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APRESENTAÇÃO 

Quando Joaquim Marçal, da Seção de Promoções Culturais, me falou pela primeira vez sobre as 
preciosidades existentes na "Collecção D. Thereza Christina Maria", eu já ocupava por algum 
tempo a Direção-Geral da Biblioteca Nacional. Ocupar esse cargo significa exatamente isso: 
sermos surpreendidos, a cada momento, pelos ricos vestígios do Tempo através da descoberta de 
um Livro de Horas do século XIV ou, ainda, do Dicionário Médico que o Dr. Francisco de Mello 
Franco — o primeiro dos Mello Franco no Brasil — deixou em manuscrito traçado por sua ele-
gante caligrafia. Ou, como me aconteceu um dia, em que eu mostrava a um visitante especial a 
Seção de Manuscritos, abri ao acaso a gaveta de um dos arcazes e simplesmente descobri uma 
peça teatral inédita de Aloísio de Azevedo, contida em três. cadernos tipo colegial, com a 
aparência mais vasqueira do mundo. 

Assim — repito — quando Joaquim Marçal falou-me das fotos valiosas existentes na Seção de 
Iconografia da Biblioteca Nacional e me alertou sobre a necessidade urgente de se preservar esse 
rico material contra os mil perigos que podem ameaçar a preservação da fotografia, ocorreu-me, 
imediatamente, organizar exposição com uma amostragem, pequena que fosse, do que há de raro 
em matéria de fotos antigas. 

— Mas é desaconselhável colocarmos tais fotos sofrendo a ação da luz, sem climatização e etc. — 
falou Joaquim. Ele pertence ao tipo de funcionário que prossegue teimando com a direção, em-
bora, no íntimo, já esteja pressentindo o nosso mais ousado objetivo. E, neste caso, o nosso mais 
ousado objetivo é exatamente expor algumas dessas raridades — que nos leilões de Londres cos-
tumam ser arrematadas por cerca de dez mil dólares — a fim de alertar nossos dirigentes (homens 
de empresa inclusive, já que a chamada Lei Sarney enseja esse esforço conjunto) sobre a impor-
tância de se preservar, de forma segura e adequada, as riquezas iconográficas que a Biblioteca 
Nacional possui. 

A seleção das peças que compõem a presente exposição— e a elaboração do respectivo catálogo 
— contou (como não poderia deixar de contar) com a vasta experiência de Lygia Cunha, Chefe 
da Divisão de Referência Especializada, e com o denodado trabalho de Cecília Duprat de Britto 
Pereira e Francisca Helena Martins Araújo. Como nossos recursos orçamentários são, como 
sempre foram, exíguos, Rosário saiu em busca de um patrocinador para toda esta montagem e a 
Kodak demonstrou seu interesse em patrocinar o evento (estou convencida que o Espírito Santo 
também demonstra um inequívoco interesse pelas iniciativas assumidas na área cultural nesta 
terra de Santa Cruz, senão, até hoje, estaríamos caçando na floresta com a ajuda do arco e da 
flecha). 



Hoje já existe aqui, na Biblioteca Nacional, um projeto visando a restauração da Iconografia, 
projeto que prevê desde o desenho do melhor tipo de acondicionamento para cada peça até a 
climatização permanente, bem como a existência de laboratório para que se desenvolva esse 
trabalho de recuperação e preservação. Nesse projeto, contamos também com a colaboração do 
Instituto Nacional da Fotografia da FUN ARTE e eu não gostaria de dar como finda esta apresen-
tação sem mencionar os nomes de Sérgio Burgi e Solange Zuniga, bons colaboradores. 

Este projeto foi entregue ao Dr. José Mindlin, presidente da Sociedade de Amigos da Biblioteca 
Nacional. Isto, porém, não equivale a dizer que os recursos já foram encontrados. Estamos pro-
curando outras pessoas que possuam sensibilidade para este fazer cultural coletivo. 

E o sentido de preservação que desejamos dar a este riquíssimo material não é o de guardá-lo, a 
sete chaves, como equivocadamente se pensa: desejamos dinamizar a memória nacional, mobili-
zando todas as informações a fim de que elas participem da vida deste país.Se alguém possui 
dúvidas, eu não as tenho: isto se chama preservar a identidade cultural do brasileiro. 

Todos nós, que temos o privilégio de trabalhar na Biblioteca Nacional, sentir-nos-emos recom-
pensados se, além de ter a riqueza deste material reconhecida (e muito temos que agradecer ao 
nosso Imperador D. Pedro II por ter doado esta coleção), consigamos também alertar o maior 
número de pessoas para que nos ajudem na execução do projeto de preservação da Iconografia. 

Rio de Janeiro, fevereiro de 1987. 

Maria Alice Barroso 
Diretora-Geral da Biblioteca Nacional 



A "COLLECÇÃO D. THEREZA CHRISTINA MARIA" 

Distante do Brasil, exilado, D. Pedro II resolve doar livros, documentos, coleções, objetos de sua 
propriedade particular, bens inalienáveis, ao povo brasileiro. 

Para tanto, encarrega seu procurador, Dr. José da Silva Costa, para providenciar tal doação, 
indicando em carta três ilustres pessoas de sua confiança para participar de uma comissão. 

Lê-se na Revista Trímensal do Instituto Historico e Geographico Brazileiro, 1891, tomo 54, 
pte. I, a carta dirigida ao Conselheiro Olegário Herculano de Aquino e Castro: "Em nome de 
Sua Magestade o Imperador, e conforme suas ordens, peço a V. Ex., que, de accôrdo com os 
Exms. Srs. Visconde de Taunay, Visconde de Beaurepaire Rohan e Dr. João Severiano da Fon-
seca, se sirva separar dentre os livros do mesmo Augusto Senhor, aquelles que possam interessar 
ao Instituto Historico, afim de fazerem parte da respectiva bibliotheca, devendo esses livros ser 
collocados em lugar especial com a denominação de D. Thereza Christina Maria; sendo os outros 
livros destinados á Bibliotheca Nacional que os collocará em lugar especial também e com igual 
denominação. Sua Magestade dôa, além disso, ao mesmo Instituto o seu muzeu, no que tenha 
relação com a ethnographia e a historia do Brazil; destinando ao Muzeu do Rio de Janeiro a parte 
relativa a sciencias naturaes, a mineralogia , bem como os herbários, o que tudo deve ser collo-
cado em lugar especial com a denominação de Princeza Leopoldina. ' Na esperança de que V. 
Ex. acceitará esta incumbência, antecipo os devidos agradecimentos e subscrevo-me com a se-
gurança de minha distincta consideração. D. V. Ex. attento venerador, criado e obrigado. Dr. 
José da Costa e Silva. Rio de Janeiro 6 de Julho de 1891." Tais determinações vieram colidir com 
as tomadas anteriormente pelo Governo Provisório da República, que por um decreto [publi-
cado no Jornal do Commercio de 28 de setembro de 1890] também nomeara uma Comissão 
(Diretor da Biblioteca Nacional, Inspetor Geral de Instrução Primária e Secundária, Diretor do 
Museu Nacional e o Coronel Inocêncio Serzedelo Correia) para seleção e entrega a diversas 
instituições dos livros, documentos e manuscritos de interesse para a História e a Instrução Pú-
blica. Assim, foram também contemplados o Jardim Botânico e a Escola de Belas-Artes, não 
assinalados pelo Imperador. 

Cabe neste momento historiar apenas o destino das coleções entregues à guarda da Biblioteca 
Nacional. 

Depois retificado para Imperatriz Leopoldina. 



Dados numéricos extraídos dos relatórios dos Diretores da instituição vão paulatinamente regis-
trando os avanços do trabalho preliminar de arranjo e remoção de tão grande e valioso acervo, 
das salas do Palácio Imperial da Quinta da Boa Vista, para as instalações da Biblioteca Nacional 
na Rua do Passeio e a Comissão de funcionários designados para tal fim. 

O Jornaldo Commercio, de 16.3.1892, informa concluída a transferência no dia dez de março, 
arrolando a Comissão: livros, estampas, mapas, gravuras, fotografias, música, folhetos por clas-
sificar, incluindo no arrolamento também móveis, estantes, mesas, cavaletes, cadeiras. 

O relatório anual do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro menciona o encerramento dos 
trabalhos e a sua quota de aquisição por doação imperial — 7.048 volumes — e cita a do Museu 
Nacional, ao qual coube receber 352 obras. 

No "Resumo historico", publicado no vol. 19 dos Anais da Biblioteca Nacional, lê-se: "approxi-
madamente pode-se calcular que a Bibliotheca Nacional recolheu 48.236 volumes encaderna-
dos, e innumeras brochuras, sem levar em linha de conta folhetos avulsos, fascículos de variadís-
simas revistas litterarias e scientificas, estampas em collecções e avulsas, musicas esparsas e em 
collecção, mais de mil mappas geographicos impressos e manuscriptos e 13 quadros emoldurados 
de mappas de paizes da Europa, em relevo". Registra ainda: "Desde que a Bibliotheca existe é 
esta a dadiva mais avultada e farta que recebe, encerrando importantíssimas obras sobre todos os 
ramos do saber humano, a que dão um cunho especial, que lhes augmenta o apreço, as dedica-
tórias autographas de auctores, em elevadíssimo numero". 

Já colocado na instituição bibliográfica, foi tal acervo distribuído conforme a espécie de ma-
terial; entregues às seções para guarda e tratamento técnico os diversos volumes dos diversos 
conjuntos, dos quais, a 1." Seção de Impressos e Cartas Geográficas (como o nome determina) 
guardou a maior parte; a 2' Seção de Manuscritos, os mapas manuscritos e documentos. Coube à 
3.a Seção de Estampas (hoje denominada Iconografia) guardar a parte das ilustrações avulsas e 
álbuns de imagens. Dos magníficos exemplares que lá foram depositados, ressaltam-se as estam-
pas originais, desenhos, fotografias e litografias. 

De tal monta foi a doação imperial que o prédio não pôde comportar o grande acréscimo. Para 
suprir tal deficiência foram construídas galerias e reformados espaços nos quais foram depositadas 
as coleções imperiais. Assim, foram se sucedendo os problemas que ainda hoje angustiam os 
administradores da instituição. Transportado várias vezes conforme as conveniências, foi o 
acervo sujeito a danos que ocorrem por vezes às coleções bibliográficas e iconográficas. Ao ser 
transferida a Biblioteca Nacional para o majestoso prédio que ora ocupa, o acervo iconográfico 
foi instalado na ala esquerda do edifício (local hoje ocupado pelo Salão de Leitura), sendo então 



possível acondicionar os volumes em estantes especiais e o material iconográfico e cartográfico 
em arcazes e as muitas peças avulsas em caixas de folha-de-flandres, então preconizadas como a 
melhor forma de acondicionamento. 

O material diversificado na 3." Seção, hoje Iconografia, foi recebendo dos responsáveis pelo 
acervo a atenção necessária: catalogação, classificação e arranjo e arrumados todos os conjuntos 
— obras, fotografias, atlas, mapas, estampas, ex-libris; problemas de ordem administrativa (pes-
soal, espaço e verbas) não permitiram aos chefes que se sucederam considerar encerrado todo o 
trabalho técnico, razão pela qual ainda hoje se recuperam informações preciosas e conjuntos 
iconográficos, graças à continuidade que o mesmo vem tendo, pois é impossível dissociar a ativi-
dade contemporânea do que foi anteriormente realizado. É nosso propósito destacar o material 
fotográfico em guarda na Seção de Iconografia e oriundo da "CoIIecção D. Thereza Christina 
Maria". 

Como vimos, desde a época da doação houve uma preocupação de classificar e arranjar as peças 
doadas por tipo de material e/ou assunto, razão pela qual as fotografias em álbuns foram fichadas e 
colocadas nas estantes de permeio com as obras impressas, enquanto que as peças avulsas, guar-
dadas ou em caixas de papelão ou em baús de folha-de-flandres, por grupos de grandes assuntos. 

A pesquisa e levantamento voltados para a história da fotografia no Brasil, como objeto especí-
fico de estudo sistematizado, são de nossos dias; não ocorrem trabalhos publicados anterior-
mente a 1950. A utilização pelo público e pesquisadores deste material foi até então de uso redu-
zido. 

Entretanto, na Seção de Iconografia desta Biblioteca Nacional, a preocupação com tão valioso 
documentário é muito mais antiga, pois a coleção fotográfica foi preservada conforme os moldes 
preconizados à época. Por volta de 1950 já se havia detectado o grande risco que atingia o ma-
terial fotográfico guardado nas caixas de metal e nas estantes, entre os livros. A partir de então 
deu-se início à organização de um setor especial denominado Documentação Iconográfica 
para ele foram canalizadas as fotografias, sendo que os álbuns encheram três armários com cinco 
prateleiras cada um e as fotografias avulsas, à medida que foram sendo retiradas dos baús de zinco 
para tratamento técnico, foram sendo guardadas em pastas de papelão por área geográfica, ocu-
pando presentemente dois armários de seis prateleiras cada um — todas as peças transferidas 
sofreram tratamento técnico, isto é, constam dos fichários com entrada de fotógrafo e assunto 
—, estando portanto ao alcance de qualquer pesquisador. Graças a este trabalho, paulatino e 
silencioso, está hoje ao alcance dos interessados um avultado conjunto de peças documentárias 
brasileiras e estrangeiras que foram fixadas pelo processo inventado por Niepce no século pas-
sado. 



Novas técnicas de conservação, que incluem acondicionamento e preservação, justificam a re-
cente preocupação de funcionários de áreas correlatas, i.e., não bibliotecários, interessados em 
ajudar a resolver os problemas de proteção de tão valioso conjunto fotográfico. Enseja-se na 
Biblioteca Nacional um Projeto interdisciplinar, ora em fase inicial, com abrangência múltipla: 
do acondicionamento em novos materiais adequados à reprodução dos originais em microfilme 
para a preservação e catalogação por moldes modernos e automatizados. A concretização deste 
Projeto, se integralmente realizado, virá recuperar para a Biblioteca Nacional todo um passado 
que ficou registrado no papel por vários processos fotográficos. 

Como foi montada a coleção imperial? 
Sabemos que o espírito inquieto e indagativo do Imperador buscava constantemente se enrique-
cer e se atualizar, estando em dia com os acontecimentos e descobertas que então aconteciam na 
Europa. 

A notícia da passagem pelo Rio de Janeiro, nos primeiros dias do ano de 1840, de um francês, 
Abade Compte, encarregado provavelmente da divulgação de um invento, chega até ao Impera-
dor. As demonstrações com aparelhagem sofisticada, reproduzindo em fotografias o Largo do 
Paço e a Imperial Quinta de São Cristóvão, estimulam de sua parte um maior conhecimento do 
assunto. Assim é que, aos quatorze anos de idade, D. Pedro, o herdeiro do trono do Brasil, adqui-
re um daguerreótipo pela quantia de 250 mil réis. Isto em março de 1840, oito meses antes do 
equipamento ser posto à venda no Rio de Janeiro e três meses antes do mesmo ser lançado ao 
comércio em Nova Iorque. 

Desde então, o jovem futuro monarca se torna um incentivador da fotografia, tomando lições 
com August Morand, um americano que em 1842 passa seis meses no Rio. Foi D. Pedro II um dos 
mais aficionados fotógrafos amadores. 

São muitos os testemunhos hoje encontrados de sua preocupação em registrar a fidelidade da 
imagem; a mais interessante, a nosso ver, se encontra na correspondência que manteve com o 
cunhado, Príncipe de Joinville, ao tratar do casamento das filhas. Escreve: "Nada se fará que 
comprometa a palavra, sem que minhas filhas sejam ouvidas e concordem; sendo então preciso 
que use das informações que para isso me deres e me envies fotografias não favorecidas dos noivos 
e mesmo outros retratos pelos quais se possa fazer ideia de suas fisionomias". 

A partir de 1844 torna-se uma constante na vida social do Rio e das províncias, para onde se 
espalhou, a moda do retrato — grande, emoldurado, com dedicatória ou ainda as cartes-de-
visite, deixadas por ocasião de compromissos sociais, testemunhando a presença de pessoas. 
Também a fotografia documentária, i.e., a que registra fatos, paisagens, acontecimentos históri-



cos, vai se avolumando na bagagem imperial; fotografias de muitas partes do Brasil; recebidas por 
doação durante as viagens que empreendeu ou ainda as que adquiria dos fotógrafos itinerantes. 

No Brasil, fotógrafos estrangeiros já chegavam com experiência profissional, se instalando com 
atelier fotográfico, obtendo alguns benesses imperiais tais como o título de Fotógrafo da Casa 
Imperial. 

Os primeiros que se instalam no Rio de Janeiro em 1842 trabalham com daguerreótipos, anun-
ciando que realizam "reproduções de expressão tão natural aos olhos que nenhum artista tem 
podido realizar". Em 1849 já se encontram registrados no Almanaque Laemmert cerca de onze 
fotógrafos e em 1864 já era trinta o número de praticantes. Inúmeros os anúncios de jornais a 
partir de 1850 que dão informações sobre os daguerreotipistas e fotógrafos e por cuja leitura se 
toma conhecimento inclusive da sofisticada aparelhagem utilizada para o trabalho especializado 
— alguns partiam em viagens penosas, carregando toda uma bagagem de máquinas, produtos 
químicos, câmaras escuras, toda uma parafernália necessária à realização das reproduções. 

A partir do invento de Niepce, são várias as modalidades de reprodução dos processos fotográfi-
cos, coexistindo muitas vezes, conforme se infere dos anúncios: colótipo, daguerreótipo, ambró-
tipo, fotografia, vista estereoscópica, etc. 

Citemos alguns dos mais conhecidos fotógrafos do século XIX cujos trabalhos ocorrem na cole-
ção imperial: 

Revert Henry Klumb — chegado em 1855, documenta o Rio de Janeiro em vistas e interiores de 
residências, reproduções estereoscópicas. A grande coleção pertencente ao acervo da Seção de 
Iconografia, e recentemente divulgada nos Anais da Biblioteca Nacional, causou impacto entre 
os estudiosos que até então não tinham conhecimento de tal acervo. Klumb radicou-se em Pe-
trópolis durante cerca de vinte anos, sendo professor da Princesa Isabel. 

Insley Pacheco — um dos mais conceituados e com valiosa bagagem fotográfica. Oriundo do 
Ceará, onde aprendera a profissão com o fotógrafo americano Walters, se instala no Rio de Ja-
neiro em 1854, ostentando o título de Fotógrafo da Casa Imperial. 

Stahl — radicado primeiramente no Recife, onde documentou a construção da Estrada de Ferro 
para o Cabo e a visita do Imperador em 1859. Associado a Wahnschaffe, instala-se no Rio de 
Janeiro no ano de 1863. 

José Ferreira Guimarães — possuía no Rio de Janeiro as mais fabulosas instalações para a época, 
salas decoradas, para atendimento do público e trabalhos de fotografia. Era um dos favoritos da 



alta sociedade do Império. 

Henschel — vindo da Alemanha, Hamburgo, passa por Recife em 1867, abre filial em Salvador 
em 1872 e no Rio de Janeiro se instala em 1877. 

Mare Ferrez — no ano de 1865, abre sua casa fotográfica; é um dos mais fecundos no ramo, tendo 
deixado vastíssima obra documentária — viaja por todo o Brasil e registra desde as construções 
de estradas de ferro às pesquisas da Comissão Geológica, o eclipse de Vénus; evoluindo parípassu 
com as técnicas fotográficas, vem a ser o primeiro a instalar no Rio de Janeiro um cinematógrafo, 
no ano de 1907. 

O Imperial Instituto Artístico de Fleiuss e Linde, a par de várias técnicas empregadas na sua 
vastíssima produção, incluía também a fotografia. 

Seria um desfilar de nomes e datas, o que foge ao nosso objetivo, se continuássemos a enumerar 
os fotógrafos ativos no Brasil no século XIX. Reportamos os interessados às publicações recentes 
sobre o assunto, de autoria de Gilberto Ferrez, Pedro Vasques e Bóris Kossoy, onde a matéria é 
tratada em profundidade. 

Importa-nos as fotografias da "Collecção D. Thereza Christina Maria". 

O conjunto doado pelo ex-Imperador D. Pedro II, em 1891, abarca enorme diversidade de as-
suntos, que, para maior facilidade de informação, foram grupados em: 

a) álbuns e fotografias avulsas das viagens de Suas Majestades ao exterior em 1871, 1876, 1888. 
O périplo imperial abrangeu nas três viagens França, Espanha, Itália, Inglaterra, Escócia, Ale-
manha, Áustria, Hungria, Turquia, Palestina, Egito; estão representados no conjunto vistas de 
cidades, sítios arqueológicos e ruínas — fotografias adquiridas aos fotógrafos locais, sendo que 
em algumas a comitiva do Imperador é fotografada. No ano de 1876, por ocasião dos festejos do 
primeiro centenário da Independência dos Estados Unidos da América do Norte, vai o Impera-
dor com a Imperatriz e comitiva participar dos festejos — a viagem se estendeu por várias cida-
des: Nova Iorque, Filadélfia, Baltimore, Saint Louis, New Orleans, Washington, Boston, Nia-
gara Falis, continuando pelo Canadá por São Lourenço e Montreal, de onde partem para a Euro-
pa. De todas guarda a Seção de Iconografia grande quantidade de fotografias. 

b) álbuns e fotografias avulsas do Brasil — não só as adquiridas pelo Imperador, como também as 
graciosamente oferecidas por ocasião das viagens que empreendeu aos vários rincões do Império: 
1869 — Bahia e Pernambuco, estendendo até a cachoeira de Paulo Afonso; 1876 — Friburgo, 
por ocasião do restabelecimento de D. Teresa Cristina Maria; 1867 — vistas de Belém; 1881 — 
as oferecidas pelo fotógrafo Riedel, da viagem a Minas de Suas Altezas Imperiais o Duque de 



Saxe e seu irmão; 1866 — vistas da Colónia D. Francisca, em Santa Catarina. 

c) álbuns e fotografias avulsas de acontecimentos históricos e/ou marcantes no desenvolvimento 
e progresso do país: funcionários da Great Western, 1879; vistas da Estrada de Ferro Bahia—São 
Francisco Railway e da cidade do Salvador, 1859, por Mullock; fotos do Pavilhão do Império 
Brasileiro na Exposição Internacional de Filadélfia, em 1876; inúmeras fotos da Guerra do Para-
guai; álbuns de recordações da Exposição Nacional nos anos de 1866 e 1872; festejos públicos por 
ocasião do feliz regresso de SS. MM. em 31.3.1872; vistas da Estrada de Ferro Paraná; abertura 
da Estrada de Ferro D. Pedro II, nas fotos de Marc Ferrez, numa delas se vê o Imperador e a 
comitiva à boca do Túnel da Mantiqueira, que acabara de ser aberto. 

d) álbuns, fotos avulsas ou em grupo de personalidades estrangeiras: membros do Congresso 
Geodésico, realizado em 30.10.1887; foto de uma companhia teatral com seu empresário e artis-
tas chineses; artistas de teatro em Copenhague; o sábio Agassiz de frente e de perfil em 1865; dois 
álbuns com mais de cento e vinte retratos cada um, de personalidades européias; álbum histórico 
comemorativo do milenário russo, com retratos da Casa Imperial russa, 53 fotos; dos conjuntos 
destaca-se um Photographie souvenir — doado ao Imperador em 1876, com 82 retratos e 24 
vistas dos Estados Unidos, numa encadernação de luxo ofertada por E. e H. T. Anthony, 
de Nova Iorque. 

e) fotografias de caráter científico, antropológico, astronômico, arqueológico, biológico, etc., 
tais como: vistas do Laboratoire d'Etudes Physiques de la Tour Saint Jacques; horloge astronomi-
que de Strasbourg; pesquisas arqueológicas em Port Blanc, 1883; monumentos, ruínas e escava-
ções no México em 1867; passagem de Vénus a 6 de dezembro de 1882, fotos tomadas pela Co-
missão Astronômica do Brasil, na ilha de Saint-Thomas, nas Antilhas; 10 fotos em álbum luxuo-
samente encadernado; vistas e tipos da China, fotografados do natural em 1874-75; crânios en-
contrados por Lund em Lagoa Santa e restos de animais antediluvianos; aspectos do Instituto de 
Surdos-Mudos de Paris; tipos da população de Feira de Santana, Bahia; índios selvagens tapuias, 
botocudos, cainguás, de várias regiões do Brasil; vinte fotografias, montadas em álbum, do jar-
dim de plantas de Viena; figuras geométricas em cristal de rocha. 

f) curiosidades, peças de museus e exposições, monumentos: cadeiras em jacarandá esculpidas 
figurando na Exposição Nacional; escultura alusiva aos soldados franceses mortos em Mars le 
Tour, durante a guerra franco-prussiana de 1870; álbum do famoso cemitério de Pisa, ainda hoje 
visitado, pela excelência dos trabalhos esculpidos em mármore; ruínas de Paris após a guerra 
franco-prussiana; peças de artilharia de guerra, construídas pela Krupsche Gusstahl, de Essen; 
idem, construídas pela Société Anonyme des Anciens Etablissements de Cail, França; forjas e 



aciarias da Cie. des Hautes Fourneaux de la Marine et Chemins de Fers; locomotivas inglesas de 
Baldwin M. W. Co.; ponte sobre o rio Bagé, construída pela Companhia de Engenharia Militar 
Brasileira; Esposizione Emiliana de 1888; Paris, Salon, 1879, Exposition Internationale de 
Beaux Arts; projeto de monumento a D. Pedro IV de Portugal e I do Brasil; os pavilhões da 
Exposição Universal de 1883; coleção de medalhas do Museu da Polônia; lança oferecida ao 
General Osório. 

g) por último deixamos para mencionar os retratos da Família Imperial em grupos ou avulsos nos 
quais toda uma sucessão de gerações é registrada — D. Pedro e D. Teresa, jovem ainda, depois 
com as filhas adolescentes, mais tarde com os genros e por fim com os netos; retratos de parentes 
da nobreza européia. 

Porém, muito se falou aqui em Teresa Cristina Maria e quase nada se disse em relação à sua 
pessoa. 

Quem foi exatamente a mulher, cujo nome ficou tão intimamente ligado à Biblioteca Nacional, 
através da valiosa coleção doada pelo Imperador exilado? 

Princesa da Casa de Nápoles, irmã do Rei das Duas Sicílias, escolhida por razões diplomáticas 
para ser a terceira imperatriz do Brasil, mulher de D. Pedro II, Teresa Cristina Maria tem uma 
história singela. A história de uma princesa não favorecida de encantos físicos, mas, em com-
pensação, dotada de todas as virtudes morais que ainda hoje nela admiramos. Esta princesa, 
escolhida pelo destino para ser a companheira do jovem Imperador, deixou tudo o que mais 
amava, família, pátria, lembranças e, numa terra distante, sozinha, sem nenhuma possibilidade 
de voltar atrás, viveu durante quarenta e seis anos. 

Chegada ao Rio de Janeiro a 3 de setembro de 1843, depois de um casamento por procuração no 
Reino de Nápoles, passa imediatamente a exercer seu papel de esposa, mãe e imperatriz. Dos 
quatro filhos do matrimônio imperial, apenas a Princesa Isabel foi, até sua morte, fiel amiga: os 
dois filhos homens morreram na infância e a Princesa Leopoldina, casada com o Duque de Saxe, 
faleceu ainda jovem em 1871, na Europa. 

Teresa Cristina Maria dividiu sempre seu tempo entre a vida íntima e a vida pública, entre os 
desvelos com o marido e os filhos e seus compromissos como mulher do Imperador. Educada e 
discreta, silenciosa e paciente, sábia e bondosa, em todas as oportunidades assoma ao lado do 



Imperador: nas solenidades magnas, nas funções religiosas, nos sofrimentos da guerra, nas visitas 
a rincões distantes, nas vibrações patrióticas, Teresa Cristina Maria está presente. 

Tão bem cumpriu sua missão, tão completamente se integrou na Pátria adotiva, que ficou no 
coração e na memória do povo brasileiro como "a desvelada mãe da infância desvalida, a ara-
paradora dos pobres e a terna mãe dos brasileiros". 

Depois de quarenta e seis anos de vida e vivências brasileiras, os acontecimentos políticos de 
novembro de 1889 tomam de surpresa os imperadores que, de Petrópolis, rumam para o Rio de 
Janeiro, onde se inteiram dos fatos irremediáveis que culminaram na Proclamação da República 
e a decisão do novo governo de exilar a Família Imperial. 

Embarcam todos no dia 17 de novembro, à uma e meia da madrugada, na corveta Paraíba e são 
transferidos èm alto-mar para o vapor Alagoas, partindo definitivamente para a Europa. Todos 
estes fatos pertencem à história. 

De Lisboa, instalados no Hotel Bragança, onde D. Pedro recusara as honras de Chefe de Estado e 
instalações principescas que lhe foram oferecidas, transferem-se os imperadores para a cidade do 
Porto, onde, num modesto hotel, morre, repentinamente, a 28 de dezembro de 1889, a Terceira 
Imperatriz do Brasil. 

Mas, quanto é traiçoeira a memória dos homens e como seus corações com muita rapidez esque-
cem os que, em certo momento, tanto amaram! 

Também ao Imperador D. Pedro II não eram desconhecidas estas ingratidões; ele, que, banido e 
julgado por seus compatriotas com tanta dureza, obrigado a deixar tudo o que mais prezava a bem 
de uma nova ordem, esperou que a História fizesse justiça à sua pessoa. 

Querendo garantir para a mulher um lugar na memória do povo, da maneira mais delicada, e ao 
mesmo tempo a mais segura, doou à nação que o repudiara, vale dizer, aos brasileiros, a sua 
monumental biblioteca, com uma única condição: fosse a mesma incorporada ao acervo das 
instituições escolhidas por ele, como "Collecção D. Thereza Christina Maria". Assim foi feito. 
Muito embora a intenção do magnânimo doador tivesse sido desvirtuada pelos homens da Repú-
blica, como já historiado, sua coleção foi dividida entre a Biblioteca Nacional e o Instituto His-
tórico e Geográfico Brasileiro. 



E assim, desde então, cumprindo-se a vontade imperial, não se passa um dia sem que alguém, no 
Brasil, ao ler e consultar um livro, examinar uma estampa ou foto, que seja desta valiosa coleção, 
deixe de lembrar e pronunciar um nome: Teresa Cristina Maria, Imperatriz do Brasil. 

Lygia da Fonseca Fernandes da Cunha 
Chefe da Divisão de Referência Especializada 







RETRATOS 

ANGERER, Ludwig. Luís Augusto Maria Eudes, Du-
que de Saxe. W i e n , c a . 1 8 6 3 . F o t . , a l b ú m e n , 
14,5x10cm, carte-cabinet. 

O Duque de Saxe era genro de D. Pedro II, casado com a 
Princesa Dona Leopoldina. 

A N T H O N Y , E. The photographie album. New York, 
ca . 1 8 7 6 . Á l b u m , 1 0 0 f o t s . , r e t r s . , a l b ú m e n , 
15x22,5cm, carte-de-visite. 

Dedicatória ao Imperador D. Pedro II. Oferecido 
durante sua viagem aos Estados Unidos, em 1876. 

A N T H O N Y , E . & A N T H O N Y , H .T . Photographie 
souvenir. New York, ca. 1876. Álbum, 106 fots. , 
albumen, 28,5x22cm. 

E composto de 82 retratos e 24 vistas. 
Dedicatória ao Imperador D. Pedro II. 

BARÀO de Corumbá, Senhor Conde D'Eu, Capitão 
d' Escragnolle Taunay, Visconde do Rio Branco e ou-
tros oficiais que participaram da Guerra do Paraguai, 
ca. 1875. Fot., gelatina e prata, oval, 11x15,5cm, car-
tão-suporte 12xl8cm. 

C A R N E I R O & GASPAR. Gastão de Orléans, Conde 
d'Eu. ca . 1 8 6 4 . F o t o p i n t u r a s o b r e a l b ú m e n , 
2 l , 5 x l 8 c m . 

H E N S C H E L & BENQUE, P H O T O G R A P H I A AL-
LEMA. Princesa Dona Isabel com seu filho o Príncipe 
do Grão-Pará. Rio de janeiro, ca. 1875. Fot., albúmen, 
14x9,5cm, carte-cabinet. 

ANGERER, Ludwig. 
Luís Augusto Maria Eudes, Duque de Saxe. 





IMPERADOR D. Pedro II. ca. 1864. Fot., albúmen 
r e t o c a d o , o v a l , 2 7 x 2 0 , 5 c m , c a r t ã o - s u p o r t e 
49,5x35cm. 
Assinatura: "J. Bernieri", fotógrafo e/ou retocador da 
fotografia? 

LOUIS Agassiz, Benjamin Peirce e Carlile P. Patter-
son . W a s h i n g t o n , D . C . , 1 8 7 6 . Fo t . , a l b ú m e n , 
41,5x32,5cm, cartão-suporte 55x45cm. 
Dedicatória de Carlile P. Patterson, superintendente da 
United States Survey, ao Imperador D. Pedro II em 12 
de junho de 1876. 

PACHECO, Joaquim Insley. Imperatriz Dona There-
za Christina Maria. Rio de janeiro, ca. 1865. Fot., al-
búmen, 30x22,5 cm. 

—. Princesa Dona Isabel. Rio de Janeiro, ca. 1865. 
Fot., albúmen, 30x24cm. 

PAPF, Jorge Henrique. Imperador D. Pedro II. Petró-
polis, ca. 1900 . Fot . , a lbúmen, 14x9,5cm, carte-
cabinet. 

In: ÁLBUM contendo fotografias da Família Imperial 
brasileira e membros da nobreza européia... ca. 1900. 
Álbum, 55 fots., retrs., albúmen, 30x22cm, p. 2. 
Encadernação em couro, com fecho de prata. 

—. Imperatriz Dona Thereza Christina Maria. Petró-
polis, ca. 1900 . Fot . , a lbúmen, 14x9,5cm, carte-
cabinet. 

In: ÁLBUM contendo fotografias da Família Imperial 
brasileira e de membros da nobreza européia... ca. 1900. 
Álbum, 55 fots., retrs., albúmen, 30x22cm, p. 3. 
Encadernação em couro, com fecho de prata. 

PESCE, Francesco. Imperador D. Pedro II. Napoli, 
1888 . Fot . , a lbúmen, 5 2 , 5 x 3 8 c m , car tão-suporte 
66x48,5cm. 

Dedicatória do Imperador D. Pedro II a seu médico par-
ticular, o Conde de Mota Maia. 

—. Imperatriz Dona Thereza Christina Maria. Napoli, 
1888 . Fot . , a lbúmen, 5 2 , 5 x 3 8 c m , car tão-suporte 
66x48,5cm. 

PRINCESA Dona Leopoldina, ca. 1864. Fot., albú-
men r e tocado , oval , 2 7 x 2 0 , 5 c m , ca r t ão - supor te 
49,5x35cm. 

Assinatura: "J. Bernieri", fotógrafo e/ou retocador da 
fotografia? 

R E T R A T O S de diversos membros da nobreza euro-
péia. ca. 1880. Álbum, 48 fots., albúmen, 22x17,5cm. 

Encadernação em couro, com fecho de prata. 

T E R R A G N O , Luís. Luís Augusto Maria Eudes, Du-
que de Saxe. Por to Alegre, 1865 . Fot. , a lbúmen, 
12x7cm, cartão-suporte 16 ,5xl0cm. 

O Duque de Saxe usa um traje típico do Rio Grande do 
Sul. 





DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICA, 
CIENTÍFICA, POLÍTICA, SOCIAL 
E ECONÔMICA 

BARBOSA & LOBO. Máquinas industriais. 2 fots., 
albumen, 10,5xl4cm. 

In: RIO DE JANEIRO. Exposição Nacional de 1866. 
Recordação da Exposição Nacional de 1866. Álbum, 40 
fois., albumen, 24x31,5cm, fot. 10. 

BATE Y C" W. Paso de la Patria-, la misa. Montevideo, 
entre 1865 e 1870. Fot., albúmen, 12x19,5cm, car-
tão-suporte 22x27cm. 

N" 6 da série de 18 fots. "La Guerra contra el Paraguay". 

—. Tuyuty; camp."' Braz." Montevideo, entre 1865 
e 1870 . Fot. , a lbumen, 11x18cm, car tão-suporte 
22x27cm. 

N" 9 da série de 18 fots. "La Guerra contra el Paraguay". 

B O O T E , Samuel. Exposição Continental de 1882, 
secção brasileira; esmaltes photographicos e photogra-
phias diversas. Buenos Aires, 1882. Fot., albumen, 
27,5x36cm, cartão-suporte 47x62cm. 

In: —. Exposição Continental de 1882, secção brasilei-
ra. Porta-fólio, 24 fots., albumen, 50x66cm, fot. 1. 

C H R I S T I A N O J U N I O R . Companhia de artis-
tas chineses e seu empresário. Rio de Janeiro, ca. 
1870. Fot . , a lbumen, 21x16 ,5cm, car tão-supor te 
28,5x23cm. 

BATE Y C / W. 
Tuyuty. 



SILVA, Arsênio da. 
Congada. 

C R Â N I O fóssil de Lagoa Santa, Minas Gerais, encon-
trado por Lund em 1842. ca. 1860. Fot., albumen, 
20xl4cm, cartão-suporte 23,5xl8,5cm. 

FERREZ, Marc. Minas and Rio Railway, Brazil; tunel 
da Mantiqueira; visita das Suas Majestades no dia 25 
de junho de 1882. Fot., albúmen, 39x28,5cm, cartão-
suporte 62x47cm. 

FRISCH, A. Carana (Mauritia species), vegetação do 
R io N e g r o ( B r é s i l ) , ca . 1 8 6 5 . Fo t . , a l b u m e n , 

2 6 24x19cm, cartão-suporte 31x22,5cm. 

N" 89 da série elaborada para G. Leuzinger. 
"Mention honorable à l'exposition de Paris de 1867." 
"Médaille d'argent à l'exposition de Rio de Janeiro." 

—. Sitio de Tapuyas (métis); tout une famille, au lac 
de Ixiticca, avec une plantation de Copauçu (cacao 
blanc), Alto Amazonas ou Solimôes. ca. 1865. Fot., al-
bumen, 18,5x23,5cm, cartâo-suporte 25,5x28cm. 

N" 44 da série elaborada para G. Leuzinger. 
"Mention honorable à l'exposition de Paris de 1867." 
"Médaille d'argent à l'exposition de Rio de Janeiro." 



KLUMB, Revert Henrique. Exposição de Horticul' 
tura; aspecto externo. Petrópolis, 1875. Fot., albu-
men, 24,5x3l ,5cm, cartão-suporte 30,5x48cm. 

L E U T H O L D & DURSKY. Vista geral da Fabrica de 
Ferro de S. João do Ypanema, São Paulo. 1879. Fot., 
albumen, 20x50cm, cartão-suporte 34x64cm. 

Panorama em 2 partes justapostas. 
Da série de 5 vistas da primeira siderúrgica brasileira em 
São Paulo. 

MOUSSETTE, Ch. Orage du 12 mai 1886-, trajectoi-
re héliçoidale (sic) de la foudre; éclair de gauche, éclair 
de droite; agrandissement photographique des éclairs. 
2 fots., albúmen, l l , 5 x 8 , 5 c m e 11,5x8cm em cartão-
suporte 21x27cm. 

Fotografia da trajetória helicoidal de um raio durante a 
tempestade do dia 12 de maio de 1886. 

OBRAS no Porto do Ceará; desembarque de S. A. 
Snr. Conde d'Eu no quebra-mar em construcção, 22 
de junho de 1889. Fot., albúmen, 21x26cm, cartão-
suporte 43x54cm. 

SILVA, Arsênio da. Congada; festa religiosa de ori-
gem africana, ca. 1860. Fot., albúmen, 17,5x23,5cm, 
cartão-suporte 32x44,5cm. 

—.Parada no Largo do Paço, Rio de Janeiro, por oca-
sião do casamento da Princesa Dona Isabel, em 15 de 
outubro de 1864• Fot., albúmen, 7,5x7cm, cartão-
suporte 23x22cm. 

STAHL, Augusto. Ponte da Boa Vista em construção, 
Recife, ca. 1859. Fot., albúmen, 20x26cm, cartão-
suporte 26,5x37cm. 2 7 

CHRIST1ANO JUNIOR. 
Companhia de artistas chineses e seu empresário. 



FORTALEZA de Villegaignon. 



VISTAS DO BRASIL 

C A S A em Joinvi l le , ca. 1880 . 2 fo ts . , a lbúmen, 
10x13,5cm, cartão-suporte l l x l 4 , 5 c m . 

N.™ 4 e 5 da série de 12 vistas de Joinville, antiga Colô-
nia Dona Francisca. 

DIETZE, Albert Richard. Colônias alemãs no Espíri-
to Santo; vistas das localidades de Benevente (atual 
A n c h i e t a ) e P i ú m a . 1 8 7 4 . 3 f o t s . , a l b ú m e n , 
1 0 , 5 x 2 8 , 5 c m ou m e n o r e s em c a r t ã o - s u p o r t e 
31,5x23,5cm. 

Série de 38 fots. em 12 cartões, com vistas das localida-
des de Santa Teresa, Rio Novo (atual Rio Novo do Sul), 
Piúma, Timbuí, Benevente (atual Anchieta), etc. 

—. Colônias alemãs no Espírito Santo; vistas das lo-
calidades de Santa Teresa e Timbuí. 1874. 4 fots., al-
búmen, 13 ,5x l0cm ou menores, em cartão-suporte 
31,5x23,5cm. 

Série de 38 fots. em 12 cartões, com vistas das localida-
des de Santa Teresa, Rio Novo (atual Rio Novo do Sul), 
Piúma, Timbuí, Benevente (atual Anchieta), etc. 

F O R T A L E Z A de Villegaignon, tirada do interior, 
com vista para a entrada da baía de Guanabara, ca. 
1875. Fot., albúmen, 19,5x25,5cm, cartão-suporte 
32x43,5cm. 

Anônimo da Oficina Fotográfica de G. Leuzinger. 
Série de 5 vistas da Fortaleza de Villegaignon. 

HEES, Pedro. Cascatinha do Retiro, Petrópolis, ca. 
1 8 8 0 . Fot . , a l b ú m e n , 2 2 x 2 4 c m , c a r t ã o - s u p o r t e 
34,5x42cm. 

H E N S C H E L & B E N Q U E . Fazenda da Cachoeira; 
propriedade do Commendador Manoel da Rocha Leão, 
sita na base do Itatiaia a 442 metros; vista tomada 
d'uma collina na margem direita do Rio Parahyba. ca. 
1870 . Fot . , a lbúmen, 2 1 , 5 x 2 9 c m , car tão-suporte 
39x47cm. 

JOINVILLE, parte central, vista dos morros da Ca-
choeira. ca. 1880. Fot., albúmen, 12x21cm, cartão-
suporte 14,5x22cm. 

Assinalada a casa de S.S. A. A. R.R. os Príncipes de 
Joinville. 
N." 2 da série de 12 vistas de Joinville, antiga Colônia 
Dona Francisca. 

JOINVILLE, parte do norte, vista do morro do cemi-
tério, vendo-se a Rua do Meio. ca. 1880. Fot., albú-
men, 13,5x22cm, cartão-suporte 15,5x23cm. 

N." 1 da série de 12 vistas de Joinville, antiga Colônia 
Dona Francisca. 

MULOCK, Ben R. Baixa dos Sapateiros, Bahia. 1861. 
Fot., albúmen, 19x24cm, cartão-suporte 26,5x36cm. 

In: BAHIA & SAN FRANCISCO RAILWAY. Photo-
graphias da Bahia e trabalhos da Ferrovia Bahia and S. 
Francisco Railway. Porta-fólio, 46 fots. , albúmen, 
28x37cm, fot. n. 1. 

—. Rua Direita do Palacio, Bahia. Fot., a lbúmen, 
23x18,5cm, cartão-suporte 26,5x36cm. 

In: BAHIA & SAN FRANCISCO RAILWAY. Photo-
graphias da Bahia e trabalhos da Ferrovia Bahia and S. 
Francisco Railway. Porta-fólio, 46 fots., albúmen, 
28x37cm, fot. n. 2. 





RIEDEL, Augusto. Lavra de diamantes do S.' Com"' 
Felisberto d'Andrade Brant, S. João da Chapada, Prov. 
de Minas, Brazil. Fot., albúmen, 24,5x27,5cm, cartão-
suporte 38x48cm. 
In: —. Viagem de S.S. A .A. Reaes Duque de Saxee 
(sie) e seu augusto irmão D. Luis Philippe ao interior do 
Brazil, no anno 1868. Álbum, 40 fots . , a lbúmen, 
39x5lem, fot. f. 27. 

—. Vapor S. Salvador, Rio S. Francisco, Prov. de Ala-
goas, Brasil. Fot., albúmen, 24x27cm, cartão-suporte 
38x48cm. 
In: —. Viagem de S.S. A.A. Reaes Duque de Saxee 
(sie) e seu augusto irmão D. Luis Philippe ao interior do 
Brazil, no anno 1868. Álbum, 40 fots . , a lbúmen, 
39x5lem, fot. f. 9. 

S C H E I D E M A N T E L , B. Knabenschule, escola do 
sexo masculino, em Blumenau, Santa Catarina, ca. 
1870. Fot., albúmen, 16,5x21,5cm, cartão-suporte 
22x27cm. 
Série de 11 vistas da colônia alemã em Blumenau. 

—. Madschenschule, escola do sexo feminino, em Blu-
menau, Santa Catarina, ca. 1870. Fot. , a lbúmen, 
16,5x22cm, cartão-suporte 22x27cm. 

Série de 11 vistas da colônia alemã em Blumenau. 

SILVA, Arsênio da. Residência de verão de Suas Ma-
jestades em Petrópolis, atual Museu Imperial, ca. 
1860. Fot., albúmen, oval, 9 x l 2 c m , cartão-suporte 
23,5x30cm. 

STAHL & W A H N S C H A F F E . Centro da cidade do 
Rio de Janeiro. Entre 1860 e 1870. Fot., albúmen, 
20x25,5cm, cartão-suporte 29x35cm. 

Vista tomada do Morro do Castelo, vendo-se o Largo do 
Paço, o Hotel de France, o. Arco do Teles, o mercado, os 
telhados do Convento do Carmo e do Paço, e as torres 
da antiga Capela Imperial. Em segundo plano, Ilha das 
Cobras e Mosteiro de São Bento. 

—. Igreja da Glória, City (companhia de esgotos), o 
antigo mercado e parte da Rua da Glória, Rio de Janei-
ro. Entre 1860 e 1870. Fot., albúmen, 20x25cm, car-
tão-suporte 29x35cm. 

VEIGA. Ouro Preto; vista da parte de Antonio Dias, 
tirada do Caminho das Lages. Entre 1860e 1870.Fot . , 
albúmen, 16,5x23cm, cartão-suporte 24x31,5cm. 

Série de 6 vistas de Ouro Preto. 

Ouro Preto; vista da parte do Rosario, S. Fran-
cisco de Paula, Palacio, Rua das Mercêz e Nova. Entre 
1860 e 1870. Fot. , a lbúmen, 16 ,5x23cm, cartão-
suporte 24x31,5cm. 

Série de 6 vistas de Ouro Preto. 

V1LLELA, João Ferreira. Palácio da Presidência da 
prov. de Pernambuco e ponte entre os bairros de Re-
cife e Santo Antônio, ca. 1 8 6 1 . Fot . , a l b ú m e n , 
18,5x25cm. 





VIAGENS DE SUAS MAJESTADES 
AO EXTERIOR 

Os Imperadores fizeram três viagens ao exterior. Em 
1871, foram para a Europa e Oriente Médio, em 1876 
para a Europa, Oriente Médio e Estados Unidos, e em 
1888 somente para a Europa. 

BALDI & W U R T H L E . Hofgasten vom wege aufden 
Gamskahrkogl (Austria), ca. 1871. Fot., albúmen, 
18,5x24,5cm, cartão-suporte 28,5x38cm. 

BONFILS. Jardim de Gethsemani em Jerusalém; ao 
fundo muralhas da cidade. 1871 ou 1876. Fot., albú-
men, 28,5x38,5cm. 

—. Lago Tiberíades, Palestina-, em primeiro plano a ci-
dade Tiberíades (?), cercada de muralhas medievais. 
1871 ou 1876. Fot., albúmen, 28,5x38,5cm. 

C O N V E N T O S. Francesco (Assisi), Itália, ca. 18—? 
Fot., albúmen, 20x25cm, cartão-suporte 28,5x38cm. 

O I M P E R A D O R D. Pedro II e a Imperatriz Dona 
Teresa Cristina Maria, acompanhados de outras pes-
soas, em visita ao Egito. 1871 ou 1876. Fot., albúmen, 
20x26cm. 

In: ÁLBUM de Fotografias do Egito. 1871 ou 1876. 83 
fots., albúmen, 32x46cm, fot. f. 1. 
Em segundo plano a grande esfinge de Gisé e a pirâmide 
de Quéfren. 

OSfê "jôõí ' 

O IMPERADOR D. Pedro II, a Imperatriz e sua comi-
tiva a bordo de um vapor francês em sua terceira via-
gem à E u r o p a . 1 8 8 7 ou 1 8 8 8 . F o t . , a l b ú m e n , 
17x23cm, cartão-suporte 29,5x36cm. 

Sentados, da esquerda para a direita: a Imperatriz D. 
Teresa Cristina Maria, o Imperador D. Pedro II e seu 
neto D. Pedro Augusto. 

M A L O V I C H , G. Trieste; centro da cidade. 18—? 
Fot., albúmen, 21,5x3 lcm, cartão-suporte 29x38cm. 

MASON, S. J. O Imperador D. Pedro II, a Imperatriz 
Dona Teresa Cristina Maria e membros de sua comi' 
tiva junto à cachoeira do Niagara. 1876. Fot. estereos-
c ó p i c a , a l b ú m e n , 8 x 7 , 5 c m , c a r t ã o - s u p o r t e 
8 ,5xl7 ,5cm. 

N O T M A N & S A N D H A M . Views in the Dominion 
of Canada, ca. 1876 . Álbum, 91 fo t s . , a lbúmen , 
38x30cm. 

Encadernação de luxo por Dawson Bros. Binders. 
Capa de madeira marchetada formando o escudo das ar-
mas imperiais brasileiras. 
Oferecido ao Imperador D. Pedro II na sua viagem ao 
Canadá. 

P Á T I O dos Leões, no Palácio de Alhambra em Gra-
nada, Espanha. 18—? Fot., albúmen, 26x32,5cm. 

SOMMER, Giorgio. O Imperador D. Pedro II, a Im-
peratriz Dona Teresa Cristina Maria e comitiva, em vi-
sita às ruínas de Pompéia, Itália. 18—? Fot., albúmen, 
20,5x26cm, cartão-suporte 31x37,5cm. 

TEMPLO do Bom Jesus em Braga, Portugal. 18—? 
F o t . , a l b ú m e n , 2 0 x 2 7 , 5 c m , c a r t ã o - s u p o r t e 
28,5x38cm. 
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SOMMER, Giorgio. 

O Imperador D. Pedro II, a Imperatriz D. Teresa Cristina Maria e comitiva, em visita às ruínas de Pompéia, Itália. 



GLOSSÁRIO 

como ALBUMEN — Substância obtida da clara do ovo, usada na segunda metade do séc. XIX „ „ 
adesivo transparente para manter os sais de prata em suspensão sobre a superfície do papel. 

OBS. : As fotografias identificadas com o termo "albumen " são fotos em papel albuminado. 

CARTE-CABINET — Surgiu em 1866, na Inglaterra, como evolução do formato carte-de-
visite, tendo o mesmo tipo de apresentação — retrato montado sobre cartão. A foto possui o 
formato de 9,5xl4cm, sobre cartão de 1 lx l6 ,5cm. Foi usado com freqüência até o fim do século 
passado. 

CARTE-DE-VISITE — Retrato montado sobre cartão, assim denominado em função de seu 
formato reduzido (foto 6x9,5cm, sobre cartão de 6,5xl0cm). Era oferecido a amigos e parentes 
como prova de amor, amizade, etc. Patenteado por Disderi em 1854, atingiu o máximo de po-
pularidade por volta de 1860, decaindo a partir de 1866. 

FOTOGRAFIA ESTEREOSCÓPICA - Pares de imagens fotográficas produzidas simulta-
neamente com uma câmara de duas objetivas. Vistas ao mesmo tempo num visor binocular espe-
cial, produzem o efeito de terceira dimensão. 

FOTOPINTURA — Fotografia posteriormente colorida por um pintor retratista para servir de 
modelo a um retrato. Poupa-se, por esse processo, ao retratado o desconforto das horas de imo-
bilidade. 

GELATINA — Produto manufaturado principalmente a partir de ossos e utilizado para manter 
os sais de prata em suspensão sobre a superfície do papel. Substituiu o albúmen, por motivos 
técnicos, proporcionando melhor estabilidade, transparência e capacidade de aderência. 

OBS. : As fotos identificadas com o termo "gelatina " são fotos em papel de gelatina e prata. 

PAPEL ALBUMINADO — Papel fotográfico com uma camada de albúmen e cloreto de sódio, 
posteriormente sensibilizado com sais de prata. 

PAPEL DE GELATINA E PRATA - Papel fotográfico com gelatina animal, que servia 
como veículo transparente para suspensão dos sais de prata sensíveis à luz. 
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