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INTRODUÇÃO 

 
O objetivo central desta comunicação é o 

estudo da tela A hora do pão [figura 1], de Abigail 

de Andrade, articulando-a com suas outras telas e 

com a produção brasileira do fim do séc. XIX, 

ressaltando as perspectivas dos artistas sobre a 

cidade e seus habitantes. Espera-se colaborar na 

discussão sobre a pintura do período de forma 

que a interlocução entre sua obra e as questões 

histórico-sociais de seu tempo tenham destaque e 

possam dialogar com a realidade daqueles nela 

retratados. A obra escolhida é significativamente 

representativa para os debates que se pretende 

travar na pesquisa, e permite boa correlação com 

as demais pinturas de gênero hoje conhecidas da 

artista. 

A obra de Abigail como um todo e A Hora 

do Pão em especial são impregnados com as 

impressões da pintora sobre o cotidiano carioca. 

Do mesmo modo que outros artistas de sua 

época, como Georg Grimm, Eliseu Visconti e 

Pedro Weingartner, Abigail de Andrade se ocupa 

em seu trabalho com a representação da cidade 

do Rio e seus arredores, contemplando os mais 

variados sujeitos que ali se encontravam. Assim, 

através de suas telas é possível acessar uma série 

de tipos sociais que povoavam o imaginário 

urbano de um Rio de Janeiro em seus últimos 

anos como capital do Império, e ainda investigar 

as interações entre a população e a materialidade 

urbana. Neste trabalho, portanto, o foco será o 

estudo desse aspecto da obra de Abigail. Através 

de suas telas e de outras fontes primárias como 

jornais e catálogos de exposições, aliadas à 

pesquisa bibliográfica, procura-se compreender 

certas dinâmicas locais presentes na realidade 

diária do Rio de Janeiro. 

São duas as razões centrais para o 

desenvolvimento desse tema de pesquisa. Em 

primeiro lugar, já é bem sabido que as reflexões 

em âmbito universitário sobre a arte produzida no 

séc. XIX brasileiro são recentes. A constituição de 

um campo de investigação sobre o assunto faz 

parte de uma revisão historiográfica que, embora 



XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 2 

 

 

crescente, está em processo1. Logo, é natural que 

ainda hoje haja problemas historiográficos que 

não receberam ou que só recentemente vêm 

recebendo a atenção dos estudiosos, como a 

relação entre as obras de artistas do fim do séc. 

XIX e o desenvolvimento da pintura de gênero e a 

incorporação de tendências naturalistas/realistas2, 

pontos fundamentais nesse projeto. 

 

Figura 1. ANDRADE, Abigail. A Hora do Pão, 1889. 

70.00 cm x 50.00 cm. 

 
Para além do desinteresse anterior pela 

produção artística brasileira do século XIX em 

geral, há uma lacuna ainda mais profunda e 

específica nessa historiografia sobre a atuação 

 

1 COLI, Jorge. Como estudar a arte brasileira do 

séc. XIX? São Paulo: Ed. SENAC, 2005, p. 19 – 

11. 
2 PEREIRA, Sonia Gomes. Arte, ensino e 

Academia: estudos e ensaios sobre a Academia 

de Belas Artes do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 

Mauad/Faperj, 2016, p. 247. 

das mulheres artistas no período. São ainda mais 

recentes, nesse sentido, os estudos que buscam 

compreender a sistemática opressão de gênero 

conferida a elas em seu tempo até os nossos dias, 

reverberado, por exemplo, na falta de informações 

sobre as artistas nos manuais especializados ou 

em sua ausência de obras nas coleções públicas3. 

Abigail de Andrade se insere nesses dois 

processos de ocultamento historiográfico. Suas 

obras não passaram por um processo de 

aquisição em coleções públicas, encontrando-se 

quase exclusivamente em coleções particulares. A 

visibilidade conferida à artista acaba restrita a 

exposições temporárias. Assim, a produção 

científica sobre ela é uma das maneiras 

primordiais de (re)colocá-la em evidência. E 

embora haja trabalhos de relevância sobre Abigail, 

como já exposto aqui, pinturas como A Hora do 

Pão, de tamanha qualidade e originalidade, foram 

pouco exploradas. Ao focarmos na obra de um 

ponto de vista particular e microanalítico, 

entendendo os diálogos existentes em seu 

repertório cultural e imagético4, espera-se 

esclarecer o lugar da artista na disciplina e de 

suas obras no panorama da época. 

 

Assim, acreditamos que o enfoque aqui 

sugerido possa trazer uma maior riqueza ao 

debate histórico quando se trata da presença de 

artistas mulheres na história da arte oitocentista. 

 
 

3 SIMIONI, Ana Paula Cavalcanti. Profissão 

Artista: Pintoras e Escultoras Acadêmicas 

Brasileiras. São Paulo: EdUsp. 2008. 
4 COLI, op. cit., p. 11-12; Erwin. O significado nas 

artes visuais. São Paulo: Perspectiva, 1991, p. 

48-49, 58-59. 
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METODOLOGIA 

 
Partindo daquilo que já se produziu sobre 

a obra de Abigail, esse trabalho busca avançar 

sobre o conhecimento da obra da autora e sobre 

as questões sociais presentes nas telas da artista. 

Para isso, elege para estudo de caso a obra A 

Hora do Pão. A pintura é, portanto, a fonte 

primária central sobre a qual essa pesquisa se 

debruça, seguida pelas demais obras da artista. 

Com exceção de A Hora do Pão, que pôde ser 

observada presencialmente através de exposição 

no Museu de Arte Moderna em São Paulo, as 

demais telas analisadas foram visualizadas 

somente através de reproduções fotográficas 

disponíveis online. 

 
A pesquisa bibliográfica foi realizada a 

partir de textos e autores clássicos para o estudo 

do realismo naturalismo em conjunto com 

literatura atualizada sobre o tema. A partir de 

Clark, Baudelaire, Zola e Simioni, foi possível 

localizar a artista dentro de um amplo panorama 

realista, tanto brasileiro quanto europeu. Para 

compreender de maneira mais específica o 

realismo naturalismo como forma de retrato do 

cotidiano trabalhador, a leitura central foi Work 

and Struggle de Lucie-Smith e Dars. Acerca da 

relação entre a cidade e as obras, as referências 

principais foram Alexei Bueno, Fernanda Pitta e 

Aline Tomé. 

 

Para a análise de fontes, foi feito um 

levantamento de registros da artista na 

Hemeroteca Digital Brasileira e na Gallica. Em 

ambos os repositórios foi possível localizar 

periódicos e catálogos de exposição importantes 

para contextualizar a obra de Abigail no panorama 

geral da arte brasileira e europeia do período. Já 

para a análise das obras, com o objetivo de 

construir uma visão panorâmica da obra de 

Abigail, suas telas foram organizadas 

cronologicamente em um arquivo e a cada uma 

delas foram atribuídas de 3 a 15 palavras chave. O 

intuito da classificação foi compreender melhor 

tanto as categorias e temáticas recorrentes na 

obra de Abigail quanto alguns aspectos formais 

como cor e enquadramento. Assim, foi possível 

delimitar de maneira relativamente objetiva quais 

os temas mais frequentes nas telas. Dos 12 

quadros conhecidos da artista, 4 são paisagens 

reproduzindo o Rio de Janeiro, 7 são cenas 

domésticas e 6 apresentam algum tipo de ligação 

com atividades laborais, entre elas rural, urbana e 

doméstica. Desse modo, em conjunto com a 

pesquisa na literatura, esse mecanismo de 

classificação possibilitou a aproximação da obra 

de Abigail com a de outros artistas. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Abigail apresenta em suas obras um olhar 

para o cotidiano informado possivelmente por sua 

inserção em um círculo social bastante 

progressista. Através da pesquisa nos periódicos5 

foi possível confirmar que tanto seu pai quanto 

seu marido Ângelo Agostini possuíam 

perspectivas abolicionistas e republicanas, este 

último inclusive manifestando enfaticamente seus 

 

5 GAZETA da Tarde. Rio de Janeiro, ano 1885, n 

163, 20 jul. 1885, p. 2. 
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ideais através das ilustrações e charges em sua 

Revista Illustrada6. Não há evidência de que a 

artista fazia parte de algum dos movimentos 

citados. Contudo, as cenas apresentadas nas 

telas da pintora deixam clara a atenção dedicada 

por Abigail para a observação e reprodução do 

cotidiano de personagens marginalizados. A 

artista coloca em posição de destaque sujeitos e 

localidades pouco presentes nas obras de gênero 

de alguns artistas mais reconhecidos do período, 

como Almeida Júnior e Belmiro de Almeida, que 

retratavam majoritariamente figuras de classe 

média ou ainda no caso de Almeida Júnior, 

trabalhadores no ambiente rural. 

Em Abigail, o foco era nos trabalhadores e 

nas paisagens cariocas, de caráter 

majoritariamente urbano. Nesse aspecto, a obra 

de Abigail se aproxima consideravelmente do 

trabalho de Eliseu Visconti, particularmente de 

suas produções iniciais, mas dialogando também 

com as posteriores. Ainda que exista uma 

variedade maior de localidades reproduzidas nas 

telas de Visconti (consequência de um período 

mais extenso de trabalho em relação à Abigail), 

ambos os artistas possuem o interesse pelo 

“pitoresco” cotidiano das classes populares no 

 

 

 
 

 
 

 
 

6 SILVA, Rosangela de Jesus. Angelo Agostini e 

sua trajetória no Brasil. 19&20, Rio de Janeiro, v. 

XI, n. 2, jul./dez. 2016. 

https://www.doi.org/10.52913/19e20.XI2.06 

Rio, como aponta Aline Tomé7. Abigail em A Hora 

do Pão escolhe retratar não a cidade da elite, mas 

dos trabalhadores e assim como os realistas 

europeus, encara a realidade alheia com olhos 

externos. Abigail, no momento de execução da 

obra, não poderia estar mais distante de seus 

personagens: pintava o Rio de um ateliê em Paris. 

Sobre essas distâncias espaciais e abstratas entre 

os retratados e os artistas nas pinturas realistas, 

Lucie-Smith e Dars ressaltam: 

As pinturas (...) procuram dar ao 

espectador um reflexo preciso do que o artista 

viu, mas não são um relato “objetivo” da 

indústria, da pobreza e da luta de classes. Em 

certo sentido, o que lhes dá valor como 

evidência histórica é justamente essa falta de 

objetividade. Eles nos mostram como o 

homem da época tentava lidar com evidências 

que, em muitos casos, achavam muito difícil de 

aceitar.8 

A edificação representada por Abigail no 

fim do XIX – um sobrado cuja fachada ocupa a 

maior parte da tela – é simbólico de uma série de 

processos que ocorrem naquele momento 

histórico. Não fica claro se todas as pessoas 

presentes na tela residem no local, mas é evidente 

que a casa e seus arredores são parte da história 

 

7 TOMÉ, Aline Viana. As representações da 

cidade do Rio de Janeiro na obra de Eliseu 

D’Angelo Visconti (1866-1944). Dissertação 

(Mestrado em História da Arte) – Universidade 

Federal de Juiz de Fora, Instituto de Ciências 

Humanas. Programa de Pós Graduação em 

História, p. 67-68. 2016. 
8 LUCIE-SMITH, Edward; DARS, Celestine. Work 

and Struggle: the painter as witness. 1ª ed. 

Londres: Paddington Press Ltd., 1977 

http://www.doi.org/10.52913/19e20.XI2.06
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daquelas pessoas. Essa espécie de construção, 

assobradada, verticalizada e sem recuo lateral, 

muito possivelmente um cortiço ou algo 

semelhante, já começava a ficar datada na época 

de realização da obra9. Sujeito de uma das mais 

célebres obras naturalistas brasileiras, O Cortiço 

(1980) de Aluísio Azevedo, o tipo de moradia 

retratado por Abigail era, desse modo, mais um 

dos muitos marcadores de classe daquela 

população que “ficava para trás” no processo de 

modernização da cidade. Entretanto, enquanto em 

Azevedo o argumento que prevalece sobre as 

moradias coletivas é de um local insalubre e de 

degeneração do ser humano, Abigail parece 

conferir ao local um caráter quase que idílico, 

escapista, como se aquela realidade, naquele 

instante, fosse irretocável. 

CONCLUSÕES 

 
Na obra de Abigail, portanto, ficam 

evidentes as múltiplas contradições subjacentes à 

produção artística no Brasil do fim do XIX. Ao 

mesmo tempo que vai na contramão de 

representações estereotipadas das classes 

populares, descrevendo não a sua labuta mas seu 

repouso, Abigail ainda parte de uma posição de 

privilégio, que atravessa sua perspectiva sobre 

aquelas pessoas e sua criação, inevitavelmente. 

Em paralelo, o trabalho da pintora se mostra 

bastante congruente com a produção artística e 

 
 

9 ARAGÃO, Solange. A casa, o jardim e a rua no 

Brasil do século XIX. Em Tempo de Histórias, 

[S.L.], n. 12, p. 151-162, 2 fev. 2011. Biblioteca 

Central da UNB. 

http://dx.doi.org/10.26512/emtempos.v0i12.20061 

. 

literária do período. O diálogo entre a obra de 

Abigail e de seus pares permite desenvolver uma 

série de estudos sobre o realismo naturalismo e 

suas temáticas que merecem atenção e pesquisa 

contínua. 
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