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RESUMO: O artigo apresenta uma revisão sistemática da literatura sobre a produção de 
artigos acadêmicos em nível de mestrado e doutorado, elaborados em língua portuguesa, 
sobre as revistas ilustradas brasileiras da metade do século XIX E início do XX. O 
objetivo é observar o que foi produzido sobre a temática das revistas ilustradas 
brasileiras, através da análise de seis artigos científicos acessíveis na internet. Os 
resultados demonstram uma variedade de impressos nas localizações onde predominava 
a imprensa ilustrada dos séculos XIX e XX e que é estritamente ligada ao poder 
econômico da cidade em que era produzido o jornalismo ilustrado, justamente pelos 
investimentos em tecnologia pela modernização dos processos gráficos das oficinas de 
tipografias. 
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ABSTRACT: The article presents a systematic review of the literature on the 
production of academic articles at master 's and doctorate level, elaborated in 
Portuguese on Brazilian illustrated magazines of the mid - nineteenth century and 
beginning of the twentieth century. The objective is to observe what was produced on 
the theme of Brazilian illustrated magazines, through the analysis of six scientific 
articles accessible on the internet. The results demonstrate a variety of locations 
dominated by the 19th and 20th century illustrated press, which is closely linked to the 
economic power of the city that carried out illustrated journalism with investments in 
technology and modernization of the graphic processes of the printing presses. 
Keywords: Illustrated Magazines, Photography, Systematic Review. 

 

INTRODUÇÃO 

Podemos dizer que o século XIX foi um século transformador e decisivo em 

vários aspectos e campos dos saberes, do artístico ao científico. É a época das invenções 

da fotografia, do telégrafo, do telefone, que segundo Lilia Schwarcz (1998, p.520) “em 

seu conjunto foram concebidos visando solucionar a “pressa” do final do século [XIX]”. 

Hoje, já no século XXI, vivemos um mundo capitalista, globalizado, 

essencialmente visual e online. De acordo com Susan Sontag (2004), a cultura da nossa 

sociedade moderna é baseada em imagens, e elas precisam ser consumidas e repostas, 
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colecionando o mundo em imagens, por não possuí-lo3. Logo, “a modernidade 

confronta o indivíduo com uma complexa variedade de escolhas e, ao mesmo tempo, 

oferece pouca ajuda sobre as opções que devem ser selecionadas” (GIDDENS, 2002, 

p.79). Isso, exacerbado também, pelas necessidades e ansiedades provocadas pela 

internet e pelas redes sociais, aplicado ao que Sontag (2004) já propõe “Não se pode 

possuir a realidade, mas pode-se possuir imagens (e ser possuído por elas) — assim 

como, segundo Proust, o mais ambicioso dos prisioneiros voluntários, não pode possuir 

o presente, mas pode possuir o passado.” (SONTAG,2004). O escritor francês Marcel 

Proust, citado por Sontag, foi um apaixonado por fotografias e famoso por colecioná-

las, às vezes, de uma forma não muito ortodoxa.4  

A história da fotografia e das artes gráficas dos séculos XIX e XX ainda 

precisa ser mais explorada, assim como o uso delas pela imprensa. Portanto, o objetivo 

da revisão sistemática é contribuir para a ampliação do estudo da história da imprensa 

brasileira, resguardando “a memória gráfica brasileira, um vasto e belo território pouco 

explorado” (CARDOSO, 2011, p.18) através das experiências das revistas ilustradas do 

século XIX, se prolongando no século XX pela imprensa diária, combinando texto com 

imagens variadas.  

Mas afinal, o que é uma revista ilustrada? Para o melhor entendimento, de 

forma bem breve, Rafael Cardoso (2011) afirma que não existe definição precisa sobre 

o que é revista ilustrada. Sobre uma revista, diz ele, é bem mais fácil de definir: 

É um impresso, menor que um jornal e maior que um livro, composto de 
cadernos e capa em brochura, com periodicidade semanal, quinzenal ou 
mensal. Vende-se em bancas ou por assinatura e trata de assuntos diversos, 
embora, geralmente, seja dirigida a algum segmento específico do público 
leitor. (CARDOSO, 2011, p.19) 

 

Já a definição do termo revistas ilustradas é mais complexo, pois como explica 

Cardoso (2011), dependendo da consideração que for dada ao impresso, pode-se 

classifica-la como ilustrada ou não. “Considera-se um periódico “ilustrado”, a partir de 

que grau de informação visual não tipográfica”? (IBID, 2011, p.19) ou então “Uma 

estampa impressa à parte e encartada em meio ao periódico qualifica-o como ilustrado”? 

(CARDOSO, 2011, p.20). Portanto, as revistas que traziam em suas páginas 

                                                 
3 Para maior aprofundamento, ver: SONTAG, Susan. Sobre fotografia. Tradução de Rubens Figueiredo. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2004.    
4 Sobre o assunto, ver: BRASSAÏ. Proust e a Fotografia. Trad. André Telles. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2005. 
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acabamentos tipográficos, adornos, detalhes figurados, arabescos, vinhetas, molduras, 

desenhos, caricaturas, charges e, por fim, as fotografias, poderiam ser consideradas 

“revistas ilustradas”. 

Analisando o tema das revistas ilustradas e pela quantidade encontrada de 

artigos, dissertações e livros publicados sobre a temática com contextos variados e em 

outras línguas, foram escolhidos alguns artigos para serem analisados em formato de 

revisão sistemática. Dentre as possibilidades, escolhi realizar análises empíricas de 

artigos sobre revistas ilustradas brasileiras e em língua portuguesa, disponíveis em 

acervos na internet. 

A escolha da revisão sistemática é justificada pela escassez de materiais e 

informações concatenadas sobre o tema, em um lugar só, ou mais organizado, tornando-

se bastante útil e prático na busca de informações e referências bibliográficas sobre o 

assunto pesquisado. Segundo (KOLLER, COSTA & ZOLTOWSKI, 2014, p.40 apud 

Sampaio e Mancini, 2007) para a revisão sistemática “é necessário ter um problema de 

pesquisa claro, definir uma estratégia de busca dos estudos, estabelecer critérios de 

inclusão e exclusão dos artigos, além de realizar uma análise criteriosa acerca da 

qualidade da literatura selecionada”. 

Para a construção desta revisão foi necessária uma triagem previamente 

realizada para organizar algumas normas de análises dos dados encontrados que se 

encaixasse no tema determinado. A primeira etapa foi a escolha do objeto de estudo e as 

delimitações dentro da temática, depois, para organizar a investigação, foi feita a 

pergunta geral que orientou toda a condução do trabalho: Qual o quantitativo de artigos 

em língua portuguesa disponíveis na internet sobre revistas ilustradas brasileiras no 

início do século XX? 

Este é o cerne da questão que nos lança à análise de outras perguntas 

importantes que foram surgindo para o roteiro de investigação nesta revisão sistemática 

da literatura. Questões mais específicas que aprofundam e delimitam o eixo temático 

dos artigos escolhidos, tais como: 

1) Quantos artigos online foram encontrados? 

2) Qual o período das publicações? 

3) Quais as revistas ilustradas brasileiras foram encontradas? 

4)   Qual a localidade das revistas encontradas nos artigos? 

5)  Qual era a área de formação dos autores dessas pesquisas? 
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6)   Quais os resultados obtidos nessas pesquisas? 

 

O motivo da escolha do tema desta revisão advém de duas fontes de interesse 

principais. A primeira por ser um tema que eu abordo (mesmo não sendo esse o foco 

principal), na minha monografia de conclusão de curso5, portanto já tenho certa 

familiaridade com o universo das revistas ilustradas. A segunda, dando continuidade na 

pesquisa do mesmo objeto de estudo da época da graduação, me debruço por outro viés 

e com maior aprofundamento para compor a base das referências bibliográficas para 

embasar a escrita da dissertação de mestrado em andamento. 

Um dos primeiros passos da produção de uma dissertação é a busca de leituras 

referentes ao tema abordado, o que já foi escrito, analisado e questionado sobre o tema. 

Sobretudo, logo vi a necessidade de iniciar uma coleta das produções acadêmicas sobre 

revistas ilustradas no Brasil, para, assim, organizar uma base de dados bibliográficos 

para ser utilizada como referências básicas para minha própria dissertação, sobre a 

revista ilustrada maranhense Revista do Norte (1901-1096).    

Em suma, o artigo vai apresentar a seguir um histórico das revistas ilustradas 

no Brasil, sua origem e conceito. Depois, demonstra a metodologia escolhida no estudo, 

os critérios de inclusão e exclusão, as fontes e os descritores usados para as pesquisas 

para preencher a base de dados. Logo adiante, os resultados analisados, apresentando as 

possibilidades e, por fim, serão feitas as considerações finais. 

 

IMPRENSA ILUSTRADA : breve histórico 

 

            A chamada imprensa ilustrada vai surgir, em meados do século XIX, como um 

novo gênero de imprensa com a prática da implantação de imagens nos periódicos. No 

começo da imprensa, alguns impressos tipográficos só contavam com alguns elementos 

não textuais, como ornamentos, vinhetas e arabescos, com a intenção de dar alguma 

leveza visual ao periódico.  

           Trata-se de um período em que os meios técnicos de impressão disponíveis 

estavam ligados às tradições gráficas da tipografia à litografia (uso de matriz de pedra), 

o que tornava o processo mais rápido e barato para o editor.   

                                                 
5 Monografia sobre a Revista do Norte (1901-1906) como projeção do moderno na cidade de São Luís- 
MA, defendida pelo curso de História da Universidade Estadual do Maranhão. 
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Os anos que vão de 1850 a 1890 compreende um momento histórico bastante 
específico para o estudo da circulação de imagens [...] grande parte das 
imagens criadas e reproduzidas em larga escala vinha da tradição do desenho 
e era impressa em litografia a vapor. (REZENDE 2005, p.41) 

 

             A introdução de imagens, geralmente retratos ou vistas, nos impressos vai 

modificar as páginas dos periódicos, recriando um novo processo de comunicação com 

a mudança da configuração visual do jornalismo gráfico.  

Perto da passagem do século XIX, aconteceram, na Europa e nos Estados 

Unidos, diversas mudanças importantes no processo de modernização da imprensa. 

Segundo Kaminsk (2010), devido ao desenvolvimento industrial e também ao 

crescimento de leitores, a proliferação de Revistas Ilustradas foi um dos elementos que 

se destacaram dentre as diversas invenções e novidades da época, como, por exemplo, o 

avanço da tecnologia do processo de impressões e reproduções fotomecânicas, “que 

possibilitavam a impressão com tinta, de imagens fotográficas, a partir de uma matriz 

produzida fotograficamente, com negativo original” (ANDRADE, 2004, p.7), que 

ocorreram na virada do século XIX e início do XX, com a intenção de reproduzir a 

imagem fotográfica em grande escala, “aspecto crucial para a viabilização da presença 

da fotografia nas páginas de jornais”, (IBID. ,p.7). 

  

PRESENÇA DAS FOTOGRAFIAS NAS REVISTAS ILUSTRADAS 

BRASILEIRAS  

A fotografia surge no século XIX, causando um grande alvoroço no meio 

artístico da época. Conforme Schwarcz, a fotografia vai se estabelecer como um dos 

marcos da modernidade (1998, p.520), projetado através de relatos de entusiastas e 

intelectuais da época, como por exemplo, os escritores Baudelaire e Balzac. “Edgar 

Allan Poe, em 1840, definia a fotografia como um marco da modernidade: ‘como um 

invento representativo do milagre e do potencial mágico dos anos modernos [...] como o 

mais extraordinário triunfo da ciência moderna’”. (POE, apud SCHWARCZ, 1998, p. 

520). 

Foi também no ano de 1840, que a fotografia chegou ao Brasil, com a 

produção dos primeiros daguerreótipos feitos em solo brasileiro, “na região central da 

cidade do Rio de Janeiro” (ANDRADE, 2004, p.4). A expansão da Fotografia nesse 

momento deu-se principalmente no Rio de Janeiro, sede do Império, e em cidades onde 
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o movimento dos portos era intenso e, consequentemente, as novidades aportavam 

primeiro. 

A difusão da fotografia deu-se por duas referências: o retrato fotográfico e as 

fotografias de vistas. Segundo a historiadora Ana Maria Mauad (2004), “contribuindo 

para uma construção da imagem e da autoimagem da sociedade do Segundo Império”.  

O início da fotografia com a invenção do daguerreótipo teve no Brasil seu maior 

entusiasta o próprio imperador D. Pedro II que, como afirma a antropóloga Lilia 

Schwarcz (1998), foi “o primeiro fotógrafo brasileiro, o primeiro soberano-fotógrafo do 

mundo”. (1998, p.518). D. Pedro II foi um grande apreciador das modernidades e com a 

fotografia, não foi diferente, sendo bastante fotografado junto com sua família ao longo 

da sua vida.  

A presença da fotografia nas exposições universais, desde a primeira em 1851, 

realizada em Londres, até as seguintes que ocorreram em outras localidades, vai ampliar 

a sua popularidade a níveis de consumo e de difusão de sua prática, tornando-se cada 

vez mais universal e acessível. 

 
A natureza das exposições universais do século XIX: “inventividade”, 
“trabalho” e “progresso”, ou em uma palavra “civilização”. Grandes 
exposições transformaram-se em sinônimos de “festas do trabalho e do 
progresso”, “olimpíadas dos tempos modernos”, “inventários da 
humanidade”. De modo que as imagens produzidas por esses espetáculos 
acabaram imprimindo a sua marca nos jornais, revistas, em toda sorte de 
publicações ilustradas, assim como nos homens e mulheres que igualmente 
circulavam pelo mundo naquele momento. (TURAZZI, 1995, p.26) 
 

A sociedade moderna do século XIX, em plena transformação, vai propor 

novos usos e funções também para a fotografia, a sua capacidade de aplicabilidade de 

novos meios de expressão, seja nas artes, comunicação ou na ciência. Os impressos 

ilustrados com fotografias da virada do século XIX para o XX vão ampliar a relação 

texto e imagem, além do valor utilitário de retratar um momento ou documentar uma 

época. 

No Brasil, seguindo a expansão internacional, houve um aumento na difusão 

de revistas ilustradas e álbuns com impressões de gravuras e reproduções de imagens 

fotográficas. O processo de modernização da imprensa e da publicação de revistas 

ilustradas no país ocorreu mais tardiamente que na Europa ou Estados Unidos, na 

segunda metade do século XIX, e apenas nas principais capitais brasileiras. Em meados 
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do XIX “a vanguarda da imprensa se acha no Rio de Janeiro, alcançando a Bahia, 

Pernambuco e Maranhão.” (KAMINSKI, 2010, p.150).  

Sobre a imprensa maranhense do século XIX, começo do XX, Martins (2010, 

p.127) diz que, 

 
A imprensa maranhense havia atingido um inequívoco processo de 
maturação durante o século 19, e os jornais e as revistas, haviam sido 
incorporadas à cultura e à vida social da província, principalmente na 
capital, São Luís. Observa-se, em todo o país e também no Maranhão, que a 
qualidade dos periódicos melhora de maneira considerável [...] Coadjuvada 
pelo grande parque tipográfico à sua disposição, a imprensa maranhense, em 
resumo, instalou-se em definitivo no coração da sociedade. 
 

Logo a imprensa passa a fazer uso, dentre outros investimentos tecnológicos, 

da reprodução de ilustrações e do uso de imagens fotográficas em jornais e revistas da 

época, buscando na fotografia o elemento fundamental para percebermos alguns sinais 

da modernidade. 

Os principais periódicos implantam artefatos tecnológicos que mudam a 
maneira de produzir jornais: máquinas linotipos substituem as antigas 
composições manuais; máquinas que imprimem até 20 mil exemplares por 
hora; máquinas de fotografar que reproduzem o mundo em imagens; 
métodos fotoquímicos para a publicação de clichês em cores. Os periódicos 
transformam seus modos de produção e o discurso com que se auto 
referenciam e passam a ser cada vez mais ícones da modernidade, numa 
cidade que quer ser símbolo de um novo tempo. (LOUZADA, 2008, p.2) 
 

Atingindo a memória em cheio, pois a capacidade inovadora da fotografia de 

fixar uma fração, um instante de um tempo para a posteridade, ajudou a revolucionar a 

memória individual e coletiva a partir do século XIX com a sua popularização. Vale 

ressaltar que as revistas ilustradas surgem “em um contexto de renovação da cultura 

visual no Brasil” (KNAUSS, 2011). 

Ao lado da imaginária religiosa, a construção do Estado nacional e a 
afirmação do regime monárquico imperial, a partir da Independência, 
conduziram a elaboração de uma imaginária cívica que serviu ao debate sobre 
a política e a sociedade. A liberdade de expressão que caracterizou o Segundo 
Reinado permitiu a criação de imagens de diversos sentidos, indo além de 
emblemas oficiais. O sistema de artes no Brasil, nessa altura, permitiu que a 
criação artística, em instituições como a Academia Imperial das Belas Artes e 
Liceu de Artes e Ofícios, convivesse com a produção de mercado de 
empresas de gravura, que fizeram da arte um negócio. (KNAUSS, 2011, p. 
12) 

 
Portanto, podemos afirmar que as imagens que circulavam no jornalismo 
ilustrado (revistas, jornais e livros) contribuíram para a popularização e 
renovação dos diversos do mundo imagético do Brasil do século XIX e XX.    
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ENTENDENDO A REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA   

 

Para o desenvolvimento de uma produção científica é necessário fazer 

constantemente levantamentos de dados de fonte e bibliografia do tema estudado a fim 

de perceber e diagnosticar o que pode ser usado, dispensado ou até ampliado no 

processo contínuo da construção do conhecimento. Classificando e organizando por 

temas ou categorias, teorias e metodologias que serão aplicadas e problematizadas no 

decorrer da pesquisa, e o que pode ficar de fora do estudo, buscando sempre fontes 

confiáveis e novas perspectivas.  Em conformidade com Bachelard (1996, p. 21), “o 

homem movido pelo espírito científico deseja saber, para melhor questionar”.  

A partir disso, desenvolver investigações de novas análises e poder aprofundar 

a leitura de uma bibliografia mais específica do objeto e do período estudado é 

fundamental para o exercício da pesquisa científica.  

Logo, é importante acompanhar de perto as novas pesquisas que estão sendo 

realizadas, criando uma base forte com suporte teórico e metodológico e, 

consequentemente, mais maturidade para desenvolver a pesquisa. Conforme Bachelard 

(1996, p. 51), “sem o equacionamento racional da experiência determinado pela 

formulação de um problema, sem o constante recurso a uma construção racional bem 

explícita, pode acabar surgindo uma espécie de inconsciente do espírito científico”. Ou 

seja, para uma vida científica o conhecimento é chave da solução de um problema.     

Dessa maneira, a revisão sistemática da literatura (RSL) é uma boa alternativa 

de organizar e sintetizar os dados da pesquisa. Criada inicialmente como um método de 

pesquisa para a área da saúde, hoje ela já pode ser encontrada como técnica de pesquisas 

em todos os campos do saber. De acordo com Sampaio e Mancini (2007, p.84) “uma 

revisão sistemática, assim como outros tipos de estudo de revisão, é uma forma de 

pesquisa que utiliza como fonte de dados a literatura sobre determinado tema.”. Com o 

objetivo de “caracterizar cada estudo selecionado, avaliar a qualidade deles, identificar 

conceitos importantes, comparar as análises estatísticas apresentadas e concluir sobre o 

que a literatura informa em relação a determinada intervenção, apontando ainda 

problemas/questões que necessitam de novos estudos” (SAMPAIO & MANCINI, 2007, 

p. 84). 

 

PERCURSO METODOLÓGICO  
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Para realizar um dos passos da revisão sistemática foi necessário delimitar um 

tema de estudo a partir de critérios de inclusão e exclusão que possam embasar a nossa 

pesquisa, formando a base de dados deste artigo. Os critérios escolhidos são esses 

observados no Quadro1. 

 

Critérios de Inclusão Critérios de Exclusão 

 
a) Artigos em nível de mestrado sobre 

Revistas Ilustradas da metade do século 
XIX e inicio do XX;  

b) Artigos em língua portuguesa (Brasil) 

c) Pesquisas evidenciando a imprensa 
ilustrada com fotografias no Brasil; 

d) Artigos publicados em eventos 
científicos (Congressos, simpósios, 
entre outros), e em revistas acadêmicas 
indexadas na web; 

 

a) Estudos encontrados em bases não 
indexadas e de caráter não científico; 

b) Artigos escritos em idiomas estrangeiros; 
c) Estudos sobre Revistas Ilustradas 

estrangeiras (não brasileiras); 
d) Estudos que não trate de fotografia; 
e) Artigos que não se encontrem 

disponíveis online em motores de busca 
ou em bases de dados científicas. 

Quadro 1 - Critérios de inclusão e exclusão da pesquisa 
 

  
FONTES DE DADOS 

 
A busca desses artigos científicos para formação da base documental que farão 

parte dessa revisão ocorreu pela internet pelo motor de busca do Google e em 

repositórios de base de dados acadêmicos, como a Base de Teses e Dissertações da 

CAPES e Scielo Brasil, para mapear e perceber os conteúdos e a quantidade de estudos 

realizados sobre o tema das revistas ilustradas brasileiras da virada do século XIX e 

inicio do século XX.  

Porém, durante o processo de pesquisa online, escolhi utilizar apenas o motor 

de busca do Google acadêmico e os artigos encontrados nele, que atendiam todas as 

regras de inclusão e exclusão, que foram previamente determinadas para o roteiro de 

produção desta revisão. 
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DESCRITORES DE PESQUISA  

Para realizar a busca online foram usados alguns descritores para reconhecer 

com maior satisfação de quantidade de artigos possíveis sobre o tema das Revistas 

Ilustradas.  Os descritores utilizados nessa investigação foram: “Artigos sobre Revistas 

Ilustradas” “Revistas Ilustradas brasileiras”, “Imprensa ilustrada no século XIX”, 

“Revistas ilustradas e fotografia”, “História das revistas ilustradas no Brasil”, “História 

gráfica brasileira”, “modernidade e revistas ilustradas”. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para a realização de uma revisão sistemática é preciso seguir etapas de 

formulação. A primeira etapa foi delimitar o tema baseada em uma pergunta geral 

investigativa que serviu como norte para a revisão. Qual o quantitativo de artigos em 

língua portuguesa disponíveis na internet sobre revistas ilustradas brasileiras no início 

do século XX?  

O segundo passo foi criar os critérios de avaliação de inclusão e exclusão para 

mapear o quantitativo de trabalhos a serem examinados. Delimitadas as regras, foi a vez 

de ir à busca dos trabalhos na internet, nos meses de junho e julho de 2017, a partir dos 

descritores já citados, em busca de encontrar o maior contingente de trabalhos 

permitidos, que se encaixasse nos fatores determinantes da revisão.  

Na pesquisa feita no motor de busca do Google foram encontrados doze 

trabalhos em potencial. Contudo, seis artigos desse total não se enquadravam em 

algumas das regras propostas de inclusão, logo foram dispensadas desta revisão. 

Finalizando seis artigos aptos para compor a base de dados dos artigos a serem 

examinados.  

Após essa etapa, a investigação inicia com o preenchimento de oito 

questionários com os dados de trabalho dos artigos escolhidos “baseado em fichas de 

análise de produções científicas já validadas” (COUTINHO, 2005; PEREIRA & 

MESQUITA, 2012 apud BOTTENTUIT JUNIOR, 2004, p.16), informações relevantes, 

tais como: autor do artigo, formação do autor, título e ano da publicação do artigo, 

palavras-chave, objetivo do artigo, em quais repositórios online está publicado o artigo 

e os resultados obtidos. Os artigos que foram excluídos tratavam do tema das revistas 

ilustradas de forma muito geral, ou com foco em outros contextos que não foram 

contemplados pela revisão como, por exemplo, revistas ilustradas estrangeiras.  
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Com a pesquisa foi possível encontrar trabalhos sobre as revistas ilustradas 

brasileiras da segunda metade do século XIX e inicio do século XX, em diferentes 

estados do Brasil (ver gráfico 1). Podemos perceber a maior concentração dos artigos no 

estado de São Paulo com 50% das frequências de publicações. Seguidos de 1 artigo para 

o Rio de Janeiro, 1 para o Paraná e 1 para o Maranhão. Essa frequência de artigos sobre 

revistas ilustradas nesses estados está relacionada diretamente com a quantidade de 

revistas produzidas neles em outras épocas, e consequentemente, com influencia e poder 

econômico e dos investimentos tecnológicos e gráficos dessas cidades. 

Gráfico 1 - Distribuição das pesquisas por Estado 

F
onte: autora 

Outro ponto importante a ser destacado pela análise é ano das publicações 

desses artigos (ver Gráfico 2). Os seis artigos escolhidos correspondem aos de 2005 até 

2015, sendo que em 2015, aparecem dois artigos. Segundo Mauad (2005, p.133) “ao 

longo da década de 1990, a produção historiográfica sobre a imagem, notadamente a 

fotografia, ampliou-se de forma significativa (CARVALHO, 1994, p.253-300; 

TURAZZI,1998;MAUAD, 2000.), coordenando a problemática dos saberes de ordem 

técnica aos seus usos sociais.” Com esses trabalhos sobre fotografia, cresceu também o 

estudo do uso da fotografia em revistas e jornais ilustrados nos anos 2000, como pode 

ser visto pelo gráfico abaixo.  

Gráfico 2 - Distribuição das pesquisas por ano de publicação 
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F
onte: autora 

Relevante, também, analisar nos trabalhos, a área ou eixos disciplinares dos 

artigos. Para perceber que, a partir de uma categoria ou tema pode ser pesquisado e 

estudado por diferentes contextos, contribuindo para um olhar multidisciplinar acerca de 

um mesmo objeto. Dentre os seis artigos da revisão (ver Gráfico 3), a maioria foi 

encontrada na área disciplinar de História, com quatro artigos, um artigo em Letras e o 

outro em Comunicação.  

Gráfico 3 - Distribuição das pesquisas por área disciplinar 

Fonte: autora 

Interessante notar, também, pela pesquisa dos artigos, a quantidade de revistas 

ilustradas pela época de sua atuação. Pelo gráfico 4, podemos observar apenas um artigo 

sobre revista ilustrada exclusivamente no século XIX.  Foram encontrados três artigos 

referentes a revistas ilustradas que iniciaram no século XIX e perduraram pelo século 

XX, e dois trabalhos de revistas que iniciaram no século XX. Na virada do século XIX 
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para o XX, a indústria gráfica aumentou devido aos investimentos no maquinário 

gráfico e na modernização da imprensa nessa época.  

Gráfico 4 - Temporalidade de publicação das revistas 

Fonte: autora 

ANAILISES DE DADOS  

Dando continuidade a revisão, apresento agora as contribuições dos artigos 

analisados com a autoria, o titulo do trabalho e as principais informações dos objetivos e 

dos resultados alcançados em cada trabalho. 

Autora: Bruna Oliveira Santiago 

Título:  Fotografia e imprensa ilustrada no Brasil em meados do século XIX: a Semana 

Illustrada (1860-1876).  

Objetivo:  Discutir a relação entre fotografia e imprensa ilustrada na segunda metade do 

século XIX no Brasil, enfatizando um exemplo pioneiro na utilização de imagens: a 

Semana Illustrada (1860-1876). A invenção da fotografia e sua difusão no Brasil se dão 

em um contexto de ampliação da demanda pela representação visual. 

INFORMAÇÕES RELEVANTES          RESULTADOS 

Antes da Semana Illustrada já existiam periódicos 
com ilustrações, mas eram publicações 
esporádicas e não consistiam em periódicos 
especializados. Após seu advento, o público leitor 
de periódicos foi aos poucos se habituando a uma 
narrativa em forma de imagem. Segundo Telles 
(2007), o surgimento da Semana Illustrada 
inaugura uma nova fase da imprensa ilustrada 
durante o Segundo Reinado. Até o momento de 
seu lançamento, nenhuma outra publicação tivera 
tanta longevidade. Seu sucesso foi tão grande que 
ela conseguiu ficar na ativa durante 16 anos, o 
que não ocorrera a outros periódicos no cenário 

Na imprensa ilustrada de meados do século XIX no 
Brasil, fotografia e imprensa tinham uma relação 
muito próxima e complementar. A demanda pelo 
visual e as inovações técnicas permitiram o advento 
da ilustração nas revistas. O exemplo analisado aqui 
consiste em um periódico pioneiro no uso de 
imagens e que usou fotografias como base para suas 
ilustrações. As imagens veiculadas na Semana 
Illustrada, tanto as charges quanto as figuras feitas 
com base em fotografias, forneceram uma 
representação visual da sociedade brasileira de 
meados do século XIX.  
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Autora: Roseane Kaminski. 

Título:  A presença das imagens nas revistas curitibanas entre 1900 – 1920. 

Objetivo:  Analisar as revistas ilustradas da cidade de Curitiba no inicio do século XX. 

 

Autor: José Oliveira Da Silva Filho. 

Título:  Propagando Visões: um estudo das primeiras fotografias do Maranhão 

publicadas na Revista Elegante. (1892-1901). 

Objetivo:  Analisar a presença de fotografias na revista e o impacto delas na cidade. 

brasileiro. Uma das razões de sua popularidade 
consiste no tratamento diferenciado das imagens 
e em sua qualidade gráfica 

INFORMAÇÕES RELEVANTES   RESULTADOS 

 

Curitiba, desde a década de 1880, possuía um 
crescente progresso gráfico.  Curitiba, no inicio 
do século XX, editava mais de sessenta revistas 
na cidade, muitas delas ilustradas.  

 

 

 

Perceber como era o circuito de produção e de 
consumo das revistas ilustradas na cidade de 
Curitiba no inicio do século XX e da preocupação 
dos editores das revistas em oferecer um produto de 
qualidade  e de como essas imagens refletem a 
sociedade Curitibana da época 

 INFORMAÇÕES RELEVANTES   RESULTADOS 

No início de 1892 a Revista Elegante, periódico a 
princípio quinzenal distribuído gratuitamente, 
porém com assinaturas, escrita geralmente em 
quatro a oito páginas, voltava-se para 
informações de economia, politica, moda e 
literatura, além de dispor de suplemento. 
Folheando a revista, é possível identificar pelo 
menos duas fases distintas em suas edições. Num 
primeiro momento, esta se encontra muito mais 
voltada para propagandear os produtos e serviços 
oferecidos pela Alfaiataria, e num segundo 
momento com a diversificação dos produtos 
comercializados pelos irmãos Teixeira em 
princípios do século XX já com a denominação 

Perceber a relação entre a rede de produção, 
circulação e consumo das imagens veiculadas 
inicialmente pela Revista Elegante, e que estas 
foram indutoras da formação de padrões visuais que 
se consolidaram como vetores da construção de um 
imaginário urbano da cidade de São Luís do 
Maranhão.  
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Autora: Clara Asperti Nogueira. 

Título:  Revista Careta: Símbolo da Modernização da Imprensa Carioca nas Primeiras 

Décadas do Século XX. 

Objetivo:  Fazer um levantamento das características particulares da revista Careta. É 

importante documento sobre a vida social, política e cultural do Brasil, além de ser bem 

representativo do novo horizonte técnico moderno que se desenvolvia no cenário 

brasileiro e, principalmente, carioca no limiar do século XX. 

 

Autora: Ana Maria Mauad.  

Título:  Na mira do olhar: um exercício de análise da fotografia nas revistas ilustradas 

cariocas, na primeira metade do século XX.  

Objetivo:  Análise histórica de imagens fotográficas, aplicando as propostas teórico-

metodológicas apresentadas a uma série fotográfica composta pelas imagens de duas 

revistas ilustradas, Careta e O Cruzeiro, publicadas na cidade do Rio de Janeiro entre 

de Armazém Teixeira. 

INFORMAÇÕES RELEVANTES   RESULTADOS 

A revista Careta uniria e elaboraria essas 
características na exemplificação fiel da 
modernização, tanto na forma quanto no 
conteúdo, pela qual passava a imprensa, a cultura 
e a sociedade brasileira no limiar do século XX. 
A Careta, concorrente direta de outras revistas 
ilustradas contemporâneas como o Fon-Fon! e O 
Malho, circulou semanalmente durante mais de 
cinco décadas, sempre aos sábados, 
especialmente entre as alamedas recentemente 
urbanizadas do Rio de Janeiro, totalizando 2.732 
números.  Nesse período encontra-se a 
colaboração de Lima Barreto para a Careta. 
Durante o ano de 1915 e de 1919 a 1922, a 
revista receberia centenas de colaborações de 
Lima, o que o torna um dos mais assíduos 
parceiros da revista. 

O exame desse periódico, a sua configuração e 
padronização, essa clara intencionalidade gráfica, 
evidencia como as revistas ilustradas, símbolos da 
especialização e modernização da imprensa em 
geral, símbolo do compromisso com a civilização 
técnica, servem como espelho não somente da 
consolidação do período republicano, A Careta 
representa, atualmente, um importante registro e 
resgate da vida sociocultural do Brasil, e 
principalmente carioca, da primeira metade do 
século XX. 
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1900 e 1960. Por meio da análise da mensagem fotográfica relaciona-se a elaboração 

dos códigos de comportamento de classe as suas representações sociais. 

 

Autora: Ranielle Leal Moura. 

Título:  História das Revistas Brasileiras – informação e entretenimento. 

Objetivo:  O presente trabalho relata a trajetória das primeiras e das mais importantes 

revistas brasileiras nos séculos XIX e XX. A partir de uma pesquisa documental 

histórica reconstitui-se, não somente os passos das publicações aqui abordadas, mas 

também, alguns dos principais acontecimentos da história do país.  

INFORMAÇÕES RELEVANTES   RESULTADOS 

Uma análise mais apurada da linguagem 
fotográfica relativa à modalidade de registro 
visual produzido pela mídia impressa. A escolha 
da série recaiu sobre as imagens fotográficas 
veiculadas em duas revistas ilustradas de críticas 
de costumes que circulavam na cidade do Rio de 
Janeiro, quando capital federal, durante mais de 
50 anos, são elas: Careta e O Cruzeiro. Tais 
fotografias compunham o circuito social da 
fotografia no Novecentos, conjuntamente com 
aquelas concernentes ao espaço doméstico e 
íntimo das frações da classe dominante, no seu 
processo de aburguesamento à consolidação dos 
códigos de comportamento e representações 
sociais que passavam a regular as relações no 
processo de produção de sentido social 
hegemônico. 

A naturalização do processo histórico, por meio da 
hegemonia da imagem fotográfica dominante, atuou 
como elemento estruturante das representações 
sociais de comportamento que se instituíram ao 
longo da primeira metade do século XX, moldando 
os gostos e escolhas dos cidadãos que se tornavam 
consumidores. As revistas ilustradas compuseram o 
catálogo de valores, emblemas, comportamentos e 
representações sociais pelo qual a burguesia se 
imaginou e se fez reconhecer, criando a utopia de 
um mundo digno, porque civilizado e 
empreendedor, e livre, porque acessível e 
transparente aos olhos de todos. 

INFORMAÇÕES RELEVANTES   RESULTADOS 

No final do século XIX à primeira década do 
século XX, aconteceu a inserção da fotografia 
nos jornais e revistas, o que coincidiu com o 
declínio do folhetim, que cedeu lugar à 
informação. Elas que, inicialmente, tinham a 
charge como principal manifestação imagética se 
transformaria, posteriormente, nos principais 
veículos de difusão das imagens fotográficas. 
Este foi o momento de revistas como: Semana 
Illutrada, Revista da Semana, Kosmos, Fon - 
Fon!, Ilustração Brasil, Careta, Para todos, dentre 
outras.  Em 1900, surgiu a Revista da Semana, 
fundada por Álvaro Tefé, sendo a primeira 
publicação brasileira a utilizar a fotografia para 
ilustrar suas reportagens. Em um momento 
posterior, passou à propriedade do Jornal do 
Brasil, circulando como seu suplemento literário.  

As revistas constituem importante peça de registro 
dos fatos que, transformados em notícia e 
veiculados, passam a fazer de um possível tecido 
histórico, a ser explorado e reconstituído pelos 
historiadores.  As publicações, sobretudo, as de 
maior projeção no cenário político e social tiveram 
grande influência no comportamento do povo, 
algumas como O Cruzeiro permaneceram por quase 
meio século no mercado e nas casas dos brasileiros, 
informando, moldando comportamentos, traduzindo 
fatos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir das considerações apontadas neste texto e do resultado apresentado pela 

análise dos artigos, podemos verificar alguns pontos de destaque referentes aos 

trabalhos sobre as revistas ilustradas brasileiras, da metade do século XIX e inicio do 

século XX.  

O primeiro destaque é sobre a quantidade de trabalhos sobre revistas ilustradas 

no contexto nacional. Percebemos que ainda falta um olhar mais atento aos nossos 

arquivos e bibliotecas públicos acerca da história da imprensa ilustrada brasileira.  

Muitas revistas, jornais e livros ilustrados históricos ainda precisam de uma atenção 

especial, tanto quanto fonte, quanto objeto de estudo e análises mais profundas.  

Consequentemente, os estudos sobre o design gráfico e layout dos impressos 

ilustrados e de suas respectivas oficinas tipográficas, também merecem maior zelo. A 

preservação desse arquivo ilustrado é também preservar a memoria da história do país.  

É preciso analisar a sociedade, a cultura e a temporalidade em que as revistas 

foram elaboradas e representadas. Olhar com olhos de investigador, interpretando as 

fotografias encontradas na revista e seu conteúdo. Utilizando todas as possibilidades 

que um estudo sobre a revista ilustrada proporciona para uma pesquisa científica e para 

a própria a construção da História do Brasil.  

Os resultados demonstram também que existe uma variedade de impressos 

ilustrados (jornais, revistas e livros), nas localizações onde predominava a imprensa 

ilustrada dos séculos XIX e XX, e que ela é estritamente ligada ao poder econômico 

dessas cidades, que realizavam esse gênero de jornalismo ilustrado, justamente pelos 

diversos investimentos em tecnologia e modernização dos processos gráficos das 

oficinas de tipografias. 
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