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Resumo
No final do século XIX, ocorreram muitas mudanças na indústria gráfica. Destas
mudanças, temos a utilização da xilogravura de topo para a impressão de imagens nítidas e
detalhadas nos livros didáticos científicos, tornando-as mais “reais” e transmitindo a
informação precisa. Assim, neste trabalho, analisaremos imagens impressas em livros
didáticos de ciências publicados entre o final do século XIX e início do século XX
focalizando interações entre as concepções científicas que se propunha expressar e as
possibilidades da técnica usada em sua elaboração. Isto se apresenta como um tema
instigante para nos permitir elegê- lo como um objeto de estudo que possibilita um diálogo
entre a ciência e as artes gráficas.
Abordaremos o tema a partir da análise das imagens impressas com base nas
transformações ocorridas na indústria gráfica, entendendo o impacto e a influência que
estas tiveram quanto à aplicação das imagens nos livros, levando em consideração a
técnica para a elaboração de matrizes tipográficas - xilografia de topo -, bem como a
migração das imagens dessas matrizes para outras publicações em diferentes editoras de
diferentes países.
Outro fator importante discutido neste trabalho será o realismo oferecido pelas
matrizes tipográficas, levando em consideração a visão da ciência do século XIX, e a
contribuição das imagens no ensino da ciência, numa época em que o positivismo era
difundido no Brasil.
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Abstract

By the end of 19th century there were many changes in the graphic industry. Among
them, we mention the use of top woodcut for the impression of vivid and detailed images
in scientific didactic books, converting them into more “real” images and transmitting
more accurate information. Thus, in this work, we will analyze image s impressed in
didactic books of science published between the end of 19th century and the beginning of
20th century, focusing upon the interactions between the scientific conceptions which they
were supposed to express and the possibilities of the techniq ue used in their elaboration. It
is a theme sufficiently intriguing to be elected as a considerable object of study that deals
with a dialogue between the science and the graphic arts.
We will analyze this theme starting from the examination of the impressed images
based upon the transformations occurred in the graphic industry, understanding the impact
and the influence that they represented concerning the application of images in the books,
considering the technique for the elaboration of typographical matrices – top woodcut – as
well as the migration of images from these matrices to other publications in different
publishing houses of different countries.
Other import factor discussed in this work will be the realism showed by the
typographical matrices, considering the vision of science in the 19th century and the
contribution of images in the science teaching, when Positivism was diffused in Brazil.
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Introdução
Ao analisar publicações que tratam de imagens no campo da história da ciência,
podemos verificar que estas podem ser estudadas tanto pelo seu aspecto de registro de
informações quanto pela divulgação do conhecimento e também pela sua relação com os
meios gráficos de impressão 1 .

Entre as diferentes formas de se abordar as imagens, têm-se o trabalho de Antonio
Gonzáles Bueno sobre as imagens como ferramenta utilizada pelos botânicos espanhóis do
século XVIII no registro de identificação de plantas, organizando-as em um sistema
classificatório 2 . Com esta abordagem percebemos que as imagens desempenham um papel
de caráter cientifico com enfoque na difusão de informações visuais.

Podemos também citar trabalhos desenvolvidos por D. Knight, que tratam da
divulgação do conhecimento cientifico, considerando a função das imagens, bem como
mencionando as técnicas de produção disponíveis de um período, no caso, séculos XVIII e
XIX 3 .

Ainda, alguns estudos sobre periódicos que circulavam entre o final do século
XVIII e início do século XIX, embora não tenham as imagens como foco principal,
mencionam seu papel na popularização do conhecimento 4 . Assim, por exemplo, pode-se

1

M. H. R. Beltran, Imagens de magia e de ciência, p. 13.
Das obras mencionadas estão: El principe de los botanicos linne, Gomez Ortega, Zea, Cavanillestres
botanicos de la ilustracion, la ciencia al servicio del pode; Plantas americanas para la Espana ilustrada
genesis, desarrollo y ocaso del proyecto espanol de expediciones botanicas.
3
D. Knight, The age of science: the scientific world-view in the nineteenth century, pp.109-27.
4
A. Saladino Garcia, “Lavoisier en la prensa ilustrada latinoamericana”, in P. Aceves Pastrana, org., Las
ciencias químicas y biológicas en la formación de un mundo nuevo, pp. 113-21; Idem, “La química divulgada
por la prensa del nuevo mundo”, in P. Aceves Pastrana, org., La química en Europa y América (Siglos XVIII
y XIX), pp. 113-21; Idem, “La tecnica en la prensa ilustrada latinoamericana”, in J. L. Goldfarb & M. H. M.
Ferraz, orgs., V Seminario Nacional de História da Ciência e da Tecnología: Anais, pp. 339-44. Vide
2
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destacar a consideração do interesse popular pelas ciências através de uma alfabetização
visual dada pelas imagens impressas. 5

Entretanto, notou-se que os trabalhos em historia da ciência analisando imagens,
tem se voltado especialmente à fotografia 6 .

Com estudo das imagens voltadas para a técnica de impressão, destacamos o
trabalho do pesquisador Klaus Schüpmann, que no artigo “Les avatars du réalisme à
l`époque de la photo imprimée”, descreve a história das imagens impressas como resultado
das principais transformações ocorridas na indústria gráfica, indo desde a aplicação de
matrizes produzidas em xilogravura até as imagens fotográficas impressas pelas inovações
tecnológicas na indústria gráfica, quanto aos diferentes sistemas de impressão do século
XX. 7

Ressalta-se também o trabalho do historiador da arte William M. Ivins Jr. Que, em
seu livro Imagen impresa y conocimiento – análisis de la imagen prefotográfica, aborda as
técnicas de produção de matrizes para a impressão de imagens levando em consideração as
ferramentas, materiais e técnicas utilizadas para a produção.

Assim, pode-se notar que são poucos os estudos que se dedicam a analisar imagens
presentes em textos relacionados à expressão e divulgação de conhecimentos sobre a

também M. R. F. Fonseca, “Expressões da ilustração brasileira e a saúde pública: a Sociedade Literária do
Rio de Janeiro e O Patriota (1770-1815)”, in Ibid., pp. 142-50.
5
A. M. Alfonso-Goldfarb, M. H. M. Ferraz & S. F. M. Figueirôa, “Diffuser les sciences “dans um océan
d´analphabétisme”: singularité brésiliennes”, in B. Bensaude-Vincent & A. Rasmussen, orgs., La science
populaire dans la presse et l`édition – XIXe et XXe siècles, pp. 225-36.
6
G. Batchen, Burning with desire: the conception of photography; J. Tucker, “Photography as witness,
detective, and imposter: Visual representation in Victorian science”, in B. Lightman, org., Victorian science
in context, pp. 378-408; e C. Armstrong, Scenes in a library: reading the photograph in the book, 1843-1920.
7
K. Schüpmann, “Les avatars du réalisme à l`époque de la photo imprimée”, in B. Bensaude-Vincent & A.
Rasmussen, orgs., op. cit., pp. 121-39.
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natureza e as artes, considerando, ao mesmo tempo, a técnica artística de produção das
imagens e as concepções que se pretende representar. Tal abordagem encontra-se
desenvolvida em Imagens de magia e de ciência: entre o simbolismo e os diagramas da
razão, levando em consideração o papel das imagens na expressão e divulgação de
conhecimentos sobre a matéria e suas transformações, bem como a produção da matriz e o
sistema de impressão no século XVI.

Seguindo esse mesmo caminho, no presente trabalho abordaremos o estudo das
imagens publicadas nos livros didáticos de ciências impressos entre o final do século XIX
e o começo do século XX. Analisaremos alguns fatores que levaram os editores a escolher
a xilogravura de topo especialmente na produção dessas imagens impressas incluídas em
textos voltados ao ensino de ciências, em detrimento de outras técnicas disponíveis para
produção matrizes tipográficas.

No primeiro capitulo, denominado “A matriz da imagem”, mostraremos os fatores
que contribuíram para a transição da oficina tipográfica para uma indústria, ressaltando a
introdução do maquinismo na produção de materiais impressos que contribuíram para a
diminuição do tempo para executá- los. Além disso, analisaremos a diferença entre uma
xilogravura de fio e de topo, destacando suas características e diferenças para o meio de
produção gráfica. Finalizaremos este capitulo analisando a produção e as técnicas de
reprodução de matrizes tipográficas.

No segundo capitulo, intitulado “A imagem impressa”, explicitaremos a forma das
imagens representar os fatos, os fenômenos, tipos de materiais e experimentos, analisando
as imagens sob o aspecto da visão cientifica do período.
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No terceiro capitulo, “As imagens nos livros didáticos científicos”, analisaremos a
importância dos livros de Adolphe Ganot para o ensino de ciência no Colégio Pedro II e a
contribuição das suas imagens na produção de outras obras.

Para a realização desta dissertação analisamos as imagens contidas nos livros de
Ganot - Cours de physique purement (1859), Traité élémentairede physique expérimentale
et appliquée et de météorologie (1868), Traité élémentairede physique expérimentale et
appliquée et de météorologie (1876) e Traité élémentaire de physique par A. Ganot (1894).
Além dos livros de Ganot, foram selecionados os livros: Tratado de física experimental y
razonada de Eugenio Guallart (edição espanhola de 1934, onde o nome de Ganot é
mencionado na capa); Curso de Física – 4ª série (presume-se a data aproximada do ano de
1937 pelo texto do prefácio), Curso de Física – 5ª série [1937] Física – livro 1 (1947),
Física – livro 2 (1952), Física – livro 3 (1947), de Aníbal de Freitas (nestes livros
publicados pela editora Melhoramentos constatamos a migração das imagens em diferentes
publicações); Tratado de Física Elementar de Francisco Ribeiro Nobre (nesta edição de
1934, temos algumas imagens também utilizadas em outros livros); Elementos de Física tomo 1 (1912) e Elementos de Física – tomo 2 (1912) de Teobaldo J. Ricaldoni (além de
encontrarmos algumas imagens utilizadas em outros livros, temos também algumas
imagens fotográficas e ilustrações coloridas); Compêndio de Física (1953) de Álvaro
Magalhães (destaque para as imagens feitas em xilografia de topo, mas com qualidade
muito ruim, dando um aspecto de matrizes gastas); nos livros Física para o primeiro ano
do curso colegial (data de 1953 pelo texto do autor no prefácio) de Francisco Alcântara
Gomes Filho, Problemas de física e Física ciclo colegial (1946) da coleção de livros
didáticos F.T.D. (como os livros de Aníbal de Freitas contribuíram também para
observarmos as possíveis mudanças no conteúdo dos livros didáticos no Brasil na primeira
metade do século XX).
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Alguns livros de química também foram utilizados como fonte primária, no inicio
da pesquisa, entre os quais: Noções de chimica inorganica de João Martins Teixeira
(1878), Tratado de química elementar (1928) de Francisco Ribeiro Nobre, Curso geral de
química - 2ª edição (1936) e 4ª edição (1945) de Ignácio Puig; Chimie (1895) de J.
Langlebert; Chimica organica (1926 – data do prefácio) de Pecegueiro do Amaral;
Química (1946) de Paulo Décourt, Química (1949) de Carlos Costa e Carlos Pasquale; e
Química da coleção F.T.D.

A escolha destes livros se deu primeiramente pela presença de imagens de
xilografia de topo impressas tanto no miolo quanto na capa (em alguns casos). Destacamos
que não são todos os livros que possuem xilogravura de topo. Pode-se constatar que em
vários casos são encontrados, além de ilustrações, imagens fotográficas. E esta riqueza de
imagens tão diversificadas que causou um estranhamento no início, revelou-se, no decorrer
da pesquisa, fonte de riquíssimas informações visuais devido as suas características, ora
identificadas pela análise do processo de gravação das matrizes, ora pelos meios de
impressão e reprodução das imagens, sempre adequadas à visão positivista da ciência da
época.
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Capítulo I
A matriz da imagem
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1.1 - Da oficina à indústria tipográfica

Ao selecionarmos alguns livros didáticos científicos do final do século XIX e inicio
do século XX, podemos constatar que estes trazem muitas imagens. Tais imagens poderão
representar diversas operações, instrumentos e máquinas.

Em muitos casos as imagens de um único livro podem trazer algumas
características diferentes entre si, quanto às representações de volume, forma, luz e cor.
Estas diferenças podem ocorrer pelos detalhes das informações que se desejam transmitir
ou pelo simples de fato terem sido feitas por pessoas diferentes ou por processos
diferentes. As imagens 1 e 2 são exemplos de figuras do mesmo livro.

Imagens 1 e 2 - Representação de experimento e equipamento (1895),
in J. Langlebert, Chimie, pp. 152 e 250.

Para conseguirmos entender o que ocorria no processo de produção e impressão das
imagens, temos que entender o que se passava no universo das artes gráficas. Isto requer
entender o que ocorria com a tipografia, tanto na produção das matrizes para as imagens,
quanto na produção dos tipos para os textos.
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A utilização da tipografia e das matrizes xilográficas para a impressão de livros já
era comum desde o Renascimento, entretanto, as técnicas utilizadas no século XIX se
diferenciam de todos os períodos anteriores.

A exemplo temos o processo da produção dos tipos móveis.
“Para cada tipo de caráter ou de signo tipográfico, é preciso primeiro
fabricar uma punção de metal duro, em cuja extremidade o caráter ou signo
é gravado em relevo [Imagem 3]. Essa punção serve para imprimir uma
matriz de metal menos duro, onde a imagem se imprime em côncavo.
Colocada em uma forma, essa matriz permite enfim fundir, em tantos
exemplares quanto for necessário para executar a impressão desejada,
caracteres de um metal fundível a baixa temperatura (estanho por exemplo,
ou chumbo), sobre os quais o signo tipográfico aparece em relevo como
sobre a punção.”8

Imagem 3 – Punção e Matriz, in C. Rocha, Projeto Tipográfico, p. 16.

Uma das dificuldades no sistema de produção dos tipos era o de encontrar uma liga
de metal bastante resistente que evitasse um desgaste rápido demais. No início do século
XVI, a liga metálica dos tipos era formada por estanho, chumbo, antimônio e, às vezes,
8

L. Febvre & H. J. Martin, O aparecimento do livro, p. 76.
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com um pouco de prata ou de ferro. Entretanto, com pequena variação nessa liga muito
difícil de se dosar, poderia resultar em tipos menos resistentes. Outro fato é que os
impressores menos hábeis ou não dispondo de todos os metais necessários, obtinham ligas
de qualidade inferior. Por volta do ano de 1764, um fundidor de caracteres chamado
Fournier indicava que se podia obter uma boa liga na mistura de chumbo, cobre, antimônio
e, às vezes, de ferro. Após 30 anos simplificaram e melhoraram a qualidade do metal com
o emprego de chumbo e de liga de antimônio. “Isso mostra que no próprio século XVIII
não se tinha ainda conseguido realizar ligas inteiramente satisfatórias.”9

Da mesma forma que o século XIX testemunha um aumento do público leitor 10 ,
este testemunha a multiplicação das tipografias. O trabalho que antes era artesanal, aos
poucos, passa a ser substituído pela mecanização do processo de produção 11 . Ocorre que a
nova realidade não permitia mais que um tipógrafo levasse 10 minutos para compor uma
linha de texto – tempo máximo que levava um fundidor profissional12 -, pois neste período
o tempo começa a contar como um fator da produção 13 .

“O ideal de Beleza, introduzido pela Renascença (ou por ela recuperado das
suas fontes helênicas), e que se manteve em todas as Artes, inclusive na
Arte Tipográfica, durante dois séculos, cede lugar ao ideal da Eficiência,
isto é, ao da produção em que o Tempo comparece como a matéria-prima
invisível.” 14

9

Ibid., pp. 87-8.
E. J. Hobsbawn, A Era dos Impérios, p.364.
11
W. Martins, A palavra escrita, pp. 227.
12
T. K. Derry, Historia de la tecnología, p. 938.
13
W. Martins, op. cit., p. 227.
14
Ibid., p. 227.
10
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O trabalho artesanal se funda sobre a qualidade e não sobre a quantidade da
mercadoria, mas “isso não quer dizer que o produto industrial seja necessariamente de má
qualidade, por ser obtido em grande escala, nem que o artesanal o seja de boa, pelo motivo
contrário”15 . No entanto, o artesanato não pode ambicionar a multiplicação sensível do que
produz, já que há uma limitação dos seus meios materiais, técnicos e humanos. Assim, o
aumento da produção só foi possível com a introdução do maquinismo nas atividades
tipográficas16 . A partir do final do século XVIII, intensificou-se a transformação da
tipografia de artesanato em indústria, ao mesmo tempo em que se buscavam novas técnicas
de produção de papel, prensas que permitiam tiragens maiores em tempo menor. Também
a composição manual das matrizes viria, no final do século XIX, a ser substituída com a
utilização da máquina de linotipo, especialmente nas produções editoriais de grande
tiragem e circulação. 17

A composição manual dos tipos móveis para a impressão de textos não foi extinta
de uma hora para a outra, mas com o emprego da máquina linotipo (Imagem 4) o processo
de compor uma linha de texto para a impressão tornou-se muito mais rápido. As máquinas
linotipo constituíram a base das produções gráficas industriais até pelo menos o final do
século XX. Nesse sentido, é interessante notar que ainda por volta do ano de 1994, o
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), oferecia cursos onde seus alunos
aprendiam a trabalhar nesta máquina. No anexo 1, pode-se constatar a alta carga horária
dedicada à disciplina de tipografia documentada no certificado de conclusão do curso
técnico em Artes Gráficas.

15

Ibid., p. 231.
Ibid., pp. 231-2.
17
Conforme W. Martins, “As principais etapas desse processo de transformação da tipografia, de artesanato
em indústria, marcam-se pelo seu desenvolvimento econômico conseqüente à introdução sucessiva dos
seguintes aperfeiçoamentos técnicos: a invenção da máquina de papel, por Louis Robert, em 1798; a
invenção da prensa mecânica por Friedrich König, em 1812; a invenção da prensa rotativa por Marinoni, nos
arredores de 1850; a invenção da linotipo, por Mergenthaller, em 1885” (Ibid., p. 236).
16

17

Imagem 4 – Modelo de uma máquina Linotipo. “Esse equipamento era formado por um teclado, um
magazine com as matrizes do tipo a ser utilizado e trazia uma fundidora acoplada a esse sistema de
digitação. Quando o operador pressionava uma tecla, a matriz do caractere correspondente era
liberada através de um escaninho e assim sucessivamente, até formar uma linha, na medida estipulada
previamente. Essa linha era transportada mecanicamente para a fundidora, que fundia uma linha por
vez. As matrizes eram transportadas de volta para o magazine e eram redistribuídas no respectivo
escaninho, ficando disponíveis para nova utilização” (C. Rocha, op. cit., pp. 19-20).

Quanto às transformações das prensas, a preocupação consistia em encontrar um
modelo que pudesse imprimir tanto as pesadas formas tipográficas quanto as delicadas
matrizes de madeira 18 . E isto tudo para propiciar um aumento da tiragem. As dimensões
das áreas de impressão também eram um fator que influenciava a produção das matrizes.
W. M. Ivins descreve em seu livro a surpresa que teve um artista ao descobrir, depois de
três anos de trabalho, que não havia uma prensa capaz de imprimir sua obra de dimensões
38 X 29 cm.

19

Outra dificuldade estava no processo de entintamento para impressão. O
entintamento manual, assim como o modelo da prensa plana, já não dava conta da

18
19

T. K. Derry, Historia de la tecnología, pp. 946
W. M. Ivins, Imagen impresa y conocimiento, p. 153.

18

produção. Passou-se a utilizar modelos de impressoras rotoplanas que, mesmo
possibilitando um aumento da produção, sofriam transformações. Tal foi o caso do jornal
The Times que redesenhou um modelo de impressora a vapor, adaptando quatro cilindros e
aumentando, desta forma, em quatro vezes a tiragem com a mesma forma. É interessante
notar que sempre era deixada uma página em branco para noticias de última hora 20 .

Imagem 5 – Modelo da máquina de Friedrich König, in http://www.bretagne-racines.ac-rennes.fr.
“A multiplicação dos cilindros não dá às máquinas planas o caráter rotativo, porque nelas a
composição é sempre uma superfície reta. Pouco a pouco, surge a idéia de tornar igualmente cilíndrica
a superfície da fôrma. As primeiras experiências são feitas fixando as linhas ou colunas de caracteres
sobre um enorme cilindro, que apresenta, assim, numerosas facetas planas. Em cada volta, ele se põe
em contacto com um certo número de pequenos cilindros, cada um deles trazendo a sua folha de papel,
como nas máquinas planas. O rendimento da máquina é assim multiplicado pelo número de cilindros.”
(W. Martins, A palavra escrita, p. 239).

20

T. K. Derry, op. cit., pp. 946-50.

19

Imagem 6 – Rotativas utilizada no Petit Journal, in http://cerig.efpg.inpg.fr. Hippolyte Marinoni (18231904) criou um modelo de máquina rotativa para o Petit Journal, de Paris, em 1867, que podia tirar
mais de vinte mil exemplares por hora, aumentando ainda mais sua capacidade de impressão
empregando, em 1873, papel em bobina (Ibid., p. 240).

Do que foi visto até aqui, pode-se considerar que o aumento da produção, requerido
por um crescente público leitor, foi favorecido pela introdução do maquinismo nas
atividades tipográficas. Todas as transformações ocorridas nas principais etapas da
impressão levariam a oficina a se transformar numa indústria que buscava equacionar a
diminuição do tempo de produção com o aumento das tiragens. Com um sistema industrial,
o artesão tornou-se operário, levando o trabalho que era individual e lento à produção
quantitativa e rápida.

20

1.2 - A matriz xilográfica

Com um número cada vez maior de leitores, não demorou muito para os
impressores e os anunciantes perceberem que uma imagem “vendia”, por mais
insignificante que fosse, pois promovia o anúncio dentro da massa de outros anúncios 21 .

Essa grande necessidade de atender jornais e outras publicações “levava os editores
a aceitar blocos gravados por inábeis ou medíocres artistas ou aprendizes em via de
formação, resultando, desse fato, péssimas gravuras, desagradáveis à vista, infectando
muitos livros e jornais”22 . Exemplo disso pode ser observado na imagem 7, comentada por
Orlando da Costa Ferreira.

Imagem 7 – “Em 1838, o jornal mostrou outra novidade, desta vez verdadeiramente intrigante.
Tratava-se do espetáculo ‘Duas onças-tigres vindas do Uruguai em gaiolões de ferro’, anunciado na
edição de 13 de setembro. A imagem da onça é em estilo popular (de 25 x 69, apenas), mas com um
detalhe curioso: o condutor de imagem fora fixado a uma base por meio de dois parafusos cujas
cabeças fendidas apareciam também impressas na estampa. Seriam pequenas chapas de metal tratadas
a relevo – a buril, visto como nenhum sistema de emprego de ácidos nessa técnica havia ainda sido
divulgado? Ou pranchas finas de madeira que a necessidade de colocação em tipo-altura (isto é, na
altura dos caracteres tipográficos) determinara a fixação em outra prancha, como os nordestinos
fariam depois com a chamada ‘caraca’ de cajazeiro?” (O. C. Ferreira, Imagem e Letra, p. 148).

As gravuras em metal podem oferecer vantagem em relação às gravuras xilográfica
na produção de imagens para os livros. Isto porque o talho doce é mais eficiente para
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O. C. Ferreira, Imagem e Letra, p. 147.
O. Silva, Gravuras e gravadores em madeira, p. 152.
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trabalhos mais delicados e mais ilustrativos do que a xilografia ao fio. Entretanto, a gravura
em metal não pode ser impressa com o texto tipográfico numa única prensagem, já que a
tipografia é técnica de relevo, enquanto calcografia é entalhe 23 . Entretanto, a técnica de
xilografia de topo colocou a gravura em madeira em vantagem ao metal, pois, além de
garantir a riqueza ilustrativa do talho doce, pode ser usada em impressão conjunta com a
tipografia.

Há controvérsias sobre a origem da xilografia de topo. Entretanto, historiadores
atribuem aos trabalho s de Thomas Bewick (1753-1828) como o marco inicial da xilografia
de topo, visto que ele teria aprimorado esta técnica e a apresentara ao mundo 24 .

Imagem 8 – Ilustração de Bewick da “Historia Geral dos Quadrúpedes”, in A. Costella, Introdução à
gravura e história da xilografia, pp. 57-9. “Em 1785, já tendo realizado com êxito a ilustração de obras
menores com madeira de topo, Bewick iniciou a preparação de seu primeiro grande trabalho, ‘História
Geral dos Quadrúpedes’, publicado em Newcastle cinco anos depois.”
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A. Costella, Introdução à gravura e história da xilografia, p. 56.
Ibid., p. 59.
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Na xilografia ao fio, a imagem é produzida num pedaço de madeira cujo corte se
fez paralela às fibras, já, na xilografia de topo, o pedaço da madeira é obtido com um corte
transversal ao tronco, deixando as fibras alinhadas perpendicularmente ao corte da serra
(Imagem 9). 25

Imagem 9 – Processo de corte da madeira para xilografia de topo,
in O. Silva, Gravuras e gravadores em madeira, p. 60.

Esta diferença no corte da madeira resulta em dois tipos de tábuas que, no processo
do entalhe, irão exigir tipos distintos de ferramentas. O canivete e a goiva, instrumentos
mais utilizados na xilografia de fio, são substituídos na xilografia de topo pelo buril que é
um instrumento originalmente destinado ao trabalho de entalhe no metal. A diferenças nos
cortes das madeiras e os instrumentos utilizados permitem a produção de dois tipos de
gravuras com características bem diferentes (Imagens 10 e 11).

25

O. Silva, op. cit., pp. 51-65.
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Imagens 10 e 11 – Exemplos de gravura gravada ao fio (Esquerda) e gravada em topo,
in O. C. Ferreira, op. cit., pp. 49 e 97.

Abaixo temos exemplo de duas pranchas de xilografia.

Imagens 12 e 13 – Exemplos de pranchas gravada ao fio (Esquerda) e gravada de topo, in Ibid., pp. 42
e 43. “O aspecto da estampa, no caso da madeira de topo, é em geral caracterizado por uma
combinação de traços finíssimos e cerrados, talhas cruzadas, grisado e pontilhado, embora, é claro,
nada impeça a ocorrência de brancos e chapados” (Ibid., p. 45)

O processo de produção de uma xilografia de topo consiste em transportar uma
imagem original para um bloco de madeira (Imagem 14). Esta etapa pode ser feita por
meio de fotografia ou não. Segue-se do buril para perfilar a figura, fazendo abstração das
sombras e luzes da imagem. Por fim, trabalha-se o fundo da image m (Imagem 15). 26
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Ibid., p. 101.
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Imagens 14 e 15 – Representação do processo de produção de xilogravura de topo,
in O. Silva, op. cit., pp. 100 e 101.

A técnica de xilografia de topo permite a obtenção de matrizes tipográficas capazes
de oferecer riquezas de detalhes nas imagens. E, por ter sua área de grafismo (área da
matriz que recebe tinta) em alto relevo, assim como os tipos, faz com que as imagens e os
textos sejam impressos juntos e ao mesmo tempo. O que permite a produção de páginas de
texto com image ns de qualidade e definição a serem impressos num tempo reduzido.
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1.3 - Reprodução e aplicação das matrizes tipográficas

Sabemos que as imagens nos livros didáticos desempenham um papel importante
para a expressão do conhecimento, visto que se mostra, por exemplo, “necessária para que,
no mínimo, o estudante se familiarize com os diferentes equipamentos de laboratório e
possa seguir os passos indicados no procedimento a ser realizado”27 . Desse modo, as
ilustrações não poderiam ser feitas por “medíocres gravadores”. E, como nos foi
demonstrado, a obtenção de uma matriz em madeira de topo exige bastante conhecimento
técnico e artístico em sua produção, além do tempo.

Imagens 16 – Representação de procedimento (1894),
in A. Ganot & G. Maneuvrier, Traité èlementaire de physique, p. 663.

As soluções para a produção de novas matrizes poderiam ocorrer pela reprodução
de matrizes já existentes ou pelas imagens impressas. Na produção de matrizes através das
imagens impressas utiliza-se o processo de similigravura, obtendo, deste modo, uma

27

M. H. R. Beltran, Imagens de magia e de ciência, pp. 13
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gravura mecânica 28 . Já no caso da reprodução das matrizes existentes utilizam-se os
processos de estereotipia - reprodução de uma composição tipográfica por meio de formas,
nas quais se derrama um metal fundido 29 , ou galvanoplastia. 30

Detalhes sobre o processo da similigravura serão mostrados ainda neste capitulo,
por hora abordaremos o processo de galvanoplastia, esquematizado na imagem 17.

Imagem 17 – Galvanoplastia, in L. Baer, Produção Gráfica, p. 185. “Começa-se o trabalho pela
imposição, isto é, a operação que submete o bloco às condições de receber a moldagem em cera, gelatina
ou guta-percha em uma prensa especial. Desse modo, obtém-se um molde, ou seja, uma gravura às
avessas, o qual, submetido ao banho electro-químico, dará a casca ou um perfeito fac-simile da
gravura, ao se destacar do molde de cera, mas em camada delgada, de cobre. Em seguida é necessário
guarnecer esta casca e prepará-la de maneira que fique montada em um bloco de chumbo ou liga de
tipo, na altura de 22 ou 23mm. O resultado final, ou o bloco preparado e pronto para a impressão, é o
que se chama galvano” (O. Silva, op. cit., p. 142).

Pela estereotipia e galvanoplastia era possível obter de uma só gravura numerosas
reproduções perfeitamente iguais ao original. A vantagem dessa possibilidade de
reprodução permitia que fossem impressos vários cadernos de um mesmo livro, levando a
um aumento da tiragem com uma redução do tempo de impressão e conservando a matriz
de madeira em perfeito estado para outras reproduções. “É de supor que, se não fosse a
28

A similigravura é uma gravura obtida pelo processo de fotografia, podendo receber o nome de fotogravura.
Ver W. Martins, op. cit., p. 277.
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Ibid., p. 263
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O. Silva, op. cit., p. 142.
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galvanoplastia, a xilografia teria perecido no fundo das primeiras oficinas do século
XIX”31 . Nas impressões de grandes tiragens, verificava-se que a madeira não resistia à
constante pressão dos prelos32 . A importância da galvanoplastia está em se poder obter
gravuras industrializadas e resistentes. A matriz obtida pela galvanoplastia estaria para a
indústria gráfica, assim como a matriz de madeira estaria para a oficina tipográfica.

Estas técnicas possibilitaram a utilização de uma mesma imagem em diferentes
livros do mesmo autor e da mesma editora, bem como em publicações de autores ou
editoras diferentes.

Imagens 18, 19 e 20 – Preparação de elementos químicos,
in J. M. Teixeira, Noções de chimica inorgânica, pp. 12, 113 e 163.

As três figuras mostradas foram extraídas do livro Noções de chimica inorgânica
de João Martins Teixeira, publicado em 1878. Apesar da mesma figura ser utilizada
diversas vezes neste livro, em cada momento ela descreve a preparação de elementos
diferentes – como mostra a legenda. Sabemos que uma matriz poderia ser duplicada para
poder agilizar o processo de impressão, já que possibilitaria a impressão de diversos
cadernos do livro ao mesmo tempo. Vale lembrar que, na produção de livros, não se
imprime página por página, mas cadernos, onde serão impressas várias páginas ao mesmo
31
32

Ibid., pp. 142
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tempo, numa disposição que, depois de dobrada a folha, as páginas se posicionam de
maneira correta (Imagem 21).

Imagem 21 – Representação de um tipo de dobra de cadernos, in L. Baer, op. cit., p. 30.

O fato da mesma imagem se repetir em diferentes páginas de uma mesma obra
pode indicar que se trata de três matrizes distintas. No entanto, não podemos afirmar com
certeza que este caso se deu neste livro. Isto porque, ao analisarmos a estrutura do livro,
pode-se constatar que cada imagem foi impressa em cadernos diferentes. Ora, pode-se,
muito bem, ter usado a mesma matriz em momentos diferentes no processo de impressão.
Teríamos uma prova de que existiram duas, ou mais matrizes idênticas, se tivéssemos
encontrado a impressão das mesmas imagens no mesmo caderno. Já que todas as páginas
de um mesmo caderno são impressas ao mesmo tempo, isso exigiria, deste modo, mais de
uma matriz.

Sobre a reprodução das figuras, constatamos que, quando suas dimensões ou
tamanhos forem diferentes será indício de que houve uma cópia da imagem já impressa e
não de sua matriz, já que não se pode reduzir ou ampliar um bloco de madeira. Nestes
casos é que teremos uma gravura mecânica que, com os recursos da fotografia, permite a
redução ou ampliação das imagens em placas de metal, como no exemplo da imagem 22.
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Imagem 22 – Dimensões de 63 X 62 mm, in A. Freitas, Curso de física – 4ª. série, p. 259.

Imagem 23 – Dimensões de 88 X 83 mm, in F. R. Nobre, Tratado de física elementar, p. 214.

A cópia de uma imagem pela reprodução da matriz original e não da figura
impressa é a forma mais perfeita para reproduzir uma imagem, no entanto, haverá duas
limitações: a primeira consiste em se ter a matriz original, a segunda é que, com a matriz
original, só poderão ser feitas reproduções na mesma escala de tamanho.

30

Por outro lado, isso não ocorre quando fotografias são utilizadas para ilustrar os
textos. Com a reprodução de uma imagem através da fotografia obtemos, pela estereotipia,
um clichê de cobre ou de zinco. A vantagem que isso traz, além de poder reduzir ou
ampliar a imagem, é a possibilidade de inserção de informações, tal como legendas. Outro
dado importante é que o clichê de zinco pode ser semicilíndrico, permitindo sua utilização
em impressoras rotativas 33 . A desvantagem, neste caso, é que na medida que se copiava
uma imagem pela fotografia, esta poderia perder qualidade de resolução dos seus traços.

Foi encontrada uma imagem nos livros de química que representava o que ocorria
na combinação do ácido clorídrico com o amoníaco. Os três livros selecionados foram
publicados em datas diferentes e por editoras diferentes, em 1878, 1928 e 1945. Apesar
destes livros não trazerem informações qua nto à confecção das imagens - oficinas,
gravador ou obras utilizadas como referência -, notamos que a imagem é a mesma, no
entanto, não é muito difícil perceber as diferenças que existem entre elas. Basta direcionar
nossa atenção à base de cada imagem.
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Ibid., p. 142.
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Imagem 24 – Imagem publicada em 1878, in J. M. Teixeira, op. cit., p. 33.

Imagem 25 – Imagem impressa numa publicação após 50 anos em relação ao livro de Martins Teixeira,
in F. R. Nobre, Tratado de química elementar, p. 199.

Imagem 26 – Impressa em 1945. Aspecto de desgaste,
in A. Ganot & G. Maneuvrier, Traité élémentaire de physique, p. 247.

Sabemos que, em outros períodos, identificava-se uma matriz reaproveitada pelas
características de desgaste 34 . Mas, no caso ora considerado, não podemos concluir que
ocorreu uma migração das matrizes, pois as imagens não são idênticas. Talvez tenha
ocorrido uma reprodução fotográfica da imagem já impressa. A fotografia permite que haja
uma alteração na imagem que está servindo como original para a reprodução. Nos
34

Vide M. H. R. Beltran, op. cit., pp. 47-60.
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exemplos mostrados podemos ver que as imagens sofreram alterações em suas bases, o que
pode ter ocorrido como recurso para ajudar na diagramação ou podem ser outras matrizes.

A cópia de uma matriz leva à possibilidade de encontramos imagens com traços de
xilografia de topo. Nestas imagens impressas pelas matrizes que não são de madeira,
encontramos reticulas.

Ocorre que para conseguir obter variações de tons de uma cor, o gravador poderia
recorrer a duas técnicas: Tons simples e os Tons trabalhados.

Imagem 27 – Exemplo de tons simples demonstrado por Oswaldo Silva. “Apesar da estrutura simples
é, todavia, para o gravador um problema sério, porque muita madeira necessita gastar para conseguir
que seu buril tenha a segurança da direção, mantenha a eqüidistância e a espessura das linhas aí
observadas” (O. Silva, op. cit., pp. 79-80).
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Imagem 28 – Exemplo de tons trabalhados. “Chamamos tons trabalhados os que são conseguidos por
meio de linhas complexas, onde há diferença de espessura, de forma, onde há cruzamento de todo o
gênero, ora em ângulo reto, ora em ângulo agudo, onde há linhas duplas, simples, pontos, etc” (Ibid.,
pp. 81-2).

As imagens 29 e 30 foram extraídas do livro Curso de física de Aníbal de Freitas 35 .
Trata-se da mesma imagem impressa tanto na capa quanto no miolo do livro. Além da
diferença de tamanho a imagem da página interna apresenta tons de cinza diferentes da
imagem da capa.

35

As imagens são da capa e d a página 128 do livro Curso de física – 4 a . série de Aníbal de Freitas.
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Imagem 29 à esquerda (Capa) e Imagem 30 (página 128)

Se ampliarmos a segunda imagem, percebemos que os tons de cinza presentes não
derivam de linhas paralelas, mas de pequenos pontos – as retículas. Além dos pontos,
temos a inserção de legendas. Possivelmente esta imagem foi reproduzida pelo processo de
similigravura.

Imagem 30 ampliada – imagem reticulada. “A similigravura é uma gravura mecânica em relevo, isto é,
são as partes salientes que dão impressão. Sua retícula é uma rede de linhas pontilhadas (havendo
clichês de retícula grossa ou de retícula fina conforme a maior ou menor distância entre os pontos e
concorrentemente o seu tamanho maior ou menor)” (W. Martins, op. cit., p. 277).
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Imagem 31 – Do lado esquerdo temos uma imagem a traço, do lado direito, imagem reticulada,
in R. R. Karch, Manual de artes gráficas, p. 236.

As imagens a traço não possuem retículas, as variações tonais que podem existir
serão conseqüentes da distância entre os traços, como ocorre com a xilogravura de topo. Já
nas imagens reticuladas temos a presença dos pontos. Na imagem 32, temos uma
representação básica do processo para obtenção de uma imagem reticulada.

Imagem 32 – a) imagem original; b) luz; c) trama ou malha; d) suporte com película fotográfica,
in R. Auge, La imprenta, p. 44.

Imagem 33 – Exemplos de imagens reproduzidas por processos diferentes,
in A. Freitas, Curso de física – 5ª. série, p. 522.
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Podemos constatar que, numa única página, pode-se encontrar reproduções de
imagens com retículas ou não. No exemplo mostrado (Imagem 33), temos dois exemplos
de reproduções através dos processos fotográficos. A imagem do lado esquerdo possui
retículas, sendo levemente acinzentada, já a imagem ao lado, não. Nos dois processos de
reprodução pode haver perda de informações, mas no caso da imagem que não tem
retícula, parece haver uma perda maior de detalhes já que as linhas muito finas da
xilogravura não aparecem. Nota-se que fica difícil ler a assinatura do gravador.

Imagem 34 – Imagem com assinatura francesa, in A. P. Dias, Curso elementar de physica, p. 422.

Com as possibilidades de reprodução de imagens e de matrizes, que eram
comercializadas, encontraremos alguns fatos como: as mesmas imagens assinadas por
gravadores franceses nos livros editados no Brasil e nos livros franceses (Imagem 34).
Assim, além das informações escritas dos livros, as imagens ofereciam informações
importantes sendo necessário a sua reprodução e aplicação junto ao texto. Na época da
imprensa mecanizada diferentes técnicas de produção de matrizes de imagens foram
experimentadas e, como veremos no próximo capítulo, a xilogravura de topo exerceu papel
relevante. A precisão dessa forma de reprodução exata de imagens permitia acuidade na
informação visual a ser transmitida. As xilogravuras de topo representavam fielmente os
equipamentos e os processos de laboratório.
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Capítulo II
A imagem impressa

38

2.1 - A representação dos fatos

No final do século XIX, podemos observar que existiam vários fatores que podiam
influenciar o modo pelo qual as imagens eram elaboradas. Este capítulo tratará de seu
papel na ciência como fontes precisas de informação visual que elas teriam que oferecer
para que as pessoas pudessem aceitá- las de modo a dar-lhes algum crédito.

Vimos que, no campo da tipografia, as matrizes de topo foram importantes não
somente porque sua aplicação se encaixava muito bem entre os tipos móveis, mas visto que
isto já ocorria em períodos anteriores. Ocorre que, no século XIX, as tipografias estavam
se modificando, a fim de atender às exigências que este período solicitava, quanto ao
número de tiragem e a redução do tempo de impressão. Junto com a utilização das novas
máquinas de papel, das prensas rotativas, da Linotipo, as tipografias deixavam de ser
apenas oficinas, transformando-se em indústrias 36 .

Dado ao aumento do volume da produção, que é “sem nenhuma dúvida, a
característica industrial por excelência”37 , a nova estrutura destas antigas oficinas permitia
o casamento perfeito entre a tecnologia e a comunicação. Era o aumento da produção com
o aumento do público consumidor, já que “o maior avanço intelectual dos anos 1875-1914
foi o desenvolvimento maciço da instrução e do autodidatismo populares e o aumento do
público leitor nesses estratos”. 38

“Para a grande maioria das pessoas instruídas, sobretudo os recentemente
educados, as antigas verdades intelectuais não estavam em questão. Ao
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W. Martins, op. cit., p. 236.
Ibid., p. 231.
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E. J. Hobsbawn, A Era dos Impérios: 1815-1914, p. 364.
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contrário, eram triunfantemente reafirmadas por homens e mulheres para
quem o “progresso” estava longe de ter exaurido suas promessas”39 .

A idéia de progresso que fascinava tanto o público tomou forma e ganhou espaço
após a Revolução Francesa. No Brasil, ao final do século XIX, as idéias de Augusto Comte
tiveram grande penetração nos meios intelectuais. A idéia positivista de ciência,
valorizando a previsibilidade e o progresso, difundia-se em diferentes campos de
conhecimento. Para Augusto Comte:

“O conhecimento das leis dos fenômenos, cujo resultado constante é fazer
com que sejam previstos por nós, evidentemente pode nos conduzir, de
modo exclusivo, na vida ativa, a modificar um fenômeno por outro, tudo
isso em nosso proveito.”40

Além disso, Comte enfatizava as ciências naturais – positivas - como parâmetro
para outras áreas do conhecimento. Assim, uma das principais preocupações de Comte era
“fundar, fora da teologia, uma ciência social positiva, como a astronomia, a química e a
fisiologia, e cujas concepções fossem suscetíveis de verificação”41 .

Nesse mesmo sentido, Comte afirmaria:

“Seja qual for, porém, o modo, racional ou experimental, de proceder à sua
[dos fatos verdadeiros] descoberta, é sempre de sua conformidade, direta ou

39
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indireta, com os fenômenos observados que resulta exclusivamente sua
eficácia científica.”42

Assim, a conformidade com os fenômenos observados resultaria em eficácia
científica. Pode-se associar esta premissa às imagens científicas que selecionamos para
estudo; pois nelas nota-se uma grande preocupação em representar precisa e exatamente
somente aquilo que fosse verificável. Deste modo, as imagens analisadas chamam a
atenção por seu extremo realismo, o que as harmonizaria com a visão da ciência da época.
Uma representação fiel da natureza poderia favorecer o entendimento humano.

Imagem 35 - Réflexion à la surface de l´eau (1859),
in A. Ganot, Cours de physique purement expérimentale, p. 315.

Da mesma forma que Augusto Comte valorizava a observação precisa dos fatos 43 ,
as imagens utilizadas nos livros didáticos científicos que analisamos também procuram
descrever não apenas os diversos tipos de materiais, mas também operações, instrumentos,
máquinas, fenômenos naturais, com precisão.
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A. Comte, op. cit., p. 48.
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Imagem 36 - Moteur électro-magnétique de M. Froment,
in A. Ganot, Cours de physique purement expérimentale, p. 519.

Podemos observar (Imagem 36) que é possível encontrar em uma única imagem a
representação de uma riqueza enorme de informações. Estas informações vão desde a
representação de diversos tipos de materiais e substâncias como: madeira, metais, pedras,
água, até a representação de movimentos e a ação dos fenômenos naturais, no caso a
relação da gravidade e a água. Nesta imagem, a “queda” da água facilita a visualização do
movimento, comprovando que o motor funciona. A representação do giro na própria roda
comprometeria a visualização dos detalhes do desenho.

Imagem 37 - Ébullition, in A. Ganot, Cours de physique purement expérimentale, p. 263.
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Exemplos dos diferentes estados da matéria também são freqüentemente
representados pelas imagens. Na imagem 37, temos um exemplo onde encontramos, além
da representação da matéria em seu estado sólido, líquido e gasoso, a representação de um
material transparente (vidro).

Imagem 38 - Lunette astronomique, in A. Ganot, Cours de physique purement expérimentale, p. 373.

E se, por um lado, encontramos exemplos da riqueza de informações na
representação de diferentes tipos de materiais, por outro, testemunhamos as soluções dadas
pelos ilustradores e gravadores. Na imagem 38, temos a representação de uma observação
astronômica que se passa num ambiente noturno. A representação de um ambiente pouco
iluminado poderia dificultar a visualização dos elementos que compõem a imagem.
Entretanto, na imagem 38, a representação da noite, somente com o escurecimento na parte
superior do céu – nota-se que na linha do horizonte o céu continua claro-, proporciona,
além da mudança da luz do ambiente, uma profundidade no céu, valorizando ainda mais o
que estava sendo observado.
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A preocupação em representar fielmente a natureza pode ser observada na riqueza
de detalhes que a imagem poderia oferecer. Na imagem 39, encontramos informações que
só podem ser bem observadas com o auxílio de uma lupa.

Imagem 39 - Therm. à mercure avec échelle centigrade, in A. Ganot, Cours de physique purement
expérimentale, p. 217. Ao lado direito, detalhes da mesma imagem.

E se temos o positivismo como uma filosofia que resultou na determinação dos
fatos gerais de cada ciência e no agrupamento ou coordenação desses fatos44 , o mesmo
pode-se dizer das imagens cientificas onde os elementos buscam não deixar dúvidas quanto
a sua representação e sua função ou localização. E esta forma de compor as imagens, onde
todos os elementos se relacionam hierarquizando aquilo que se deve priorizar, pode
favorecer a credibilidade da imagem, já que os outros elementos envolvidos tornam-se
testemunhas daquilo que está sendo representado, como uma tentativa de informar que o
que está sendo representado pode também ser comprovado.

44

Ibid., p. 16.
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Imagem 40 - Remplissage des ballons, in A. Ganot, Cours de physique purement expérimentale, p. 172.
(Representação de um experimento tendo um público inteiro como testemunha - 1859).

O que temos são imagens que buscam, a todo momento, oferecer a possibilidade de,
por meio delas, observar o que ocorre na natureza.

“Para orientar-se por entre a multidão e a diversidade dos fatos, carece o
homem sempre de alguma concepção à imaginação abrir caminho para a
observação.”45

O realismo que as imagens teriam que oferecer ao representar a natureza era
importante não apenas porque isto poderia ajudar a distinguir cada elemento, mas pelo fato
de que aquilo que estava sendo representado deveria ser o real. Era justamente numa base
concreta, semelhante a esta, que se apoiava o positivismo.
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Ibid., p. 25.
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“Para que as teorias assim elaboradas alcancem um significado real, é
preciso, aos olhos de Comte, que a todos instantes a contemplação concreta
vigie e discipline a meditação abstrata. Do contrário, o nosso entendimento,
entregue a impulsos puramente subjetivos, seria levado a criar sistemas
arbitrários desprovidos de suficiente correlação com os fatos exteriores.”46

Para validar as informações contidas nas imagens, estas, em nenhum momento,
deveriam deixar em dúvida aquilo que estava sendo representado. Todas as informações
tinham que ser fiéis e precisas para poder favorecer o pensamento.

Imagem 41 - Acide Sulfurique, in J. Langlebert, op. cit., p. 183.
(Representação de vários fenômenos (fatos) ocorrendo ao mesmo tempo – 1895).

Podemos constatar nas imagens estudadas que havia uma necessidade de
representar os fatos que fossem comprovados e verificados. Estas imagens transmitiam
informações fiéis e precisas favorecendo o pensamento, pois possuíam riqueza de detalhes
e descrição de fenômenos naturais, máquinas, tipos de matérias e experimentos.
46

Ibid., p. 29.
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2.2 - O realismo na imagem impressa

Temos, no final do século XIX, a herança do pensamento, que vinha desde o início
do século, onde as imagens, entre outras coisas, teriam que oferecer uma “verdade” que
pudesse ser expressa em palavras 47 . Tanto nas artes visuais quanto na literatura e no teatro
haverá uma tentativa de representar tal realidade. 48

“A questão ‘do que se trata?’ era, portanto, não apenas legítima, mas fundamental
para qualquer julgamento das artes”. Como a resposta tinha que ser “realidade” e “vida”,
passa a haver uma tentativa de descrever, representar ou encontrar um equivalente preciso
de fatos, imagens, idéias, sentimentos

49

.

“O pintor que deu um nome a esse movimento foi Gustave Courbet (181977). Quando abriu uma exposição individual num barraco de Paris, 1855,
intitulou-se Le Réalisme, G. Courbet. Seu ‘realismo’ iria marcar uma
revolução na arte. Courbet queria ser unicamente discípulo da natureza. (...).
Ele não queria formosura, queria verdade. Representou a si mesmo
caminhando pelo campo com a mochila de pintor às costas, num momento
em que era respeitosamente saudado por seu amigo e patrocinador”. 50
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E. J. Hobsbawn, A Era do Capital, p. 299.
Sobre a questão do que estava acontecendo na literatura, ver História da literatura brasileira de Nelson
Werneck Sodré, quanto ao teatro, O romance Experimental e o Naturalismo no Teatro de Emile Zola.
49
E. J. Hobsbawn, A Era do Capital, p. 299.
50
E. H. Gombrich, A História da Arte, p. 511.
48

47

Imagem 42 - Gustave Courbet – O encontro ou “Bonjour Monsieur Courbet”, 1854,
in E. H. Gombrich, A História da Arte, p. 511

Naquela mesma época, as artes viriam a ser confrontadas com o surgimento da
fotografia 51 , pois esta possibilitava o registro de informações que, até o momento, não
eram percebidas pelos pintores ou pelo público. A exemplo disso temos a representação da
corrida dos cavalos.

“Nenhuma dessas pessoas parece ter notado ‘o que realmente se vê’ quando
um cavalo corre. Pinturas e gravuras esportivas usualmente mostraram- nos
de pernas esticadas em pleno vôo – como Théodore Géricault, o grande
pintor francês do século XIX, os pintou numa famosa representação das
corridas no hipódromo de Epsom. Cerca de 50 anos mais tarde, quando a
máquina fotográfica foi suficientemente aperfeiçoada para obter fotografias
de cavalos em rápido movimento, essas fotos provaram que tanto os
pintores quanto o público estavam errados o tempo todo.”52

51
52

Ibid., p. 301.
E. H. Gombrich, op. cit., pp. 27-9.
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Imagem 43 - Théodore Géricault - Corrida de cavalos em Epsom, 1821.

Imagem 44 - Eadweard Muybridge - Movimento de um cavalo a galope, 1872.
Seqüência fotográfica; Kingston-upon-Thames Museum.

Entretanto, as gravuras continuaram a ser preferidas para ilustração de livros
científicos.

No século XIX, desenvolveram-se vários experimentos e numerosas técnicas no
campo dos impressos53 . E com a xilografia não foi diferente. Com as transformações que

53

W. M. Ivins, op. cit., p. 167.
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estavam acontecendo na tipografia junto à ideologia positivista, encontramos na xilografia
de topo, uma resposta, como matriz tipográfica, para as imagens que deveriam ser
impressas, já que esta poderia destacar, através do desenho, detalhes que na fotografia
poderiam se perder.

A xilogravura de topo recorria ao “desenho que tem a capacidade de selecionar e
mostrar certos elementos abstraídos de um complexo de formas, coisa que a fotografia não
era capaz de fazer”54 .

Imagem 45 - Representação dos detalhes alcançados pela xilogravura de topo

Na imagem 45, temos do lado esquerdo uma imagem fotográfica impressa num
livro, do lado direito uma imagem semelhante feita em xilografia de topo. Ampliando
detalhes destas duas imagens podemos constatar que a fotografia oferecia menos detalhes
devido à presença de reticulas necessárias para que fosse possível ser impressa,
oferecendo, deste modo, os tons de cinza. Isso não ocorre com as ilustrações em

54

Ibid., p. 196.
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xilogravura, pois as variações de tons são resolvidas pela espessura das linhas e a distância
entre elas. Como no exemplo abaixo, dos detalhes da imagem 45.

Imagem 45 A - Ampliação de uma imagem fotográfica impressa. Presença de retículas e texto ilegível.

Imagem 45 B - Ampliação de xilogravura de topo. Legibilidade do texto.

51

“Na gravura em madeira, chegou a ser uma prática comum contar com um
desenhista que fizesse o desenho do quadro ou de qualquer coisa cuja
imagem se desejava. Na seqüência, um desenhista especializado,
supostamente um especialista em fazer desenhos para o gravador,
redesenhava o primeiro desenho ainda que em muitos casos nem sequer
tivesse visto o original.”55

Em alguns casos encontraremos imagens com duas assinaturas, indicando que se
trata de um ilustrador e um gravador. Como no caso das assinaturas de Gustavo Doré e
Pannemaker, destacadas na imagem 46.

Imagem 46 – Destaque das assinaturas no trabalho de Gustavo Doré e Pannamaker,
in O. Silva, op. cit., p. 159.

55

Ibid., p. 147.
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Entre xilógrafos profissionais, ao menos no início do século XX, o gravador
deveria ter conhecimento e técnica para produzir excelentes símbolos artísticos e uma
perfeita distribuição de valores.

Os gravadores chamavam de símbolos artísticos de natureza gráfica “à tendência
lógica e intuitiva de representar, por exemplo, a água tranqüila, por linhas horizontais retas;
água agitada, por linhas trêmulas ou sinuosas; as nuvens, por ondulações enoveladas;
etc.”56

Imagem 47 – “Damos êste nome de símbolo artístico, na presunção de que não falhamos na boa
escolha: que é o símbolo artístico de natureza gráfica? Um sinal ou figura que, por si só, sem
necessidade de legenda, exprime o pensamento, a idéia das coisas concebidas: fala por si mesmo; ora,
na gravura, as superfícies dos objetos são reconhecidas pela estrutura do traço: ninguém confunde a
cortiça das árvores com os arminhos, com as peliças ou com as areias do solo; logo não é absurdo
empregar esta denominação, movido pelo desejo de bem explicar os fatos de uma técnica tão
complexa.”, in Ibid ., pp. 87-97.
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O. Silva, op. cit., p. 87.
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Nas imagens 48 e 49, temos a figura de um macaco e de dois cães. Para um
gravador profissional a figura do macaco, apesar da boa técnica do pelo, não agrada tanto
quanto a figura dos cachorros. Isto porque, enquanto os cães “estão cheios de vida e
modelados com muita realidade”, o “macaco não passa de um espécime de museu: até o
olhar ‘de vidro’ denuncia o animal empalhado”57 .

Imagem 48 – Imagem de um macacão, in Ibid., p. 97.

Imagem 49 – Imagem de cães, in Ibid., p. 97.

57

Ibid., p. 96.
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Esta preocupação que os gravadores tinham em representar os fatos comprovados
também é identificada em vários outros exemplos. Na imagem 50, temos outras figuras de
cães que, mesmo sendo da mesma raça, são dois animais diferentes 58 .

Imagem 50 – Imagem de 2 cães diferentes, mas da mesma raça, in Ibid., p. 97.

As imagens feitas em xilografia de topo poderiam oferecer detalhes que a fotografia
não era capaz de oferecer naquela época. Entretanto, a fotoxilo – técnica na qual se aplica a
emulsão fotográfica na madeira e em seguida a projeção do negativo de uma fotografia -,
possibilitava ao gravador “tratar” as imagens fotográficas. E isto era possível no momento
do entalhe, onde havia a possibilidade de se destacar as informações. Informações estas
que poderiam ser perdidas em imagens fotográficas reticuladas, como no caso dos textos
das imagens 45A e 45B.

O emprego da fotografia para o transporte da imagem no bloco de madeira ofereceu
algumas vantagens para os gravadores, principalmente para a produção de imagens
científicas. Na imagem 51, temos alguns exemplos de xilogravuras de topo em ilustrações
científicas.
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Ibid., p. 96.
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Imagem 51 – Exemplo de gravuras cientificas, in Ibid., p. 120.

A xilografia de topo foi utilizada para as aplicações no campo das artes, nas
indústrias e na ciência. Entretanto, as imagens destinadas a ilustrar os livros de ciência
eram consideradas pelos gravadores as mais sérias variedades. Os gravadores tinham
consciência de que as imagens destas gravuras tinham que ser rigorosas quanto a sua
exatidão. Para eles, estas imagens não eram consideradas meras ilustrações, mas
documentos tão próximos da verdade quanto possível. 59

Assim, no capítulo seguinte, focalizaremos especificamente sobre as ilustrações
científicas em livros didáticos publicados entre os séculos XIX e XX.
59

Ibid., pp. 118-9.
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Capítulo III
A imagem nos livros didáticos científicos
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3.1 - O positivismo no ensino

Um dos marcos importantes que representa a influência do Positivismo no Brasil
pode ser considerado a criação da Igreja e Apostolado Positivista do Brasil, fundada por
Miguel Lemos e Teixeira Mendes. No entanto, o Brasil já respirava uma atmosfera
positivista antes mesmo da criação desta igreja. Muitos positivistas ingressaram no
magistério superior e secundário, militaram na imprensa, participaram do Governo
Provisório, da Constituinte e das assembléias e governos estaduais, além de ocuparem
importantes postos no Exército e na Marinha, no alto funcionalismo, na diplomacia e na
magistratura. 60

O Rio de Janeiro, além de centralizar a política do país, visto que era a Sede da
Corte e do Parlamento, contava com numerosos centros de ensino e cultura. Desta maneira,
a cidade reunia a sociedade mais requintada não apenas pela riqueza, mas pela educação e
cultura 61 .

“Numerosos eram os seus institutos de ensino, particulares e oficiais,
dedicando o Imperador a êstes últimos uma atenção desvelada e
permanente. Destacavam-se entre muitos outros, o Ginásio padrão (Colégio
Pedro II), a Escola Normal, o Colégio e Ofícios, o Liceu Literário
Português, as Escolas Municipais de Santa Rita, da Glória, de São José e de
São Sebastião, os Institutos dos Cegos e dos Surdos-Mudos.”62
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I. Lins, História do Positivismo no Brasil, pp. 11-2.
Ibid., pp. 243-4.
62
Ibid., p. 243.
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Um fator que favorecia a divulgação do Positivismo no Brasil era o fato de que
viajavam pela França muitas pessoas de maior influência na vida política e cultural deste
país como: parlamentares, banqueiros, médicos, professores, entre outros. Essas pessoas
traziam de Paris “os livros e as idéias científicas, filosóficas e literárias aí mais em voga a
partir da segunda metade do século XIX”. 63

A força das reformas no ensino secundário no Brasil por Benjamin Constant em
1890 e pelo Ministro Rivadávia em 1911 fez com que positivismo atuasse diretamente no
ensino 64 .

Durante muitos anos o programa do Colégio Pedro II foi utilizado como modelo de
programa para o ensino secundário para todo o país 65 e tal programa era fortemente
orientado pelas quinze leis de Filosofia Primeira, formuladas por Augusto Comte na
Política Positiva

66

.

Do ano de 1850 até o de 1931 o programa de ensino do Colégio Pedro II foi
modificado 15 vezes. Das diversas alterações que ocorreram nos chama a atenção o que
aconteceu no programa para o ano de 1915. Neste ano, como em alguns anos anteriores, as
disciplinas “Chimica e Physica” são citadas como uma disciplina, onde, para o 4º ano, da
1ª à 40ª lição eram para Física e, da 41ª a 79ª lição, para Química 67 . Já, no 5º ano, as lições
de Física iriam até 60ª lição e as lições de Química da 61ª à 80ª lição. Com a mudança que
ocorreu para o ano de 1926, além das disciplinas voltarem a se separar, passou-se a indicar
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Ibid., p. 244.
Ibid., p. 527.
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O. O. Romanelli, História da Educação no Brasil, p. 135.
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I. Lins, História do Positivismo no Brasil, p. 281.
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A. Vechia & K. M. Lorenz, Programa de ensino da escola secundária brasileira: 1850-1951, p. 225.
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as horas voltadas para a parte prática68 . O programa volta a ser alterado para o ano de
1929, passando a oferecer no 6º ano cursos de Química e Física para os alunos que iriam
estudar medicina 69 .

Mesmo com tantas alterações dos programas de ensino, nota-se que o livro de
Adolphe Ganot continuava a ser indicado para o ensino de Física no Colégio Pedro II.
Ressalta-se que este autor já era citado desde o ano de 1882 em alguns programas de
ensino de física70 .

“Adolphe Ganot (1804-1887), um professor particular de física e
matemática em Paris, foi o autor de duas pesquisas que tiveram uma enorme
difusão na Europa durante a segunda metade do século XIX e nas primeiras
décadas do século XX. O Traite Elementaire de Physique Experimentale et
Appliquee foi publicado em 1851 e traduzido para onze idiomas durante a
segunda metade do século.” 71

Encontramos no livro de Ganot (Traité Élémentaire de Physique Experimentale et
Appliquee – 13º edição de 1868), imagens que vão desde a representação de experimentos
até a representação de equipamentos científicos (Imagens 52 e 53). Na página de título
desta edição o leitor é informado que a obra possui 713 “belles gravures”.
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Ibid., p. 261.
Ibid., p. 306.
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Ibid., p. 100.
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Vide: http://www.iuh.au.dk
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Imagens 52 e 53 – Representação de experimentos e equipamentos científicos,
in A. Ganot, Traité èlementaire de physique, pp. 111 e 868.

No ano de 1894 era publicado um livro de Ganot, Traité élémentaire de Physique.
Esta edição, além de ter sido publicado por uma outra editora francesa, o frontispício
indica que se trata da 21ª edição inteiramente reformulada e redigida por Georges
Maneuvrier. Das 713 passou-se a ter 1025 “belles gravures” (Anexo 2).

Na edição de Maneuvrier conseguimos testemunhar até onde podiam chegar as
habilidades dos gravadores e o quanto a matriz de xilogravura pode oferecer de
informação. As representações vão desde o reflexo de uma imagem no espelho, diversos
tipos de materiais, como o vidro, até equipamentos de grandes dimensões.
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Imagens 54 e 55 – Efeito do reflexo de uma superfície polida, in A. Ganot & G. Maneuvrier, Traité
èlementaire de physique, pp. 405 e 407.

Numa edição do livro de Ganot publicado em 1859, foram impressas imagens que
também representava alguns efeitos causados pela luz. Na imagem 56, temos um reflexo
no espelho, salientando, pelas posições dos braços e dos pés da menina, a inversão na
imagem do espelho.

Imagens 56 – Reflexo do espelho, in A. Ganot, Cours de physique, p. 309.

Nesta edição também destacamos aqui uma representação de projeção de imagem
causada pela luz (Imagem 57).
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Imagens 57 – Projeção da imagem. À direita detalhe ampliado, in Ibid., p. 392.

Neste exemplo encontramos a representação de um ambiente externo projetado
numa superfície. No detalhe ampliado, temos a representação do número das janelas do
prédio, detalhes do telhado, posição das pessoas perto da fonte (mulher carregando uma
sombrinha e com uma criança). O interessante neste exemplo é que temos o registro de
informações que são vistos apenas numa ampliação. Nesta imagem somente o número dos
degraus da escada foi poupado de ser representado com precisão.

Com os exemplos das imagens 56 e 57 impressas em 1859, podemos perceber que
a imagem 55 (1894) é digna de ser admirada, pois, nela, temos o reflexo das imagens
distorcida numa superfície. Se fosse possível compará-las diríamos que a imagem 55
contém todas as qualidades da imagem 56 e 57, oferecendo ainda a representação da
distorção de uma superfície. Uma perfeita representação dos fatos plenamente adequada à
visão cientifica da época.
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Outra forma de registrar o efeito da luz nos objetos estava na forma de se
representar as sombras, mesmo quando se tratava de objetos transparentes. No caso da
imagem 58, o balão de vidro está acompanhado de uma sutil sombra.

Imagem 58 – Representação de diversos tipos de materiais, inclusive transparente,
in A. Ganot & G. Maneuvrier, Traité èlementaire de physique, p. 769.

Imagem 59 – Efeito da luz em objetos transparentes, in Ibid., p. 526.
À direita, detalhes do “e” projetado.

O cuidado que havia em representar tudo que fosse comprovado é revelado nos
pequenos detalhes. O “e” sutilmente projetado na lateral do objeto declara a seriedade com
que eram tratadas estas imagens. E poderíamos nos perguntar se a ausência deste “e” faria
diferença. A resposta: talvez mais que os parafusos de um trem (Imagem 60).
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Imagem 60 – Representação de um trem movido a vapor, in Ibid., p. 794.
Abaixo detalhe ampliado da imagem.

Ao representar máquinas e equipamentos, muitas vezes os artistas gravadores
recorriam a um mecanismo muito simples, entretanto, de excelente funcionalidade. Na
imagem 60, mesmo que a pessoa nunca tivesse visto este trem, ela poderia, com base na
altura da cabine, imaginar, mais ou menos, quais seriam as dimensões desse veículo.
Entretanto, em algumas imagens, essa relação não seria possível, ainda mais no caso de
imagens de equipamentos pouco familiares. Nestes casos, para conseguir visualizar melhor
as dimensões de um equipamento, recorria-se à inclusão da figura humana, como no
exemplo da imagem 61.
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Imagem 61 – Representação de equipamentos de grande porte. Utilização de figuras humanas para
ajudar na visualização da proporção de tamanhos, in Ibid., p. 495.

Pelas imagens impressas nos livros de Ganot, e constatando que este era adotado
pelo ensino de ciência no Brasil, onde o pensamento positivista atuava de forma
significativa, podemos afirmar que estes livros são exemplos de obras que associavam os
recursos técnicos disponíveis de impressão com o pensamento cientifico da época.
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3.2 – A migração das imagens do livro de Ganot

Além de ter sido indicado para o ensino de Física, os livros de Ganot serviram de
referência para a produção de novos livros aqui no Brasil. A exemplo disso temos um livro
do Professor Antônio de Pádua Dias.

Antônio de Pádua Dias foi professor de Física na Escola Agrícola Luiz de Queiroz,
denominada em 1934 como Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da
Universidade de São Paulo. Entre 1923 a 1927, Antônio de Pádua Dias foi o diretor dessa
escola 72 .

Em 1920, Pádua Dias publica o livro “Curso Elementar de Physica”, editado pela
Casa Vanorden, São Paulo (Imagem 62). Na capa deste livro encontramos, em destaque, o
texto “Edição Especial para a Secretaria da Agricultura do Estado de S. Paulo”.

Imagem 62 – Capa do livro de Antônio de Pádua Dias publicado em 1920, in A. P. Dias, op. cit.
72

Vide: http://lepto.procc.fiocruz.br
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As informações deste livro ultrapassam os conhecimentos da física que ele carrega.
O Professor Pádua Dias teve a preocupação de informar quais foram as obras consultadas e
de onde vieram as figuras utilizadas no livro. Em suas palavras:

“Na elaboração deste trabalho, consultámos as seguintes obras:

A. Ganot. Traité Élémentaire de Physique – Paris.
Ganot – Maneuvrier. Traité de Physique – Paris.
M. Chassagny. Cours Élementaire de Physique – Paris.
M. Chassagny & F. Carré. Physique – Paris.
Robert A. Millikan, and Henry G. Gale. A First Course in Physics. NewYork.
Alfred P. Gage. The Principles of Physics. Revised by A. W. Goodspeed.
New-York.
Frederick R. Gorton. A High School Course in Physics. New-York.
C. H. Henderson, and J. F. Woodhull. Elements of Physics. New-York.
A.Wilmer Duff. A Text-Book of Physics. Philadelphia.
E. Rosenberg. Electricité Industrielle. Traduit de l’allemand par A. Maudit.
Paris.
T. O’Conor Sloane. Electricians’ Handy Book. New-York.
A.Goulliart. Cours d’Electricité Industrielle. Paris.
C. Sternstein. Die Elektrizität im Dienste des Menschen. Magdburg.”73
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A. P. Dias, Curso elementar de physica, p. 450.
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Quanto às figuras:

“A maior parte das figuras explicativas do texto foram extrahidas das obras
supramencionadas e de catalogos das seguintes casas fornecedoras de
aparelhos scientificos para o ensino:

Les Fils d’Emile Deyrolle. 46. Rue du Bac – Paris.
E. Adnet. 26. Rue Vauquelin – Paris.
E. Stock & Cie. 16. Rue des Fossés S. Jacques – Paris.
W. M. Gaeriner & Co. 5345. Lake Park Avenue – Chicago.
Radiguet & Massiot. 15. Boulevard des Filles du Calvaire – Paris.
Dr. Oskar Schneider. Leipzig. Allemanha.”74

Ao final destas relações temos um parágrafo escrito pelo autor informando
exatamente quais foram as imagens extraídas de cada obra, não restando dúvidas de quais
livros foram retiradas as imagens utilizadas.

Se a maioria das imagens foi retirada de livros e de catálogos de “casas
fornecedoras de aparelhos scientificos para o ensino”, pode-se considerar que a reprodução
das matrizes ocorreu por um processo que envolvesse a fotografia. Isto poderia oferecer
uma grande vantagem quanto às possibilidades de alterar o tamanho de cada imagem ou
mesmo inserir informações como, no caso, as legendas. Isso é declarado pelo próprio
autor:
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Ibid., p. 450.
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“Damos, a seguir, a lista dessas figuras com a indicação das fontes
utilisadas. A algumas accrescentámos lettras, números ou palavras, para
uma melhor referência ao texto.”75

Imagens 63 e 64 – Do lado esquerdo temos a imagem retirada de um livro (A. Ganot & G. Maneuvrier,
Traité èlementaire de physique, p. 701) indicado por Pádua Dias, do lado direito a reprodução com
alterações nas legendas (A. P. Dias, op. cit., p. 161).

A imagem 63 serviu de base para a reprodução da imagem 64 utilizada. A
vantagem de poder inserir legenda compete com a perda da qua lidade do traço. Estas duas
imagens foram retiradas de dois livros de qualidade muito boa de impressão. As pequenas
falhas das linhas na imagem 64 decorreram no processo de reprodução e não de impressão.

Fato interessante é que as imagens utilizadas não são retiradas de uma mesma obra
empregada como fonte de referência, mesmo que esta tenha a imagem de que se necessita.
Encontramos a imagem “nível d´agua” (Imagem 65) utilizada por Pádua Dias. No entanto,
esta imagem não consta na tabela de informações sobre as origens das imagens.
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Ibid., p. 450.
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Imagem 65 – Nivelando com o nível d`água, in Ibid., p. 62.
Impressão de uma imagem fotográfica.

Imagem 66 – Representação do nivelamento com o nível d`água, in A. Ganot & G. Maneuvrier, Traité
èlementaire de physique, p. 170. Impressão de uma gravura.

Não há um registro de onde foi extraída a imagem 65, no entanto, havia uma
representação semelhante numa obra que já estava sendo utilizada por Pádua Dias
(Imagem 66). Não estando na tabela da “Lista das figuras Reproduzidas”, podemos deduzir
que tal imagem não foi reproduzida, mas produzida. O que poderia ser possível já que
encontramos outras imagens impressas referente às aulas da Escola Agrícola de Piracicaba
(Imagens 67 e 68). Vimos, no capitulo II, que as gravuras poderiam oferecer algumas
vantagens sobre as fotografias. Entretanto, vale lembrar que o final do século XIX
terminou convencido de que era verdadeiro tudo aquilo que aparecia numa fotografia 76 e,
sendo assim, neste caso, a imagem fotográfica poderia oferecer algumas vantagens, pois,
querendo ou não, a imagem 65 (fotografia) parece representar uma cena mais atual que a
imagem 66 (gravura).
76

W. M. Ivins, op. cit., p. 136.
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Imagem 67 – Imagem de uma aula prática, in A. P. Dias, op. cit., p. 2.

Imagem 68 – Imagem de uma aula de agricultura, in Ibid., p. 454.

Nota-se que, na imagem 68, foi inserida uma moldura, o que demonstra que não
havia muitas dificuldades em inserir informações nas imagens.
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Por ter usado várias obras na elaboração de seu trabalho, encontramos no livro do
Professor Antônio de Pádua Dias, gravuras de diversos tipos e estilos (Imagem 69), e,
como já foram mostradas, imagens fotográficas (Imagem 70).

Imagem 69 – Imagens com traços diferentes em páginas do livro, in Ibid., pp. 364 e 365.

Imagem 70 – Imagem fotográfica aplicada, in Ibid., p. 415.
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Quanto às gravuras, o leitor ficará impressionado com as imagens que o livro
oferece, desde que não conheça a obra original, pois, mesmo com todos os recursos
disponíveis na época para a reprodução e impressão de uma imagem, não se podia evitar a
perda de qualidade (Imagem 72).

Imagens 71 e 72 – Do lado esquerdo, imagem da obra que serviu como referência (A. Ganot & G.
Maneuvrier, Traité èlementaire de physique, p. 1062). À direita, reprodução (A. P. Dias, op. cit., p. 375).

Na questão da migração das imagens, observamos que, se não fosse pela
reprodução da matriz a qualidade ficaria comprometida. Em 1934, foi publicado um livro
que na capa constava o nome “Ganot” e logo abaixo “Tratado de Física”, mas no
frontispício, “Tratado de fisica experimental e razonada y nociones de meteorologia y
climatologia”, logo abaixo, “por D. Eugenio Guallart” (Anexo 3), informando ainda que
era uma edição “Corregida y considerablemente aumentada por D. Pedro Roa Saez”. Nesta
edição podemos observar o quanto uma imagem pode perder detalhes (Imagens 73 e 74).
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Imagens 73 e 74 – À esquerda, imagem impressa em 1894 (A. Ganot & G. Maneuvrier, Traité
èlementaire de physique, p. 907). À direita, imagem impressa em 1934 (D. E. Guallart, Tratado de fisica
experimental y razonada, p. 826).

Quando há uma perda muito grande de informações, as imagens acabam sofrendo
algumas alterações no momento da sua reprodução. O resultado é que teremos imagens
diferentes, mas que representam a mesma informação. As imagens 75, 76 e 77 podem nos
dar alguns indícios sobre o que poderia ocorrer com as reproduções.

Imagem 75 – “Spectroscope ordinaire” (impresso em 1894), in A. Ganot & G. Maneuvrier, Traité
èlementaire de physique, p. 473.
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Imagem 76 e 77 – À esquerda “Espectroscopio” (impresso em 1912) (T. J. Ricaldoni, Elementos de
física, T. 2, p. 120), à direita, “Espetroscópio de laboratório” (impresso em 1936) (I. Puig, Curso geral
de química, p. 79).

A imagem 76, em relação a 75, além de sofrer uma pequena perda da qualidade dos
traços, tem alteração quanto ao seu tamanho. No entanto, não deixa de haver uma grande
semelhança entre elas, já que as informações principais para a descrição do equipamento,
tais como o volume, forma, luz e sombra da imagem 75 são preservados na reprodução
(Imagem 76). O que não ocorre com a imagem 77, impressa 42 anos após o exemplo
mostrado. A imagem do espectroscópio que no livro do Puig está escrito “Espetroscópio”,
utilizada no exemplo 77, apesar de ser o mesmo equipamento, não carrega nenhuma
semelhança com as imagens do exemplo 75 e 76. Sabemos que as três imagens
representam o mesmo equipamento, entretanto, no livro de Puig, a imagem foi
redesenhada.

Outro exemplo mostrando alterações que podem ocorrer com uma imagem,
encontra-se no o livro Tratado de Física Elementar de Francisco Ribeiro Nobre. Nesta
obra, publicada em 1934, foi encontrada imagem de um equipamento (Imagem 78). O
mesmo equipamento aparece no livro Elementos de física de Tebaldo J. Ricaldoni
(Imagem 79).

76

Imagem 78 – Aparelho de Cailletet, in F. R. Nobre. Tratado de física elementar, p. 353.

Imagem 79 – Máquina de Cailletet, in T. J. Ricaldoni, Elementos de física, T. 1, p. 288.

Neste caso ocorreu um fato interessante. A imagem publicada em 1934 possui mais
informações de volume, luz e sombra do que aquela publicada em 1912. Pelo conteúdo de
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imagens que possuem os dois livros – nos dois casos há diversas imagens com diferentes
traços, semelhante ao que ocorre no livro de Pádua Dias -, podemos entender que os dois
livros reproduziram uma imagem em comum. Ocorre que em cada caso a reprodução se
deu de maneira diferente. Bastava- nos encontrar qual poderia ter sido a fonte utilizada.

Encontramos outro exemplo em mais um livro de física publicado em 1937. Nele a
imagem do mesmo equipamento aparece de uma outra forma. Além de estar numa escala
menor, possui algumas legendas.

Imagem 80 – Aparelho de Cailletet 77

Apesar das três imagens diferentes representarem o mesmo equipamento, podemos
observar que tanto a posição da alavanca, quanto a posição do ponteiro, são semelhantes
em todas elas. Buscamos no livro de Ganot-Maneuvrier a imagem deste equipamento na
esperança de encontrarmos a possível fonte que teria servido de referência para a
reprodução das imagens mostradas.
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A. Freitas, Curso de física – 4 a . série, p. 390.
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Imagem 81 – Expériences de M. Cailletet (1894), in A. Ganot & G. Maneuvrier, Traité èlementaire de
physique, p. 677.

Encontramos o equipamento, no entanto, a imagem é diferente de todas as outras.
Nesta a figura possui características diferentes de descrição como a posição da alavanca
(L) que está abaixada e, entre outras, a posição do ponteiro. Definitivamente não teria
saído deste livro de física a imagem que foi utilizada nos outros livros aqui analisados.

O livro que teria sido utilizado, servindo como base para a reprodução das imagens
pode ter sido produzido na época da publicação do Ganot-Maneuvrier (1894), em 1895.
Trata-se de uma edição francesa, no entanto, não é um livro de física, mas de química
(Imagem 82).
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Imagem 82 – Appareil Cailletet (1895), in J. Langlebert, op. cit., p. 92.

Pela migração das imagens do livro de Ganot, pudemos verificar que as
reproduções eram elaboradas a partir de imagens já impressas e não pelas matrizes. Prova
disso, são os detalhes das imagens que vão se perdendo nos processos que envolvem a
fotografia e, em alguns casos optava-se por redesenhar imagem em traços esquemáticos.
Além disso, o fato de uma imagem ser utilizada numa determinada área do conhecimento
não significava que esta será reproduzida somente para os livros da mesma área.

Do que foi visto neste capítulo, pôde-se compreender a utilização preferencial da
xilografia de topo nas ilustrações de livros didáticos de ciências, por ser essa técnica a mais
adequada para representar fatos que correm na natureza e nos laboratórios. Os livros de
ciência refletiam a visão positivista da época com seu texto e, como aqui focalizado, em
suas imagens – ricas fontes de informação visual precisa.
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Mesmo assim, uma das características dos primeiros livros impressos ilustrados
ainda permanecia nas publicações dos séculos XIX e XX: a migração das imagens entre
diferentes edições de uma mesma obra, ou até entre obras diferentes.
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Conclusão

No decorrer desta dissertação pudemos concluir no primeiro capitulo que uma das
mudanças significativas para a área gráfica, no século XIX, foi a introdução do
maquinismo nas atividades tipográficas. Estas transformações levaram a oficina tipográfica
a se transformar numa indústria capaz de satisfazer as necessidades da época,
possibilitando aumento de tiragem para atender ao crescente número de leitores, bem como
redução de tempo na produção dos materiais gráficos.

Ao meio das mudanças, temos a xilografia de topo como matriz tipográfica capaz
de ser utilizada junto aos tipos móveis. Isso possibilitava a impressão de imagens de
qualidade juntamente com os textos, num tempo reduzido de impressão. Além disso, com
as técnicas disponíveis, concluímos que estas matrizes poderiam ser reproduzidas, levando
a efeitos interessantes, tais como: a mesma imagem impressa em tamanhos diferentes, em
livros diversos, bem como em livros do mesmo autor e da mesma editora e em publicações
de autores diferentes.

A possibilidade de migração destas imagens permite encontrarmos imagens
impressas por matrizes que não são de madeira, sendo que, nestes casos, concluímos que
muitas destas imagens, originalmente com traços da xilogravura de topo, estarão
reticuladas, revelando, desta maneira, o início da utilização dos meios fotográficos nas
artes gráficas.

No segundo capítulo constatamos que havia grande empenho para que as imagens
em representassem, com precisão, fatos comprovados e verificados. Tais características
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destas imagens favoreciam o pensamento, pois possuíam riqueza de detalhes e descrição
dos fenômenos naturais, máquinas, tipos de materiais e experimentos.

Mesmo com as possibilidades oferecidas pela fotografia, concluímos que as
xilogravuras continuaram a ser preferidas para as ilustrações de livros científicos no lugar
da fotografia. Isto ocorreu porque nas ilustrações podiam ser destacadas as informações de
detalhes que muitas vezes se perdiam na fotografia.

Finalmente no terceiro capitulo, concluímos que os livros didáticos científicos
utilizados no Brasil, onde o positivismo exercia forte influência no ensino, possuíam
imagens que associava os recursos técnicos disponíveis de impressão com o pensamento
cientifico da época.

Nas imagens dos livros que analisamos neste capitulo, concluímos que, no Brasil,
ocorria a migração de imagem de livros estrangeiros para as publicações nacionais.
Observou-se ainda que as imagens migravam não apenas na mesma área do conhecimento,
como no caso das imagens que poderiam ser encontradas tanto nos livros de física quanto
nos de química.

Desta maneira, podemos concluir que a utilização de xilogravuras de topo na
ilustração de livros didáticos de ciências publicados entre o final do século XIX e início do
século XX foi determinada não só por fatores técnicos, mas também pela concepção de
ciência predominante naquela época.
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