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Resumo 

Neste artigo, indicamos a aproximação das iconografias produzidas em Roraima entre os 

anos de 1785 a 1906, com a origem do Fotojornalismo na região amazônica. Este estudo 

faz parte de um projeto de pesquisa intitulado “Valle do Rio Branco” na Universidade 

Federal de Roraima que propõe leituras específicas das imagens buscando a história tanto 

da produção como do conteúdo nas narrativas fotojornalísticas na Amazônia. 
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Contextualizando as viagens à Amazônia 

 

 Para uma eficácia didática, utilizamos dois paradigmas para uma melhor compreensão 

do leitor. O primeiro é o pré-fotográfico com as aquarelas produzidas no Rio Branco em 1785 

por José Joaquim Freire e Joaquim José Codina, ambos aquarelistas da expedição Viagem 

Filosófica, comandada por Alexandre Rodrigues Ferreira, enviada ao Pará, Amazonas e Mato 

Grosso sob o reinado de dona Maria I. 

Em 1750
4
, Dom João nomeou o Marquês de Pombal

5
 como primeiro-ministro 

português. Dez anos mais tarde, foi criada a Junta de Providência Literária, com objetivo de 

redigir os novos estatutos da Universidade de Coimbra. Além das Faculdades de Teologia, 

Leis Canônicas, Direito e Medicina, as Faculdades de Matemática e Filosofia foram criadas. 

Com isso, professores estrangeiros foram contratados, entre eles o naturalista italiano 

Domingos Vandelli, que em 1779
6
 começou a programar uma Viagem Filosófica

7
 ao Brasil, 

                                                             
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Comunicação Audiovisual, da Intercom Junior – XXXV Congresso 

Brasileiro de Ciências da Comunicação realizado de 3 a 7 de Setembro de 2012. 
2  Graduanda do curso de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo da Universidade Federal de 
Roraima (UFRR). Aluna pesquisadora do Núcleo de Pesquisa Semiótica na Amazônia (NUPS/UFRR). E-mail: 

vanessa.aovieira@gmail.com. 
3 Orientador do trabalho. Professor efetivo do Curso de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo da 

Universidade Federal de Roraima (UFRR). Coordenador no Núcleo de Pesquisa Semiótica da Amazônia 

(NUPS/UFRR). Líder do Grupo de Pesquisa em Linguagem, Cultura e Tecnologia (LCT/NUPS/UFRR). E-mail: 

mauriciozouein@gmail.com. 
4  FREIRE, 1999. 
5  Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, foi primeiro-ministro português de 1750 a 1777. 
6 COSTA, 2001. 
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mais precisamente à região amazônica, a qual teria a participação de estudiosos do Real 

Museu e Jardim Botânico da Ajuda, em Lisboa. O objetivo desta expedição seria: 

 

 [...] proceder, nos vastos e quase de todo desconhecidos territórios dos 

estados do Pará, sertões do Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá, ao estudo de 

etnografia das regiões percorridas, preparação dos produtos naturais 
destinados ao Real Museu de Lisboa, e, finalmente, fazer particulares 

observações filosóficas e políticas acerca dos objetos desta mesma viagem. 

(TAVARES DA SILVA apud COSTA, 2001, p. 995) 

 

Durante o planejamento das viagens, os pesquisadores realizavam estudos, 

consultavam mapas, faziam expectativas e vistoriavam suprimentos. No projeto inicial feito 

por Vandelli, a equipe participante da viagem seria formada por naturalistas, matemáticos, 

químicos, militares, riscadores ou aquarelistas e professores. Porém, o plano foi alterado, 

sofrendo cortes de material, financeiro e de pessoal. Além de um grupo destinado a estudar o 

Brasil, outros dois foram formados para viajar a Angola e Moçambique, colônias portuguesas 

na época.  

Sob responsabilidade dos integrantes da equipe que viajou ao Brasil, ficaram as tarefas 

de coleta, classificação e preparação de espécimes para embarque rumo a Lisboa, além de 

estudos sobre agricultura, confecção de mapas populacionais e de produção agrícola.  

A equipe que desembarcou no Estado do Grão-Pará era formada pelo naturalista 

baiano radicado em Portugal Alexandre Rodrigues Ferreira (1756-1815), pelo jardineiro 

botânico Agostinho Joaquim do Cabo (--1789) e pelos riscadores Joaquim José Codina e José 

Joaquim Freire. 

O português Joaquim José Codina era desenhista, pintor, copista e aquarelista. Durante 

a expedição de Alexandre Rodrigues Ferreira, produziu desenhos aquarelados e croquis sobre 

as mais diversas atividades artesanais e sobre embarcações e construções arquitetônicas 

(Imagem 01). Carvalho (s.d., pg.14) diz que Codina não suportou as diversidades da mata 

tropical e morreu durante a viagem em 1790. 

 

                                                                                                                                                                                              
7 Empreendimento de cunho colonial destinado a mapear as potencialidades da natureza em favor do 

restabelecimento do comércio e agricultura das colônias. 
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Imagem 01 – Fortaleza de São Joaquim 

Fonte: Biblioteca Nacional de Rio de Janeiro 

 

O também português José Joaquim Freire era segundo-tenente cartógrafo da Marinha 

Real Portuguesa, além de pintor, aquarelista, desenhista e riscador. Durante a Viagem 

Filosófica, produziu croquis e desenhos aquarelados que documentaram as atividades 

artesanais da população nativa, espécimes da fauna e da flora, vistas de cidades e vilas 

(Imagem 02), construções, embarcações.  

 

 

Imagem 02 – Vila de Nossa Senhora da Conceição 

Fonte: Biblioteca Nacional de Rio de Janeiro 
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O clima tropical da Amazônia exigia muito cuidado com as delicadas aquarelas e o 

material utilizado, pois insetos - principalmente as formigas - e o clima poderiam provocar 

danos ao papel como o escurecimento por meio dos fungos. Segundo Raminelli (1998, p. 

971), “Por volta de 1800, uma nova transformação ocorreu nas artes gráficas, quando se 

tornou possível a impressão de aquarelas, gravuras em aço e litogravuras. Datadas desse 

período, as estampas compostas por Joaquim José Codina e José Joaquim Freire, certamente, 

beneficiaram-se de tais avanços”. 

A importância da presença dos riscadores estava em retratar o que não poderia ser 

descrito, como as vilas, os rios, as cachoeiras, a paisagem amazônica de forma geral, bem 

como os habitantes indígenas, de acordo com as regras publicadas no livro Compendio de 

Observaçoens que tórnão o plano de viagem política, e filosófica, que se deve fazer dentro da 

Patria, de 1783, que estabelecia regras para os pesquisadores que percorriam e mapeavam as 

terras pertencentes à Portugal. Entre a descrição das coisas “(…) entra também o Risco, e a 

Pintura, a qual se aplicará aqueles objetos que a narração não for capaz de descrever 

perfeitamente” (SÁ apud RAMINELLI, 1998, p. 161). 

A Viagem Filosófica percorreu 39 mil quilômetros pelas capitanias do Grão-Pará, Rio 

Negro, Mato Grosso e Cuiabá entre 1783 e 1792
8
, com apoio financeiro da Academia das 

Ciências de Lisboa, Ministério dos Negócios e Domínios Ultramarinos. 

A expedição partiu de Portugal rumo a Belém do Pará em setembro de 1783. Um mês 

depois, a Viagem Filosófica teve início de fato. No fim de 1784, Rodrigues Ferreira e os 

demais pesquisadores chegaram ao Rio Negro, percorrendo locais até os limites espanhóis. 

Em 23 de abril de 1786
9
, a expedição começa a explorar o Rio Branco. No mês seguinte, 

chegam ao Forte São Joaquim e, em 20 de julho, iniciam a volta para Barcelos. A viagem 

terminou em 12 de janeiro de 1792
10

, em Belém. Um ano depois, chegaram à Portugal.  

Cinquenta e dois anos mais tarde, Robert Hermann Schomburgk (1804-1865) e 

Richard Schomburgk (1811-1891) viajaram à Guiana Inglesa, incentivados por Alexander von 

Humboldt, como representantes do Governo Britânico – por intermédio da Real Sociedade 

Geográfica – para realizar um levantamento detalhado dos recursos naturais, das condições 

econômicas, mapear e fixar suas fronteiras.  

Dessa empreitada surgem as primeiras gravuras do Rio Branco (imagem 03), 

publicadas na obra Travels in Britishi Guiana, 1840-1844. Tal obra posteriormente foi 

                                                             
8 CUNHA, 1991, pg. 15. 
9 Ibid, pg. 22. 
10 Ibid, pg. 33. 
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utilizada no conflito diplomático que seria denominado Questão do Pirara, no qual Roraima 

cedeu dois terços do território disputado. Entre 1835 e 1839, 

 

 [...] Robert Hermann viaja então, incansavelmente, no interior da 

Colônia, entrando - em 1838 – até em território brasileiro. Após uma “visita 

de cortesia” ao Forte de São Joaquim, ponto avançado de ocupação colonial 
portuguesa do alto rio Branco, segue a pé até o Monte Roraima, de onde 

toma rumo oeste, até chegar a Esmeraldas, pequena cidade venezuelana na 

margem do alto rio Orenoco, de onde volta, finalmente, para Georgetown, 

via o canal de Caciquiare e os rios Negro, Branco e Rupununi. (FRANK, 
2006, p.4). 

 

 A Venezuela foi contra a proposta conhecida por linha Schomburgk., que trata a 

margem do rio Cuyuni e as terras ao oeste do rio Essequibo como pertencente a colônia 

inglesa, com base aos limites da Grã Colômbia e os da Capitania Geral da Venezuela, direitos 

dos quais é herdeira de acordo com o princípio do Uti possidetis iure
11

. 

 

 

Imagem 03 – Fortaleza de São Joaquim 

Fonte: Travels in Britishi Guiana, 1840-1844 

 

Com as gravuras dos irmãos Schomburgk, completamos o primeiro paradigma e 

iniciamos o segundo paradigma denominado fotográfico. Apesar do surgimento da fotografia 

ser datado na década de 1820, segundo Borges (2008), após experiências de vários 

                                                             
11 Princípio de direito internacional segundo o qual os que de fato ocupam um território possuem direito sobre 

este. 
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pesquisadores em diversos países. No Brasil, como afirma Andrade (2004), as origens da 

fotografia remontam à década de 1840. Ainda no começo dessa década, o abade francês Louis 

Compte produziu os primeiros daguerreótipos
12

 em solo brasileiro, no centro do Rio de 

Janeiro. Dom Pedro II, na época com 14 anos, interessou-se pelo equipamento e o adquiriu, 

tornando-se o primeiro cidadão brasileiro a tirar uma fotografia. 

A partir daí, iniciou-se a produção fotográfica no Brasil. Profissionais vindos da 

Europa e Estados Unidos percorriam diversas cidades brasileiras antes de seguir viagem para 

outros países da América do Sul.  

Alguns moraram no país tropical, por curtos ou longos períodos, outros escolheram a 

nação verde e amarela por toda a vida, como é o caso do alemão Georg August Eduard 

Hübner (1862-1935), que mais tarde trocaria seu nome para George Huebner. Ele publicou 

suas fotografias no início do século XX, na obra “O Valle do Rio Branco”, revelando em 

Roraima (Imagem 04) o paradigma fotográfico. 

 

 
Imagem 04 – Chegada das embarcações no Porto de Cima no Bem-Querer. 

Fonte: Fotografia de George Huebener (OURIQUE, 1906). 

 

A viagem de Hübner pela Amazônia teve começo no rio Amazonas, passando por 

Belém e Manaus. Em Lima, no Peru, Hübner conheceu o também fotógrafo alemão Charles 

Kroehle, com quem cruzou o território peruano durante anos. O resultado de tantas viagens 

                                                             
12 Consiste em uma chapa de cobre folheada de prata e sensibilizada a partir da combinação com o iodo sobre a 

qual se forma a imagem fotográfica latente. 
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foi o profundo conhecimento da geografia e costumes nativos, além de centenas de fotografias 

assinadas pelos dois. 

No Amazonas, Huebner instalou seu primeiro estúdio, o Photogaphia Allemã, onde ele 

realizava retratos de todos os gêneros, bem como fotos para estabelecimentos, interior e 

exterior. Pelas fotografias exteriores, o alemão se destacou em Manaus. O estúdio do 

germânico foi o primeiro estúdio em toda a Amazônia a produzir e editar cartões postais da 

região. 

De Manaus passando pelo Rio Branco, atual Roraima, foi para a região do Alto 

Orinoco, na Venezuela, onde se aprimorou como botânico. Segundo Valentin (2009), de volta 

à Manaus, após oito meses de viagem, Hübner conheceu a colônia alemã da cidade, a elite da 

borracha e fotógrafos  

 George Huebner acompanhou em 1904 a viagem do governador Antonio Constantino 

Nery como fotógrafo oficial da expedição ao Rio Branco, região que conhecera anos antes. As 

fotografias produzidas deram origem ao álbum o Valle do Rio Branco, publicado anos depois. 

 Além de Huebner, faziam parte da expedição o engenheiro militar Alfredo Ernesto 

Jacques Ourique (1848-1932) e o geógrafo e fotógrafo italiano Ermanno Stradelli (1852-

1926)
13

. 

O resultado deste trabalho foi o primeiro bom acervo de imagens fotográficas da 

região, que inclui atividades do governante, a vida ribeirinha, fazendas de gado, paisagens 

naturais e históricas e a população indígena. 

 

Aproximando pigmentos de píxeis  

 

O paradigma pré-fotográfico se distingue por meio do ofício manual, que pressupõem 

a mediação do olhar do riscador
14

 ou do gravurista na composição com o objeto e a fonte de 

criação. A produção iconográfica materializa-se na qualidade visível dos traços que estão 

sujeitos tanto ao suporte quanto ao olhar do artista. Sendo assim, entendemos que o 

movimento que originou a imagem que fica manifestado como representação de seu autor. 

De acordo com Sousa (2001), as fotografias jornalísticas são aquelas que possuem 

valor jornalístico
15

 e que são usadas para transmitir informação útil em conjunto com o texto 

                                                             
13 Cascudo, 2001, pgs. 19 e 26.  
14 Como os aquarelistas eram conhecidos na época 
15  “valor jornalístico” - o que tem valor como notícia, ou seja, o que tem “valor-notícia” à luz dos critérios de 

avaliação empregues consciente ou não conscientemente pelos jornalistas. 
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que lhes está associado. Sendo assim, o fotojornalismo é uma atividade sem fronteiras 

claramente delimitadas (SOUSA, 2002, pg.7). 

Por mais que no ato de interpretar exista certa passividade, concentramo-nos nas 

iconografias produzidas sob consignação de um determinado poder
16

 nacional, a seguir: as 

aquarelas produzidas em 1785 a mando do poder português; e as gravuras de 1844 a mando 

do governo inglês. 

Para nós, a iconografia documental não é um simples identificador acabado da 

realidade nela representada, mas concebida e analisada como um signo do processo estético 

do poder por meios imagéticos. A partir dessa reflexão, podemos entender que a iconografia, 

como documento/monumento
17

, revela a estética e o poder ocultos sob o signo do processo 

civilizador. Neste caso tanto a aquarela quanto a gravura transmitem informação útil em 

conjunto com o texto, no caso os relatórios, que lhes são associados. 

Não cabe nesse artigo a discussão sobre a estética artística x estética fotojornalística, 

mas sim perceber às delicadas semelhanças entre os aspectos iconográficos de ambas.  

As construções imagéticas e organizações de significação estabelecidas entre o 

observador e o que é observado, estabelece credulidade em relação ao status utilizado para 

perceber o fato. Nas três iconografias da imagem 05: Em 1785 dava conta para o poder 

Português e em 1844 dava conta para o poder Inglês da maneira e que viviam os moradores 

próximos ao Forte São Joaquim; a fotografia de 2012 dá conta de que maneira vivem os 

moradores de um bairro periférico da capital de Roraima. 

 

            1785(1)                                                1844(2)                                                  2012(3) 

Imagem 05 – Montagem construção imagética A 

Fontes: (1) FREIRE; (2) SCHOMBURGK; (3) http://www.folhabv.com.br/Noticia_Impressa.php?id=131809. 

 

 

                                                             
16 Verbo intransitivo. Ter possibilidade. Dispor de força ou autoridade. 
17 Conceito utilizado pela professora Ana Maria Mauad (1996, pgs. 85-86) 
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Essa aproximação proposta também é justificada pela intenção daquele que registra, 

daqueles que encomendam o registro e os sujeitos registrados. Ao utilizar a leitura 

fotojornalística aos três registros da imagem 05 qualifica as extremidades do eixo imaginário 

sócio, econômico e cultural. A saber, uma condição tática doutrinária que se funda em 

princípios opostos, quem usa e quem é usado, abastado e despojado, editor e fotografo.  

 

Aproximando celulose do digital  

  

 Estrategicamente cômodo o álbum “Valle do Rio Branco” com oitenta e cinco 

fotografias corrobora a exposição metódica do poder, que de acordo com Foucault (1981, 

1993, 1995), não é apenas o convencimento de que a única alternativa é a inserção na forma 

mais vantajosa possível no contexto existente. É não perceber que esse contexto é definido 

por outros, mas o qualifica a uma das extremidades do eixo imaginário sócio, econômico, 

político e cultural.  

No álbum “Valle do Rio Branco”, a história do sujeito social construída por meio de 

fotografias requer a interpretação da imagem que resulta sempre do esforço de situar a obra no 

interior do sistema unificador que a produziu (NEIVA, 1993). E, ao escolhermos trabalhar 

com fotografias, escolhemos também uma linguagem em especial. A fotografia, ao ser 

interpretada como mensagem, percebemos que: 

 

[...] os sistemas de signos tanto verbais como não-verbais, são os 

fundamentos dos programas sociais de comportamento; sendo fruto de 

trabalho social compõem o quadro cultural de uma sociedade. Neste sentido, 
a compreensão da cultura, enquanto forma de apreender e transformar as 

relações sociais passa pela análise dos sistemas sígnicos (MAUAD, 1990. p. 

20). 

 

No caso, as fotografias do “Valle do Rio Branco” referem-se àquilo que elas geram e 

àquilo que as gerou (PINTO, 2010). Ao pensamos na elaborada iconologia do álbum Valle do 

Rio Branco (OURIQUE, 1906) propomos a aproximação de duas fotografias (Imagem 06).  
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               1904(1)                                                                            2012(2) 

Imagem 06 – Montagem construção imagéticaB 

Fonte: (1) HUEBNER; (2) http://www.folhabv.com.br/noticia.php?id=110615. 

 

As duas imagens propõem informar as condições de navegabilidade do Rio Branco
18

, 

o que parece simples de se observar, porém ao partirmos da noção de caixa-preta
19

 (Flusser, 

2002), desenvolvemos o seguinte conjunto ordenado de ações: o sujeito fotógrafo direciona a 

lente de sua câmera e pressiona o dispositivo de ativação, a câmera lhe restitui a imagem 

interpretada como a cópia fiel bidimensional do cenário fotografado. Porém,  

 

[...] o fotógrafo, em geral, não conhece as equações utilizadas para o 
desenho das objetivas, nem as reações químicas que se processam nos 

componentes da emulsão fotográfica. Na verdade, pode-se fotografar sem 

conhecer as leis de distribuição da luz no espaço, as propriedades 
fotoquímicas da película, ou as regras da perspectiva monocular que 

permitem traduzir o mundo tridimensional em imagem bidimensional 

(BERNARDO, 2012. p. 06). 

 

Ao contrário de Flusser (2002) que percebe a fotografia como uma linguagem que 

extrapola a língua, Barthes (1984) entende a fotografia (FONTANARI, 2009) como fato de 

linguagem, enxergando uma influência lingüística. Tanto sobre a percepção flusseriana 

quanto barthesiana, o ato de fotografar e a fotografia são um processo histórico-semiótico, 

onde de acordo com Mauad (1990, p. 20): 

 

A fotografia integra um sistema de signos não-verbais, que pode ser 

compreendido por um duplo ponto de vista: 

1°) Enquanto artefato produzido pelo homem que possui uma existência 

autônoma, quer seja como relíquia, lembrança, etc. 
2°) Enquanto mensagem que transmite significados relativos à própria 

composição da imagem fotográfica. 
 

                                                             
18 Principal rio que corta o estado de Roraima 
19 Utilizadas por profissionais da informação cujo funcionamento misterioso escapa ao usuário. 
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A partir desse pensamento acreditamos que tanto a foto que compõe o álbum Valle do 

Rio Branco quanto à foto do jornal Folha de Boa Vista se referem àquilo que elas motivam e 

àquilo que as motivara: a vontade social, política e econômica.  

Utilizando os textos de Foucault (1981, 1993, 1995) compreendemos que o poder, 

implícito e explicito nas fotografias do álbum e do jornal, não demonstram apenas o 

convencimento de que a única alternativa para o fotografado é a inserção na forma mais 

vantajosa possível no contexto existente. Tanto o fotografado quanto o sujeito que olha a 

fotografia não percebem que esse contexto é definido por outros. O poder político no caso do 

álbum e do editor no caso do jornal.   

Como afirma Sousa (2008), o fotojornalismo moderno, natural, não posado, 

visualmente agressivo, nasceu à volta de um conjunto de revistas ilustradas alemãs que, nos 

anos 1920, converteram a fotografia no elemento central da narração das histórias, da 

descoberta de personagens e da descrição de edifícios e regiões. 

Ao pensar na relação dos paradigmas pré-fotográfico e fotográfico para entender a 

origem do fotojornalismo na Amazônia estamos buscando a construção do olhar jornalístico. 

Entre técnicas e contextos históricos onde o sujeito que produz a imagem convive com o fato, 

e sua porção registrada, pretendemos encontrar a gênese do fotojornalismo na Amazônia.  

Esse artigo é apenas o primeiro passo. 
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