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Um artista alemão na Corte brasileira

Figura 1 – Frederico Antonio Steckel. Fotografia, s/d.
Acervo de Fernando Argeu Murta

Natural de Dresden, Alemanha, Frederico Antonio Steckel1 [Figura 1] transferiu-se para o
Brasil em meados do século XIX. Tem sido adotado o ano de 1834 para seu nascimento2 e a
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Originalmente, Friedrich Anton Steckel; no Brasil, a tradução do prenome composto, Frederico Antonio, foi
utilizada em todas as referências a ele feitas, sejam elas em anúncios veiculados na imprensa, noticiários, impressos
comerciais, almanaques, contratos, publicações diversas e, sobretudo, ao se confrontar a própria assinatura do
artista em documentos, nos quais fez uso, comumente, da forma abreviada: Frederico Antº Steckel.
2
De acordo com notas sociais da imprensa brasileira, nas quais era ocasionalmente noticiado o aniversário de
Frederico Steckel, 5 de março é o dia de seu nascimento.

cidade de Dresden, capital da Saxônia, para sua origem e da sua família, sem que, contudo,
tenham sido divulgados com exatidão esses dados da sua biografia.3
Restam imprecisas, ainda, informações concernentes à sua formação artística na Europa,
bem como a data e as circunstâncias que motivaram a mudança da sua família para o Brasil.
Acompanhando outros historiadores, Raul Tassini também estabeleceu 1834 como o ano de
nascimento do pintor; afirma, contudo, ter ocorrido sua transferência para o Brasil em 1846, "já
diplomado pela Escola de Belas Artes de Berlim, com seus pais e irmãos" (TASSINI, [1947],
p. 137-138). Desse modo, teria o jovem Steckel concluído o curso na Escola de Belas Artes
alemã com idade inferior a 12 anos, o que torna absolutamente questionável a conjugação dos
fatos e das referidas datas.
O certo é que Frederico e seus familiares já se encontravam estabelecidos no Brasil em
data próxima ao ano 1860. Tal afirmativa encontra respaldo em referências encontradas em
jornais e na inclusão de seus nomes nas edições do anuário Almanak Laemmert – Almanak
Administrativo Mercantil e Industrial do Rio de Janeiro.4 Por cerca de três décadas, viveram e
trabalharam ativamente na Corte, tendo a arte decorativa e a pintura como principais
especialidades profissionais.
No curso da história das artes no Brasil registra-se, durante o período monárquico, a
presença, temporária ou definitiva, de um número considerável de pintores, decoradores,
fotógrafos e gravadores de origem alemã, os quais, em muitos aspectos, influenciaram de
maneira significativa o meio artístico local, sobretudo no Rio de Janeiro. Para citar alguns
nomes: Karl Wilhelm von Theremin, Johann Moritz Rugendas, Ferdinand Krumholtz, Friedrich
Hagedorn, August Müller, Eduard Hildebrandt, Emil Bauch, Karl Linde, Henrique Fleiuss e
Karl Fleiuss, Karl Ernst Papf, August Off, Johann Georg Grimm, Thomas Georg Driendl
(também decorador), Bernard Wiegandt e Benno Treidler. Nos anos 1860, Frederico Steckel
3
Consulta realizada em 1º de outubro de 2009, no Stadtarchiv de Dresden, obteve resposta negativa em relação ao
seu nome e data de nascimento nos registros da cidade.
4
Nas edições do anuário Almanak Laemmert – Almanak Administrativo Mercantil e Industrial do Rio de Janeiro
há sucessivas indicações comerciais a membros da família Steckel e, em particular, ao próprio Frederico Antonio.
Algumas dessas indicações tiveram variações em seus dizeres:
"Frederico Guilherme Steckel, r. das Marrecas, 3"; essa referência aparece nas seguintes edições: Laemmert, 1863,
p. 672; Laemmert, 1864, p. 686; Laemmert, 1865, p. 667; Laemmert, 1866, p. 645; Laemmert, 1867, p. 646, todas
elas constantes na seção "Pintores de casas, seges, taloletas, letreiros, e Forradores de papel".
Nas edições Laemmert, 1867, p. 646 e Laemmert, 1870, p. 674, consta também a referência: "F. A. Steckel, r. do
Lavradio, 16", na seção "Pintores scenographicos e de decoração".
Na edição Laemmert, 1875, p. 925, as indicações "Frederico Antonio Steckel & Irmão, r. do Lavradio, 16" e
"Guilherme Steckel, r. Evaristo da Veiga, 52", constam nas seções: "Pintores scenographicos e de decoração" e
"Pintores e Decoradores de casas, navios, seges, taboletas, firmas, letreiros, e Forradores de papel". As mesmas
indicações constam nas seções "Pintores, Decoradores e Forradores de papel" e "Pintores scenographicos e de
decoração", edições Laemmert, 1886, p. 918, 919; Laemmert, 1888, p. 935, 936, 938.
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principia por firmar seu nome na cidade do Rio de Janeiro como um dos mais requisitados na
profissão da arte decorativa. Em 1870, formaliza contrato da sociedade denominada Frederico
Antonio Steckel & C. junto ao Tribunal do Comercio, tendo como sócio Helgo Neustadt;
constituindo objeto social a atuação no ramo de comércio de pinturas; sede à rua do Lavradio
n. 16; capital social de 4:276$140 (DIARIO DO RIO DE JANEIRO, p. 2, 8 jun. 1870).
Em 1873, integra como expositor a 3ª Exposição Nacional, no Rio de Janeiro, recebendo
por sua participação a Menção Honrosa, 3ª Classe; tendo sido agraciada a firma Steckel &
Heidtmann com a Medalha de Prata, 1ª Classe (EXPOSIÇÃO NACIONAL DIARIO DO RIO
DE JANEIRO, p. 3, 12 jan. 1875). Contava já, portanto, algum tempo na atividade, quando o
pintor Georg Grimm chegou ao país, em 1877, estabelecendo-se na Corte. Durante certo
período, naqueles anos iniciais, Grimm trabalhou com Steckel na execução de trabalhos de
pintura decorativa.
Concomitante aos seus compromissos artísticos e aqueles de comerciante, Frederico
Steckel, de espírito marcadamente empreendedor, aventurou-se também em outras atividades
e, por um tempo, assumiu a exploração de uma concessão de estrada de ferro na província do
Rio de Janeiro, tendo então criado a Empreza Ferro Carril e Navegação Santa Cruz. Sabe-se,
por meio de comentário na imprensa, ter sido problemática a sequência do empreendimento,
chegando-se a comentar que Frederico Steckel, finalmente, perdera no negócio todas suas
economias de muitos anos de trabalho (MINAS GERAES, p. 6, 8 jan. 1921).
Ainda outro aspecto será importante salientar: a significativa influência exercida por
Frederico Steckel na vida cultural do Rio de Janeiro, exemplarmente notada ao se verificar a
expressiva coleção de pintura europeia que chegou a possuir, em 1878, no acervo da sua galeria
à rua do Lavradio n. 15, conjunto que seria exibido, no ano seguinte, na Exposição Geral das
Belas Artes, na Academia Imperial.
A Galeria Steckel veiculava, com frequência, anúncios nos jornais do Rio de Janeiro,
como, por exemplo, na Gazeta de Noticias (p. 4, 19 jan. 1878) e no O Cruzeiro (p. 5, 18 abr.
1878). Alguns desses reclames eram redigidos de forma detalhada, com um particular senso
comercial, e visavam chamar atenção de artistas e amadores cariocas para o sortimento de
quadros filiados às diferentes escolas nacionais europeias representadas na coleção, bem como
para os variados gêneros de pintura. Em 2 de junho, o resenhista G. S. publica breve nota no
jornal O Cruzeiro (p. 2, 2 jun. 1878), na qual pontua suas impressões sobre a galeria e sobre a
coleção europeia, destinando à matéria o título de “O museu de pintura da rua do Lavradio”.
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Em julho seguinte, no intuito de explorar mais uma área de atuação da galeria, Steckel
organizou e levou a efeito uma sequência de leilões, cujas propagandas foram igualmente
veiculadas com ênfase na imprensa, por meio de anúncios destacados, os quais se viam
intitulados “Esplendido Leilão de Quadros a Oleo – Galeria Frederico Steckel” (O CRUZEIRO,
p. 3, 16 jun. 1878).
Em 1879, Steckel destinou expressivo número desses quadros europeus para a
Exposição Geral das Belas Artes, aberta em 15 de março, formando um conjunto ao qual se deu
o título de Collecção de quadros modernos, pertencentes ao Sr. Frederico Antonio Steckel,
exibido no certame ao lado das coleções particulares dos senhores Gerard e E. Callado
(CATÁLOGO, 1879). Considere-se a importância do certame – o 25º desta natureza – que
ficará marcado, e será sempre lembrado, pela polêmica criada em torno da exibição das grandes
pinturas históricas de Pedro Americo e de Victor Meirelles: A Batalha do Avahy e a Primeira
Batalha dos Guararapes.
Como já mencionado, Frederico Steckel se manteve atuante durante anos seguidos na
Corte. Inúmeros foram os prédios da cidade que contaram com seus trabalhos e intervenções
decorativas. Dentre eles, o Gabinete Português de Leitura, erguido entre os anos 1880 e 1888,
em terrenos situados na antiga rua da Lampadosa, com projeto de autoria do arquiteto português
Rafael da Silva Castro. Os principais registros que marcaram a construção do prédio foram
mantidos nos arquivos do Gabinete. Verifica-se, no mês de janeiro de 1886, o procedimento de
análise das propostas do concurso aberto para a execução da pintura interna do prédio, além de
outros trabalhos atinentes às obras de acabamento que se pretendiam. Em seguida, foi
adjudicada a proposta de Steckel para pinturas de decoração do interior do Gabinete.5 Ao
término das obras, expressou a diretoria especial agradecimento dirigido a todos os empreiteiros
que, com sucesso, realizaram suas tarefas, e, entre eles, ao senhor Frederico Steckel, “pelos
inexcedíveis trabalhos de pintura tão intelligentemente estudados e executados.” (ANACLETO,
BERRINI, 2004, p. 71). Em 10 de setembro, celebra-se, na nova sede, ainda não tendo sido
formalmente inaugurada, o quinquagésimo aniversário de fundação do Gabinete. A solenidade
de inauguração formal do novo prédio realizou-se em 22 de dezembro de 1888 (ANACLETO,
BERRINI, 2004, p. 101).
Ainda em agosto de 1888, Steckel executa, por encomenda dos proprietários da Granado
& C., Pharmacia e Drogaria, um conjunto decorativo efêmero, destinado à fachada da loja, à

5

Dados constantes na Cronologia da instituição elaborada pelas historiadoras Regina Anacleto e Beatriz Berrini
(2004, p. 101).
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rua Primeiro de Março n. 12, visando celebrar o retorno da família Imperial ao Brasil, após
longa permanência na Europa, período no qual se submeteu d. Pedro II a tratamentos da sua
saúde abalada. A parte frontal do estabelecimento foi profusamente decorada e mereceu
acréscimo de alguns efeitos de iluminação a gás. Destaque também para o frontão que ostentava
as armas imperiais e para os demais componentes e ornatos simbólicos ali devidamente
incorporados, sobressaindo uma saudação moldada em letras douradas: Feliz Regresso de SS.
MM. Imperiaes. Toda a decoração coube à execução de Frederico Steckel. Como elemento
principal, exibia o conjunto um grande quadro de pintura a óleo, guarnecido de sóbria moldura,
fixado no andar superior do sobrado. Esse quadro foi pintado por Steckel a partir de uma
fotografia recente, no qual se viam retratados em tamanho natural, de um lado, de corpo inteiro,
o Imperador, do outro lado, a Imperatriz Thereza Christina e, ao centro, o Príncipe dom Pedro
Augusto (GAZETA DE NOTICIAS, p. 1-2, 23 ago. 1888).6
Em meio às suas múltiplas ocupações, Steckel, agindo em prol do seu já consolidado
comércio, obtém, em 3 de setembro de 1890, por decreto do Ministério da Agricultura, sob
patente n. 924, privilégio para o preparo de sua invenção denominada Crostalina Steckel,
material de ornamentação de estuque artificial, produto que desenvolvera em seu trabalho,
destinado para forração de tetos e paredes nos interiores dos prédios (DIARIO OFFICIAL, p.
3588, 15 ago. 1890; DIARIO OFFICIAL, p. 1792, 26 abr. 1892).
Durante o período do Segundo Império, Frederico Steckel desempenhou seu trabalho
em inúmeras outras edificações na cidade, sendo que algumas intervenções exemplificam o
amplo arco das suas atuações: obras no Paço Imperial; na Quinta da Boa Vista; pinturas murais
e um grande quadro alegórico no consistório da igreja da Candelária (DIARIO DO BRAZIL,
p. 2, 1º ago. 1882); importantes pinturas decorativas no castelo da Ilha Fiscal, inaugurado em
abril de 1889, provavelmente um dos últimos trabalhos executados na vigência do regime
monárquico.
Frederico Steckel e a moderna metrópole da República
Ideais positivistas nortearam decisivamente a implantação da República brasileira no
final do século XIX. No intuito de modernizar e acentuar seu desenvolvimento, o Estado de

6

A exibição pública do quadro, no qual se vê retratada a família imperial, e a decoração da fachada de autoria de
Steckel são mencionadas pela historiadora Mary Del Priore (2007, p. 146-147). Existe um registro fotográfico do
conjunto composto por Steckel – o quadro a óleo encimando a fachada decorada da Granado. Essa fotografia
encontra-se reproduzida no livro da historiadora Lilia Moritz Schwarcz (2004, p. 444).
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Minas Gerais determinou, no bojo da sua primeira Constituição republicana, promulgada em
15 de junho de 1891, a mudança da sua capital. Reunido em Barbacena, em 17 de dezembro de
1893, o Congresso Mineiro, após exame de estudos técnicos preparatórios, finalmente
estabeleceu a localidade e o prazo de quatro anos para sua edificação. Planejada por Aarão Leal
de Carvalho Reis (1853-1936) e construída pelo seu sucessor, Francisco de Paula Bicalho
(1847-1919), engenheiros-chefes da Comissão Construtora da Nova Capital, a cidade foi
erguida sobre terrenos do arraial do Bello Horizonte, antigo Curral d'El-Rey, na região central
do estado, no período de 1894 a 1897. A missão republicana dos governantes mineiros seria
cumprida duplamente: fazia-se desaparecer a rústica memória colonial e provincial da
localidade e, ao mesmo tempo, implantava-se a mais moderna concepção urbanística do país,
uma cidade planejada e voltada para o século XX. A mais, abandonava-se em esquecimento a
Imperial Cidade de Ouro Preto.7
A presença de Frederico Steckel em Belo Horizonte é devida, diretamente, ao convite
oficial formulado pelo engenheiro-chefe Francisco Bicalho. Encontram-se datados de janeiro
de 1896 os entendimentos iniciais no sentido de pôr em curso a execução das obras de
acabamento nas principais edificações da futura capital, conduzidas até aquele momento. No
livro Belo Horizonte, Memória histórica e descritiva. História média, Abílio Barreto
transcreveu alguns trechos da correspondência estabelecida entre Francisco Bicalho e Frederico
Steckel, então residente no Rio de Janeiro, os quais merecem aqui destaque. Foram esses os
termos dos primeiros contatos mantidos com o artista, em 18 de janeiro de 1896:
Estando informado de que V. Sª não só se dedica e encarrega de pinturas e decoração
de edifícios, como tem em seus armazéns grande quantidade de amostras de
ornamentação variadas para o mesmo fim, das quais naturalmente se terá de fazer
grande aplicação em construções nesta capital, peço-lhe informar se deseja incumbirse de tais serviços aqui e se pode mandar-me amostras do que tem nesse gênero,
acompanhando-as de preços detalhados para bem avaliar as vantagens do seu
emprego. (BARRETO, 1995, p. 486)

Após a sequência de demais entendimentos, vendo-se os prédios já em mais adiantado
estágio de construção, em 24 de julho, o chefe da Comissão Construtora solicita a presença de
Steckel em Belo Horizonte e, para tanto, envia-lhe um passe da Estrada de Ferro Central do
Brasil, dando ainda autorização para o transporte de amostras das ornamentações que julgasse
relevante portar. Nessa visita foram acordados os termos do contrato de trabalho. As obras de

7

O título “Imperial Cidade de Ouro Preto” fora conferido, em 20 de março de 1823, por decreto de d. Pedro I, à
antiga Villa Rica colonial.
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decoração deveriam estar finalizadas em dezembro do ano seguinte, 1897, e o serviço poderia
ser atacado tão logo os primeiros prédios estivessem cobertos. Para a Secretaria do Interior,
cujas obras estruturais se viam mais adiantadas, previa-se sua conclusão até a data de 30 de
junho de 1897.
Em 25 de agosto de 1896, as partes celebram os termos do contrato para a realização o
trabalho de ornamentação, decoração, pintura interna e externa dos edifícios do Palácio
Presidencial e das três secretarias de Estado (do Interior, das Finanças e da Agricultura),
localizados na praça da Liberdade, todos eles projetos arquitetônicos de autoria do engenheiro
pernambucano José de Magalhães (1851-1899), bem como a execução de serviços de
acabamento nas casas de residência destinadas aos funcionários públicos da nova capital.
Ficou convencionado entre as partes que todo o material encomendado no estrangeiro
seria de responsabilidade da Comissão Construtora, a qual arcaria com as respectivas despesas
acessórias. Os encargos de transporte dos materiais chegados pela Central eram divididos meioa-meio entre a Comissão Construtora e Frederico Steckel. O contratado poderia dispor de
passagens ferroviárias para a vinda de seu pessoal e para os seus próprios deslocamentos entre
Belo Horizonte e Rio de Janeiro, em função das obras em andamento, comprometendo-se a
permanecer por todo o tempo na direção efetiva dos serviços.8
Já em 16 de novembro de 1896, Steckel preparava uma lista enumerando 20 caixas e
mais outros tantos barris de tintas diversas, para serem remetidos do Rio de Janeiro para Belo
Horizonte. Esses volumes continham peças como cimalhas e molduras de estuque-cartão,
ornatos florões, baguetas, molduras de madeira pintadas e decoradas, brochas, pincéis, bronzes
em pó. Nos meses seguintes, novembro, dezembro, e nos primeiros meses de 1897, muitos
outros materiais são despachados pela Estrada de Ferro Central do Brasil. Alguns produtos,
como tintas, vernizes e aguarrás, foram adquiridos em Nova Iorque; outros, como fardos de
papelão, vieram de Hamburgo.
Finalmente, em 21 de dezembro de 1896, Francisco Bicalho remete à Steckel a
informação de que era chegado o momento de atacar as obras de ornamentação dos prédios, em
fase adiantada de construção. São os termos da sua carta:
Estando-se procedendo ao revestimento das secretarias e casa para funcionários, julgo
de conveniencia que V. Sª venha até aqui, quando tiver ocasião, para ver se tem
alguma objeção a fazer que possa interessar o serviço de que vai incumbir-se. Junto
remeto os respectivos “passes” (BARRETO, 1995, p. 492)
8

Cf. Contrato, Museu Histórico Abilio Barreto. Documento MHAB074, Notação CCDa 05/001, 18 dez. 1896.
Disponível em: <www.comissaoconstrutora.pbh.gov.br/>.

162

A Comissão Construtora mantinha escritório gerido por um representante no Rio de
Janeiro, Benjamin Constant Quadros, com endereço à rua d'Alfandega, responsável pelos
pagamentos a fornecedores, emissão de passes para viagem, embarque de materiais e pelos
desembaraços no porto e outras providências. Era ao senhor Benjamin Quadros a pessoa a quem
Steckel recorria frequentemente para resolver as pendências inevitáveis, atrasos de entrega e,
bem assim, requisição de passes para viagem pela Estrada de Ferro Central do Brasil; como o
pedido expresso no Memorandum, redigido em papel timbrado da Casa de Pinturas Frederico
Antonio Steckel, rua do Lavradio n. 22, datado de 20 de janeiro de 1897, com os dizeres
seguintes: “Peço a V. Sª requisição de passagem de 2ª classe da Estação de F. C. do Brasil, da
Capital para General Carneiro e d'ahi para Bello Horizonte para 10 officiaes pintores e suas
bagagens, constando dos nomes da relação inclusa.”9
Em janeiro de 1897, quando Frederico Steckel e sua equipe de trabalho desembarcam
finalmente na estação de Belo Horizonte, o antigo arraial estava transformado num fervilhante
canteiro de obras. Responsável pela ornamentação de palácios e edifícios na sede do Império,
o experimentado profissional se via agora diante de um novo desafio: interpretar, por meio de
um repertório artístico renovado, as propostas estéticas da República emergente. Aos 63 anos
de idade, estava em curso uma nova fase na carreira do pintor-decorador.
Destinadas ao Palácio Presidencial,10 Steckel concebeu suas principais criações. No teto
do vestíbulo, acima da escadaria principal, são-lhe atribuídas pinturas com as seguintes
representações: alegoria da Ordem, na qual o artista elaborou a figura central da efígie da
Liberdade, ladeada pelos escudos de Minas Gerais e da cidade de Minas; alegoria do Progresso,
o mito do século XIX, representado pela biga ao modo romano, puxada por cavalos, com
destaque para a estrela da República; exalta a Liberdade, ao representar o ato da abolição dos
escravos sendo realizado pela República, apropriando-se do fato histórico de 1888; e, por fim,
compõe a alegoria da Fraternidade, por meio de uma figura feminina alada, trazendo a palma
e o livro, tendo-se nas figuras masculinas a representação do passado greco-romano e do saber
grego.
Atribuídos a Frederico Steckel constam, ainda no Palácio, no chamado salão de
banquete, além de toda a ornamentação, quatro painéis alegóricos de cunho romântico,
nomeados Salve, Labor, Fortuna (cena de caça), Spes (cena de pesca). Há, ainda, complementos

9

Acervo textual do Arquivo Público Mineiro: SA4/2 Cx01.
Em sua fase de construção o Palácio Presidencial contara com atuação dos construtores empreiteiros Carlo
Antonini, Leonardo Gutierrez e Antonio Teixeira Rodrigues, o conde de Santa Marinha.
10
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ornamentais nos demais cômodos e primorosas pinturas decorativas na varanda e nos forros dos
torreões laterais.
Inaugurada a capital, em 12 de dezembro de 1897, o pintor-decorador decidiu por sua
permanência na cidade, dando prosseguimento ao seu trabalho qualificado. Teve como
principal colaborador, em muitos desses
trabalhos, seu enteado Bertholino dos Reis
Machado.11 De trato social franco, Steckel se
mostrou hábil em criar e gerir novos
empreendimentos. Com endereço à rua dos
Guajajaras n. 176, [Figura 2] bem próximo da
avenida da Liberdade – a mais importante via
da capital –, irá fundar um estabelecimento
voltado para o comércio de produtos artísticos
e de material de acabamento, abrigando-o no
piso térreo da casa, por ele construída, mais
tarde conhecida como Palacete Steckel.12 Nada
mais certo e apropriado: a cidade estava em
processo de construção, muitas eram as obras
em

andamento.

Sua

especialidade

tinha

demanda certa.
Figura 2 – Minas Geraes, Minas, p. 4, 18 jul. 1900.

Os contratos se sucediam. Em 3 de novembro de 1898, Steckel apresenta à Secretaria d’
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, pedido de pagamento em nota discriminada
constando serviços executados nos prédios governamentais, até a data de 31 de outubro de 1898,
perfazendo a importância de 2:616.375 réis. Constam da relação os itens seguintes:

11

Bertholino dos Reis Machado era filho do primeiro casamento de Porcina Maria da Conceição com José dos
Reis Machado, comerciante de Campos, no Rio de Janeiro. Outra filha do casal chamou-se Anna Speltz, a qual,
de seu casamento com Alexandre Speltz, teve as filhas Eugenia Speltz Murta (que se casou com mineiro Francisco
Murta) e Eulalia Speltz. Divorciada de José dos Reis, Porcina casou-se com Frederico Steckel. Ao se estabelecerem
em Belo Horizonte, em 1897, acompanhou-os Bertholino, já artista decorador, o qual desempenhou, por muitos
anos, funções de colaborador nos trabalhos assumidos na nova capital pelo padrasto. Porcina Maria Steckel faleceu
em 3 de agosto de 1926, no Rio de Janeiro, tendo o sepultamento ocorrido no Cemitério São Francisco Xavier.
12
O Palacete, à rua dos Guajajaras n. 176, serviu como estabelecimento de trabalho. Por volta de 1899, tendo
adquirido o lote 10 da quadra 31, da 7ª secção urbana, situado à rua Piauhy, Steckel construiu ali sua casa
residencial.
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Secretaria do Interior:
Para retocar o frontão da effigie da Republica [Figura 3], vão da escada, corredores,
vestibulo, bases das columnas, gabinetes, as salas do 3º andar, o exterior em diversos
pontos;
Palacio Presidencial:
Lavagem e retoques da cozinha, sala de almoço, salão de jantar, as 2 lojas, papel e
forração da saleta ao lado da Bibliotheca, 2 portas imitando madeira envernizada,
lavagem e retoques na varanda dos fundos, caixilhos, etc, biombo fingido e
envernizado;
Secretaria das Finanças:
Lavagem e retoques feitos nos corredores lateraes do 1º, 2º e 3º andar, diversas portas
envernizadas de novo, retoques no exterior, latrinas, pintura dos ferros da luz electrica,
até esta data;
Secretaria d'Agricultura:
234 Vidros ofuscados [...] Lavagem e diversos retoques do salão do Senado, latrinas,
caixilhos e janellas e exteriores pintadas, caiação externa em diversos pontos, latrinas
das sobre-lojas retocadas e peitoris pintados.13

Em janeiro de 1899, Steckel executa serviços extraordinários de colocação de vidros
nos prédios das três secretarias da praça da Liberdade e no Palácio Presidencial, obras então
geridas pela Secretaria de Agricultura, Commercio e Obras públicas, responsável pelos
trabalhos, uma vez dissolvida a Comissão Construtora.

Figura 3 – Antiga Secretaria do Interior, praça da Liberdade, Belo Horizonte. No frontão, a cúpula em
meia-esfera de interior azul, acolhe e dá um destaque celeste ao busto feminino da República.
Fotografia: Ricardo Giannetti.

Originalmente, um setor do palácio fora preparado para abrigar a residência do
presidente e sua família, que por tradição residiam no próprio prédio. Em outra ala, um
completo apartamento servia igualmente para acolher visitantes oficiais em visita à capital,
como se registrou no caso da presença em Minas do presidente da República Campos Salles,

13

Acervo textual do Arquivo Público Mineiro: SA4/2 Cx01.
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em março de 1899. Esta ocasião abriu uma rara oportunidade aos profissionais da imprensa de
percorrerem o Palácio e assim elaborarem preciosos relatos nos quais foram descritos, com
detalhes, os cômodos destinados ao eminente político:
Os aposentos que forão destinados ao illustre hospede ficam situados no pavimento
nobre do palacio, junto ao torreão inacabado do lado esquerdo da fachada, deitando
amplas janellas para o poente, descortinando-se dalli um largo e repousado horizonte.
São os aposentos destinados ao Dr. Campos Salles; o primeiro é uma sala de recepção,
toda atapetada, sendo o tecto e as paredes decorados pela magia do pincel do Sr.
Frederico Steckel.
A mobília de bello styllo, é forrada de seda clara com ramagens; pelas paredes pendem
ricos espelhos de crystal e ao fundo foi collocada uma magnifica téla, trabalho devido
ao pincel de Belmiro de Almeida;14 confrontando com este trabalho está um retrato a
oleo que reproduz com muita fidelidade e precisão a figura do Dr. Campos Salles.
Este aposento comunica com um outro em que está collocada uma luxuosa toilette
servida com um apparelho de prata lavrada. A mobilia é de erable e honra aos
fabricantes Moreira Santos.
O quarto de dormir é decorado e mobiliado com um gosto tão severo quanto apurado,
e como nota interessante, convém consignar aqui que o rico leito que foi collocado no
centro é o mesmo em que dormiu o Imperador na sua derradeira viagem a este Estado.
Além destes aposentos foi destinado ao uso exclusivo do Dr. Campos Salles uma sala
particular de refeições, decorada com suprema elegância e disposta de tal maneira que
contrasta pelas tintas claras e suaves com os outros aposentos. Está enfeitada de flores,
de pequenos objetos de valor, mobiliada com esmero e tendo um esplendido centro
de mesa de crystofle.
A illuminação electrica de todos os aposentos foi disposta graciosa e profusamente
em candelabros e lustres de crystal que dão um aspecto festivo e luxuoso àquela parte
do palacio destinada ao Presidente da Republica. (JORNAL DO COMMERCIO, p. 2,
24 mar. 1899)

Em 1901, agora subordinadas à Inspetoria de Obras Públicas, obras de acabamento
foram levadas avante por Steckel (já estabelecido comercialmente à rua dos Guajajaras) nas
três secretarias da praça da Liberdade, na Secretaria de Polícia e no Palácio. Neste, foram os
seguintes os serviços constantes em nota de serviço datada de 31 de dezembro de 1901:
Soalhos envernizados em 3 aposentos do andar superior 932,80 m2 / Soalho do Salão
de Jantar encerado, com 98 m2 / Pintura de dois vasos artísticos, imitação de bronze,
em os nichos do vão da escada, conforme ajuste em 13 de junho / Imitação de mármore
em 24 pilastras e bases do vão da escada, em 43,10 m2.15

Em setembro de 1902, Frederico Steckel executou pintura dos tetos e paredes dos torreões e
paredes do vestíbulo e salas laterais e dos três tetos do peristilo, no andar térreo do Palácio.
Além dos mencionados trabalhos vinculados à esfera pública governamental, e de tantos
outros de cunho particular, executados em residências, uma obra de sua autoria merecedora de

14
15

A tela referida é Má notícia, datada de1897, do mineiro Belmiro de Almeida.
Acervo textual do Arquivo Público Mineiro: SA4/2 Cx01.
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destaque é a pintura destinada ao forro da capelinha de Santa Iphigenia dos Militares, na qual
se via a representação de um dos milagres devidos à santa de devoção. Instalada em agosto de
1902, estando sobriamente emoldurada, a tela ocupava um quadrilátero de 5 x 3 metros (O
PHAROL, p. 2, 26 ago. 1902).
O Palacete Steckel – trabalho e vida social
Dotado de sólida formação e cultura, Steckel passou a exercer influência significativa
no meio social da capital mineira. Em 1898, empreende a fundação de uma associação
recreativa – a primeira criada na cidade – chamada Club das Violetas, tendo como sede o
Palacete Steckel [Figura 4]. Em 1900, registra-se a constituição de um grupo que se intitulou
Jardineiros do Ideal, composto por doze membros, intelectuais com formação em diferentes
áreas do conhecimento. Eram seus membros: Assis das Chagas, padre João Pio, Prado Lopes,
Josaphat Bello, Ismael Franzen, Ernesto Cerqueira, Affonso Penna Junior, Aurelio Pires,
Edgard Matta, Salvador Pinto Junior, Arthur Lobo e Lindolpho Azevedo (MINAS GERAES,
p. 4, 13 ago. 1900). Utilizando os salões do Club das Violetas, no Palacete Steckel, o grupo,
objetivando fomentar maior estímulo às letras, promover o embate de ideias e o estudo da
história e das artes, organizou uma série de palestras abordando os mais variados assuntos da
cultura.

Figura 4 – Palacete Steckel. Fotografia, s/d.
Acervo do Museu Histórico Abílio Barreto, Belo Horizonte.
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Em 1901, o Palacete Steckel abrigou uma Exposição de Belas Artes, a primeira mostra
pública coletiva realizada na cidade nascente, obtendo expressiva repercussão local.16 Cercada
por grande aparato e protocolar cerimônia, a Exposição foi inaugurada na data comemorativa
de Sete de Setembro, às 14 horas. O evento registrou a presença oficial do presidente do Estado
Francisco Silviano de Almeida Brandão, o qual, à sua chegada ao Palacete, mereceu as atenções
de uma comissão formada pelos senhores Oscar Trompowsky; Prado Lopes; coronel Emygdio
Germano, provedor da Santa Casa; o anfitrião Frederico Steckel; coronel Francisco Bressane,
diretor da Imprensa Oficial e redator do jornal Minas Gerais. David Campista, secretário das
Finanças; Joaquim Dutra; coronel Ribeiro de Oliveira; e o prefeito da capital Bernardo
Monteiro, foram outras presenças oficiais importantes. O ato de abertura contou com as
palavras do orador Luiz Caetano Ferraz sobre o tema “Bellas Artes”. Naquele dia, o Palacete
esteve aberto até às 17 horas, recebendo um público estimado de 500 pessoas, que simplesmente
lotou o recinto. Como forma de promoção, houve o sorteio de um quadro para o público pagante
presente, tendo sido o ingresso vendido ao preço de 500 réis. Lavrou-se um livro de ata na
ocasião, onde foram registrados os fatos relevantes ocorridos na cerimônia de inauguração,
recebendo, a seguir, as assinaturas dos presentes (MINAS GERAES, p. 3, 8 e 9 set. 1901).
No início do mês de novembro, a Exposição recebeu o escritor e jornalista Arthur
Azevedo, que esteve em visita a Belo Horizonte no período de 2 a 12 de novembro. Um breve
comentário de Arthur Azevedo sobre a casa de Steckel e sobre a exposição encontra-se em um
dos artigos da série intitulada “Passeio a Minas”, publicada no jornal O Paiz, no Rio de Janeiro,
tendo sido transcrita, em seguida, nas páginas do jornal Minas Geraes:
Naquelle dia rematei as minhas excursões visitando uma curiosa exposição de pintura,
desenho e gravura, organizada pelo velho artista Steckel no palacete a que deu seu
proprio nome – Palacete Steckel – salon obrigado de todos os bailes, concertos e
conferencias litterarias.
Ali funccionou durante algum tempo uma associação recreativa que se intitulava
Jardim das Violetas, – um titulo cheiroso.17
Os jardineiros faziam dansar as flores ou falavam de assumptos de arte em curiosas
palestras, em que tomavam a palavra Augusto de Lima, o malogrado Arthur Lobo,
Prado Lopes e outros. Infelizmente já não encontrei o Jardim das Violetas.
O Palacete Steckel, obra do seu proprio dono, é decorado com muita profusão, numa
polychromia indecisa, que não fere a vista nem o bom gosto.
A exposição era notavel, – notavel, por ser a primeira realizada em Bello Horizonte,
– não porque alli se encontrassem cousas de pasmar.
Entre os expositores figurava Honorio Esteves, pintor mineiro residente em Ouro
Preto, e muito conhecido em todo o Estado. Aqui no Rio ninguem o conhece. Pois é,
afianço lhes, um paizagista que tem o sentimento da natureza. Não sei porque não tem
16

Em 12 de dezembro de 1897, o pintor Antonio Corrêa e Castro realizou a primeira exposição individual de
pintura na cidade, em ambientes do Grande Hotel, no contexto das festividades que marcaram a inauguração da
nova capital.
17
Na verdade, Club das Violetas.
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mandado alguma cousa ás exposições anuais da nossa Escola de Bellas-Artes
(AZEVEDO, p. 2, 14 dez. 1901). 18

Não há alusão aos demais artistas que participaram da exposição, além do pintor
Honorio Esteves, mencionado na crônica de Arthur Azevedo. Estima-se que tenham tomado
parte obras do próprio Frederico Steckel, entre outros atuantes na cidade. Afirma Raul Tassini
ter o artista Amilcar Agretti conhecido alguns “quadros remanescentes daquela exposição
geral”, como, por exemplo, “uma decoração de um pintor de nome Orlando”, cujo assunto
representava papagaios e outras aves. Teria sido este artista um colaborador no trabalho de
decoração e pintura do Palacete Steckel. Acrescenta Tassini: “Também figuraram vários
retratos do artista notável Honorio Esteves, alguns deles, hoje, na Pinacoteca do Arquivo
Publico Mineiro”. O autor menciona, ainda, ser do seu conhecimento uma fotografia da
exposição, pertencente ao arquivo da Sociedade Artística Oswaldo Teixeira, a qual projetava
incluir no livro de sua autoria, em fase de conclusão, As belas artes em Curral d’El-Rey e Bello
Horizonte (TASSINI, [1947], p. 93-94).
Por um período, Frederico Steckel recebeu como hóspede em Belo Horizonte o pianista
Charley Lachmund, filho de sua irmã Louisa Lachmund, jovem músico que, naquele momento,
despontava no meio musical europeu e brasileiro. Nascido em Nova Iorque, tendo se transferido
para Rio de Janeiro com sua família, recebera, em tenra idade, sua primeira educação musical.
Aos 18 anos, segue para a Alemanha, com o propósito de aperfeiçoar-se nas classes dos
professores Carl Reineck e Robert Teichmüller, concluindo seus estudos superiores no
Conservatório de Leipzig. Já diplomado, após conquistar o “Grande Prêmio Beethoven”
naquela instituição, ao retornar ao Brasil, em 1901, dirige-se primeiramente a Belo Horizonte,
onde demora alguns meses, ao lado do tio, ocasião na qual teve oportunidade de realizar seu
concerto de estreia no país, nos salões do antigo Club das Violetas, no Palacete Steckel, –, um
privilégio para a capital mineira, pois, logo após, retornaria a Alemanha, sem mesmo se
apresentar perante a plateia carioca. Em julho de 1909, residindo então em Berlim, vem ao Rio
de Janeiro – onde terminará mais tarde por se estabelecer –, para realizar recitais e concertos,
que se repetiriam nos anos seguintes. Em novembro de 1911, esteve novamente em visita a
Belo Horizonte. Ao lado de uma profícua carreira profissional de concertista, Charley
Lachmund se tornou um dos mais conceituados professores de piano do Brasil.

18

A publicação semanal da série de crônicas no jornal Minas Geraes, transcritos de O Paiz, deu-se entre 21 de
novembro de 1901 e 3 de fevereiro de 1902. As crônicas foram reunidas e publicadas na Revista do Arquivo
Público Mineiro, ano XXXIII, p. 179-211, 1982.
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O pintor que o século XX esqueceu
Além de promover eventos artísticos memoráveis, como a programação do Club das
Violetas e a Exposição de Pintura de 1901, Steckel, residindo na capital mineira, em meio ao
seu dia a dia de intenso trabalho, procurou manter vivo seu particular interesse pelo exercício
da pintura de cavalete. Em 1898, participou, como artista expositor, da Exposição Geral de
Belas Artes do Rio de Janeiro. Em 6 de maio de 1900, apresentou obras na Exposição ArtisticoIndustrial Fluminense – Commemorativa do 4º Centenario do Descobrimento do Brazil, no Rio
de Janeiro, que se inaugurava. Em 1904, Steckel foi um dos pintores representantes do Estado
de Minas Gerais na Exposição Universal de Saint Louis, nos Estados Unidos, ao lado de Alberto
Delpino e Honorio Esteves. Dessa época, encontram-se datados os quadros: Uma pedreira,
Uma casa no subúrbio e Panorama de Morro Velho, enviados para aquele certame
internacional.19
Alguns historiadores fizeram breves menções à obra pictórica de Frederico Steckel.
Abílio Barreto indicou conhecer um quadro de paisagem de sua autoria, tendo como motivo
uma vista da Fazenda do Cardoso, quadro pintado à época da Comissão Construtora e de
propriedade do Sr. Antônio Baptista Júnior (BARRETO, 1936, p. 168). Raul Tassini, que
também escreveu breve perfil de Steckel, fez referência a alguns trabalhos: quadros
pertencentes ao dr. Argeu Murta, representando alguns aspectos do primitivo arraial de Belo
Horizonte; obras decorativas nas residências de Jorge Davis; obras pertencentes ao dr. David
Campista, que possuía particularmente vasta pinacoteca; e quadros recolhidos no próprio
Palacete Steckel. Menciona, ainda: a obra Passado, presente e futuro, pertencente à família dr.
Oscar Machado; a obra Congresso Agricola, Industrial e Commercial, do acervo do Arquivo
Público Mineiro; os quadros Touradas e Acaba-mundo, este retratando a primeira máquina que
transportou material na capital, ambos de propriedade da família do artista; vários outros
trabalhos constantes da coleção do dr. Flávio dos Santos; e o quadro Cabeça de velho, que
pertenceu ao senhor Benjamim Moss (TASSINI, [1947], p. 137-138)).
O quadro intitulado Congresso Agricola, Industrial e Commercial do Estado de Minas,
celebrava este grande encontro realizado na capital, em maio de 1903. Em sua composição,

19

A Commissão de Representação de Minas Geraes, presidida por Augusto de Lima, enviou para a Exposição
Universal de Saint Louis, nos EUA, nada menos que 67 quadros de pintura e aquarela, reunindo obras de Honorio
Esteves, Alberto Delpino e Frederico Steckel. Alberto Delpino obteve a Medalha de Bronze no certame. Cf.
“Artistas de Minas Gerais na Exposição Universal de Saint Louis de 1904”, em Ricardo Giannetti (2015, p. 159183).
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apresentava o retrato do dr. João Pinheiro, presidente do Congresso, ladeado pelos dos membros
da comissão fundamental. Localizados à esquerda, ao fundo, figuravam jornalistas que
trabalharam junto ao evento e, à direita, três alegorias representando o Comércio, a Indústria e
a Lavoura. O quadro, de grandes proporções, cerca de três metros de altura, sobriamente
emoldurado, era destinado às classes produtoras, tendo sido entregue a Francisco Soucasaux
em outubro de 1903 (O PHAROL, p. 1, 9 out. 1903).
O quadro Abbade Faria, que, segundo Tassini, pertenceu a Margarida Schimid, sobrinha
do pintor, residente em Petrópolis, despertou atenção do meio cultural e artístico local, quando
de sua exposição pública em uma vitrine de loja do comércio, em 1900, como era prática na
época em Belo Horizonte (MINAS GERAES, p. 3, 3 fev. 1900). Pintura de gênero, a obra foi
ideada na figura do sábio ancião Abbade Faria, prisioneiro solitário do Château d’If,
personagem ficcional do drama Conde de Monte Cristo, do escritor francês Alexandre Dumas.
Belo Horizonte na pintura de Frederico Steckel
A obra de pintura de cavalete de Frederico Steckel encontra-se, hoje, inteiramente
esquecida. Entre os quadros até aqui citados, poucos têm localização sabida, raros os que se
encontram em acervos públicos.

Figura 5 – FREDERICO STECKEL: Vista dos prédios das secretarias da praça da Liberdade, 1900
Óleo sobre tela, 34 x 58 cm. Coleção particular, Belo Horizonte. Fotografia: Rafael René Giannetti

Sua obra, pode-se afirmar, não é muito extensa, nem tão variada, que intente abarcar os diversos
gêneros da pintura. Deixa transparecer ter sido praticada em oportunidades nas quais se via o
pintor livre dos inúmeros compromissos de comerciante e nos intervalos das tarefas de
decorador. Provavelmente, praticou-a também para cumprir uma ou outra encomenda ou, ainda,
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com a finalidade de presentear amigos. Contudo, nota-se ter o artista exercido a pintura de
cavalete com alguma regularidade ao longo da carreira. Ainda que modesta, essa produção
merece ser vista com atenção; por sua qualidade, certamente, e, particularizando o período em
que viveu em Belo Horizonte, pelo importante registro iconográfico apresentado nas pinturas
que retrataram a nova capital.
No gênero, uma tela de interesse é Vista dos predios das secretarias da praça da
Liberdade, datada de 1900, tela ofertada ao engenheiro Francisco de Paula Bicalho, responsável
pela sua contratação, em 1897, para execução de obras decorativas em Belo Horizonte. [Figura
5]
No curso dos anos que se seguiram à inauguração da capital, o cenário rústico do arraial
vinha sendo radicalmente transformado, materializando de forma efetiva os planos e os ideais
da Comissão Construtora. O poeta e jornalista Olavo Bilac, que estivera no arraial nos idos de
1894, antes mesmo das primeiras ações dos engenheiros, pôde testemunhar, ao retornar em
1903, a significativa mutação operada no lugar e, impactado pelo que de momento ali
vislumbrava, assim se manifestou em artigo na Gazeta de Noticias, em 24 de maio de 1903:
Em nove anos, um taumaturgo, um milagreiro, um mágico transformou aquele
pacífico e tristonho lugarejo em uma esplêndida cidade. Aplainou-se o solo, destruiuse o mato virgem, a locomotiva acordou os ecos da Serra, canalizou-se a água, e os
palácios saíram da terra, esplendendo ao sol.
Esse taumaturgo tem um nome feminino: chama-se A Coragem... (BILAC apud
DIMAS, 2006, p. 85-86)

Na tela de Steckel, estão evidenciados, na esplanada da praça da Liberdade, os principais
edifícios projetados pelo engenheiro pernambucano José de Magalhães. Cativam a atenção do
espectador e revelam sua importância. O prédio da Secretaria do Interior20 pode ser
imediatamente notado, por apresentar no frontão uma cúpula em meia esfera de interior azul,
que acolhe e dá um destaque celeste ao busto feminino da República. Na fachada principal, o
corpo central avançado – no qual se utilizou na construção das colunas e dos três portais em
arcos, o granito de tom escuro extraído na vizinha pedreira do Acaba-mundo – impõe-se como
uma estrutura por demais severa, em contraste com a cor clara e delicada que reveste todo o
edifício. À direita, pode-se perceber tão-somente uma faixa lateral do prédio da Secretaria das
Finanças.21 O espaço livre que se abre entre as mencionadas secretarias, deixa entrever o prédio
originalmente destinada à Imprensa Oficial, voltado para a rua da Bahia, o qual, já na época da
sua construção, recebeu modificações internas para abrigar a Chefia de Polícia.
20
21

Posteriormente abrigou a Secretaria da Educação.
Mais tarde, Secretaria da Fazenda.
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Já o edifício da Secretaria da Agricultura22 é visto por inteiro, pelo lado posterior, onde
se percebe, em estágio muito primitivo, trecho da rua de Sergipe. O prédio da Secretaria
guardava então, recém-inaugurado, a planta arquitetônica original, sem as intervenções que se
fizeram mais tarde: em especial, a edificação do novo pavimento e os acréscimos nas laterais.
Foram interferências que, infelizmente, alteraram o projeto do engenheiro José de Magalhães,
deram-lhe peso e desproporção, principalmente se a visão apanha e compara o conjunto,
incluindo o Palácio e os outros dois prédios situados no lado oposto da praça, com os quais
estabelece diálogo e busca harmonia.
Todos os prédios até aqui mencionados receberam (e ainda as recebiam em 1900) obras
de acabamento e decoração do próprio Steckel. À esquerda da Secretaria da Agricultura,
encontra-se locado um galpão baixo, de feitio rústico, testemunho das obras que prosseguiam
em execução nos anos que se seguiram à inauguração da capital. É possível que seja esse o
espaço de almoxarifado e oficina de trabalho ocupado pelo artista, conhecido, na época, como
“galpão do Steckel”.
Cortando na diagonal, a avenida do Brasil conserva ainda o aspecto de um simples e
tosco caminho aberto, onde se veem algumas pessoas e animais miniaturizados. Bonito mato
precede a vista, tendo o complemento de uma árvore frondosa no lado direito. Na lateral
esquerda da tela, nota-se um trecho da rua Claudio Manoel, a jusante da praça. Já se encontrava
aberta na largura planejada, aparentemente sem calçamento, dispondo de uma linha de postes
na faixa central. Estacas finas de mudas de árvores acham-se ali recém-plantadas, de um lado e
do outro, percebidas com acuidade pelo pintor. Naqueles dias, em março de 1900, a Prefeitura
da cidade de Minas determinara, em seu plano de melhoramentos, o ajardinamento da praça da
Liberdade, bem como o término da arborização de ruas e praças. Ausentes na pintura de
Steckel, deve-se evocar os jardins originais de Belo Horizonte, inspirados, em essência, nas
propostas estéticas de Paul Villon (1841-1905), arquiteto-jardineiro da Comissão Construtora
e posteriormente da Prefeitura. Naquela época, 1900, Villon conduzia trabalhos no Rio de
Janeiro, tendo deixado em grande parte elaborados os principais projetos de arborização,
canteiros, pontes rústicas e lagos, destinados ao Parque e às praças da capital.
Mantendo semelhante abordagem, a tela Vista da avenida João Pinheiro, datada de
1908, [Figura 6] retrata um local bem próximo à praça da Liberdade.

22

Posteriormente o prédio sediou a Prefeitura e, mais tarde, a Secretaria de Viação e Obras Públicas.
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Figura 6 – FREDERICO STECKEL: Vista da avenida João Pinheiro, 1908
Óleo sobre tela, 35 x 45 cm. Museu Histórico Abílio Barreto, Belo Horizonte.

Concebida no projeto original da Comissão Construtora, em princípio nomeada avenida
da Liberdade, esta importante via teve seu nome alterado, naquele ano de 1908, numa
homenagem ao presidente João Pinheiro da Silva, falecido a 25 de outubro. Seu traçado cumpre
a ligação direta entre a praça da República (atual praça Affonso Arinos, inteiramente
desfigurada) e a praça da Liberdade, onde se estabeleceu a sede do Poder Executivo. A
toponímia original, pautada pelo simbolismo, diz muito sobre o pensamento político dos
membros da Comissão Construtora que formularam a planta da cidade.23 Recebeu,
estrategicamente, na via ascendente em direção ao Palácio Presidencial, edificações das
residências destinadas aos secretários de Estado: a residência do secretário da Agricultura (atual
Museu Mineiro, construção alterada e planta modificada), a residência do secretário das
Finanças (atual Arquivo Público Mineiro, jardins inteiramente descaracterizados) e, no
quarteirão seguinte, a residência do secretário do Interior (parte da atual Escola Estadual
Affonso Penna). Na rua Bernardo Guimarães foi construída a residência do chefe de Polícia.
Pelas cercanias, no bairro chamado dos Funcionários, foram surgindo, ao longo do tempo,
construções particulares que se tornaram também marcos arquitetônicos da época, como o
palacete de Affonso Penna; o palacete do próprio Steckel, à rua dos Guajajaras; o sobrado do
engenheiro italiano Carlo Antonini, à rua da Bahia; e a casa do construtor e industrial Antonio
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Leonardo José Magalhães Gomes (2008) chama atenção para a inteira falta de senso quando são decididas
algumas substituições de nomes dos logradouros de Belo Horizonte, a despeito das razões que os lançaram
originalmente. Assim, denotando o desconhecimento dos legisladores, a praça da República, logradouro onde
nascia a avenida da Liberdade que conduzia ao Palácio do Poder Executivo, recebeu, posteriormente, o nome de
Affonso Arinos, o notável autor de Pelo Sertão, mineiro de Paracatu, advogado, escritor e intelectual, sabidamente
monarquista.
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Teixeira Rodrigues, o conde de Santa Marinha, implantada já além da avenida do contorno
urbano.
Sobre o aspecto dessa Belo Horizonte inaugural, valiosa descrição literária pode ser
encontrada nas crônicas jornalísticas de Arthur Azevedo, anteriormente mencionadas, redigidas
por ocasião da visita que o escritor empreendeu à capital em novembro de 1901:
Nessa primeira visão rápida e fugaz, Belo Horizonte me deu uma bela impressão de
opulência e grandeza. Nenhuma rua: tudo avenidas! Nem uma habitação modesta:
tudo palácios, palacetes, ou casas assobradadas, de aparência nobre, sacrificando ao
jardim uma boa parte do terreno. [...]
Entre os prédios particulares da capital mineira, dignos de atenção, citarei de memória,
os dos seguintes srs: conselheiro Affonso Penna, condessa de Santa Marinha,24
Frederico Steckel, Drs. Antonio Olyntho, Virgilio Bhering, Ludgero Dolabella,
Sabino Barroso... Está visto que me escapam muitos. (AZEVEDO, 1982, p. 184)

No primeiro plano da tela Vista da avenida João Pinheiro tem-se, mais uma vez, a
vegetação característica dos campos, uma herança do Curral d'El-Rey, resistente por muitos
anos nos lotes vagos da cidade. Na faixa lateral esquerda eleva-se uma árvore de porte. Sua
presença favorece a profundidade daquilo que se mostra no plano recuado. Então se percebe,
dado o tratamento cuidadoso do pintor, alguns detalhes das residências que ali despontavam
nos anos iniciais da capital. São apreciáveis os componentes e os trabalhos aplicados nas
fachadas, bem assim o tom avermelhado das telhas que recobrem as casas, todas elas em meio
à gentileza de seus quintais, algo entre a remanescente atmosfera dos pomares rurais e o
ambiente citadino que se queria moderno. Ao fundo, nos morros ondulados e leves do contorno
da cidade, repousa mais uma vez o olhar. O vasto trecho acima apresenta o céu de um azul
pouco atraente, encoberto por nuvens, chegando a ocupar mais da metade da superfície da tela.
Vista da avenida João Pinheiro integra o acervo do Museu Histórico Abílio Barreto,
desde 1959, por doação pessoal do doutor Copérnico Pinto Coelho, então presidente do Instituto
Histórico e Geográfico de Minas Gerais.
Oportunamente postos lado a lado, os dois quadros, Vista dos prédios das secretarias
da praça da Liberdade e Vista da avenida João Pinheiro, revelam, como verdadeiros
documentos visuais, a primeira paisagem de Belo Horizonte. Privilegiam, em suas
composições, aspectos da arquitetura e do espaço urbano propostos no programa original da
Comissão Construtora da Nova Capital. Indicam, ainda, o permanente interesse do pintor
Frederico Steckel em registrar o progresso da cidade que ajudava construir.
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Antonio Teixeira Rodrigues, o Conde de Santa Marinha, nascido em Portugal em 1850, falecera no ano anterior.
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No Rio de Janeiro de Pereira Passos
No correr da primeira década do século, Frederico Steckel se ausenta de Belo Horizonte
por alguns períodos, sendo que, em outubro de 1905, passa a residir novamente no Rio de
Janeiro,25 por ter assumido ali trabalhos importantes, quais sejam, entre outros, algumas
interferências no palácio Guanabara; a decoração em setores do prédio da Associação
Commercial do Rio de Janeiro, à rua Primeiro de Março, cuja rotunda foi inaugurada em
novembro de 1906 (GAZETA DE NOTICIAS, p. 5, 8 nov. 1906), Coube-lhe também a
execução de toda a pintura do Theatro Municipal, em 1909; pinturas no prédio da Santa Casa
de Misericórdia, à rua Miguel de Frias, inaugurada em 8 de maio de 1909 (O PAIZ, p. 2, 8 maio
1909). Naquele momento estavam em curso na região central da capital federal as obras urbanas
renovadoras do prefeito Pereira Passos.
No ensejo de um dos primeiros trabalhos executados quando do seu retorno ao Rio de
Janeiro – o de pintura decorativa de setores do palacete da Associação Geral de Auxilios
Mutuos da Estrada de Ferro Central do Brasil, à rua Visconde de Itauna n. 11 –, comentou o
articulista do Correio da Manhã (p. 3, 3 mar. 1905), ao descrever o interior do prédio: “Desse
bello vestibulo – mais um florão de gloria para o pincel do velho Steckel, que, retirado, há
annos, para Bello Horizonte, estava já quase esquecido nesta Capital, á qual volta rejuvenescido
[...]”.
A representação de Minas Gerais presente na Exposição Nacional de 1908, realizada no
Rio de Janeiro – expressiva comemoração do centenário da abertura dos portos e da chegada
da família real –, não contou com a participação de Frederico Steckel. Contudo, designada pelos
organizadores do evento, coube ao artista a importante incumbência, dividida com o pintor
Rodolpho Amoedo, de realizar as obras ornamentais do Palacio da Exposição, nas quais, os
artistas “[...] dispensando fantasias dispendiosas e nephelibatismos incompativeis com a
natureza do edificio, conseguiram dar ao seu trabalho estas duas qualidades nem sempre
alcançadas: – sobriedade e elegancia”, conforme opinião veiculada em matéria jornalística do
Correio da Manhã (EXPOSIÇÃO NACIONAL, p. 1, 19 jul. 1908).
Ao retomar na Capital Federal sua participação no setor, Steckel reabre seu próprio comércio e
volta à prática costumeira de anunciar seus serviços na imprensa local [Figura 7]
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O quadro Vista da avenida João Pinheiro, datado de 1908, indica ter o pintor mantido contato com Belo
Horizonte no período.
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Figura 7 – Gazeta de Noticias, Rio de Janeiro, p.7, 5 jul. 1910.

Em outubro de 1912, retornará a Belo Horizonte, acompanhado da família, para reativar
seus negócios comerciais na cidade. Recompõe então, na capital mineira – metrópole que agora
trilhava a segunda década de existência –, o ciclo da habitual vida social e artística que cultivara
nos últimos anos do século XIX.

Figura 8 – FREDERICO STECKEL: Passeio Público, Rio de Janeiro, 1920.
Óleo sobre cartão, 23 x 31 cm. Coleção particular, Belo Horizonte.

Já em idade avançada, Steckel, após muitos anos residindo em Belo Horizonte,
experimentou um período de dificuldades. Empobrecido e já bastante idoso, dividiu-se
profissionalmente entre a capital mineira e o Rio de Janeiro, para onde retornou
definitivamente, vendo-se na contingência de seguir sempre trabalhando. Em 1919, aos 85 anos
de idade, o artista mantinha ainda na capital mineira uma fábrica de estuque e, no Rio de Janeiro,
atendia no estabelecimento à rua Visconde Rio Branco, nº 12, e em sua própria residência, à
rua Aristides Lobo, nº 247.26 Um pequeno quadro datado de 1920, retratando um trecho de

26

Em 1919, Steckel ainda mantinha em Belo Horizonte uma Fábrica de Estuque e, no Rio de Janeiro, atendia em
estabelecimento à rua Visconde Rio Branco n. 12 e em sua própria residência, à rua Aristides Lobo, 247.
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paisagem do Passeio Público, revela ter o artista mantido, mesmo durante seus últimos anos de
vida, a prática da pintura de cavalete. [Figura 8] Frederico Steckel morreu no dia 6 de janeiro
de 1921, sendo sepultado no Cemitério de São Francisco Xavier.
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