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Introdução
A Ilustração (1884-1892) circulou entre Lisboa, Paris
e Rio de Janeiro e proporcionou aos seus leitores
imagens cuja beleza estética e rigor técnico,
assemelhavam-se às suas congêneres europeias:
Le Monde Illustré (1857-1940; 1945-1956) e
L’illustration (1843-1944). Isso porque, a impressão
era feita pela francesa Société Anonyme de
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Publications Périodiques, cuja direção estava a
cargo de P. Mouillot, quem também era responsável
pela
Société
Générale
des
Applications
Photographiques (SGAP), empresa que se
destinava a investir na busca de soluções para a
impressão direta da fotografia. Despontavam, assim,
no horizonte gráfico novas técnicas, das quais se
serviu A Ilustração.

partir de fotogravuras, sobre o Salão de Paris e a
Exposição Universal realizada na cidade de
Antuérpia (Bélgica). Em relação ao primeiro evento,
tratam-se de reproduções de quadros, para os quais
se fez “[...] uma rápida impressão apanhada
bruscamente com os elementos de que já hoje
dispõe a fotogravura, que de ano para ano melhora
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de um modo prodigioso.” . A afirmação demonstra
que a técnica ainda era rudimentar, o que comprova
a Figura n.º 1, se contraposta ao processo
xilográfico.
Figuras 1, 2 3 e 4
Respectivamente, fotogravuras e xilogravuras,
publicadas em 1885.

Objetivos
Analisar a presença de fotogravuras em A
Ilustração, o que foi feito sob a responsabilidade da
SGAP e comparar sua qualidade com processos
xilográficos, de modo a verificar a viabilidade técnica
dessa forma de impressão em 1885.

Material e Métodos
A fonte é a revista A IIustração no ano de 1885,
quando foram feitas experiências com a impressão
de fotografias. Além da revista, foi consultado o
acervo da Gallica e arquivos franceses.

Resultados e Discussão
As estampas de A Ilustração eram realizadas pelo
método xilográfico, processo complexo que
demandava a interveção de vários indivíduos: o
desenhista, o responsável pela transposição para a
medeira, o gravador, sendo que, por vezes, o
processo iniciava-se a partir de uma fotografia. No
entanto, principiavam testes com o intuito de
reproduzir diretamente as fotografias para as
páginas dos impressos periódicos. Na França, a
SGAP procurava aperfeiçoar tal técnica tendo em
vista a grande demanda por imagens e a
necessidade de baixar os custos de produção.
Nesse sentido, cabe destacar a escolha do diretor
da Ilustração, Mariano Pina (1860-1899) para o ano
de 1885. Nessa data, foram publicadas estampas a
XXVIII Congresso de Iniciação Científica

Conclusões
A produção xilográfica foi largamente dominante na
Ilustração, uma vez que as fotogravuras ainda não
passavam de um experimento incipiente e com
resultados modestos. Conforme destacou Anne3
Claude Anbroise-Rendu , foi somente no ano de
1891, na L’Illustration, que se conseguiu reproduzir
uma foto na madeira, por meio da emulsão de
colódio-brometo, sem a necessidade dos trabalhos
de um desenhista. Nota-se, assim, a inserção de A
Ilustração no processo de transição das técnicas
gráficas, entre o século XIX e o XX.
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