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Resumo
Barros, Mariana G. Monteiro de; Neves, Margarida de Souza. Marc
Ferrez e o Rio de Janeiro de seu tempo. Rio de Janeiro, 2008. 379p.
Tese de Doutorado – Departamento de História, Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Marc Ferrez (1843-1923) não foi apenas um fotógrafo. Nos mais de 60
anos que atuou profissionalmente na cidade onde nasceu, o Rio de Janeiro,
além de se dedicar à produção e venda de imagens fotográficas, ele foi
comerciante de produtos químicos, equipamentos e materiais ligados à
fotografia, dedicando-se, a partir da primeira década do século XX, aos
negócios cinematográficos. A longa carreira de Ferrez, desde a abertura de
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sua primeira casa comercial em 1867, até a sua morte em 1923, se
desenrolou em um período de mudanças muito significativas para a História,
e para a cidade na qual ele atuava. Este estudo aborda a produção imagética
e comercial de Ferrez com o objetivo de apreender a sua importância, não só
para a ampliação de uma cultura visual no Brasil, mas também para o
imaginário social da cidade. Se por um lado, as fotografias e suas variadas
formas de reprodução permitiam o fortalecimento de um sentimento de
identidade entre os próprios habitantes do país que o Rio de Janeiro
simbolizava, por outro, essa produção era um importante instrumento de
atração dos imigrantes e de estrangeiros que por ela entravam. A variada
gama de documentos investigados para possibilitar esta abordagem inclui
relatos de viajantes, dentre os quais têm especial lugar os de Koseritz e
Agassiz; os textos e ilustrações de Angelo Agostini na Revista Illustrada;
Relatórios do Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas; além dos
muitos documentos ligados às trajetórias pessoal e profissional de Ferrez,
doados pela Família Ferrez em 2007 ao Arquivo Nacional.

Palavras-chave
Marc Ferrez; fotografia; Rio de Janeiro; cultura visual; viajantes;
cartão-postal.

Abstract
Barros, Mariana G. Monteiro de; Neves, Margarida de Souza
(Advisor). Marc Ferrez and the city of Rio de Janeiro of his time.
Rio de Janeiro, 2008. 379p. D. Thesis – Departamento de História,
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Marc Ferrez (1843-1923) was not just a photographer. During the 60
years that he worked professionally in his native city of Rio de Janeiro, he
was involved in many facets of photography. In addition to his dedication to
the production and commercialization of photographic images, he also
traded chemicals, equipment and materials related to photography. From the
first decade of the twentieth century, he was also dedicated to the film
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business. His long career - from the opening of his first commercial house in
1867, until his death in 1923 - was conducted over a period of very
significant changes to history, and to the city in which he served. This study
addresses the production of Ferrez’ commercial imagery and one of its main
objectives is to seize its importance, not only for the development of a visual
culture in Brazil but also for the social imagination of the city. If on the one
hand, the photographs and its many forms of reproduction allow for the
strengthening of a sense of identity among the inhabitants of the country that
Rio de Janeiro symbolized, on the other hand, his work was an important
instrument of attraction of immigrants and foreigners that entered the
country through the then capital city. The diverse range of documents
investigated to enable this approach includes reports of travelers, specially
Koseritz and Agassiz narratives, the texts and illustrations of Angelo
Agostini in the Revista Illustrada, reports from the Ministry of Industry,
Traffic and Public Works, and many documents related to personal and
professional trajectories of Ferrez, donated by the Family Ferrez in 2007 to
the National Archives (Arquivo Nacional, Rio de Janeiro).

Keywords
Marc Ferrez; Photography; Rio de Janeiro; visual culture; travelers;
postcards.
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Esclarecimentos
As legendas que acompanham as fotografias foram feitas a partir das
obras de onde foram reproduzidas, exceto nos casos nos quais as imagens já
haviam sido intituladas pelo fotógrafo. Por vezes, encontramos datas
diferentes para a mesma fotografia dependendo da obra em que foi
publicada ou instituição a que pertencem. A utilização do “cerca de” pelas
instituições mostra que não há precisão na datação das imagens. Quanto aos
títulos das fotografias, segundo o diretor da Reserva Técnica Fotográfica do
Instituto Moreira Salles, Sergio Burgi, em sua grande maioria são atribuídos
pelos catalogadores das imagens, já que não é comum aos fotógrafos darem
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títulos a cada uma de suas fotografias.
Todas as ilustrações da Revista Illustrada pertencem ao Acervo da
Fundação Biblioteca Nacional – Brasil.
No final da tese há um índice das imagens reproduzidas em cada
capítulo com informações mais detalhadas do que as contidas no corpo do
texto.

