Um conselho aos que se dedicam ao estudo das belas artes, 
com excepção feita ao curso de paisagem do Sr. Grimm: Fujam 
da Academia, e para bem longe! (grifos meus) (X, 1882, p. 3-6). 

 

 

As críticas à Academia seriam constantes nos textos da Revista Ilustrada, 

provavelmente de autoria de Angelo Agostini. A Revista também acompanhou com 

atenção as exposições dos paisagistas do Grupo Grimm ao longo dos anos 1880: 

 

Acham-se expostas em casa do Sr. L. de Wilde na rua Sete de 
Setembro n. 102 as lindas paisagens dos Srs. Caron e Vasquez, 
discípulos do Sr. Grimm. [...] É com o maior prazer que convido as 
pessoas que julgam ter algum gosto, a se darem ao incômodo de ir 
até essa rua. Terão assim uma ideia do que é paisagem. São 
simples estudos, e metidos em molduras que não são molduras; mas 
são estudos que valem mais do que todas as borracheiras, que o 
público costuma ver expostas em certas casas da rua do Ouvidor e 
metidas em ricas molduras (X., 1883, p. 7).  

 

 

O mesmo número da Revista publicou na última página uma ilustração em que 

comentava de forma irônica a mostra dos trabalhos dos alunos da Academia e dos 

paisagistas ligados a Grimm. A Revista Ilustrada publicou posteriormente, em 1888, 

por ocasião do falecimento de Grimm, uma outra ilustração, mais conhecida, em que 

apresentava um retrato do artista e o trabalho dos pintores diante da natureza. 
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[Exposição dos alunos da Academia em 1883]. Revista Ilustrada, Rio de Janeiro, n. 365, 27 de 
dezembro de 1883, ano VIII, p. 8 (detalhe). 

 

Revista Ilustrada, ano XII, n. 482, 28 de janeiro de 1888, p. 2. 

 

Após o destaque obtido por Grimm nas exposições de 1882 e de 1884, o artista 

apresentou vinte e uma telas na Casa de Wilde, no ano seguinte. O crítico Artur 

Azevedo, que assinava a coluna “De Palanque” do jornal Diário de Notícias, com o 

pseudônimo Eloy o Herói, comentou sobre mostra: “O Sr. Grimm é verdadeiramente 

notável quando copia uma paisagem d’après nature”. O autor criticou, entretanto, 

com humor, o que considerou um exagerado realismo nas telas de Grimm:  

 
O Sr. Grimm é de um realismo atroz. É dos tais que pensam que a 
natureza não se corrige. Um montículo que afastasse um palmo da 
linha natural, uma árvore que plantasse, com a independência do 
artista, num lugar em que não houvesse árvores, seriam para o Sr. 
Grimm motivo para desgostos e insônias. Por isso, os seus quadros 
acusam muito talento, muito savoir faire, mas não revelam uma 
individualidade (AZEVEDO, 18 de junho de 1885, p.1). 
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O autor destacou o papel de Grimm ao introduzir o modelo de representação da 

natureza, indicando aos alunos uma nova maneira de pintar e afirmou: 

 

O Sr. Grimm é um grande mestre, pois tem produzido discípulos que, 
como Caron e Vasquez, ameaçam excedê-lo. Por quê? Porque 
esses discípulos aprendem a maneira do seu mestre, familiarizam os 
olhos com as paisagens, mas naturalmente insurgem-se contra esse 
parti-pris de verdade nua e crua, e fazem concessões ao sentimento 
estético. Nos quadros de Caron, Vasquez e Ribeiro há sempre 
alguma coisa deles, alguma coisa que sentiram sem ver, mas não 
pintaram sem sentir (idem). 

 

O crítico nota que Grimm era tão bom professor, que sua escola gerou bons frutos, 

os discípulos superaram o mestre pelo sentimento manifesto em suas paisagens. O 

autor incentivou também os colegas de outros jornais a conferirem maior destaque 

às pinturas expostas na época: 

 

 A esse propósito tenho uma observação que fazer: parece-me 
chegado o momento em que nossa imprensa deve consagrar à 
pintura uma atenção permanente. [...] De tempos a esta parte nota-
se que na nossa terra vai começando a se fazer sentir o gosto por 
esse ramo – o mais difícil talvez – das belas artes. A última 
exposição da nossa academia é prova irrefutável dessa verdade. 
Rara é a semana em que, aqui ou ali, não seja exposto algum novo 
trabalho à nossa atenção (AZEVEDO, 4 de julho de 1885, p.1).  

 

O jornal Diário de Notícias acompanhou com interesse essas pequenas exposições 

realizadas na Casa de Wilde, Glace Elegante e em outros espaços alternativos e 

destacou, em especial, as pinturas de paisagem, que constituíam boa parte dos 

quadros apresentados nesses locais na década de 1880. Além das obras do próprio 

Grimm, o articulista comentou também exposições de outros artistas próximos a ele 

como França Junior, em textos por vezes repletos de humor, como no trecho abaixo:  

 

França Júnior expõe paisagem na casa do Vieitas, rua da Quitanda. 
E o que me dizem do França Junior? Pois o diabo do homem, que 
era magistrado, comediográfico, jornalista, poeta, e que ainda é tudo 
isso, não se lembra um belo dia de ser pintor, – e não é que o é? O 
leitor vá à casa do Vieitas, da rua da Quitanda, e peça que lhe 
mostrem uma paisagem do autor do Direito por linhas tortas. Afianço-
lhe que o distinto escritor, que até hoje só pintava os nossos 
costumes, está pintando também as nossas montanhas e o nosso 
arvoredo – com todas as regras de desenho e colorido, e com a alma 
e a paixão de um verdadeiro artista (idem). 
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Artur Azevedo havia comentado também sobre estudos realizados pelos pintores 

Caron e Vasquez durante sua estada no exterior, expostos em 1886 na Casa de 

Wilde. Em 1888, quando Caron retornou de Paris, também expôs seus trabalhos no 

mesmo local, vinte e oito telas, em sua maioria paisagens francesas. O autor do 

artigo elogiou a qualidade de suas obras, incentivando-o a se dedicar à 

representação das paisagens nacionais: 

 

Caron está senhor de todos os processos e tem dentro da 
alma alguma coisa ideal que transmite aos seus trabalhos, para não 
se cingir à cópia brutal de uma natureza brutal. Para estabelecer o 
constraste entre a natureza bretã e a fluminense, Caron colocou ao 
lado das maiores telas de Morbihan uma pequenina pochade 
representando a praia Formosa. Toda a Bretanha empalidece diante 
daquele verde e daquele azul. Dê-nos o nosso artista todo este 
formoso Rio de Janeiro aos metros, e o seu nome será eterno como 
as nossas árvores e as nossas montanhas (AZEVEDO, 1888, p.1). 

 

 

França Júnior, responsável pela coluna “Ecos Fluminenses” do jornal O Paiz, 

também redigiu vários artigos sobre os colegas do Grupo Grimm. Em seus textos ele 

fez alguns relatos interessantes da convivência entre os artistas do grupo, e sobre 

as dificuldades econômicas enfrentadas por eles para dedicarem-se aos estudos. Ao 

analisar a importância de Georg Grimm para a história da pintura de paisagem no 

Brasil, lembrou da trajetória de Agostinho da Motta, que se destacou anteriormente 

pela representação da paisagem nacional, sem ter deixado discípulos, e atuando em 

uma época em que a pintura de história era o gênero predominante. Considero a  

referência e a homenagem a Motta como um precursor nos estudos ao ar livre um 

dado relevante, porque o artista quase não era mencionado na década de 1880:  

 

Na historia da paisagem, entre nós, brilha apenas até hoje um 
nome - Motta. Infelizmente, porém, Motta não deixou discípulos. A 
paisagem, em seu tempo, era um ramo desprezado.  A pintura 
histórica, com seus largos horizontes, com seus encantos 
irresistíveis, absorvia a atenção dos sedentos de glória. 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. George Grimm realizou o que Motta não pôde fazer. Ai 
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estão quatro discípulos seus, Ribeiro, Vasquez, Caron e Parreiras 
(grifos meus) (FRANÇA JÚNIOR, 1885, p.2).  

 

 

Podemos concluir desta forma que a nova forma de pintar não excluía, mas 

incentivava a procura de paisagens nacionais, identificada com um trabalho já 

iniciado por Agostinho da Motta, do qual hoje praticamente pouco se conhece. Para 

os críticos daquele período a associação tornara-se imediata e necessária para dar 

uma orientação aos rumos da nova pintura.  

 

O jornal O Paiz também publicou um artigo interessante acerca da mostra de Grimm 

ocorrida em 1885. No texto, não assinado, intitulado “A Exposição Grimm”, o autor 

destacou o interesse do pintor em representar os acidentes geológicos da paisagem, 

característica do artista que seria posteriormente enfatizada pelo crítico Gonzaga 

Duque (em artigo para a Revista Kosmos):  

 

Entre os quadros atualmente expostos sobressaem diversos estudos 
feitos em Teresópolis e que primam pela exatidão e verdade com 
que Grimm sabe reproduzir a natureza. Tudo ali é bem observado, 
desde os últimos planos, onde se destacam as massas caprichosas 
da Serra dos Órgãos, até os detalhes mais insignificantes do primeiro 
plano. O seu colorido é vivo e, sobretudo, verdadeiro; ele sabe 
surpreender com rara felicidade os efeitos de luz e sombras, todo o 
movimento do claro-escuro. Nesta exposição, como em quase 
todas de Grimm, veem-se pedras, que bem revelam que o artista 
tem passado quase toda a vida a estudá-las. [...] Grimm adora as 
pedras, tem por elas inclinações irresistíveis; gosta de vê-las, ora 
áridas e secas, com seus ângulos reentrantes e salientes, escuras 
como a boca do Averno; ora cobertas de musgo e de bromélias em 
flor; ora roliças e iluminadas sob um fresco lençol de águas 
sussurrantes (grifos meus) (SEM AUTOR, 1885, p. 2). . 

 

 

O crítico buscou fazer o público perceber melhor as características da produção de 

Grimm e concluiu afirmando sua importância na história da pintura de paisagem no 

Brasil também por ter formado um grupo, ainda que pequeno, de discípulos.  

 

Voltando aos artigos assinados por França Junior, gostaria de ressaltar que este 

retomou o discurso sobre Grimm e a referência a Agostinho da Motta em textos 



 

 
SILVA, Maria Antonia Couto da. O Grupo Grimm: a renovação da pintura de paisagem e a repercussão na 
imprensa no fim do século XIX, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 
2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 
2017. p.3407-3419. 

3416 

posteriores, nos quais tratou de exposições de Antonio Parreiras no ateliê de Insley 

Pacheco em 1886, e do paisagista Francisco Ribeiro em 1887.  

 

França Júnior, ele mesmo integrante do Grupo Grimm, descreveu as cercanias da 

Rua Taylor, em Niterói, onde Grimm e outros pintores trabalhavam: 

 
A rua Taylor não tinha ainda a ventura de possuir os vistosos 

chalets de lambrequins multicores com que hoje se adorna. A 
vegetação crescia livremente pelo caminho tortuoso, ora em tons 
quentes e brilhantes iluminada pelo sol, ora ligeiramente azulada sob 
a copa das frondosas mangueiras que recortavam em caprichosos 
desenhos o fundo azul do céu. Alguns casebres arruinados, à porta 
dos quais brincavam umas crianças bochechudas e sujas; as 
lavadeiras que cantavam alegres curvadas sobre as tinas e 
abrigadas dos raios ardentes do sol pelos verdes leques das 
bananeiras; as embaúbas erguendo-se tortuosas com seus braços 
abertos em forma de candelabros, e, ao longe, a orla iluminada de 
Niterói, davam aquele sítio um aspecto pitoresco. Que melhor atelier 
para paisagistas! (FRANÇA JÚNIOR, 1887, p.2). 

 

A vegetação exuberante e o aspecto pitoresco das paisagens de Niterói tornaram o 

local um dos prediletos dos artistas do Grupo Grimm. 

 

O jornal Gazeta de Notícias, em 1890, recordou a atuação de Grimm na renovação 

da pintura de paisagem. O autor do artigo, não assinado, comentou que “Grimm 

arrancou os pintores das salas sem luz, onde copiavam litografias”. Destacou 

também os representantes na nova geração, entre eles Eliseu Visconti e Batista da 

Costa. 

 

O crítico Gonzaga Duque comentou em um artigo datado de 1909, sobre a 

exposição do Liceu e os quadros de Grimm, destacando os pequenos trechos de 

paisagem exibidos na mostra e comentou acerca dos quadros de Grimm: 

 

Aí estava a sua maneira de ser, se assim quiserem. E, em destaque, 
sabia ver bem. Sabia olhar e sabia fazer. Mas, entre o olhar e o 
saber sentir, vai uma grande diferença. Raros como ele pintariam um 
grupo de pedras, um lanho de rochedos, a ponta duma escarpa, a 
terra dum barranco, o rastolho pedregoso, solto ou emparedado 
duma prais; poucos como ele encontrariam na palheta verdes tão 
viçosos e azuis tão intensos; mas, apesar de ver a forma e a cor das 
coisas, não sentia a expressão da natureza, não tinha a força 
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imaginativa correspondente à vibração emotiva que poetiza os 
diversos aspectos da paisagem em determinadas horas do dia, não 
interpretava nem entendia a sensibilidade delicada dos momentos. 
[...] E, desde então, o estudo de paisagem foi feito ao ar livre, por 
esses montes que são o encanto do Rio, por essas praias que são as 
suas maravilhas (DUQUE-ESTRADA, 1909, p. 40-42). 

 

 

É interessante notar também como Gonzaga Duque enfatizou a renovação da 

iconografia de paisagem, com o interesse pelos cantos do litoral brasileiro e também 

pela representação dos acidentes geológicos na paisagem. Como nota Luciano 

Migliaccio, Grimm em suas paisagens:   

  

[...] segue com a curiosidade de um geólogo e a obstinação de um 
cão de caça o movimento de uma falha de rocha, a reverberação do 
sol sobre cada pedra, a base nua de uma colina de granito e a 
cintilação verde de uma mancha de vegetação à beira de uma 
correnteza cristalina. Por vezes, pequenas figuras humanas 
observam perdidas o espetáculo da natureza. O ofício do pintor está 
todo ali, nessa capacidade de atingir o efeito aparentemente sem 
emoção - concentrar-se no ver, resolver-se no detalhe. Certamente 
falta a Grimm um conhecimento seguro da forma. Parece sempre 
pronto a se perder, fascinado, atrás de fragmentos infinitos, mas, 
quando os quadros alcançam as dimensões que lhe permitem fazer 
ecoar livremente sua voz, a paisagem se forma em monumental 
evidência, despida de toda retórica.  Não é pouco, sobretudo num 
campo em que a pintura de paisagem fora antes de mais nada 
ilustração (MIGLIACCIO, 2000, p.128) . 
 

 

Gostaria de destacar que Grimm recebeu amplo destaque nos jornais cariocas da 

década de 1880, conforme observamos nos artigos transcritos anteriormente. A 

poética do Grupo Grimm e a importância da representação da natureza brasileira 

foram retomadas insistentemente pelos jornais do período, ao divulgarem mostras 

dos artistas de Caron, Vasquez, Ribeiro e de Antonio Parreiras, ao longo da década. 

É interessante também a constante evocação, por parte principalmente de França 

Júnior, da produção de Agostinho da Motta, que, atuando num período anterior, 

também procurou representar a diversidade da paisagem brasileira, sem deixar, 

entretanto, discípulos. Agostinho da Motta preparou, em 1860, alguns “estudos de 

paisagem: vegetação do Brasil”, desenhos a lápis, parte da coleção de estudos de 

plantas e árvores do Brasil, que seriam utilizados pelos alunos da disciplina de 

pintura de paisagem da Academia de Belas Artes (SILVA, 2011, p. 221-223). 
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Embora a maioria dos artigos pesquisados reitere as questões semelhantes, devem 

ser considerados como indicações importantes, tanto para os artistas como para o 

mercado de arte. 

 

É importante notar ainda como a pintura de paisagem esteve presente nas críticas 

de jornais de jornais ao longo de toda a década de 1880, e o nome de Grimm foi 

retomado nas várias críticas sobre Castagneto e Facchinetti e outros pintores de 

paisagem, comprovando a relevância do tema para amadores e críticos. 

 

Esse texto se insere em uma pesquisa sobre a repercussão das exposições nas 

décadas de 1880 e 1890 na imprensa carioca. O amplo levantamento de artigos na 

imprensa permitirá também ampliar o conhecimento sobre o contexto cultural da 

época, sobre os principais articulistas e periódicos que dedicaram-se às artes, um 

círculo de intelectuais com os quais o crítico Gonzaga Duque dialogava. O projeto 

visa colaborar com outras pesquisas sobre o período (em várias universidades), , 

complementando e acrescentando informações sobre crítica de arte e sobre a 

repercussão das exposições de arte, artistas e principais temas debatidos no final do 

século XIX. 
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