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Resumo 
 
Esta dissertação tem por objetivo analisar aspectos da trajetória de Virgílio Maurício 

(1892-1937), sobretudo, no que diz respeito à sua atuação artística. Intelectual polígrafo, 

Maurício teve diversas ocupações, atuando no campo da pintura, da crítica de arte e da 

medicina. Na passagem do século XIX para o XX, Maurício iniciou seus estudos em 

arte, sendo premiado pouco tempo depois no Salon da Société des Artistes Français, de 

1913, com uma pintura de nu feminino. Intensamente referenciado na imprensa de seu 

tempo, seu nome não subsistiu à resistência dos pares. Sobre Maurício eram imputadas 

severas acusações, sobretudo, a de não ser o autor de suas obras. A sua atuação abriu 

claramente o debate sobre a moralidade artística e a questão da disputa por posições no 

cenário artístico nacional. Sua produção ainda forneceu elementos para se pensar os 

modelos de representação do corpo feminino, assim como as recomendações 

direcionadas ao corpo da mulher, instituídas pela medicina eugenista no século XX.  

 
Palavras-chave: Maurício, Virgílio, 1892-1937; Pintura; Artes - Século 20 – Brasil; 
Pintores - Brasil 
 
 

Abstract 
 
This dissertation aims to analyze aspects of Virgílio Maurício´s trajectory (1892-1937), 

especially with regard to his artistic performance. Intellectual polygraph, Maurício had 

various occupations, working in the field of painting, art criticism and medicine. In the 

late nineteenth century to the twentieth, Maurício began his studies in art, being 

awarded a short time later at the Salon da Société des Artistes Français, in 1913, with a 

female nude painting. Heavily referenced in the press of his time, his name does not 

outlived due to the resistance of his pairs. About Maurício severe accusations were 

attributed primarily to not being the author of his works. His performance clearly 

opened the debate about artistic morality and the question of competition for positions 

in the national art scene. His production also provided elements to think about the 

female body representation models, as well as recommendations directed to the 

woman's body, established by eugenic medicine in the twentieth century. 

 

Keywords: Maurício, Virgílio, 1892-1937; Painting; Arts – 20 Century – Brasil; 

Painters – Brasil 
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Introdução 

 

Quando analisamos a produção artística da passagem do século XIX para o 

XX, é comum nos depararmos com artistas “esquecidos” pela historiografia da arte 

brasileira. Muitos fatores concorrem para que este esquecimento seja levado adiante, 

como a desvalorização de determinado estilo artístico em detrimento de outro, 

relacionado, por sua vez, a uma renovação do gosto artístico ou a imposições de novas 

correntes que acabam por tomar a frente daquelas que a precederam no cenário artístico. 

Na melhor das hipóteses, os trabalhos esquecidos passam a ser enfileirados nos espaços 

das reservas técnicas de museus e instituições culturais, sendo este, ainda, um destino 

digno. Estas obras de artistas esquecidos ou negados, normalmente tendem a se perder, 

assim como o nome de seus criadores. 

Virgílio Maurício (1892-1937) pode ser enquadrado na categoria dos artistas 

esquecidos, como tantos na História da Arte Brasileira. Alguns motivos podem ter 

contribuído para esse esquecimento. Esteve envolvido em polêmicas em torno da 

autoria de seus quadros, o que certamente colaborou para que o seu nome não fosse 

somente esquecido, mas sofresse até mesmo uma tentativa de apagamento no cenário 

artístico nacional. Uma vez decidido a manter o pincel da tradição acadêmica francesa, 

já no século XX, produziu obras que correspondiam a um gosto tradicional, ainda que 

passadista em pleno século XX, e aos anseios de um colecionismo ainda ativo acerca 

destas obras, como será explorado adiante. Entretanto, encontrou como embate o 

discurso e a produção modernista antiacadêmica, seguido de toda uma produção 

acadêmica que enxergava o modernismo como o elemento artístico fundamental, 

contribuindo para obscurecer ainda mais o seu nome enquanto pintor, assim como 

tantos outros artistas da mesma vertente, que não mereciam mais ser lembrados por 

pesquisadores e museus, sendo acolhidos somente em coleções privadas ou nas reservas 

técnicas1. Sua produção de destaque, pautada, sobretudo, em nus femininos, inclusive 

premiados e destacados em um importante certamen artístico, o Salon da Société des 

Artistes Français, nos anos de 1913 e 1914, balançaram as estruturas artísticas 

                                                           
1 BOIME, Albert. Painted Pomp: setting the world on fire. FRM Magazine [Milão], Dezembro de 1986. 
Disponível em: http://www.albertboime.com/Articles/59.pdf. Texto elaborado na ocasião da abertura do 
Musée d´Orsay, em 1986, responsável por mostrar muitas das pinturas dos artistas pompiers. 
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brasileiras, mas não por se tratarem de nus, e sim por elementos atribuídos à sua 

personalidade e a sua moralidade artística. 

Sobre Maurício, severas acusações foram imputadas, principalmente a de não 

ser o autor de suas telas. Mesmo o trabalho Après le rêve, premiado no referido Salon 

em 1913, era alvo das acusações de seus pares. Artista de trajetória “marginal” tendo em 

vista o sistema instituído, como demonstraremos adiante, Maurício iniciou seus estudos 

ainda em sua cidade natal, Alagoas, com o artista Rosalvo Ribeiro (1865-1915)2. Cedo 

participou de exposições no eixo Rio-São Paulo realizando na sequência exposições em 

outras cidades, até partir, em meados de outubro de 1912 para Paris, com recursos 

próprios, onde rapidamente teria um quadro aceito no Salon, sendo premiado em sua 

estreia francesa. Poderia se tratar de uma trajetória de artista prodígio, cujo rápido 

desenvolvimento fez que com encontrasse cedo ainda a premiação e o reconhecimento.  

Entretanto, não possuía, Maurício, trajetória similar a alguns dos seus pares, 

não tendo frequentado a Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, ou mesmo 

ateliês e escolas em Paris, para onde muitos artistas se dirigiam ainda no início do 

século XX. Sem cursar estas etapas caras e necessárias à maioria dos artistas que 

produziam ainda em consonância às diretrizes acadêmicas, o caso de Maurício era visto 

com estranheza e desconfiança. Parecia pouco provável que um jovem recém saído de 

seu estado de origem, sem ter completado estes caminhos de aprendizado e distinção, 

pudesse se destacar na modalidade escolhida, ainda mais em um Salon que congregava 

alunos de diversas nacionalidades em busca de reconhecimento. Logo, então, 

argumentos contrários e desabonadores da moral artística de Maurício apareceram. O 

jovem artista contrataria artistas franceses vistosos em técnica e colorido, que 

produziriam as obras, ao passo que este somente as assinaria.  

Esta acusação, embora nunca provada de fato, não se descolou do nome de 

Maurício mesmo o que artista produzisse e apresentasse telas em seu país natal. 

Algumas dessas telas, partindo dos esforços de familiares de Maurício que buscaram 

inseri-las em um circuito de visibilidade, integram coleções de museus públicos, sendo 

a porta de entrada para que o seu nome seja acessado.  Um dos elementos que atestam a 

eficácia do apagamento do seu nome reside no fato de que a maioria dos Dicionários de 

arte ou de artistas brasileiros não o mencionam3, segundo Ana Paula Nascimento. 

                                                           
2 Rosalvo Ribeiro é um artista natural de Alagoas (1867 – 1915). 
3 Sobre esse ponto, no levantamento realizado por Ana Paula Nascimento, dos dicionários sobre artistas 
brasileiros mais conhecidos, o único que possui um verbete sobre Virgílio Maurício é o Dicionário crítico 
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Aquele que apresenta um verbete sobre artista, o Dicionário Crítico da Pintura 

no Brasil, de José Roberto Teixeira Leite, se refere desta forma sobre Maurício: 

 

Pintor e crítico de arte brasileiro, sobre cuja a vida e carreira artística 
pouco é sabido, além do fato de ter sido pivô de um escândalo ocorrido 
no Rio de Janeiro – dizia-se que não pintava, apenas adquiria quadros em 
Paris, aos quais acrescentava a própria assinatura, fazendo-se assim, 
passar por pintor. Chegou a ser desafiado por Guttmann Bicho e outros 
para executar uma tela em público, mas se esquivou. Mereceu de 
qualquer modo elogios de críticos e artistas franceses, como François 
Flameng, que nele via “um artista cheio de raça, cheio de savoir faire” 
[...]. 
Curiosamente, a bibliografia brasileira faz um completo silêncio em torno 
de seu nome, raros sendo também os óleos com a sua assinatura que 
aparecem em circulação. Pintor de gênero, de figuras e paisagens, teve 
alguns de seus óleos – L´heure du goûter, Après le bal, Après le rêve, - 
expostos no Salon parisiense. Mas não como pintor, e simcomo crítico, é 
que possui maior importância, tendo sido autor dos livros Algumas 
Figuras e Outras Figuras (1925), nos quais se revela bem mais sensível 
do que seu contemporâneo, Carlos Rubens, por exemplo. Em Outras 
Figuras, é dos primeiro a falar de Henrique Cavalleiro, e mesmo do 
Aleijadinho, não raro desmistifica alguns ídolos, e tem sempre olho para 
perceber a boa pintura, a estréia marcante, o futuro de uma personalidade. 
Ainda em 1935 estampava em O Imparcial um artiguete, no qual dizia do 
então praticamente desconhecido Alfredo Volpi – cuja obra seria um dos 
primeiros a realçar [...].4 

 

Como aponta Leite, as informações sobre Maurício sempre foram escassas, o 

que leva, justamente, a imprecisões5. Talvez, por conta dessas grandes imprecisões e 

informações vagas em relação à vida e carreira do artista, seja mais seguro fundamentar 

a maior importância de seu trabalho como crítico de arte. Maurício teria sido um crítico 

sensível e atento, e, certamente, seu trabalho nesta seara também trouxe contribuições 

ao contexto artístico brasileiro. Entretanto, em posse de um maior número de 

informações sobre a vida artística do pintor, seguramente temos condições de apontar a 

importância da existência de Virgílio Maurício para trazer à tona valiosos debates sobre 

o campo artístico brasileiro.  

Como aponta Leite, ainda hoje, apesar dos esforços de estudiosos como Ana 

Paula Nascimento, a bibliografia brasileira praticamente não considera o artista, assim 
                                                                                                                                                                          

da pintura no Brasil, de José Roberto Teixeira Leite. NASCIMENTO, Ana Paula. As esquecidas 
produções pictórica e crítica de Virgílio Maurício. In: Anais do XXXII Colóquio do Comitê Brasileiro 
de História da Arte / Organização: Ana Maria Tavares Cavalcanti, Emerson Dionísio Gomes de Oliveira, 
Maria de Fátima Morethy Couto, Marize Malta - Campinas: Comitê Brasileiro de História da Arte - 
CBHA, 2013 [2012]. p. 458. 
4 TEIXEIRA LEITE, José Roberto. Dicionário crítico da pintura no Brasil. Rio de Janeiro: Artlivre, 1988. 
p. 528-529. 
5 Uma delas seria apontar, como faz o crítico, que a tela Après le bal foi exposta em Paris.  
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como não encontramos as suas obras circulando em leilões e galerias, visto que aquelas 

as quais temos acesso encontram-se musealizadas em alguns poucos museus. As 

grandes dúvidas em torno de seu nome fizeram com que Maurício fosse um caso a ser 

evitado, ou até mesmo esquecido. A desconfiança continuou rondando seu nome até 

mesmo de forma casual, como quando foi utilizado de forma a exemplificar uma 

situação similar, em texto de Roberto DaMatta publicado recentemente no Estado de 

São Paulo, sob o título “Provas e testemunhos”6. No texto, DaMatta inicia relembrando 

a história de que contava um de seus tios: 

 

[...] ocorrida numa antiga Manaus. Era a saga de um jovem amazonense 
que, por sua conta e risco, e sem nenhuma ajuda das elites locais, seguiu 
clandestino para a Europa,e lá aperfeiçoou o que mais gostava de fazer: 
desenhar e pintar. Era tão bom que logo virou um grande artista. Expôs 
em muitos países e finalmente foi elogiado em Paris, onde recebeu um 
prêmio. Redescoberto, voltou a Manaus, onde foi ambiguamente 
recebido.  
Parte da elite não duvidava do seu talento; um outro lado, porém, dizia 
que sua pintura era demasiado boa para ser de um mestiço e de um 
brasileiro. A inveja (esse pendor nacional) ganhou os jornais, e tal como 
ocorreu em 1917 no Rio de Janeiro com o pintor alagoano Virgilio 
Mauricio, os radicais do ressentimento levantaram uma extremada 
infâmia: os quadros seriam falsos! Eram fabricações encomendadas 
debaixo de pagamento a pintores franceses. O escândalo só poderia ser 
posto a limpo numa prova de talento e um repto foi lançado. O 
amazonense foi desafiado a executar uma obra em público. 
Virgilio Mauricio, cujas obras estão na Pinacoteca de São Paulo, recusou, 
mas o mestiço topou. E, como contava orgulhosamente meu tio, provou o 
seu talento pintando um quadro chamado Pusilanimidade. Mostrava um 
chefe de governo vendendo um segredo militar (talvez um mapa) ao 
comandante inimigo que lhe prometia poder perpétuo e muita grana – 
essas coisas da nossa sífilis política. No Brasil, concluía meu tio numa 
lição inesquecível, o talento tem de ser provado. Já a ignomínia é moeda 
corrente. Qualquer semelhança com o real, amigos leitores, é mera 
coincidência. 

 

O texto de DaMatta, que trata de provas e testemunhos, é claro. Através da 

história do pintor amazonense, julga outra história, a fábula de Maurício, que desafiado 

no Rio de Janeiro em 1914, em Recife, em 1917, na Bahia em 1919, e em outros 

lugares, não procedeu como deveria, ou seja, não provou o seu talento. O destino 

moralizante inevitável para a fábula de Maurício é, nada menos, que a eterna dúvida 

sobre as suas habilidades artísticas. 

                                                           
6  O Estado de São Paulo, 3 de outubro de 2012. Disponível em: 
http://www.estadao.com.br/noticia_imp.php?req=impresso,provas-e-testemunhos,939423,0.htm. Acesso 
em 10 de outubro de 2014. 
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Há, portanto, discursos carregados de desconfiança que circundam o nome 

deste artista, e para se contrapor aos pares que não o aceitavam plenamente enquanto 

pintor, Maurício criou uma narrativa própria para si. Durante a sua trajetória, tentou ao 

máximo obter sucesso em diversas ocupações que empreendeu, ampliando o seu leque 

de relações e a amplitude de seu nome. Paralelamente a isso, Virgílio Maurício 

construiu para si a sua própria narrativa, através do, hoje denominado, “Arquivo 

Virgílio Maurício”, pertencente ao Centro de Documentação e Memória da Pinacoteca 

do Estado. Recolhendo diversos recortes de jornais dentre 1910 e 1937, Maurício pôde 

demonstrar o quanto era referenciado na imprensa de seu tempo, não sendo justificado o 

silêncio que a historiografia imputou sobre o seu nome.   

O “Arquivo Virgílio Maurício”, base para esta pesquisa, espelha, portanto, a 

multiplicidade de ocupações de seu criador. Estão ali registradas a sua atuação como 

artista, crítico de arte, médico, intelectual e homem de sociedade, uma vez que nem 

mesmo as recepções sociais e o dito “bom gosto” de seu autor escapavam aos jornais 

recolhidos. Selecionando trechos que correspondiam à imagem que tinha de si, e 

suprimindo outros tantos que o desfavoreciam, Maurício criou a sua personalidade 

projetada em uma figura vitoriosa no campo artístico e intelectual brasileiro. 

Mesmo em vida e, sobretudo após a sua morte, este discurso não prevaleceu. 

Seu caso foi retomado por personagens, como o crítico Luiz Edmundo, que revisitando 

o fenômeno Virgílio Maurício fez passar à posteridade a dúvida que circundava seu 

nome. Para além dos olhares posteriores que retomaram o assunto, sempre com 

desconfiança. O gênero pictórico sobre o qual Maurício se debruçou, entraria em 

descrédito ainda em vida. Com o advento do modernismo e o destaque de seus 

membros, que buscavam instituir uma arte moderna, longe de qualquer “passadismo” 

que, inclusive, ainda circundava a produção contemporânea, seu nome igualmente não 

era bem visto e a sua produção, autoral ou fictícia, seria tão ruim, que não mereceria 

sequer a discussão de autoria, como pontuou Oswald de Andrade, certa vez7 e cujo 

embate trabalharemos adiante. 

                                                           
7 Este movimento não ocorre somente no Brasil. Boime pontua o movimento modernista, como aquele 
que fez entrar em descrédito toda uma produção acadêmica "Modernist ideals had done much to devalue 
and discredit the historical contribution of art academies and their representatives. The promiscuous use 
of the term 'academic' and it´s almost constant negative implications have made us forget that every major 
artist of the modern era attended some form of art academy". BOIME. Op. cit. 1986. p. 82. 
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Entretanto, este “passadismo”8  em pleno século XX, ainda caudatário e 

impregnado de características do século XIX propiciou, no campo das artes visuais, 

sobretudo na pintura, uma ampla gama de imagens, gêneros e temas. Através de telas 

expostas nos Salões de arte, podemos acompanhar os padrões de um gosto de 

mentalidade de uma época pelas escolhas e soluções dos artistas e pelas condenações ou 

louvores do público. Este século pautado pela influência da arte francesa sustentada 

pelas Academias de Arte, pelos famosos Salões Artísticos, pelos mecenas, 

principalmente os burgueses, e por todo o mercado artístico constituído, não acabaria 

com o findar do século. Há um prolongamento de todo esse sistema artístico na virada 

do século XIX e, mesmo em face das vanguardas artísticas, esta produção subsistiria por 

mais alguns anos, tanto na França como no Brasil9. 

As duas obras de nus femininos de maior destaque na carreira de Maurício, 

hoje pertencentes à Pinacoteca do Estado de São Paulo, Après le rêve, 1912, e L´heure 

du goûter, 1914, permitem, evidenciar a permanência de certos padrões de produção 

artística em pleno século XX. Maurício, ainda caudatário das tendências acadêmicas do 

século XIX, produz obras que dialogam com um perfil específico desta produção, a 

chamada arte pompier. Sua filiação a esta produção artística, entendida aqui como uma 

opção, tem como objetivo retirar a ideia permanente de que os artistas acadêmicos eram 

cegos às novas tendências, e por isso continuavam a produzir conforme a tradição 

proveniente do ensino acadêmico, seja formalmente ou na escolha dos temas10. As telas 

                                                           
8 Como pontua, Ana Maria Tavares Cavalcanti “No entanto, ainda perdura no senso comum a visão 
depreciativa propagada pelos defensores da arte moderna que acusaram os artistas precedentes de terem 
passado ao largo da revolução que se operava na arte europeia do final do século XIX. Os brasileiros 
teriam se mantido tímidos e convencionais, trabalhando segundo uma concepção retrógrada da arte”. 
CAVALCANTI, Ana Maria Tavares. A recepção crítica das obras de arte e o entendimento da 
modernidade no século XIX. In: Anais do XXXIV Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte: 
Territórios da História da Arte, Uberlândia, MG, 26 - 30 de agosto de 2014 / Organização: Marco 
Antonio Pasqualini de Andrade - Uberlândia: Comitê Brasileiro de História da Arte - CBHA, 2015 
[2014]. p.79-80. 
9 Como pontua Carlos Lima Júnior: “A produção artística do século XIX, nomeada como “acadêmica”, 
permaneceu até a década de 1980, de acordo com Jorge Coli, desprezada entre os estudiosos da arte. 
Desde o ‘triunfo do modernismo’, muitos artistas antes renomados tais como Pedro Américo (1843 –
1905),Victor Meirelles (1832 –1903), Rodolfo Amoedo (1857 –1941) passaram a ser vistos como 
“secundários”, e quando lembrados, muitas vezes o foram mediante o crivo modernista, 
perante   o   qual   tal   arte   era   considerada apenas   cópias   de   modelos   europeus. LIMA JÚNIOR, 
Carlos. Um artista às margens do Ipiranga: Oscar Pereira da Silva, o Museu Paulista e a reelaboração 
do passado nacional. Dissertação (Mestrado em Culturas e Identidades Brasileiras). IEB-USP, 2015. p. 
18. 
10 Sobre isso, Caleb Alves aponta em seu estudo sobre Benedito Calixto uma ressignificação da pintura 
acadêmica no fim do século: “A persistência da arte acadêmica, portanto, encontrava sua explicação não 
na inércia dos pintores ligados por formação ou por vínculos orgânicos à Academia, mas na própria 
dinâmica social engendrada com a Primeira República. Esse ponto me levou a uma primeira hipótese: a 
de que a pintura acadêmica teria sofrido um processo de resignificação com o fim do Império. Ou seja, o 
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ainda permitem, assim como o seu Arquivo, investigar a sua produção e trajetória, o 

circuito artístico com que dialogou e as disputas e concepções artísticas que marcaram a 

sua época.  

Para além das obras de nus, o corpo feminino é uma preocupação para 

Maurício, abordando-o do ponto de vista artístico e médico. Longe de parecer algo 

contraditório, os conhecimentos de medicina e arte caminhavam juntos por vezes11. 

Disciplinas como anatomia forneciam o detalhamento do corpo humano, da constituição 

de ossos e músculos, auxiliando os artistas a uma representação fiel às estruturas do 

corpo humano12. 

Maurício iniciou seus estudos em medicina na Faculdade de Medicina do Rio 

de Janeiro, ainda no início da década de 1910. A carreira artística, entretanto, falou mais 

alto neste momento13, sendo que abriria mão dos estudos em medicina, retornando 

somente em 1924. Quando retoma o curso de modo a finalizá-lo havia a exigência para 

que Maurício apresente um trabalho, uma tese. Neste momento, vai aproximar ainda 

mais o seu interesse em arte da sua nova profissão. Maurício escolhe como tema de sua 

dissertação a questão da mulher, associando-a diversos temas como a moda, os esportes, 

a saúde, a beleza e as proporções ideais do corpo. Flertando com os ideais eugenistas 

em vigor no seu tempo, Maurício, através de seus ensinamentos pretendia melhorar a 

saúde e a higiene da mulher de modo a tornar a nação saudável, do ponto de vista físico 

e moral. Neste sentido, a mulher, mais uma vez assume o centro de suas preocupações, 

entretanto, dotada de papel formador de uma sociedade “melhor”14. Em meio ao seu 

estudo médico, não deixa de citar as proporções áureas para o corpo feminino, 

                                                                                                                                                                          

academismo presente na Primeira República não era o mesmo do período imperial.”. ALVES, Caleb 
Faria. Benedito Calixto e a construção do imaginário republicano. Bauru: EDUSC, 2003. p. 28. 
11 Sobre esta aproximação, Stephanie Dahn Batista comenta: “Especialmente o corpo que é alvo das 
disciplinas escolares e estudado na Academia Imperial de Belas Artes se manifesta como um corpo 
disciplinado e controlado por meio das regras neoclássicas idealizantes, as técnicas de desenho como 
princípio da razão e das disciplinas científicas de anatomia e fisiologia. Esse conjunto corrobora para um 
corpo perfeito em representação.”. BATISTA, Stephanie Dahn. O corpo falante: As inscrições 
discursivas do corpo na pintura acadêmica brasileira do século XIX. Tese (Doutorado em História). 
UFPR, 2011. p. 7.  
12 Como pontua Zerner: “Tantas vezes descrito pelos médicos, o corpo enfermo, doente supliciado ou 
morto, é submetido a procedimentos elaborados no coração ou as margens da medicina. Dando provas de 
imaginação, os pintores e os literatos estudaram muito a anatomia, visitaram o anfiteatro, de minuciosos 
exames, leram ou visitaram os médicos.”. ZERNER, Henri. O olhar dos artistas. In: CORBIN, Alain; 
COURTINE, Jean-Jaques; VIGARELLO, Georges (Org): História do corpo: Da Revolução à Grande 
Guerra. Petrópolis: Editora Vozes, 2008. p. 15. 
13 Possivelmente a carreira na Medicina seguia diretrizes familiares, uma vez que entre os irmãos de 
Maurício contavam um religioso, um engenheiro e um advogado, como demonstraremos adiante.  
14 A questão da melhora da sociedade através destes ensinamentos deve ser analisada tendo em vista 
igualmente as questões raciais e o horizonte que a eugenia trabalhava e que serão indicadas no capítulo 3.  
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ilustrando-a largamente com seus trabalhos artísticos, assim como possui um capítulo 

em que disserta sobre o ideal de beleza feminina. Desta forma, vemos que a questão do 

corpo feminino torna-se central para este artista, seja em suas composições pictóricas, 

seja em seus estudos médicos. 

 Atualmente, muitos estudos acadêmicos importantes têm se debruçado sobre a 

produção artística referente ao fim do século XIX e o início do século XX, até a 

consolidação das vanguardas, de modo a preencher a lacuna existente entre estes 

eventos. Nesse sentido, muitos artistas que produziram neste período e não 

estabelecerem, necessariamente, relações com as vanguardas foram esquecidos ou 

sequer tornaram-se conhecidos de pesquisadores e público. Sendo assim, este trabalho 

insere-se no caminho aberto por pesquisadores como Celebonovic, que em seu 

livro Some call it kitsch: masterpieces of a realism bourgeois15, investiga o realismo 

burguês, seus artistas e temáticas e o porquê foram renegados sob a alcunha de “peintres 

pompiers”. Também citamos Thuillier e seu livro Peut-on parler d'une peinture 

pompier?16  e a produção de Ackerman, que renovou os estudos sobre Jean-Léon 

Gérôme17, mestre orientalista que influenciou muitos artistas e, ainda, Boime, que em 

seu texto Painted Pomp18, indica importantes pressuspostos para compreendermos a   

pintura pompier. Esses autores possuem especificidades, mas de um modo geral, 

pensam esta pintura pejorativamente chamada de pompier como uma expressão de sua 

época. Como estes trabalhos apontam, é necessário entendermos a produção desse 

período em seus próprios termos, e não como uma derivação imediata do academicismo 

atuante no século XIX e, ainda menos, a partir dos critérios estabelecidos a posteriori, 

pelos modernistas. 

Para a compreensão da pintura do nu, buscamos o clássico O nu: um estudo 

sobre o ideal em arte19, de K. Clark, que promoveu uma revisão do nu da Antiguidade 

até o século XX, e também o livro de T. J. Clark, Pintura da Vida Moderna: Paris na 

                                                           
15 CELEBONOVIC, Aleksa. Some call it kitsch: masterpieces of bourgeois realism. New York: Harry N. 
Abrams, Inc., 1974 . 
16 THUILLIER, Jacques. Peut-on parler d'une peinture pompier? Paris: Presses Universitaires de 
France, 1984. 
17 ACKERMAN, Gerald  M. Jéan-Leon Gérôme: sa vie, son oeuvre (1894-1904). Paris: ACR Edition, 
1997. 
18 BOIME, Albert. Painted Pomp: setting the world on fire. FRM Magazine [Milão], Dezembro de1986. 
Disponível em: http://www.albertboime.com/Articles/59.pdf. 
19 CLARK, Kenneth. O nu: um estudo sobre o ideal em arte. Lisboa: editora Ulisseia, c.1956. 
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Arte de Manet e de seus seguidores20. Contamos ainda com estudos e interpretações 

renovadoras sobre a questão do nu na passagem do século XIX para o XX, dentre os 

quais citamos os trabalhos de Linda Nochlin21 e Heather Dawkins22.  

No Brasil, nas últimas duas décadas, há uma intensa movimentação de 

estudiosos para recuperar este período localizado entre a Escola Nacional de Belas Artes 

e a Semana de Arte Moderna, sendo aproximadamente trinta anos de “limbo” artístico. 

Na raiz dessa renovação, citamos o livro de J. Coli,“Como estudar a arte brasileira do 

século XIX”23, fundamental para se compreender os pressupostos da pintura acadêmica 

do XIX, pondo abaixo a noção de cópia e de engessamento da arte acadêmica, 

acusações frequentemente feitas ao período. É importante também mencionar o livro de 

J. Murilo de Carvalho, “A Formação das Almas”24, que analisa as questões da arte na 

Primeira República, seus artistas, preocupações. Também é preciso mencionar os livros 

de Márcia Camargos, “Villa Kyrial” 25 e“Entre a Vanguarda e a Tradição”26, que 

buscam compreender também o circuito artístico da Primeira República em São Paulo, 

em um cenário dominado pelo senador-mecenas, o poderoso Freitas Valle, patrono do 

Pensionato Artístico. Pode-se incluir também o trabalho de Ruth Sprung 

Tarasantchi, “Oscar Pereira da Silva”27 , que mapeia as obras do artista fornece 

algumas informações interessantes para se compreender a passagem do Império para a 

República. Ainda citamos o livro de Sergio Micelli, “Nacional Estrangeiro”28, que em 

uma interpretação do modernismo, liga seus artistas às figuras do mecenato paulista, 

rompendo com a ideia de autonomia total do movimento. 

                                                           
20 CLARK, T. J. Pintura da Vida Moderna: Paris na Arte de Manet e de seus seguidores. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2004. 
21 NOCHLIN, Linda. Representing woman. New York: Thames and Hudson, 1999.  NOCHLIN, Linda. 
Renoir’s Great Bathers: Bathing as Practice, Bathing as Representation. In: Bathers, Bodies, Beauty: 
The Visceral Eye. Canadá: Harvard University Press, 2006. 
22 DAWKINS, Heather. The Nude in French Art and Culture, 1870-1910. Estados Unidos: Cambridge 
University Press, 2002. 
23 COLI, Jorge. Como estudar a arte do século XIX? São Paulo: Senac: 2005 
24 CARVALHO, José Murilo de. A Formação das Almas: o imaginário da República no Brasil. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2007. 
25 CAMARGOS, Márcia. Villa Kyrial:  crônica de Belle Époque paulistana. São Paulo: Senac, 2001. 
26 CAMARGOS, Márcia. Entre a vanguarda e a tradição: os artistas brasileiros na Europa (1912-
1930). São Paulo: Alameda, 2012. 
27 TARASANTCHI, Ruth Sprung. Oscar Pereira da Silva. São Paulo: Mercado das Artes, 2006. 
28MICELI, Sergio. Nacional estrangeiro: história social e cultural do modernismo artístico em São 
Paulo. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 
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Tais trabalhos apresentam uma postura revisionista29 que procura destacar a importância 

e as bases sobre as quais a arte produzida sob os parâmetros ditados pela 

academia estava assentada. Além disso, de um modo geral, tecem outros canais para a 

compreensão do período, que escapam ao par artista-obra, inserindo também as 

questões políticas e sociais, como a questão do mecenato, da recepção das obras, 

elementos fundamentais para se compreender o contexto. Tal movimento ocorre 

também na França, como bem assinalam as exposições e publicações recentes 

sobre William Boguereau, Alexandre Cabanel e Jéan-Leon Gérôme, artistas por muito 

tempo “esquecidos”, ou no Brasil Oscar Pereira da Silva, Pedro Weingärtner e Eliseu 

Visconti, que recentemente foram abordados em mostras importantes30. 

Sobre o campo da medicina, adotamos os estudos de Maria Eunice Maciel, “A 

Eugenia no Brasil”31 e Vanderlei Sebastião de Souza, “A eugenia no Brasil: ciência e 

pensamento social no movimento eugenista brasileiro do entre-guerras”32, Maria Izilda 

dos Santos Matos, “Delineando corpos: As representações do feminino e do masculino 

no discurso médico (São Paulo 1890-1930)”33. Para além destes estudos, buscamos em 

Lilia Schwarcz os pressupostos para se compreender o pensamento médico e racial na 

passagem do século XIX ao século XX no Brasil, em seu livro “O espetáculo das raças: 

                                                           
29 Além desses estudos é fundamental citar DAZZI, Camila. Pôr em prática a Reforma da Antiga 
Academia: a concepção e a implementação da reforma que instituiu a Escola Nacional de Belas Artes em 
1890. Tese (Doutorado em História da Arte). Rio de Janeiro: Escola de Belas Artes, 2011. CHRISTO, 
Maraliz de Castro Vieira. Pintura, história e heróis no século XIX: Pedro Américo e “Tiradentes 
Esquartejado”. Tese (Doutorado em História da Arte). Campinas: IFCH: Unicamp, 2005. VALLE, 
Arthur. A pintura da Escola Nacional de Belas Artes na 1ª República (1890-1930): Da formação do 
artista aos seus modos estilísticos. Tese (Doutorado em Artes Visuais). Rio de Janeiro: UFRJ, 2007. 
STUMPF, Lúcia Klück. A terceira margem do rio: mercado e sujeitos na pintura de história de Antonio 
Parreiras. Dissertação (Mestrado em Culturas e Identidades Brasileiras). São Paulo: USP, 2014. PITTA, 
Fernanda Mendonça. “Um povo pacato e bucólico”: costume e história na pintura de Almeida Júnior. 
Tese (Doutorado em Artes Visuais) ECA-USP, 2013. LIMA JÚNIOR, Carlos. Um artista às margens 
do Ipiranga:  Oscar Pereira da Silva, o Museu Paulista e a reelaboração do passado nacional. Dissertação 
(Mestrado em Culturas e Identidades Brasileiras). IEB-USP, 2015. 
30 Exposição “Oscar Pereira da Silva”, Pinacoteca do Estado de São Paulo, 2006; “Pedro Weingärtner: um 
artista entre o velho e o novo mundo”, Pinacoteca do Estado de São Paulo, 2009; “Eliseu Visconti, a 
modernidade antecipada”, Pinacoteca do Estado de São Paulo, dezembro de 2011 a fevereiro de 2012 e 
MNBA do Rio de Janeiro, de abril a junho de 2012.  Ainda devemos acrescentar a exposição “O Eterno 
Feminino”, Pinacoteca do Estado de São Paulo, 1991; “O Desejo na Academia” (1847-1916), Pinacoteca 
do Estado de São Paulo, dezembro de 1991 a março de 1992; e a “Mostra do Redescobrimento, Brasil 
500 anos”, com uma ala do século XIX, Fundação Bienal do Estado de São Paulo, 2000. 
31 MACIEL, Maria Eunice. A Eugenia no Brasil. Revista do Programa de Pós-Graduação em História 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, nº 11, julho de 1999.  
32 SOUZA, Vanderlei Sebastião de. A eugenia no brasil: ciência e pensamento social no movimento 
eugenista brasileiro do entre-guerras. ANPUH – XXIII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – 
Londrina, 2005. 
33 MATOS, Maria Izilda Santos de. Delineando corpos: as representações do feminino e do masculino 
no discurso médico. In: MATOS, Maria Izilda Santos de; SOIHET, Rachel (orgs).  O corpo feminino em 
debate. São Paulo: Editora Unesp, 2003.  
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cientistas, instituições e questão racial no Brasil 1870-1930”34, e na publicação “O 

corpo feminino em debate”, organizado por Maria Izilda Santos de Matos e Rachel 

Soihet, que traz muitas reflexões importantes para pensarmos a questão da educação e 

do que esperava das mulheres e se seus corpos. 

Deste modo, este trabalho pretende contribuir para o processo de revisão da 

produção artística da I República, a partir de um estudo de caso preciso: o da produção 

de Virgílio Maurício. Para tanto tencionamos investigar a sua produção artística, os 

possíveis circuitos artísticos de que fez parte; analisar sua produção de nus tendo em 

vista o lugar que o gênero ocupava no circuito artístico de então, o que passa por atentar 

à sua receptividade; pretende-se ainda compreender de que modo tal produção dialoga 

com a tradição acadêmica estabelecida no século XIX, verificando sua possível abertura 

para inovações plásticas apresentadas a partir dos salões de 1870/1880 na França e 

Brasil. Partindo de sua atuação como médico, pretendemos recuperar as correntes 

teóricas em que buscou se inserir, no caso, a vertente eugenista e como isso se 

manifestou na escolha do tema da saúde da mulher, atentando igualmente para os 

esforços em conjugar medicina e arte. Finalmente, este trabalho debate ainda, um ponto 

central na trajetória de Maurício: a questão da autoria dos quadros e o quanto a sua 

recepção e aceite no campo artístico estava intimamente relacionada à sua moralidade 

artística.        

Deste modo, o capítulo inicial abre com esta preocupação ao mesmo tempo em 

que espelha a trajetória assumida durante pesquisa: desvendando pouco a pouco este 

nome, partimos dos vestígios materiais primeiramente acessíveis da vida e produção de 

Virgílio Maurício, a saber, as obras de nus femininos presentes no acervo da Pinacoteca 

do Estado de São Paulo, hoje musealizados e difundidos ao público. Partindo do aceite 

das obras pelo museu, tencionamos indicar algumas das motivações que levaram à 

doação das mesmas pela família do artista. A luta por reconhecimento do nome de 

Maurício teria partido inicialmente de Maria Cecília da Rocha, cunhada do artista. 

Maria Cecília teria acompanhado Maurício no seu último período de vida, quando este 

buscou os cuidados junto à casa de seu irmão, Miguel Maurício da Rocha. Cecília, 

destae modo, louvando a memória do artista, doa as telas mais referenciadas da carreira 

de Maurício, todas retratando nus femininos, a dois museus públicos, a Pinacoteca do 

Estado e o Museu do Estado de Pernambuco.  

                                                           
34 SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil 
1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.    
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O capítulo 1 ainda pretende dar conta dos motivos que teriam levado o nome 

do artista a tal apagamento, indicando as questões que se colocaram sobre a trajetória 

pouco esclarecida de Maurício e a sempre discutida autoria das telas, pontuada por 

nomes reconhecidos entre os seus pares artísticos, como Presciliano Silva, Guttmann 

Bicho, Theodoro Braga e Antônio Parreiras. No caso de seus pares, mais do que apontar 

a desconfiança em torno da atuação de Maurício, tratava-se de defender seus lugares 

enquanto artistas uma vez que um suposto falsário pretendia se apresentar como tal e 

ainda mais como artista internacionalmente reconhecido. Nem mesmo a morte do artista 

reverteria este caso, sendo Maurício frequentemente lembrado com curiosidade, dúvidas 

e ironias. Percebendo o movimento de exclusão que se operava sobre o seu nome, 

Maurício tentou ampliar o seu reconhecimento, não somente no campo artístico, mas 

em outras esferas, como a crítica de arte e a medicina. Mais do que isso, planejou a 

construção de si, como uma pessoa influente e importante, através do seu “Arquivo”, 

conjunto documental fundamental para esta pesquisa que pretende indicar como o 

próprio artista gostaria de ser visto e qual legado, através de suas memórias, pretendia 

deixar para o futuro. 

Expostas todas as disputas e políticas de exclusão de Maurício, o capítulo 2 

inicia com a trajetória do artista de acordo com a narrativa que criou para si, ou seja, a 

de um artista legítimo e reconhecido. Neste sentido, o capítulo 2 pretende trabalhar o 

surgimento do artista, as suas exposições iniciais até a partida para Paris. Curiosamente, 

os recortes recolhidos por Maurício no momento de sua aparição inicial, indicam que 

alguns críticos esperavam já, uma carreira próspera analisando as suas produções 

iniciais. Partindo deste panorama, o capítulo analisa aspectos da viagem de Maurício à 

Paris em 1912, a sua produção de nus realizada em país estrangeiro e a extroversão 

destas obras, através das exposições no Salon da Société des Artistes Français e na 

crítica de arte, tendo em vista que as obras obtém destaque e ainda a terceira medalha 

para a tela Après le rêve. 

 Após indicar o panorama francês, prosseguimos analisando o retorno de 

Maurício ao Brasil e o quanto em alguma medida havia uma inadequação de sua 

personalidade formada em moldes parisienses em seu país local. Nesse sentido, para 

além da recepção das obras de Maurício e das atividades que empreendeu paralelamente 

à pintura, este capítulo aponta para uma marca de sua personalidade visto como um 

homem de bom gosto, refinado, culto e formado junto à mais alta cultura parisiense. 
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Este personagem, forjado e alimentado pelo próprio artista, um dandy em terras 

tropicais, entretanto, trouxe certos embaraços e incompatibilidades com os meios locais.  

Finalmente, o capítulo 3 traz reflexões sobre a questão da tradição do nu 

feminino, realizando um breve balanço sobre esta produção na passagem do século XIX 

para o XX. Tal recurso é necessário, visto que a pintura de nu feminino passava por 

transformações desde meados da metade do século, acentuando-se em entre as décadas 

de 1880 em diante. O que nos leva a crer que esta representação ainda tinha vigor e 

provocava debates ainda nas décadas iniciais do século XX. Feito este breve panorama, 

podemos apontar com mais segurança quais foram as escolhas e soluções adotadas por 

Maurício em suas composições, identificando os possíveis modelos que utilizou e um 

diálogo com a pintura pompier da passagem do século XIX para o XX, com a pintura 

orientalista e com a fotografia. No último tópico, trabalharemos a atuação de Maurício 

como médico, e a sua visão sobre o corpo feminino, pautado pelas ideias eugenistas. 

Nesse sentido, Maurício atribui um papel importante à mulher contemporânea na 

conformação de gerações mais sadias, aptas na construção de uma nação. Em seu 

estudo, aproxima os ideiais artísticos, tais como a beleza e as proporções às definições 

ideais e harmônicas femininas. Entretanto, excluiu de seu tratado médico, assim como 

das suas telas, qualquer menção racial, direcionando o seu estudo às mulheres brancas.  

O estudo aqui proposto, como já apontamos, pretende contribuir em diversas 

frentes para pensarmos o panorama artístico e social das primeiras décadas do século 

XX. Através de um artista, intelectual e médico, com destaque e plena atividade em 

diversas ocupações, pretendemos fornecer elementos interessantes para pensarmos não 

só a atuação artística, mas questões científicas e sociais relacionadas a este panorama de 

início de século. 
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Capítulo 1. Vestígios de uma existência e o arquivamento de si 

 

 [...] se é que Basra acerta quando sentencia 
que o “Tempo é o pai dos prodígios”. 
Poderá ser.35 
M. Severiano Cardoso 

 
 

 
Este capítulo pretende introduzir o objeto de estudo desta dissertação, centrada 

em aspectos da trajetória do artista alagoano Virgílio Maurício. Obras destacadas e 

premiadas na carreira do artista permaneceram por anos em reclusão no âmbito privado. 

Ao nos debruçarmos sobre as obras e sobre o nome do artista, rapidamente 

compreendemos alguns aspectos deste caráter “marginal” das obras e de seu autor. 

Maurício teria sofrido várias e repetidas acusações que lhe retiravam a autoria de obras 

tão vistosas e premiadas.  

Neste ponto, buscamos compreender os motivos dessa contenda no interior do 

campo artístico nacional, para tanto tentando decifrar os argumentos de seus acusadores, 

bem como aqueles utilizados pelo artista em sua defesa. É importante dizer que, por 

muito tempo, a “tática” de minimizá-lo na história da arte brasileira parece ter surtido 

efeito. Esquecido, sem lugar na maioria dos livros de referência de história da arte 

nacional, Virgílio Maurício é um típico caso cujo nome sofreu uma política de 

apagamento, levada adiante por seus contemporâneos e por personagens e discursos 

posteriores. 

No intuito de rechaçar, ainda em vida, esse processo, Maurício elabora o seu 

próprio arquivo pessoal, de modo a atribuir valor ao seu nome, à sua obra, e às diversas 

atividades que empreendeu durante a sua trajetória, entre elas a medicina e crítica de 

arte. Em posse deste importante conjunto documental, pudemos explorar as suas 

potencialidades e lacunas, de modo a contribuir com o panorama artístico brasileiro do 

início do século XX, assim como rever os discursos dominantes acerca de sua vida e sua 

obra. 

 

 

 

                                                           
35Correio de Aracaju, Aracaju, 6 de março de 1920. Livro de Recortes nº 20.  
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     1.1Vestígios materiais de uma existência 

 

 Antes da reformulação da exposição de longa duração do acervo da Pinacoteca 

do Estado, cuja inauguração ocorreu em outubro de 2011, era possível ver a tela de 

grandes dimensões L´heure du goûter, exposta em um dos corredores do museu, fora 

das salas expositivas. Apesar de sua impressionante dimensão para uma pintura de nu, o 

espaço não a favorecia, assim como o nome do artista que a produziu, Virgílio 

Maurício, também não podia ser facilmente relacionado aos expoentes da pintura 

nacional que figuravam no interior das salas, como Almeida Júnior, Oscar Pereira da 

Silva, Eliseu Visconti, entre outros.  

 

 

Os quadros L’heure du goûter e Après le rêve (ao fundo) na exposição de longa duração da Pinacoteca do 
Estado de São Paulo, entre 1998-2010. Apud NASCIMENTO, Ana Paula. “As esquecidas produções 
pictórica e crítica de Virgílio Maurício”. Brasília, Outubro de 2012. Comunicação proferida no XXXII 
Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte “Direções e Sentidos da História da Arte”, 2012. 
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[imagem 1.0] Virgílio Maurício. L´heure du goûter [A hora da merenda], 1914. Óleo sobre tela, 236 x 
334 cm. Acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo, Brasil. Doação de Miguel Maurício da Rocha e 
filhos, 1975. Crédito Fotográfico: Isabella Matheus 

 

Com a reformulação do espaço expositivo, foi possível apreciar a tela por 

alguns meses, como parte integrante da exposição “O nu além das academias”36, 

iniciativa da então curadora da instituição, Ana Paula Nascimento, e também a tela 

Après le rêve37, outra pintura de nu do mesmo autor, que passou a integrar a exposição 

de longa duração do acervo, ambas com reproduções nos referidos catálogos.  

                                                           
36 NASCIMENTO, Ana Paula. O nu além das academias. São Paulo: Pinacoteca do Estado, 2011. 
37 PICCOLI, Valeria & NASCIMENTO, Ana Paula. Uma história da arte no acervo da Pinacoteca. 
(Catálogo de Exposição). São Paulo: Pinacoteca do Estado de São Paulo, 2011. 
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Vista da exposição "O nu além das academias". Acervo Cedoc/Pinacoteca do Estado de São Paulo. 
Crédito Fotográfico: Clóvis Ferreira França, 2011. 
 

 
[imagem 1.1] Virgílio Maurício, Après le rêve, 1912, óleo sobre tela. 100 x 195 cm. Acervo Pinacoteca 
do Estado de São Paulo (doação Sra. Miguel Maurício da Rocha e filhos, 1975). Crédito Fotográfico: 
Isabella Matheus 

 

Antes disso, estas obras puderam ser vistas em exposições dentro e fora da 

instituição38, sendo a tela L´heure du goûter a que obteve o maior êxito expositivo, 

                                                           
38 Dentre elas, a tela L´heure du goûter obteve maior visibilidade a partir do momento que ingressou no 
acervo da instituição, sendo exposta nas seguintes exposições: “Eros e Thanatos”, entre 10 de agosto e 10 
de outubro de 1988, Pinacoteca do Estado; “Arte Brasileira, da Academia à contemporaneidade”, 
inaugurada em 1 de janeiro de 1992, não foi possível verificar a data de término da exposição, Pinacoteca 
do Estado; “Um olhar crítico sobre o acervo do século XIX- Reflexões iconográficas e memória”, de 27 
de dezembro de 1994 a 1 de maio de 1995, Pinacoteca do Estado; “O eterno feminino”. De 15 de 
fevereiro a 30 de abril de 1991. Pinacoteca do Estado, curadoria Maria Alice Milliet e Dalva Abrantes; “O 
desejo na Academia”, de 14 de dezembro de 1991 a 15 de março de 1992, Pinacoteca do Estado, 
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sendo exibida em um número maior de mostras e, inclusive, figurando como 

representante do acervo na exposição por ocasião de comemoração do centenário da 

Pinacoteca, no Centro Cultural Fiesp, em 200539.  

As obras de Maurício que hoje fazem parte da coleção do museu foram doadas 

em 1975 pela família do artista, durante a breve gestão de Alfredo Gomes40  e 

constituem importantes fontes para iluminar a atuação de um artista que teve o seu 

nome paulatinamente subtraído do meio artístico brasileiro após a sua morte.  

A doação das obras foi levada adiante por Maria Cecília Maurício da Rocha41, 

poetisa e escritora brasileira, cunhada de Maurício. Maria Cecília inicia o processo de 

doação em carta datada de 15 de fevereiro de 1974, oferecendo à Pinacoteca do Estado 

alguns quadros de Virgílio Maurício. Á medida em que o processo de doação avança, 

temos os registros das motivações que norteiam esta doação, assim como a posição da 

instituição no aceite de tais telas. 

Em 22 de julho de 1975, o diretor Alfredo Gomes se posiciona da seguinte 

maneira ao Secretário da Cultura, Ciência e Tecnologia, sr. José E. Mindlin42: 

 

Tenho a honra e o prazer de comunicar a Vossa Excelência haver 
recebido, nesta data, acima epigrafada, os quadros L´Heure Du Goûter e 
Orientale [Aprés le rêve], do pintor Virgílio Maurício, oferecidos pela 
Viúva Miguel Maurício da Rocha e Filhos, detentores da respectiva 
propriedade. 
O ato encerra o Processo [...] iniciado com a proposta de doação feita 
pela referida Senhora em 15 de fevereiro de 1974, recebendo 
pronunciamento favorável da Câmara de Artes do Conselho Estadual de 
Cultura, por seu, então, Vice-Presidente, Doutor Pedro Antonio de 
Oliveira Ribeiro Neto, em 10.10.74, salientando que se tratava de "pintor 
de nomeada, que viveu em São Paulo durante muito tempo, tendo aqui 
papel destacado no setor artístico dos Anos Vinte.” 
[...] Há, pois, motivo de júbilo ao assinalar a auspiciosa ocorrência ora 
ultimada, enriquecendo-se, tão significativamente, o acervo da Pinacoteca 
do Estado. 

                                                                                                                                                                          

curadoria de Ivo Mesquita; 100 anos da Pinacoteca: a formação de um acervo. Centro Cultural Fiesp, São 
Paulo, de 16 de agosto a 16 de outubro de 2005, exposição por ocasião de comemoração do centenário da 
Pinacoteca. A tela Après le rêve foi exposta na mostra “Um olhar crítico sobre o acervo do século XIX- 
Reflexões iconográficas e memória”, de 27 de dezembro de 1994 a 1 de maio de 1995 na Pinacoteca do 
Estado e atualmente faz parte da exposição de longa duração do acervo “Arte no Brasil: uma história na 
Pinacoteca de São Paulo”, Pinacoteca do Estado, desde 15 de outubro de 2011. 
39  ARAÚJO, Marcelo (Dir.). 100 anos da Pinacoteca: a formação de um acervo. São Paulo: Pinacoteca 
do Estado/Centro Cultural FIESP, 2005.   
40O escritor Alfredo Gomes assume a direção da Pinacoteca do Estado em 1975. Neste mesmo ano a 
historiadora e crítica de arte, Aracy Amaral, assume a direção do museu até o ano de 1979. 
41 Maria Cecília Maurício da Rocha (1903-2001) era esposa de Miguel Maurício da Rocha (1901-1970), 
engenheiro, matemático e irmão de Virgílio Maurício. 
42 Ofício PE 73/75 de 22 de julho de 1975. Fundo Pinacoteca do Estado de São Paulo. Acervo Cedoc / 
Pinacoteca do Estado de São Paulo.  
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 Alfredo Gomes, encaminha, então, agradecimento à Maria Cecília pela doação 

firmada, em correspondência de 24 de julho indicando a chegada das duas telas, L´heure 

du goûter e Après le rêve, identificada erroneamente como Orientale, mais uma vez 

apontando o parecer de Pedro Antonio de Oliveira Ribeiro Neto43: 

 

[...] Creia Vossa Senhoria que externo em nome da Pinacoteca do Estado, 
sincero, justo e alto júbilo além do testemunho de profundo 
reconhecimento pelo gesto generoso de enriquecer o acervo de um dos 
mais notaveis centro artistico (sic) do Pais.  
Outrossim, a alegria se acentua considerando o elevado merecimento da 
obra artística de Virgilio Mauricio, consagrada em nossa Terra e no 
Exterior. 
Ao ser apreciado o sensibilizante oferecimento chamado a pronunciar-se, 
o eminente acadêmico Pedro Antonio de Oliveira Ribeiro Neto, Diretor 
do Museu de Arte Sacra acentuou em seu parecer que as telas eram de 
autoria de "pintor de nomeada [...].” 
Seria ocioso realçar a significação da obra de Virgílio Maurício, já 
exaltada por mestres nacionais e estrangeiros, merecendo, ampla 
divulgação [...]. 

 

Pelo posicionamento de Alfredo Gomes, diretor da instituição, fica evidente que as 

obras são recebidas com entusiasmo, salientando o “elevado merecimento da obra 

artística” de Maurício, consagrada no Brasil e no exterior, enfatizando, ainda, que as 

telas merecem ampla divulgação. 

Em resposta ao diretor Alfredo Gomes, em carta datada de 18 de agosto de 

197544, Maria Cecília, inicia a sua missiva indicando ter recebido do diretor uma carta 

datada de 21 de julho do mesmo ano45 em que a instituição noticia a chegada “das telas 

da autoria de Virgílio Maurício”, enviadas por Maria Cecília “como doação da Família 

do Prof. Miguel Maurício da Rocha à Pinacoteca do Estado”. Após este intróito, Maria 

Cecília esclarece alguns pontos da sua proposta de doação. A carta deixa transparecer 

que a intenção inicial era doar à Pinacoteca do Estado quatro obras de Maurício, a saber: 

                                                           
43 O parecer completo de Pedro Antonio de Oliveira Ribeiro Neto está inscrito no verso deste ofício e diz 
o seguinte: “A doação dos quadros do pintor Virgílio Maurício à Pinacoteca do Estado, de que trata a 
inicial de fls. 2, deve ser aceita e agradecida pela Secretaria. Trata-se de pintor de nomeada, que residiu 
em São Paulo durante muito tempo, tendo aqui papel destacado no setor artístico dos Anos Vinte. São 
Paulo – 10-10-74”. Ofício PE 75/75, de 24 de julho de 1975. Fundo Pinacoteca do Estado de São Paulo. 
Acervo Cedoc / Pinacoteca do Estado de São Paulo. 
44A carta em questão encontra-se na pasta “Virgílio Maurício”, na Biblioteca Walter Wey, Estação 
Pinacoteca.  
45 Na realidade, a carta de Alfredo Gomes é datada de 24 de julho de 1975.  
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Après le rêve, L´heure du goûter, Orientale e Après le bal46. Tal intento não foi 

plenamente adiante por conta de uma solicitação do museu de Pernambuco, que teria 

requisitado obras do artista para seu acervo:  

 

Em vista de solicitações anteriores do Museu de Pernambuco, deliberamos 
satisfazê-los enviando para lá dois dos quadros que constavam na lista 
primitiva entregue à Pinacoteca. Trata-se do Orientale e Aprés le bal. Os 
enviados para aí são L´heure du goûter e Après le rêve.47 

 

 

 

[imagem 1.2] Vírgílio Maurício, Orientale, entre 1912 e 1914. Óleo sobre tela. 153 x 104 cm. Acervo 
Museu do Estado de Pernambuco  

 
                                                           
46 No entanto, nas fichas catalográficas pertencentes ao Museu de Pernambuco, as quais tivemos acesso, 
ambas as obras aparecem com o título “Nu”. Agradecemos a equipe do Museu pelo gentil envio.  
47 Carta de Maria Cecília Maurício da Rocha. Pasta “Virgílio Maurício”, Biblioteca Walter Wey, Estação 
Pinacoteca.  
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[imagem 1.3] Vírgílio Maurício, Après le bal, 1916. Óleo sobre tela. 236 x 136 cm. Acervo Museu do 
Estado de Pernambuco  

 

Uma fotografia da tela Orientale, inclusive, integra o dossiê do processo de 

doação das obras à Pinacoteca, juntamente com uma imagem de um pequeno estudo 

para a tela L´heure du goûter, que não integrou a proposta de doação em questão e não 

sabemos o seu paradeiro atual. Por isso há um equívoco entre os nomes das pinturas na 

carta do diretor Alfredo Gomes.  
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Processo de Doação 32-74 PE. Folha 19. Fundo Pinacoteca do Estado de São Paulo. Acervo Cedoc / 
Pinacoteca do Estado de São Paulo. 
 

 

A escolha da Pinacoteca para abrigar as obras de Maurício é justificada no 

documento por meio de elogios à instituição e à figura do diretor: “Eis porque nos 

convencemos do acerto na escolha da Pinacoteca do Estado, ora sob sua inteligente e 

dedicada direção, para depositária das mais belas telas de Virgílio”, entretanto, a 

justificativa maior parece estar em um parágrafo antes:  

 

Para os da família isto representa muito, dada a promoção que poderá 
advir à obra artística de Virgílio, bastante desconhecida da geração atual. 
Além do mais estamos certos de que serão conservadas e preservadas de 
possíveis desgastes.  
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De certa maneira, isto significa também cultuar a memória do artista. 
 

Não sabemos até o momento quais instituições estavam no leque de 

possibilidades da família Maurício da Rocha para efetuar a doação. De qualquer modo, 

a escolha de um museu público sediado em São Paulo, parece fornecer esperanças de 

que a obra tão “desconhecida da geração atual” possa entrar em um circuito de maior 

visibilidade, assim como o nome de seu autor48. A frase que encerra este trecho, e indica 

o desejo de “cultuar a memória do artista” também é elucidativa do quanto esta 

memória estava esquecida, uma vez que a própria carta aponta para a invisibilidade de 

seu nome.  

Em vida, Virgílio Maurício, não obteve a visibilidade almejada, pois jamais 

conseguiu ter um quadro seu adquirido por um museu público em cidades importantes, 

como, Rio de Janeiro, capital do país, ou São Paulo, que por conta da fundação da 

Pinacoteca e das políticas de fomento à prática artística, como o Pensionato Artístico, 

despontava como um centro promissor para os artistas. Também não obteve jamais uma 

bolsa de aprimoramento artístico. Suas telas que, como veremos, foram aclamadas e 

premiadas na França, centro artístico para onde eram enviados muitos dos bolsistas 

laureados aqui no Brasil, parecem não ter despertado a atenção dos patronos da Primeira 

República paulista, os quais adquiriam quadros para as suas coleções privadas. Ao que 

tudo indica, os mais reconhecidos quadros de Virgílio Maurício, inclusive o premiado 

Aprés le rêve, permaneceram com o artista e, posteriormente, quando da sua morte, com 

a família, levando em torno de 62 anos para figurarem em uma coleção pública, através 

de doação. 

Junto à carta que noticia a chegada das telas, é também enviado um documento 

que resume muito brevemente a atuação de Maurício, tal documento será analisado no 

decorrer deste trabalho, pois trata-se de uma fonte interessante para se pensar como o 

                                                           
48 A Pinacoteca do Estado de São Paulo é um museu do Governo do Estado de São Paulo fundado em 
1905, por iniciativa do governo e de mentores como Freitas Valle e Ramos de Azevedo. Historicamente, 
o foco do museu direcionou-se para a arte do século XIX e meados do XX, embora atualmente também 
possua uma forte orientação para arte contemporânea. A história da Pinacoteca também está ligada, de 
certa forma, ao fomento artístico no Estado de São Paulo através do Pensionato Artístico, órgão criado 
pelo Governo, em 1912, com o intuito de fornecer apoio para que estudantes destacados obtivessem uma 
bolsa de estudos para aprimorar a sua formação. Como parte do regulamento, o pensionista, ao término do 
subsídio, deveria doar dois trabalhos para compor o acervo do então recém criado museu. Nesse sentido, 
pode-se afirmar que o gosto dos patronos do Pensionato influenciava as escolhas dos bolsistas e, 
consequentemente, as propensões estéticas predominantes dentro da Pinacoteca do Estado. Para maiores 
informações sobre este tópico, consultar CAMARGOS, Márcia. Op. cit. 2011. p. 33-34; ARAÚJO, 
Marcelo. Op. cit. 2005. p. 62. Sobre a questão dos gostos vigentes na Primeira república em São Paulo 
ver MICELI, Sérgio. Op. cit. 2003. 
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artista poderia querer ser apresentado49. O documento inicia indicando breves dados 

biográficos de Maurício, como sua filiação e muito rapidamente passa para a sua 

atuação artística. Pontua-se que Maurício iniciou sua carreira sob a orientação de 

Rosalvo Ribeiro, “pintor alagoano de renome, formado em Paris” e prossegue: 

 

Depois de pintar e de expor no Brasil, Virgílio seguiu para Paris, a 
exemplo de seu mestre, ainda bem jovem.  
No convívio e na escola dos grandes da arte pictórica francesa, aprendeu 
muito.  
Produziu obras que deram destaque a seu nome, merecendo aplausos e 
francos elogios dos pintores que na época dominavam em Paris. 
 
 

O texto ainda se debruça sobre o período parisiense de Maurício, indicando o 

seu mérito em ser aceito no Salon des Artistes Français e ter o seu quadro reproduzido 

no catálogo: 

 

Pintou “L´heure du goûter” que participou do Salão de 1914, com nome 
no catálogo e reprodução do quadro no mesmo. Conseguir isto não era 
fácil, aparelhando-se com os mais famosos artistas que expunham em seu 
próprio país. 

 
 

Ter um quadro aceito no mencionado Salon da Societé des Artistes Français 

era um trunfo importante para os artistas de um modo geral, como será analisado no 

capítulo 2, sobretudo para aqueles estrangeiros que buscavam neste evento um 

reconhecimento, cujo atestado de qualificação e sucesso era plenamente aceito em seus 

países de origem. É ainda citado no breve documento biográfico que Virgílio Maurício 

deixou álbuns de dedicatórias que noticiam o seu sucesso, com a presença e comentários 

e notas de célebres pintores “as mais honrosas que se possam obter”. O documento 

ainda cita alguns outros trabalhos de destaque de Maurício como as telas Après le bal e 

“Cabeça de velho”.  

Em seu retorno ao Brasil, o documento descreve a mobilidade de Maurício em 

território nacional, tendo habitado o Recife, além de Rio de Janeiro, São Paulo e Belo 

Horizonte, onde faleceu em 13 de dezembro de 1937. A breve biografia se encerra 

ressaltando as diversas ocupações de Maurício50: 

                                                           
49 É possível que esta breve biografia tenha sido escrita por Maria Cecília. 
50Ainda ao final do documento é indicado o envio de algumas fotocópias das páginas de autógrafos 
referidas no texto. 
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Além de pintor, era médico, jornalista e escritor, deixando várias obras 
publicadas.  
Militou no jornalismo até os últimos dias. 
Fundou e manteve na Capital paulista uma revista por nome “O 
MENSÁRIO DE ARTE”.51  
 

É evidente que tanto a carta de doação quanto este documento foram elaborados de 

forma a justificar a importância da doação das obras à Pinacoteca, por isso, o foco na 

atuação artística de Maurício, e não no jornalismo, na medicina ou na crítica de arte. As 

obras oferecidas em doação constituem um importante trunfo para verificar o quanto a 

trajetória e a relevância do nome de Maurício estavam atrelados à sua produção 

artística. Uma vez tendo o seu nome apagado, ironicamente, e em larga medida, pela sua 

controversa atuação artística no campo brasileiro, em que estas telas sustentaram um 

amplo debate, sendo tomadas como atestado de sucesso ou fracasso artístico, restam, 

ironicamente, as próprias telas como testemunhos para acessar uma tortuosa e rica 

trajetória pessoal que pode trazer à luz muitos debates sobre o ambiente artístico 

brasileiro das primeiras décadas do século XX. 

Mesmo que o nome de um artista seja ofuscado momentaneamente, sobram 

vestígios de sua existência, diligentemente alocados às margens dos discursos 

estabelecidos. A conservação de obras de arte, nesse sentido, apresenta-se como o mais 

importante e acabado elemento do fazer artístico capaz de abrir a porta para o nome de 

um artista, e constitui, portanto, uma valiosa evidência para os estudiosos da arte e da 

cultura, uma vez que estes objetos estão presentes em um mundo cuja seleção, retenção 

e descarte são elementos constantes na vida dos artefatos artísticos. 

Quando se trata de obras premiadas e aclamadas, é compreensível que o tempo 

aja como perpetuador destes objetos, garantindo que o nome de seu autor não seja 

esquecido. No caso de Maurício, no entanto, podemos afirmar que o elemento 

responsável por conservar estas obras, e a sua identidade artística, após a sua morte 

esteve alocado no campo do afeto familiar. Artista de vida breve, Maurício passou o 

                                                           
51Maurício publicou pelo menos três livros de crítica de arte, cujos títulos são “Algumas Figuras” (1918), 
“Outras Figuras” (1925), e “O Trapézio da Vida” (1929); após a formação tardia em Medicina, pôde se 
debruçar sobre o tema hospitalar no Rio de Janeiro e sobre a saúde da mulher, através da publicação 
“Ouvindo a Sciencia: o Problema Hospitalar” (1926), e a tese “Da Mulher- Proporções-beleza-
deformação-hygiene” (1926). Maurício ainda desenvolveu atividades editoriais, fundando a revista “O 
mensário de arte” em 1923, e atuando entre 17 de junho e 25 de novembro do mesmo ano, na então recém 
criada sessão “Bellas Artes: pintura e esculptura”, da qual era responsável, no jornal Gazeta de Notícias, 
tendo colaborado em 23 edições, correspondendo ao intervalo acima citado. Ainda teve seus textos 
publicados em diversos jornais.  
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último período de sua vida em companhia do irmão Miguel Maurício da Rocha, em 

Belo Horizonte, onde faleceu em 1937. Nesse período, convalescente, estreitou suas 

relações afetivas com a cunhada, Maria Cecília, a responsável pela doação das obras. 

Maria Cecília ofertou as obras cinco anos após a morte de seu esposo, Miguel. É 

possível que a retenção das obras por parte de familiares de Virgílio Maurício tenha 

alguma relação com os significados e debates morais atrelados a estas telas, inclusive, 

na aceitação e recepção no interior de uma família tradicional52. O ato de doação, então, 

entraria na chave da demonstração de afeto e reconhecimento por parte de Maria Cecília 

para com o artista e familiar que acompanhou nos últimos momentos da vida. 

As obras integrantes da doação em 1975 para a Pinacoteca do Estado, uma vez 

musealizadas e integrando recortes expositivos, constituíram o primeiro contato desta 

pesquisa com o nome de Virgílio Maurício. Portanto, é fundamental atentar para a 

história de circulação e recepção das mesmas dado que, como bem pontua Appadurai, o 

estudo da biografia dos objetos permite que compreendamos os significados que as 

sociedades atribuem a eles: 

 

Mesmo que nossa abordagem das coisas esteja necessariamente 
condicionada pela idéia de que coisas não têm significados afora os que 
lhes conferem as transações, atribuições e motivações humanas, o 
problema, do ponto de vista antropológico é que esta verdade formal não 
lança qualquer luz sobre a circulação das coisas no mundo concreto e 
histórico. Para isto temos de seguir as coisas em si mesmas pois seus 
significados estão inscritos em suas formas, seus usos, suas trajetórias. 
Somente pela análise destas trajetórias podemos interpretar as transações 
e os cálculos humanos que dão vida às coisas. Assim, embora de um 
ponto de vista teórico atores humanos codifiquem as coisas por meio de 
significações, de um ponto de vista metodológico são as coisas em 
movimento que elucidam seu contexto humano e social.53 

 
 Portanto, a retenção de obras importantes, participantes de um circuito 

amplamente e abertamente valorizado é um fator que merece investigação detalhada, 

combinando elementos da circulação destas obras com a trajetória artística de Virgílio 

Maurício e a sua aceitação ou recusa enquanto artista no campo brasileiro. A inclusão 

de tais pinturas em um museu público, consagrado pelo sistema artístico, é algo 

importante para a compreensão de uma história da obra de arte calcada não apenas no 

                                                           
52 Como veremos adiante, entre os irmãos de Virgílio Maurício, temos um clérigo de reputação firme, 
Dom José Maurício da Rocha, que ocupou o posto de Primeiro Bispo da cidade de Bragança Paulista.  
53APPADURAI, Arjun. A vida social das coisas: as mercadorias sob uma perspectiva cultural. RJ: 
EDUFF, 2008. p. 17. Grifos ao autor. 
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momento de sua realização, mas também de sua sobrevivência e circulação através do 

tempo, como bem aponta Castelnuovo: 

 

Sua conservação, sua própria sobrevivência é, portanto, estritamente ligada à 
história de sua recepção, à história da apreciação que no tempo receberam. É 
assim que se efetuou a seleção, é assim que certas obras foram conservadas e 
outras se perderam54. 

 

 
Nesse sentido, compartilhamos a preocupação de ordem metodológica com os 

referidos autores, a de que os sentidos das obras de arte não podem ser compreendidos 

apenas por meio de sua gênese, novamente para tanto baseamo-nos em Castelnuovo que 

afirma: 

 

Podemos considerá-las, citando mais uma vez Baxandall, um depósito de 
relações sociais (relações entre artista e cliente, entre artista e público) mas 
seu vínculo com a sociedade não termina no momento em que se cumpriu a 
gênese. A partir desse momento, elas vivem no tempo, esquecidas ou 
transmitidas, respeitadas ou destruídas, são objetos de um repetido filtro 
social, e quando chegam a sobreviver são reinterpretadas, revistas, 
revisitadas. 
Se a história da gênese tem um limite preciso, o acabamento, mais dilatado 
no tempo, longínquo, é o limite da recepção.55 

 
 

Sendo assim, a presente dissertação parte inicialmente das duas obras de 

Maurício, que tiverem maior visibilidade, para visitar aspectos da trajetória de seu autor. 

Estas obras, uma vez musealizadas, constituíram o ponto de partida deste trabalho, 

permitindo acessar o nome de Maurício e a sua presença no início do século XX.  Tão 

importante quanto traçar o histórico destas obras, é traçar a trajetória de seu autor, 

investigando os elementos que estão por trás do seu desaparecimento na historiografia 

brasileira. 

 

1.2 Disputas no cenário artístico brasileiro: o apagamento de um nome 

 

                                                           
54CASTELNUOVO, Enrico. Retrato e Sociedade na Arte Italiana: ensaios de história social da arte. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2006. p.133-134. 
55 CASTELNUOVO, Enrico. Op. cit. 2006, p. 193. Baxandall se posiciona da seguinte maneira sobre 
isso: “Pois um quadro representa para nós algo mais que um objeto material: implicitamente 
consideramos que ele contém não só a história do processo de trabalho de um pintor, mas também a 
experiência real de sua recepção por parte dos espectadores”. BAXANDALL, Michael. Padrões de 
Intenção: a explicação histórica dos quadros. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. p. 38-39. 
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Desde meados do século XIX, as monografias de artistas constituem um campo 

vigoroso e profícuo de conhecimento dentro da história da arte, embora, como pontue 

Castelnuovo, “nem sempre – e, com freqüência, até mesmo raramente – contribui para o 

conhecimento da história social dos artistas”56. Mesmo a história social dos artistas, 

segundo o autor, teve um desenvolvimento limitado em duas direções, operando sobre 

as condições materiais de trabalho dos artistas, ou sobre a sua psicologia ou seu mito57. 

Como aponta Nathalie Heinich, em suas reflexões sobre a emancipação do 

artista, as biografias tiveram um papel fundamental: 

 

Enfin, la troisième forme du privilège acquis, grâce à l´émancipation  de 
le univers artisanal, par le nom de l´artiste, fut l´apparition de biographies 
d´artistes qui permettaient le passage à la postérité nom seulement de son 
nom, mais de son histoire personelle. Une premiére categorie très 
spécialisée, de biographies d´artistes, fut inaugurée dans l´Italie de la 
première moitié du XVIe siècle par Vasari, sous forme de um recueil 
collectif consagré exclusivement aux artistes. Mais, l´introduction des 
peintres et des sculpteurs dans les biographies générales, ces "vies des 
hommes illustres" rassemblant divers catégories de célebrités, eut lieu 
plus tardivement: elle n´apparaît pas en France avant la toute fin du 
XVIIe siécle, sous la plume de Perrault [...]. Puis, dans le courant du 
XVIIIe, la publication des biographies des peintres et des scupteurs se 
normalisa peu à peu jusqu´à la apparition - fort, tardive, elle, - d´ouvrages 
entièrement dediés à un artiste: phénomène dont le caractère aujourd´hui 
familier permet mal de saisir à quel point il est récent.58  

 
 

Ou seja, seguindo o modelo da “vida dos homens ilustres”, e muitas vezes, 

atreladas a uma visão de história da arte tradicional, as monografias contribuíram para 

fortalecer um certo  cânone artístico. Entre os artistas que mereciam figurar em um 

estudo único, frequentemente eram escolhidos aqueles que já haviam colhido os louros 

do reconhecimento pelo sistema artístico, os grandes “mestres”. Nesses estudos os 

elementos artísticos se mesclavam a atributos como vocação e precocidade, traçando 

uma linha única e inescapável de reconhecimento e virtude artística. Em contrapartida, à 

margem das fileiras das biografias dos grandes mestres e modelos, inúmeros outros 

artistas carecem de estudos de suas obras, trajetórias e posicionamentos, tanto no meio 

artístico nacional quanto internacional. Para estes, quanto mais os anos passam, mais o 

                                                           
56 CASTELNUOVO. Op. cit. 2006. p. 190-191. 
57 Idem, ibidem, p. 190 – 191. 
58 HEINICH, Nathalie. Être artiste: les transformations du statut des peintres et des sculpteurs. Paris: 
Klincksieck, 1996. p. 27.  
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esquecimento se torna evidente, e seus nomes, mesmo outrora conhecidos, hoje figuram 

nas fileiras do esquecimento. Sobre isto, é importante recuperar a colocação de S. 

Meltzoff: 

 

Desaparecimentos e descobertas devem ser examinados, visto que a perda 
de um pintor pode ser para o historiador da arte da mesma importância 
que a perda de uma batalha para um historiador político59.  

 

Nesse sentido, ao realizar tal exame sobre a “perda” de um pintor, abrem-se 

possibilidades de estudos sobre sobrevivência, desaparecimentos e seleções de artistas, 

em diversos momentos históricos, atentando não só para os esquecimentos, mas levando 

em conta igualmente as políticas de apagamento do nome. Sendo assim, devemos 

questionar: o que leva ao “desaparecimento” de um artista? Ou de um modo mais 

específico, quais são as operações necessárias para que um nome, outrora conhecido e 

referenciado seja sistematicamente apagado? Neste ponto, é necessário fazer uma 

distinção entre esquecimento e apagamento, uma vez que cada caso de apagamento e 

seleção merece ser cuidadosamente estudado, sendo que os motivos destas práticas 

podem variar de acordo com os diferentes períodos históricos.  

Pensando no contexto do autor aqui estudado, Virgílio Maurício, que viveu entre 

o fim do século XIX e início do século XX, podemos pontuar algumas possibilidades. 

Um artista que, por ventura, tenha produzido em seu tempo mas, por  diversos fatores, 

não engendrou relações sociais que marcassem seu nome e colaborassem para um 

reconhecimento, isso inclui, no período em questão, ingressar em um sistema artístico  

reconhecido, composto por circuitos expositivos nacionais e, em alguns casos, 

internacionais, fomentado por críticas na imprensa especializada, e eventualmente, 

figurar em alguma coleção de destaque. Sem esse reconhecimento, possivelmente, seu 

nome se tornará rarefeito com o passar do tempo, configurando um esquecimento.  

Por outro lado, temos o artista que em vida figurou nestes circuitos, sendo 

recebido em salões e circuitos expositivos nacionais e internacionais, referenciado na 

imprensa, tendo telas adquiridas por coleções particulares. Nesse caso, dificilmente 

podemos interpretar o desaparecimento de seu nome como um esquecimento, sendo 

necessário evidenciar as políticas de “apagamento”60, normalmente realizadas por 

                                                           
59 MELTZOFF, S. apud. CASTELNUOVO, Enrico. Op. cit. 2006. p. 192. 
60 Esta idéia foi desenvolvida pensando no caso específico de Virgílio Maurício, partindo da análise de 
seu arquivo e do número elevado de jornais que o referenciava de forma positiva ao longo dos anos. Não 
seria viável pensar no caso de um esquecimento, uma vez que engendrou relações em diversas esferas 
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terceiros, com motivações diversas. Possivelmente, Virgílio Maurício, se enquadra nesta 

segunda categoria.  

O artista nasceu em Lagoa da Canoa, no Estado de Alagoas, em 1892. Tratava-

se de um Estado que não participava de forma intensa do circuito artístico mais ativo no 

país, nesse momento representado por São Paulo e Rio de Janeiro, sendo 

economicamente não muito vistoso no cenário nacional. A sua família, por sua vez, se 

não era rica, gozava de um certo conforto, e influência, possivelmente, visto que seu pai 

enveredou pela carreira política em Alagoas, e seus filhos, homens, conseguiram 

formação superior em cursos como Direito, Engenharia, ou mesmo alcançaram altos 

postos na hierarquia religiosa.  Como já pontuamos, além de pintor, Maurício atuou 

também como médico, crítico de arte e jornalista. Como artista, assinou um conjunto 

significativo de telas tendo, inclusive, sendo premiado no Salon des Artistes Français 

de 1913. Todas estas ocupações foram largamente referenciadas na imprensa 

contemporânea, sendo seu nome periodicamente citado. A repercussão de suas 

ocupações nos jornais da época foi coletada e organizada por Maurício em um arquivo 

próprio, como será analisado adiante. Dada a extensão desse material, sabemos hoje que 

Maurício era plenamente conhecido em seu tempo. A voracidade com que recolhia 

vestígios pode servir de indício de que o autor, ainda em vida, possuía consciência das 

políticas de apagamento que o rondavam. Sendo assim, o que pode ter ocorrido para o 

apagamento de seu nome? 

Casos de apagamento devem ser analisados individualmente, pois podem estar 

relacionados a uma multiplicidade de fatores, associados ou não, e envolvem desde e 

formação e filiação artística, reconhecimento da qualidade de uma produção, o estilo 

artístico desenvolvido, até mesmo elementos da personalidade do artista. Somado a isso 

há também disputas por posicionamentos no meio artístico, que podem acabar 

privilegiando certas correntes e seus representantes, ao mesmo tempo em que oculta os 

demais. Sobre esta questão, recorremos a Pierre Bourdieu. Ao questionar o “que faz de 

um artista um artista, em oposição a um artesão ou a um pintor domingueiro?” o autor 

discorre sobre a lógica do campo artístico: 

 

[...] E, para explicar essa espécie de milagre da transubstanciação que está 
no princípio da existência da obra de arte, e comumente esquecido, é 
evocado brutalmente através de demonstrações de força a maneira de 

                                                                                                                                                                          

com sucesso. Através das idéias de Pierre Bourdieu, presentes neste trabalho, e da premissa de disputa no 
interior do campo, formulamos o conceito de apagamento do nome nos termos acima citados. 
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Duchamp, é preciso substituir a questão ontológica pela questão histórica 
da gênese do universo, no seio do qual se produz e se reproduz 
incessantemente, por uma verdadeira criação contínua, o valor da obra de 
arte, isto é, o campo artístico61.  

 

A perspectiva relacional defendida pelo autor traz a idéia de que o valor da obra 

de arte depende de sua assinatura, ou seja, de ser ela produzida por um sujeito 

específico, o artista, o qual, por sua vez, é também o produto de um campo artístico ao 

longo de sua história. Ou seja, é a história do campo, de seu processo de autonomização, 

que produzirá a crença nos artistas como indivíduos dotados de capacidades singulares, 

cujos produtos serão reconhecidos como obras de arte. Nesse sentido, a condição do 

artista, e das obras que realiza, adquirem sentidos e valores diferentes conforme o lugar 

e o período em que são produzidos. Tal processo passa pela disputa entre diversos 

agentes e grupos tentando impor suas obras, estilos, faturas, procedimentos, como os 

mais legítimos em um determinado campo concorrencial. A história da arte tende a reter 

os vencedores, que foram justamente aqueles que conseguiram impor suas “marcas” em 

seu tempo.  

A idéia do campo como um lugar de concorrência no qual os vencedores são 

tomados como os mais legítimos, e os perdedores são fadados ao anonimato pode ser 

interessante para o caso aqui estudado. No entanto, é fundamental olhar para as 

características particulares do campo artístico no Brasil Em meados das décadas de 

1910 e 1920, podemos perceber que havia um meio artístico em constituição, mas de 

forma desigual no país. Enquanto o Rio de Janeiro contava com pelo menos uma Escola 

de Belas Artes instituída desde 1826, os demais estados brasileiros ainda davam os 

primeiros passos na formação de seus sistemas artísticos de forma bastante díspar, com 

a instituição de escolas e de espaços expositivos, a solidificação de um espaço de 

recepção e avaliação das atividades artísticas por uma crítica62. Mesmo assim, veremos 

pelas próprias falas presentes nos discursos dos críticos e dos envolvidos no sistema 

                                                           
61BOURDIE, Pierre. As regras da arte: Gênese e estrutura do campo literário. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1996. p. 325. 
62 Os demais estados, possuíam geralmente Liceus de Artes, como o caso de São Paulo, ou mesmo de 
Alagoas, que funcionavam como locais de extroversão das obras de modo mais ou menos ativo, sendo 
que o Liceu de São Paulo, no início na década de 1910 sediou diversas exposições. Paralelamente à isso, 
artistas davam aulas particulares aos interessados, como configura o caso de Maurício ainda em Alagoas. 
A crítica de arte aparecia de modo mais ou menos consolidado, devido à movimentação artística do local, 
sendo São Paulo, por exemplo, um local que contava com uma crítica estabelecida em alguns veículos, 
como pontuou Tadeu Chiarelli em seu estudo sobre Monteiro Lobato. CHIARELLI, Tadeu. Um jeca nos 
vernissages: Monteiro Lobato e o Desejo de Uma Arte Nacional no Brasil. São Paulo: EDUSP, 1995. 
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artístico brasileiro em desenvolvimento, as ações ainda eram incipientes configurando 

muitas vezes, um campo ainda em formação. Em um sistema exíguo, a batalha por 

reconhecimento e pela manutenção deste status era intensa.  

Nesse sentido, ainda de acordo com Bourdieu antes de falarmos da atuação de 

um artista é necessário desnudar os mecanismos sociais que permitem a transformação 

de um indivíduo em um artista: 

 

[...] Trata-se de descrever a emergência progressiva do conjunto dos 
mecanismos sociais que tornam possível a emergência do artista como 
produtor desse fetiche que é a obra de arte; isto é, a constituição do 
campo artístico (no qual os analistas, e os próprios historiadores da arte, 
estão incluídos) como lugar onde se produz e reproduz continuamente a 
crença no valor da arte e no poder de criação de valor que pertence ao 
artista. O que conduz a recensear não apenas os indícios de autonomia do 
artista (tais como os revelados pela análise dos contratos, como o 
aparecimento da assinatura, de afirmações da competência específica do 
artista ou do recurso, em caso de conflito, à arbitragem dos pares, etc.), 
mas também os indícios da autonomia do campo, tais como a emergência 
do conjunto das instituições específicas que são a condição do 
funcionamento da economia dos bens culturais: lugares de exposição 
(galerias, museus, etc.), instâncias de reprodução dos produtores (escolas 
de belas artes etc.), agentes especializados (marchands, críticos, 
historiadores da arte, colecionadores etc.), dotados das disposições 
objetivamente exigidas pelo campo e de categorias de percepção e de 
apreciação específicas, irredutíveis às que são utilizadas na existência 
ordinária e capazes de impor uma medida específica do valor do artista e 
de seus produtos63.  
 
 

Este trecho de Bourdieu é modelar pois insere uma série de características que estão na 

base do surgimento de um artista, envolvendo sua  autonomia, assim como a do próprio 

campo artístico, que através de seus espaços de formação, legitimação, regulamentação 

exibição e codificação fomentam o próprio lugar do artista e a sua produção. Ou seja, 

não existe o artista por si só, ao contrário, ser artista é uma condição atrelada a 

mecanismos mais amplos de definição e reconhecimento. Por isso mesmo o campo 

artístico assume muitas vezes a forma de um campo de batalha, em que a defesa das 

posições está atrelada a disputas diversas. 

Entretanto, o campo artístico não é algo estanque, sobretudo quando se 

apresenta em vias de desenvolvimento. Ele é fruto de seu contexto e reflete e fomenta as 

disputas geradas nestes mesmos contextos. Nesse sentido, a fala de Bourdieu recomenda 

atenção às categorias de apreciação e julgamento que os artistas utilizam frente aos 

                                                           
63BOURDIEU, Pierre. Op. cit. 2005. p. 326. Grifos nossos. 
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próprios trabalhos em detrimento da produção de outros, pois essas apresentam-se 

ligadas às diversas posições sociais ocupadas no interior do campo. Assim como chama 

a atenção para as falas dos historiadores, que também utilizam de esquemas 

classificatórios oriundos destas lutas nas análises de seus objetos: 

 

Assim, as categorias empregadas na percepção e na apreciação da obra de 
arte estão duplamente ligadas ao contexto histórico: associadas a um 
universo social situado e datado, constituem o objeto de usos eles 
próprios socialmente marcados pela posição social dos usuários. A maior 
parte das noções que os artistas empregam para se definir ou para definir 
seus adversários são armas e apostas de lutas, e muitas das categorias que 
os historiadores da arte aplicam para pensar seu objeto não são mais que 
esquemas classificatórios oriundos dessas lutas e mais ou menos 
habilmente mascarados ou transfigurados. Inicialmente concebidos, a 
maior parte do tempo, como insultos ou condenações [...] esses conceitos 
de embate tornam-se pouco a pouco categoremas técnicos que graças à 
amnésia de gênese, as dissecações da crítica e as dissertações ou as teses 
acadêmicas conferem um ar de eternidade. 
Se existe uma verdade, é que a verdade é uma aposta de lutas; e se bem 
que as classificações ou os julgamentos divergentes ou antagonistas dos 
agentes comprometidos no campo artístico sejam indiscutivelmente 
determinados ou orientados pelas disposições e os interesses específicos 
associados a posições no campo a pontos de vista, o fato é que são 
formulados em nome de uma pretensão à universalidade, ao julgamento 
absoluto, que é a negação da relatividade dos pontos de vista64.  

 

 As postulações de Bourdieu podem ser muito fecundas para iluminar o caso aqui 

estudado. A produção de Virgílio Maurício desde o início primou por uma associação às 

produções ditas acadêmicas65 realizadas no fim do século XIX e início do XX. Após seu 

aprendizado inicial, realizado junto ao ateliê de Rosalvo Ribeiro, artista formado pela 

Academia Imperial de Belas Artes e pela Académie Julian, em Paris, prosseguiu aliado 

a uma produção artística contemporânea que frente às vanguardas, assumia um caráter 

cada vez mais tradicional. Maurício, uma vez em Paris, circuito artístico plenamente 

reconhecido, fez a opção pela pintura de nus femininos para ingresso no Salon des 

Artistes Français, sendo aceito em duas ocasiões. Maurício, entretanto, enfrentou 

diversas polêmicas durante a sua vida, sendo a mais grave delas o questionamento da 

autoria de seus quadros em diversos momentos de sua trajetória artística. Mesmo no 

                                                           
64 BOURDIEU, Pierre. Op. cit. 2005. p. 331-332 
65 Entendemos aqui a produção acadêmica como aquela realizada no interior da Academia, ou em 
consonância às diretrizes acadêmicas vigentes. No caso de Maurício, o mesmo não pertencia a alguma 
Academia, mas buscou uma produção formal e temática em consonância com estas diretrizes. Longe de 
encarar a produção acadêmica como atrasada, buscamos compreendê-la em seus próprios termos e em 
relacionada ao seu contexto. 
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início de seu despontar artístico, Maurício já era alvo de boatos que encontravam 

repercussão na imprensa. 

Durante a I Exposição Brasileira de Belas Artes, ocorrida em São Paulo, no 

Liceu de Artes e Ofícios, Maurício participou com o envio de alguns quadros. Na 

ocasião, uma polêmica envolvendo jornais do Rio de Janeiro acerca da exposição, 

tomou conta das páginas de jornais paulistanos. Podemos ver por publicações de “O 

Estado de São Paulo”, que a imprensa carioca, das poucas vezes que mencionou a 

Exposição de Belas Artes de São Paulo o fez de forma desleal, segundo o ponto de vista 

dos paulistas. Em publicação do jornal “O Estado de São Paulo” de 8 de janeiro de 

1912, vemos uma longa nota versando sobre a exposição Brasileira de Belas Artes e a 

sua repercussão em jornais cariocas.  

 

Como frizante exemplo dessa indiferença e dessa má vontade, há o 
curioso fato de serem raros os jornais do Rio que se tem dignado de 
dedicar meia dúzia de linhas a esta exposição de belas artes em S. Paulo, 
e há o fato ainda mais curioso de alguns jornais da mesma cidade só 
terem lembrado de que tal exposição existe para dizerem a respeito coisas 
absolutamente falsas acerca de pormenores absolutamente secundários. 
[...] Outra folha, diária, consagrando também pela primeira vez, meia 
dúzia de de linhas à exposição de S. Paulo, declara que ali foram 
admitidos muitos trabalhos “sem grandes méritos artísticos” e que o 
catálogo menciona “com retumbância incomparável” o nome de “certo 
mocinho” dando-o, falsamente, como premiado no “Salon” de Paris. Ora, 
o que se lê no catálogo da exposição paulista, a respeito desse “mocinho” 
que é o sr. Virgílio Maurício, vem a ser tudo por junto o seguinte.   
“46 - Maurício, Virgílio. Natural de Alagoas. Resid. Praia do Russell, 94, 
Rio. Ex-aluno de Rosalvo Ribeiro e Détail.” (Segue-se a lista dos 
quadros)66. 

 

Em outra publicação de “O Estado de São Paulo” em 13 de janeiro de 191267, o 

jornal publica duas cartas de Amadeu Amaral, secretário da Comissão Executiva da 

Exposição de Belas Artes, direcionadas às redações cariocas68. Na primeira delas, 

redigida em 5 de janeiro de 1912 endereçada ao jornal “A Notícia”, Amaral pondera que 

as informações publicadas pelo periódico são “completamente falsas e malévolas”, 

rebatendo as colocações publicadas com diversos argumentos.Na mesma página de “O 

Estado de São Paulo”, é publicada uma segunda carta de Amaral destinada à redação de 

                                                           
66 O Estado de São Paulo, São Paulo, 8 de janeiro de 1912.  
67 O Estado de São Paulo, São Paulo,13 de janeiro de 1912. 
68 O Estado de São Paulo, São Paulo, 13 de janeiro de 1912, p. 7. Agradeço a Pedro Nery por 
compartilhar as informações referentes à sua pesquisa sobre a formação inicial do acervo da Pinacoteca 
do Estado de São Paulo, inclusive o catálogo da Primeira Exposição Brasileira de Belas Artes. 
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“A Tribuna”, datada de 8 de janeiro de 1912, que diz respeito à atuação de Virgílio 

Maurício: 

 

Ilmo. sr. Redator chefe, 
Tendo lido n´”A Tribuna” que o catálogo desta exposição se refere ao 
pintor Virgílio Maurício com “retumbância incomparável”, dando-o 
como premiado no “salon” de Paris, peço-vos declarar que nada disso é 
verdade. Junto vos remeto um exemplar do catálogo [...] a única 
referência que se faz ao sr. Mauricio é a seguinte: 
MAURÍCIO, Virgílio. Natural de Alagoas. Resid. Praia do Russel, 94, 
Rio. Ex-aluno de Rosalvo Ribeiro e Détail. 
Como vedes, não há retumbância alguma, nem a mais ligeira alusão a 
qualquer espécie de prêmio [...]. 

 
 

A carta encerra enfatizando que as informações que constam no catálogo foram 

fornecidas pelos próprios artistas, não tendo a comissão julgadora a necessidade nem os 

meios de confirmá-las. A questão da premiação francesa, embora tenha sido levantada 

por jornal carioca, não passou despercebida pelos veículos paulistanos. “O Pirralho”, 

jornal comandado por Oswald de Andrade, não deixa de comentar o fato com ironia: 

 

O governo francês, sabendo do sucesso universal que tem feito em São 
Paulo o jovem artista Virgílio Mauricio Gloria de Madre Deus do Angú – 
resolveu encomendar-lhe uma segunda edição da Gioconda para o 
Louvre.69 
 
 

Em outra edição, comentando alguns trabalhos da Primeira Exposição 

Brasileira de Belas Artes, em 1911, vê-se a seguinte menção: 

 

Virgílio Maurício é natural de Madre de Deus do Angú ou qualquer 
recanto bucólico d´um estado lá de cima, onde a vida é bíblica e ingênua 
como o artista. Porque, francamente, Virgílio Maurício é ingênuo 
querendo fazer acreditar que seus quadros tem valor e tiveram honrosas 
menções na Europa.  
Ataque a um comboio é o título da sua melhor borracheira. Os soldados 
franceses de um lado são todos de pau. Os alemães são de borracha. A 
tudo falta movimento, espontaneidade. Tudo é convencional e bobo.70 

 

Como apontam os debates publicados em “O Estado de São Paulo”, realmente, 

o catálogo da Primeira exposição Brasileira de Belas Artes não faz menção a prêmios, 

assim como não destaca de forma alguma o nome de Maurício. Através da 
                                                           
69 O Pirralho, 6 de janeiro de 1912. p. 9.  
70 O Pirralho, São Paulo, 13 de janeiro de 1912. p. 4. 
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documentação disponível, sabemos que a primeira incursão internacional do pintor se 

deu em meados de outubro de 1912, sendo que entre os anos de 1910 e 1911, o jovem 

artista fez as primeiras aparições em exposições nacionais, como veremos adiante. Não 

sabemos qual a fonte desta notícia de destaque na França, se foi fornecida pelo próprio 

artista ou se é resultado de um mal entendido. O fato é que neste momento, Virgílio 

Maurício ainda não havia saído do Brasil, não possuindo condições de ser ganhador de 

um prêmio internacional em salão francês. Outro fato que chama a atenção é a filiação 

não bem explicada de Maurício à Édouard Detaille, famoso pintor francês de batalhas e 

cujo ateliê se localizava na França. A associação fornecida pelo artista não se sustenta, 

pelos mesmos motivos acima expostos, e foi realizada de forma imprudente, através do 

aprendizado inicial de Maurício com Rosalvo Ribeiro71, este, sim, aluno de Detaille em 

sua temporada francesa.  

Para além destas questões menores, Maurício se veria envolvido em diversas 

polêmicas sobre a autoria de seus quadros. Como pontua Ana Paula Nascimento: 

 
Em maio de 1916 está em Recife, onde realiza uma exposição com obras 
de sua autoria e de seus alunos no salão nobre do Teatro Santa Isabel, por 
volta de1916. Na ocasião, surge na imprensa a denúncia de que o 
principal quadro da mostra, L’heure du goûter [A hora da merenda], não 
era de sua autoria. A boataria espalha-se,com partidários do artista e 
contrários. Em meio ao ambiente tumultuado, o pintor tenta organizar 
uma recepção para seus admiradores, mas o evento é proibido pela 
polícia. Com a negativa do encontro, lança-se um desafio: que o artista 
produzisse obra semelhante à tela realizada na França; segundo algumas 
notícias, pinta então Après le bal [Depois do baile]. Outros autores 
afirmam que tal se deu no Rio de Janeiro, naquele mesmo ano, pois corria 
o comentário de que aquelas obras haviam sido encomendadas em Paris a 
hábeis pintores, e Maurício, jovem abastado, apenas as assinava. Foi 
então desafiado pelo também pintor Guttmann Bicho (1888-1955) a 
executar uma pintura em público, o que poria um ponto final na 
discussão. Indignado, Virgílio Maurício recusa a proposta. A negativa 
apenas reforçou em seus desafetos a convicção de que as telas que 
sempre trazia no retorno de suas viagens não eram de sua autoria.72 
 
 

                                                           
71   Rosalvo Ribeiro é um artista natural de Alagoas (1867 – 1915), frequentou a Academia Imperial de 
Belas Artes e a Academie Julian, tendo estudado com Léon Bonnat e Jules Lefebvre. Após a estada 
parisiense, voltou ao Brasil, fixando-se em seu estado natal dedicando-se ao ensino. FREIRE, Laudelino. 
Um século de pintura: apontamentos para a história da pintura no Brasil de 1816 a 1916. Rio de Janeiro: 
Typ. Röhe, 1916.p. 516. 
72 NASCIMENTO, Ana Paula. A contribuição editorial de Virgílio Maurício no jo rnal Gazeta de 
Notícias em 1923. Anais do XXXIII Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte /Organização: 
Ana Maria Tavares Cavalcanti, Emerson Dionísio Gomes de Oliveira, Maria de Fátima Morethy Couto, 
Marize Malta - Campinas: Comitê Brasileiro de História da Arte - CBHA, 2014 [2013]. p. 276-277.  
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Realmente, as acusações de que não era autor de seus quadros tomaram maior 

dimensão entre 1916 e 1917, quando Maurício já detinha a medalha de bronze no Salon 

des Artistes Français de 1913, alcançando, inclusive, amplo debate na imprensa, como 

será visto adiante. Entretanto, pela documentação disponível, não é possível pontuar o 

exato momento em que surgiu esta questão, mas, certamente, é anterior ao ano de 1916, 

e, talvez, mesmo anterior à partida de Maurício para a França em 1912. Antes de seu 

embarque, o “Jornal de Alagoas” afirma: 

 

Antes de partir Virgílio Maurício mostrou-nos o seu último quadro, “Um 
trecho da rua Pernambuco Novo” que publicamente pintou assestando o 
seu cavalete nas imediações da casa do venerando professor Ignácio 
Loureiro. É uma cópia perfeita do natural que muita gente viu e 
admirou.73 

 
 
Esta notícia, caso atribuída ao trabalho de qualquer outro pintor, não 

despertaria a menor suspeita, entretanto, no caso de Maurício, nos abre a possibilidade 

de pensar que já nesta época o artista se via incitado a provar a sua virtude artística 

publicamente. A necessidade de pintar em público, como uma demanda de terceiros, 

sejam críticos, outros artistas e demais interessados na contenda, como uma forma de 

provar o valor e mérito artístico será frequentemente solicitada a Maurício, e mesmo 

que ele o realize em algumas ocasiões, os boatos o acompanharão até o fim da vida.  

 Em seu retorno da França em 1914, como pintor nacional premiado, a sua 

recepção se dá nos seguintes termos publicado em um texto na “Fon-Fon”, que aqui 

recuperamos na íntegra:  

 

Riscos... 
Um caso pitoresco, pitoresquíssimo... 
No Salon de 1913, Virgilio Mauricio expôs um quadro: Aprés le Rêve, 
admirado como o melhor nú daquele ano. O Juri o premiou, numa 
votação sagradora, em que, por mais duas vozes, Virgilio Mauricio, 
adolescente ainda, receberia a honra de uma primeira medalha. 
Os maiores nomes da atual pintura francesa rodearam de aplausos e 
incitamentos o artista novo. Os críticos usaram de um elogio unânime. 
No seu atelier da rue des Beaux-Arts, Virgilio Mauricio viveu, desde 
logo, uma existência de criança amimada da Fortuna, procurado por 
colecionadores, agentes de museus, jornalistas, com a intimidade dos 
mais altos espíritos, das mais finas elegâncias da Cidade-Luz, como se 
diz nas crônicas... 
Conforme à praxe, o Presidente da República ofereceu aos medalhados 
do Salon um banquete no Elyseu. A escandalosa juventude do pintor do 

                                                           
73 Jornal de Alagoas, Maceió, 5 de setembro de 1912, Livro de recortes nº 14. 
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Après le Rêve tanto espantou a M. Poincate que este o convidou a voltar 
[...] e contar da terra encantada, do povo fabuloso, deste Brasil de 
maravilhas... 
Conforme à praxe também, os ministros de todos os países, menos um, 
foram cumprimentar Virgilio Mauricio. (Menos um: o nosso ministro). 
Quando, para aproveitar a época anormal de agora, saiu da França em 
visita à família e à pátria, Jean-Paul Laurens lhe disse: -- Estou velho. 
Não o verei, decerto nunca mais. O Brasil não permitirá que você volte. 
Ingênuo Jean-Paul Laurens!...Virgilio-Mauricio está, há vastos dias, no 
Rio. Apenas Fon-Fon! e A Notícia se têm referido a ele. Nenhum dos 
nossos homens do pincel, à exceção do Sr. Bernardelli, que retribuiu 
uma visita, nenhum, por curiosidade, subiu ao quarto de Virgilio-
Mauricio, ali, em plena cidade, no Hotel Avenida. 
E todos, ou quase todos decidiram ignorar Virgilio-Mauricio, porque 
Virgilio-Mauricio [...] proclamam, não é quem pinta os seus quadros!!! 
Então quem é? Quem é o excepcional pintor, desconhecido ate 1913 
pelos julgadores dos Salons, que vende um quadro para outro assinar, 
quadro premiado com uma medalha, consagrando o seu autor: le vrai 
peintre du nu qu´il comprend et interprète si bien!? 
Quem é o pintor de L´heure du goûter, do Salon deste ano? Quem é o 
autor de todos esses trabalhos que estão no Hotel Avenida, para quem 
quiser ver, óleos, aquarelas, sanguíneas?... Quem é senão Virgilio-
Mauricio? 
Vocação, talento, estudo: - eis o mistério profundo!... 
...Ah! Um caso pitoresco...pitoresquissimo...74 

 
 

Como aponta a revista, uma vez concluindo a sua estada em Paris, no retorno 

ao seu país de origem, Maurício é recepcionado com desconfiança, e acaba sendo 

ignorado por seus pares artistas, assim como pela imprensa. Alguns elementos estão 

presentes no próprio texto, como a indicação da “escandalosa juventude do pintor”. 

Precocidade e vocação, dois conceitos aí presentes e frequentemente utilizados para se 

indicar a qualidade artística e profetizar o inescapável reconhecimento de um pintor, 

estão, nesse caso, associados ao melindroso significado de desconfiança. É de se notar 

que um quadro de um nu feminino, premiado no Salon des Artistes Français com uma 

medalha, constituindo até então um feito importante para um artista brasileiro 

dificilmente seria relacionada a um jovem artista como Maurício, de pouco mais de 

dezenove anos75. 

Além disso, pesava sobre o artista, ainda que de forma velada, a sua não bem 

esclarecida trajetória artística, uma vez que Maurício tomou aulas com Rosalvo Ribeiro 

                                                           
74 Fon-Fon, São Paulo, 15 de novembro de 1914. Livro de Recortes nº 14. 
75Algumas críticas que serão trabalhadas em capítulos posteriores apontam a correção do nu feminino 
apresentado, assim como analisam o trabalho de Maurício na chave da maturidade artística, comparando a 
sua obra aos mestres da pintura de nu que nesse momento contavam com uma idade muito mais avançada 
do que o jovem artista. 
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ainda adolescente, seguindo para Paris logo na sequência. Não há indícios de que tenha 

frequentado ateliês ou escolas na França, tendo inclusive se posicionado algumas vezes 

sobre ser praticamente um autodidata76. Em um meio artístico em formação, cuja a 

maioria dos artistas patrícios frequentavam um ensino formal no Brasil, representado 

pela Escola Nacional de Belas Artes, e ainda buscavam aperfeiçoamento em ateliês e 

escolas na França,  era difícil sustentar que um jovem artista sem possuir esta trajetória 

curricular seria o autor de vistosas e reconhecidas telas77. 

O “mistério profundo” indicado por “Fon-Fon” nunca chegou de fato a ser 

esclarecido. Incessantemente atacado e defendido, mesmo que aparentemente o caso 

fosse momentaneamente elucidado, retornaria adiante, em outras ocasiões como 

podemos ver na documentação disponível, recolhida pelo próprio artista, ou em outros 

veículos. A imprensa, de um modo geral, recebeu bem Virgílio Maurício após o seu 

retorno da Europa, entretanto, à medida que estas notícias desclassificatórias iam 

circulando, o tom da imprensa ia se modificando, assim como as posições dos jornais se 

tornavam cada vez mais claras em relação à questão78.  

Atualmente, com o conhecimento do “Arquivo Virgílio Maurício”, é possível 

analisar melhor o desenrolar destes fatos. Não encontramos na documentação recolhida 

pelo artista o início da polêmica iniciada em 1914, nada além do texto acima indicado 

publicado em Fon-Fon. No entanto, o “Jornal do Recife“ em 1916, relembra tal história. 

A matéria intitulada “A queda do ídolo”. Graves acusações sobre a integridade artística 

de Virgílio Maurício”79, assinada por Carlos Maya, articulista do jornal, inicia citando 

que Virgílio Maurício está há vastos meses no Recife e logo pontua a ingenuidade do 

público recifense que 

 
                                                           
76 Maurício indicava em algumas ocasiões que seu professor inicial teria sido Rosalvo Ribeiro e depois a 
natureza, o ateliê, entre outros elementos. 
77 STUMPF, Lucia. Op. cit., p. 62-63. É curioso notar que Parreiras utiliza o mesmo recurso. Não há 
indícios de que tenha freqüentado algum curso na França. Monta um ateliê em Paris em 1906, que utiliza 
em suas estadas parisienses e em seus retornos ao Brasil traz consigo as telas pintadas em país 
estrangeiro.  
78 Podemos citar alguns exemplos, sendo um dos posicionamentos mais claros o do jornal “O Estado de 
São Paulo”, que após ter assumido o esclarecimento em suas páginas sobre o mal-entendido no início da 
carreira de Maurício, adota um tom acusatório, publicando frequentemente notas reprobatórias e 
acusatórias. Após 1917, com o auge dos escândalos que culminam com o desentendimento entre Antônio 
Parreiras e a expulsão de Maurício do Círculo de Belas Artes de Pernambuco, o jornal o inclui em uma 
espécie de ostracismo, não noticiando nem mesmo a sua morte. “O Pirralho”, de Oswald de Andrade, 
parece não haver tratado do tema além das vezes acima citadas. Já “Fon-Fon”, por outro lado, desde o 
início da carreira de Maurício noticiava que este poderia ser um dos grandes da pintura, e sobre as 
acusações, sempre se posicionou de forma irônica, de forma a apoiar Maurício. O jornal “A Província” de 
Pernambuco, também defendeu Maurício das acusações.  
79 Jornal do Recife, Pernambuco, 3 de fevereiro de 1916. Livro de Recortes nº 15. 
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[...] sem a menor nuance de desconfiança, curva-se reverentemente aos 
artistas ou pseudo artistas, homens de gênio ou patuscos aventureiros que 
por aqui aparecem envoltos numa auréola estranha e trazendo, 
iluminados, selados pelas fulgurações de uma Glória falsa ou verdadeira, 
livros ou conferências, quadros ou poemas [...] 
 

O texto prossegue dizendo que se o povo de Recife “tivesse menos confiança e 

boa fé” e se buscasse analisar a tournée artística de Maurício por diversos estados do 

Brasil  

 
[...] ter-lhe-ia, certamente, caído a venda dos olhos, e então teria sabido 
da revolta franca, justa, natural que se fazia sentir nos meios artísticos do 
Rio de Janeiro e São Paulo, e teria igualmente visto que a imprensa 
carioca demonstrava existir algo de grave, extraordinariamente grave e 
melindroso sobre a integridade artística do sr. Virgílio Maurício. 
 
 

A publicação segue indicando a transcrição da carta do pintor Guttmann 

Bicho80, publicada no “Jornal 7 Horas”, do Rio de Janeiro, em 9 de novembro de 1914, 

“pouco antes da partida brusca, repentina e inexplicável do pintor Virgílio”, e que 

transcrevemos na íntegra: 

 
 

Já deves porém conhecer tal velhaco, Virgilio Mauricio da Rocha, meu 
conhecido de há muitos anos, desde o tempo em que juntos morávamos à 
rua D. Luiza. 

                                                           
80Segundo Arthur Valle “Galdino Guttmann Bicho (1888-1955) é um nome pouco discutido nos círculos 
da historiografia de arte brasileira. Usualmente lembrado como uma personalidade forte, irreverente e 
polêmica, Bicho era filho de pai português e mãe descendente de alemães e nasceu na cidade de 
Petrópolis, Rio de Janeiro, mas passou quase toda a infância na região Nordeste brasileira, em cidades 
como Penedo e Aracaju. Durante sua vida - marcada por memoráveis peripécias, das quais não citaremos 
aqui mais do que algumas passagens -, travou contato estreito com algumas das mais interessantes figuras 
da intelectualidade brasileira de inícios do século passado e com toda a plêiade de artistas plásticos que 
dominou a cena artística fluminense, antes do advento do Modernismo.” Ainda segundo Valle, Bicho teve 
uma atuação variada, atuando como ceramista, artista plástico e arquiteto. Sobre a sua formação, Valle 
salienta que desde “1906, seus trabalhos já figuravam na Exposição Geral de Belas Artes, então o maior 
certame artístico do Brasil. Nessa época, ele ainda se apresentava como discípulo de Auguste Petit, 
retratista francês radicado no Rio de Janeiro na década de 1860 e muito solicitado desde os tempos do 
Segundo Reinado. Bicho também frequentou o Liceu de Artes e Ofícios e a Escola Nacional de Belas 
Artes (ENBA), onde foi aluno livre e manteve contato com mestres decisivos para a sua formação, como 
Belmiro de Almeida e Eliseu Visconti. Nas Exposições Gerais de Belas Artes, recebeu todas as principais 
premiações, tendo sido a mais importante, sem dúvida, o Prêmio de Viagem ao Estrangeiro, ganho em 
1921 por um quadro chamado Panneau Decorativo, que hoje pertence ao acervo do Museu Nacional de 
Belas Artes. Depois de tal consagração, o artista figurou com frequência como membro do júri da 
Exposição Geral e teve também uma importante atuação como professor, além de expor em diversas 
capitais brasileiras”. VALLE, Arthur. O Ciclo de Pinturas de Guttmann Bicho no CAPS Ernesto Nazareth 
- Ilha do Governador/RJ. 19&20, Rio de Janeiro, v. II, n. 1, jan. 2007. Disponível em: 
<http://www.dezenovevinte.net/arte%20decorativa/ad_gb_caps.htm>. Acesso em setembro de 2015. 
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Pois bem; para que não te deixes enganar pelas suas melodiosas 
cantilenas, aviso-te, afirmando que ele não passa de um dos maiores 
mistificadores que tenho até hoje conhecido. 
Ainda não há muito fui visita-lo. Vi-lhe os quadros: uns de extraordinário 
valor artístico, outros não valendo a tinta com eles gasta.  
Esta desigualdade técnica só prova, de sobejo, que ele não é o pintor dos 
bons quadros, como se diz.  
Conto assim a sua história.  
O audacioso, depois de ter vendido por 10.000$00, ao governo do Pará, 
um plágio mal feito de um quadro pintado por Eduardo Detail (sic), 
encaminhou-se para a Europa onde conseguiu arranjar um grupo de 
artistas ao qual propôs venderia (sic), ao governo brasileiro, um quadro 
por uns contos se conseguissem dele fazer um nome de destaque no 
m[ilegível] artista brasileiro (sic). 
Assim foi.  
A sociedade de cavação, então, começou a trabalhar e o nome de Virgilio 
a aparecer. 
Os do grupo, porém, Laparra inclusive, ávidos pela promessa, não o 
vendo aparecer, revoltaram-se. Estava o escândalo prestes a estourar 
quando veio a guerra e o nosso Virgilio, com a felicidade que o 
acompanhou, zarpou, deixando o grupo a chuchar o dedo... 
Lá Virgilio conseguiu glórias e encômios, aqui, no nosso meio, porém a 
coisa muda de figura.   
Ele que prove ser o pintor que é... 
Eu me proponho, por exemplo, a concorrer com ele, em uma prova 
pública, eu que nunca tive medalhas em “salon”, eu que nunca tive o 
retrato na “Illustracion”, no “Je Sais Tout”, e na “Femina...”, Virgilio que 
aceite, se for capaz.  
Já vendi muitos quadros a Virgílio, quadros que com certeza já estão, 
hoje, com outras assinaturas... 
E termino afirmando mais uma vez, que o nosso “glória nacional” não 
passa dos mais malandros “cavadores” que Paris e este tranquilo país tem 
visto até hoje.  
Abrabos (sic) do teu- Gudman Bicho.” 
 
 

Após a transcrição da carta na íntegra, Maya prossegue afirmando que não 

bastasse a carta de Guttmann Bicho, Maurício ainda teria sido desmascarado na 

exposição anual de Bellas Artes, em São Paulo, quando tentou tentou fazer ingressar na 

exposição um quadro de um pintor francês como sendo seu. Ainda narra que fugiu do 

Rio de Janeiro após a publicação da carta de Guttmann Bicho, fugindo ao desafio 

proposto. Maya convida então Maurício novamente a “provar publicamente as suas 

aptidões”, afirmando que este se encontra há mais de um ano em Pernambuco, e “não 

quis ou não pôde apresentar-nos nenhuma obra sua”. Maya, por fim, afirma que Virgílio 

Maurício, respondendo a um convite para pintar, teria dito que somente pinta para o 

público parisiense, alemão, italiano, entre outros. Coloca que uma forma honrosa e 

digna de se livrar das acusações “gravíssimas” que lhe eram feitas era justamente pintar 

publicamente. A atitude contrária seria encarada como “confirmação integral das 
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acusações e o completo descrédito de seu nome, em Pernambuco onde tem gozado, em 

paz, o fruto criminoso da sua inominável chantage e da sua vergonhosa ciganagem”. A 

carta transcrita por Maya, embora tenha sido publicada em 1914, é importante ser 

recuperada, pois contém muito da discussão que se desenrolará anos a fio sobre o nome 

de Maurício.  

 Na sequência, o “Jornal Pequeno”81  procura o artista para algumas 

considerações, tratando o caso como “uma questão velha por consequência”. Desta 

entrevista, é importante recuperarmos alguns trechos do posicionamento do artista. 

Virgílio Maurício recebeu a equipe do Jornal em seu atelier na Rua Santa Cruz, nº 54, 

“com aquela proverbial gentileza, e cavalheirismo”. O pintor, então, relembra as 

distinções recebidas na Europa e o retorno ao seu país de origem, se deparando com a 

carta de Guttmann Bicho publicada pelo jornal “7 Horas”, “a qual o Jornal do Recife 

pela segunda vez dá a publicidade”: 

 

O sr. Bicho trata-me de intrujão e ataca desabridamente a minha 
personalidade artística: que eu não sou o autor de meus quadros, que uma 
sociedade de artistas franceses, à qual eu prometia vender por milhões os 
seus trabalhos, acabara por se fatigar com as minhas promessas e entrara 
a me ameaçar; que nessa ocasião eu me escafedi de Paris, e que afinal de 
contas me desafiava a pintar com ele. Além, disse que me havia vendido 
quadros... 

 
Sobre a sua defesa, pontua o auxílio de alguns colegas que se propuseram a 

defendê-lo: 
 

Na mesma noite em que apareceu o “7 horas” e com ele a escandalosa 
missiva, fui procurado no “Hotel Avenida”, onde me achava hospedado, 
pelos srs. Alvaro Moreyra, Victorio de Castro e Phillipe de Oliveira, os 
dois primeiros redatores do Fon-Fon e o último conhecido poeta da 
moderna geração.  
Vinham oferecer-se espontaneamente para a minha defesa, se bem que o 
“7 horas” pusesse à minha disposição as suas colunas para eu me 
defender do que se me acusava.  
Não dei uma resposta. 

 

Virgílio afirma que seguiu o “exemplo de todos os pintores que até os nossos 

dias têm sido arrastados pela rua das Amarguras”, entretanto, afirmou que tanto Álvaro 

Moreira quanto Victorio de Castro assumiram a sua defesa, o primeiro pela “Fon-Fon” e 

o segundo por uma carta publicada no “7 horas” rebatendo os argumentos de Bicho. 

                                                           
81 Jornal Pequeno, Pernambuco, 3 de fevereiro de 1916, Livro de Recortes nº 15. 
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Questionado pelo motivo que não aceitou o desafio proposto por Guttman Bicho, 

Maurício pondera que: 

 

Todos sabem quem é o sr. Bicho: um aluno da Escola de Belas Artes, em 
embrião. Não me ficava bem aceitar qualquer desafio de sua parte. Fosse 
outro artista brasileiro, de reputação firmada, e eu estaria à disposição de 
qualquer um. Mas nenhum artista brasileiro de reputação firmada me 
acusou.  

  

 
Segue pontuando os conselhos que tomou de Henrique Bernardelli, que teria 

indicado que Maurício deveria se colocar a trabalhar e “a não dar ouvidos a acusações 

daquela natureza”. Virgílio segue elencando os diversos trabalhos em pintura que 

realizou em diversos estados, inclusive, versando sobre costumes e paisagens locais, em 

alguns casos lecionando pintura: 

 

Pois bem: eu tenho feito tudo isso e não se descobre, através de uma 
carreira artística de 8 anos, o autor misterioso dos meus quadros.  
Quem é que pinta para mim?  
Aqui executei algumas telas: Fortaleza do Buraco, em dois aspectos; 
Trechos de Olinda e pequenas pochades que estão à disposição de quem 
quer que seja no meu atelier.  
Entretanto, para ser condescendente com o articulista do Jornal, - 
condescendente mais ainda do que ele o foi para comigo, - convido-o a ir 
ao meu atelier assistir o misterioso pintor Virgilio Mauricio pegar nos 
pinceis e, ao mesmo tempo as aulas com meus discípulos às terças e 
sextas-feiras.  
Levar a rua às minhas tintas e as minhas palhetas e ali fazer uma mostra 
de mim mesmo, como um camelot, hão de convir que é um pouco 
ridículo... 

 
As acusações continuam e outros personagens tomam os espaços da imprensa 

para acusar mais uma vez ou defender Maurício. Carlos Maya prossegue a questão no 

“Jornal de Recife” de 6 de fevereiro de 191682, enfatizando que todas as referências que 

Maurício aponta desaparecem frente a uma acusação como a proposta pelo sr. Bicho, 

não sobrando outra alternativa a não ser uma prova pública pois “[...] qualquer acusação 

sobre a probidade artística de um grande pintor não se responde, não se aniquila com 

artigos, medalhas, ou quadros premiados, mas, ao contrário, pintando-se diante 

espectadores compostos na maioria de artistas, críticos e amadores.”. Na mesma notícia 

Maya desconsidera qualquer elemento plenamente aceito para se indicar a qualidade e 

reconhecimento artístico seja recomendações, medalhas ou prêmios, pois a sua questão 
                                                           
82 Jornal do Recife, Pernambuco, 6 de fevereiro de 1916. Livro de Recortes nº 15. 
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é anterior à todos estes elementos: se Maurício de fato for tomado como um falsário, de 

nada adiantam estes elementos que tanto contribuíram para a glória de numerosos 

artistas. Maya prossegue afirmando que Maurício “silenciou quanto a um plágio de um 

quadro de Detaille, vendido ao Governo do Pará e quanto ao quadro de um pintor 

francês que s. s. pretendeu introduzir na Exposição de Belas Artes antes em São 

Paulo.”83 

O autor se desculpa por não aceitar o convite de visitar o ateliê de Maurício pois 

“Dissemos anteriormente que não tínhamos a pretensão de nos julgarmos competentes 

em matéria de arte, por isto pedimos desculpas ao sr. Virgílio por não aceitar o seu 

delicado convite. Mesmo porque isto nada adiantaria.”. Maya prossegue com os seus 

artigos até que cessam as polêmicas na imprensa. Sobre isto, publica novo artigo, desta 

vez na “Lanceta”84 explicando o motivo que o levou a encerrar a polêmica. Segundo as 

palavras de Maya, o primeiro artigo foi publicado no “Jornal do Recife”:  

 

Ora, traçado o nosso plano de campanha, procuramos o brilhante 
matutino Jornal do Recife que, gentilmente, acolheu o primeiro artigo da 
série que pretendíamos escrever até o restabelecimento da integridade 
artística do sr. Virgílio Maurício ou a completa derrocada da sua 
decantada competência.  

 
Segundo aponta Maya, a recepção do “Jornal do Recife” surpreendeu e logo em 

seguida, foi enviado o segundo artigo. O autor aponta que neste momento, Maurício 

começou a reeditar artigos elogiosos sobre a sua capacidade artística nos jornais, entre 

eles no “Jornal Pequeno”. O terceiro artigo acusatório foi enviado, e desta vez o “Jornal 

do Recife” se recusou a publicar. Maya procurou “A Província”, que também se recusou 

a publicar. Não cogitaram o “Diário” e o “Jornal Pequeno”, pois Maurício tinha amigos 

e era colaborador nestes veículos85. Tentaram o “Jornal do Povo”, e dois dias depois o 

artigo era publicado. Maya afirma que neste tempo, tinham novos fatos e novas 

acusações que precisavam vir à tona, entretanto, seguindo o exemplo dos demais 

veículos, o “Jornal do Povo” se recusou a publicar o quarto artigo. Carlos Maya encerra 

a sua questão, dizendo que este foi o único motivo por não prosseguir a polêmica sobre 

a virtude artística de Maurício, encerrando com o seguinte período “Bendita seja a 

resplandescente, sublime e digna liberdade cívica da imprensa diária de Pernambuco. 

                                                           
83 Jornal do Recife, Pernambuco, 6 de fevereiro de 1916. Livro de Recortes nº 15. 
84 A Lanceta, Pernambuco, 26 de fevereiro de 1916. Livro de Recortes nº 15. 
85 Uma dimensão importante da trajetória de Maurício é justamente a sua proximidade com alguns 
veículos da imprensa e que mereceria investigação detalhada no futuro. 
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Bendito seja o ouro. Bendito seja a amabilidade! Bendita seja a beleza!”86, em clara 

alusão de que Maurício teria subornado os jornais não só com dinheiro, mas com as 

suas boas relações. 

Sobre a reedição de artigos elogiosos por parte de Maurício, não há razão para a 

queixa de Maya, já que a polêmica foi reiniciada através da reedição de uma carta de 

Guttmann Bicho. Agora, sobre esta mesma carta publicada inicialmente em 1914 e 

sobre as acusações de Carlos Maya realizadas em 1916, gostaríamos de levantar, alguns 

dos questionamentos que surgiram na imprensa sobre esta contenda.  Em notícia do 

“Jornal Pequeno” de 4 de fevereiro de 191687 é rememorado que quando o artigo de 

Bicho foi publicado pelo jornal “7 Horas” uma “justa campanha se contra as afirmativas 

do sr. Bicho se agitou nos jornais cariocas, então sendo rebatidas todas as asserções e 

assim destituídas de valor”. É citado que nesta mesma ocasião, o advogado e jornalista 

Rodrigues de Mello, publicou em “O Semeador”, de Alagoas, na edição de 20 de 

novembro de 1914, um artigo que rebate algumas das afirmações de Bicho e que o 

“Jornal Pequeno” republica na ocasião alguns trechos. 

A primeira delas, diz respeito à desigualdade artística de Maurício. Sobre esta 

questão, Rodrigues de Mello responde com ironia: 

 

Teríamos que ir muito longe com esse critério de julgamento, e 
chegaríamos a conclusão absurda de que o Padre Eterno não é o 
verdadeiro autor do mundo porque criou o Quincas e o Demócrito [...] as 
criações mais opostas, mais antagônicas que a natureza humana conhece.  

 
 

Partindo da fala do crítico, sabe-se que muitas vezes os artistas, por motivos 

diversos, apresentam uma disparidade na realização de suas telas, e, frequentemente, 

são censurados quando suas novas produções não fazem jus à um grande trabalho 

realizado no passado. Seguindo na argumentação, pontua a dificuldade de se faze crer 

que os quadros que Maurício apresenta são realizados por outros 

 

[...] porque não se pode admitir a existência de criaturas tão destituídas de 
interesse artístico e da ambição intelectual que, podendo ser medalhadas 
pelo Salon (e onde? Em Paris!) e tomar parte num banquete do Elyseu, 
oferecido pelo presidente da Republica Francesa, em Paris, a cidade das 
conquistas, da inteligência, onde a glória do artista vale mais do que a sua 
própria vida; não se pode admitir que haja, em pleno XX século (sic), 
homens tão ingênuos, que abandonem todas essas seduções do mundo, 

                                                           
86 Jornal do Recife, Pernambuco, 6 de fevereiro de 1916. Livro de Recortes nº 15.  
87 Jornal Pequeno, Pernambuco, 4 de fevereiro de 1916. Livro de Recortes nº 15. 
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consentindo que um trabalho de arte que lhes daria fama universal e 
honras que todos almejam é que tanto desvanecem a natureza humana, 
fosse assinado por um outro, que não é nenhum nababo, a troco de 
recompensas, (!) de ofertas que (!), por mais valiosas que fossem aos 
olhos de um agiota ou de uma mulher chic, seriam sempre migalhas 
insignificantemente desprezíveis diante dos triunfos e das conquistas que 
intelectuais que fazem a fortuna e a glória dos artistas. 

 
Este argumento nos parece significativo e interessante, uma vez que em alguns casos, a 

ânsia de reconhecimento por parte do artista, em um sistema tão seleto, era mais 

importante, tragicamente, do que a própria vida88. Uma conquista em um Salon artístico 

francês, mesmo no início do século XX, era um grande trunfo, sendo capaz de despertar 

não só a distinção simbólica dentro de um campo, mas frequentemente era revertido em 

vendas, encomendas de obras, entre outros. Um artista premiado tornava-se hors 

concours, podendo enviar obras ao Salon sem passar por avaliação. É difícil imaginar 

que em um sistema altamente competitivo como o ambiente artístico parisiense, um  

artista aceitaria tomar parte em uma atividade falsária vendendo, mesmo que por uma 

grande soma, um quadro assinado por outro que viesse  a ser premiado. Se insistirmos 

neste raciocínio, é ainda mais difícil que o mesmo artista, ou grupo de artistas, após 

vender um quadro premiado que contribuiria para o reconhecimento de um artista 

falsário, teria realizado ainda uma nova tela para envio no ano seguinte,o que seria o 

caso da tela L´heure du goûter, apresentada por Maurício em 1914. Ainda mais se 

tratando de um grupo composto pelos mencionados artistas William Laparra, acusado 

por Guttmann Bicho, e Louys Lavelley e Léon Comerre, indicados por Luiz Edmundo, 

como veremos adiante, como assíduos freqüentadores do ateliê de Maurício, homens 

que figuravam também com obras autorais em edições dos Salões.  

 Julio de Mello Filho em artigo na “Gazeta de Pesqueira” de 20 de fevereiro de 

191689, indica uma outra razão por Virgílio Maurício ser posto em descrédito: a sua 

origem. Diz ele: “Ao terminar estas linhas, que servirão de defesa a Virgílio, embora 

fraca, devo dizer que ele tem uma coisa que lhe vai de encontro: é ser brasileiro e 

brasileiro do norte. Se não fosse, ninguém lhe duvidaria o mérito”. Ou seja, para o 
                                                           
88 A competição era grande, a seleção extremamente restrita, e a falta de reconhecimento no interior desse 
sistema faziam com que alguns artistas tivessem uma vida amarga na capital das artes. As frustrações 
poderiam levar a extremos, como o caso de Jules Holtzapfell que, em 1866, cometeu suicídio após ter um 
envio recusado pela comissão: “Le Salon de 1866 commence en fait par un fait divers dramatique. Un 
peintre d´origine allemande, Jules Holtzapfell, se donne la mort parce que son envoi a été refusé par la 
commission. Il a laissé une lettre pour expliquer son geste ou Il d´declare: ‘les membres du jury me 
refusent, donc je n´ai pas de talent...Il faut mourir’”. LEMAIRE, Gérard-Georges. Histoire du Salon de 
Peinture. Paris: Klincksieck, 2004. p. 186. Livro de divulgação para o grande público, mas que traz um 
panorama geral sobre o Salon.  
89 A Gazeta de Pesqueira, Pesqueira, 20 de fevereiro de 1916. Livro de Recortes nº 15. 
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jornalista, o fato de pertencer a um estado do norte do país, agravava o fato de ter o seu 

mérito artístico plenamente reconhecido. 

Já sobre o argumento indicado por Bicho, de que a explosão da guerra constituiu 

um evento feliz para Maurício, pois pôde partir deixando os demais artistas franceses 

iludidos com as suas promessas, sabemos que muitos artistas brasileiros, e de outras 

nacionalidades, residentes em Paris neste momento tiveram de abandonar as suas aulas, 

ateliês e atividades e retornar às pressas para o seu país natal diante das incertezas da 

guerra na Europa. 

 Maurício, uma vez tendo retornando ao Brasil e tendo investido em paisagens de 

fatura simples perto dos esforços empregados em suas premiadas telas de figura 

humana, talvez pressentindo que, no seu caso, a sua reputação não se sustentaria 

somente com menções honrosas e defesas de terceiros, não levou seus pincéis à rua, 

como desejava Bicho e Maya, mas colocou-se a trabalhar em uma nova tela poucos 

meses após esta polêmica. Tratava-se de um nu feminino, intitulado Après le bal, que 

mesmo menos ambicioso que os demais apresentados no Salon, recolocariam Maurício 

com consonância com a sua produção anterior,  .  

Enquanto trabalhava na tela, Virgílio Maurício manteve o seu ateliê disponível 

para visitas, uma atitude que foi bem recebida pela imprensa. O “Jornal Pequeno” de 4 

de maio de 191690 noticia que desde “fins de fevereiro que ele trabalha no seu quadro. 

Serve-lhe de modelo uma rapariga de nacionalidade rumaica, a qual se prestou de bom 

grado para posar”. O “Jornal do Recife” de 10 de maio de 191691 comenta que Taurino 

Baptista em visita ao atelier de Maurício “não escondeu a sua admiração, diante das 

esquisses e da obra do nosso notável patrício e deixou escapar esta expressão: ‘Já devia 

ter feito isto a mais tempo’”.“O Correio da Tarde” de 10 de maio de 1916 noticia que 

 

Agora mesmo Virgílio Maurício trabalha no seu ateliê em um quadro de 
grandes dimensões intitulado “Após o Baile”, representando uma rapariga 
despida para repousar das fadigas das danças em que aquele corpo 
artisticamente modelado sentiu em todas as suas fibras, a renovação das 
sensações tonificantes e embriagadoras. 
É um soberbo nu, do gênero do Après de rêve, que foi exposto no Salon 
Oficial e premiado. Após o baile apesar de ainda não estar acabado deixa 
ver que é um trabalho de maior fôlego do que o Après le rêve, tais são as 
oposições de luz e de sombra, de valores e perspectivas, do contorno 
geral da figura, notando-se que a silhueta é iluminada pela luz opaca que 

                                                           
90 Jornal Pequeno, Pernambuco, 4 de maio de 1916 (atribuído). Livro de Recortes nº 15. 
91 Jornal do Recife, Pernambuco, 10 de maio de 1916. Livro de Recortes nº 15. 
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se côa através das janelas do seu elegante aposento as primeiras horas de 
uma manhã de estio. 
[...] Admirável essa tela que mede 2 metros e 70 centímetros por 1 metro 
e 80 centímetros e sobre a qual a imprensa recifense se manifestou com 
as melhores referências. 

 
  

O julgamento de Taurino Baptista associado à notícia do “Correio da Tarde”, 

que além da tela enfatiza as dimensões da mesma, indicam que desde que ele havia 

retornado ao Brasil, não tinha investido em uma grande obra, apostando mais em 

paisagens ou pequenas obras figurativas, ou ainda pastéis. Talvez a redução da escala de 

suas obras visasse adequar-se às características de um mercado local, não muito pujante, 

com um colecionismo restrito. A não linearidade do percurso e da qualidade artísticas 

de Maurício pode ser explicada, também e, pelas diversas atividades que realizava, 

paralelamente, à atividade de pintor. Como aponta a “Gazeta de Notícias” de 26 de 

outubro de 1920 em nota sobre a nova viagem de Maurício à Europa 

 

A vida do distinto pintor é uma página de trabalho e esforço. Virgilio 
Maurício não repousa um instante: viaja, faz conferências, escreve na 
imprensa diária, publica livros e pinta. As suas últimas telas, executadas 
no Brasil, são, em geral, fragmentos de nossa natureza. Depois do seu 
triunfo com a sua esplêndida tela “Após o baile” executada no Recife, o 
pintor brasileiro limitou-se a fazer alguns desenhos e a fixar na tela 
alguns dos nossos pitorescos recantos.  

 

Podemos lançar a hipótese de que Après le bal fosse  um empreendimento para 

pôr um fim definitivo às acusações que circulavam na imprensa da época. Entretanto, 

nem mesmo a realização de tal pintura, concebida praticamente com o ateliê aberto não 

foi capaz de pôr fim às acusações sobre o nome do artista.  

Uma lacuna importante da documentação recolhida pelo artista em seu arquivo 

pessoal diz respeito justamente ao que teria ocorrido após a realização desta tela92. Em 

meados de novembro de 1916, Maurício envolve-se no então criado Círculo de Belas 

Artes em Pernambuco, grupo que buscava fomentar a prática artística no Recife93. O 

Jornal “A Província” de 28 de novembro de 1916 cita:  

                                                           
92 Para sanar esta lacuna presente no “Arquivo Virgílio Maurício” e ampliar a questão da trajetória aqui 
apresentada, recorremos à pesquisa na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, com o intuito de 
recuperar e compreender parte da história que o artista não recolheu em sua narrativa. 
93 Entre os objetivos do Círculo de Belas Artes estaria fundar uma Escola de Arte, objetivo que somente 
seria alcançado anos depois, e não por iniciativa do Círculo de Belas Artes, de acordo com notícia do 
Jornal do Recife, Pernambuco, de 27 de agosto de 1932, capa, em que cita o discurso inaugural da Escola 
de Belas Artes de Pernambuco. 
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Conforme anunciamos, realizou-se às 13 horas de ontem a posse pela 
Diretoria do Círculo de bellas artes n´um dos salões do Ginásio 
Pernambucano.  
A sessão foi presidida pelo exmo. sr. dr. Manoel Borba, governador do 
estado, sendo ladeado pelos drs. Andrade Bezerra, secretário geral e 
Olintho Victor diretor da instrução pública.  
O ilustre dr. Olintho Victor fez o discurso inaugural – e o festejado pintor 
Virgilio Mauricio o oficial. Ambas as orações foram eloqüentes, e 
acolhidas com fragorosa salva de palmas.  
 

O Jornal “A Província”94 cita o cargo de Maurício dentro do Círculo de Belas 

Artes, sendo que o mesmo atuava na convocação de reuniões do Círculo, assinando 

como Secretário Geral. Em meados de 1917, Maurício começa então os preparativos 

para a exposição que contará com obras suas e de seus alunos, a qual ocorreria no 

Teatro Santa Isabel, cedido pelo governador do Estado. Paralelamente, o Círculo de 

Belas Artes estava envolvido em diversas atividades artísticas no Estado, como a 

recepções a pintores, e a proposição de exposições, como podemos ver por notícia do 

“Jornal de Recife”95, que torna público o detalhamento do projeto expositivo do 

Círculo: 

 

Os artistas expositores terão salas especiais, assim distribuídas: 
Exposição retrospectiva de Telles Júnior, Rosalvo Ribeiro e Cardoso 
Ayres, o primeiro e o último artistas pernambucanos, e o segundo, 
alagoano, todos desaparecidos. 
Nesta sala figuração (sic) todas as telas de Telles Jr. existentes na capital, 
ainda mesmo as que foram vendidas ou oferecidas e alguns trabalhos de 
Cardoso Ayres existentes em poder de particulares.  
Para obtê-las o Círculo fará um apelo público. 
Salão Geral – Compreende pinturas, esculturas, decoração, gravura, artes 
aplicadas, concorrendo a ele mestres e discípulos.  
Os mestres são hors concours. 
Neste salão, devem ser expostas telas e esculturas de artistas notáveis, 
como podemos citar: - Edouard Detaille, um Couraceiro, Jean Paul 
Laurens, esquis, do bilhete do banco de 500 francos, que é um trabalho 
magnífico de desenho; William Laparra, Estudo de mulher, L. Lavalley, 
uma sanguínea, Fontan, retrato de Antonio Carneiro. 
Além desses trabalhos que pertencem ao ateliê de Virgilio Maurício, 
devem concorrer outros ainda não conhecidos de Carlos Oswald, 
Henrique Bernardelli, Baptista da Costa, Timótheo, Marques Campão, 
Gudman Bicho, Helios Seelinger, Carlos de Azevedo, e talvez, Parreiras 
e Theodoro Braga e Lucílio de Albuquerque.  

                                                           
94 A Província, Pernambuco,14 de março de 1917. p. 3. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
95 Jornal do Recife, Pernambuco, 14 de março de 1917. p. 3. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
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A senhorita Fedora do Rego Monteiro exporá o seu auto-retrato que 
figurou no Salão de Paris; Virgílio Maurício além de outras telas, exporá 
o Après le bal, a Après de rêve e o retrato que reproduzimos.  

 

A matéria ainda informa que concorrerão as alunas de Virgílio Maurício e 

Telles Júnior e na sessão de escultura vão expor Correia Lima, Bibiano Silva e Euclides 

Fonseca. Entretanto, os preparativos para a exposição ficam em segundo plano no 

cenário artístico pernambucano assim que Antônio Parreiras chega a Recife para 

realizar uma exposição. O “Jornal do Recife” noticia efusivamente a chegada do 

paisagista: 

 

O grande artista veio trazer-nos os seus cumprimentos, em companhia 
dos pintores Virgilio Maurício e Balthazar da Camara. 
Parreiras ofereceu-nos cópias em gravura dos seus quadros 
“Nonchalance”, que figurou no Salon de Paris de 1914 e documento 
histórico da morte de Estácio de Sá, sobre a Fundação da cidade do Rio 
de Janeiro, oferta que penhorados agradecemos96.   

 

Após a chegada de Parreiras, seguem-se os preparativos para ambas as 

exposições, a de Parreiras, que aconteceria no Liceu de Artes e Ofícios e a de Maurício 

e seus alunos no Teatro Santa Isabel. A exposição de Parreiras iniciou anteriormente, no 

dia 30 de maio em um dos principais Salões do Liceu de Artes e Ofícios97, com artigos 

elogiosos na imprensa. A exposição permaneceu bastante visitada, e Parreiras teve ainda 

a oportunidade de ministrar palestrar em curso sobre a paisagem no Liceu de Artes e 

Ofícios98. No dia 5 de junho de 1917, vemos uma publicação no Jornal do Recife que 

possivelmente indica um acirramento da relação de Parreiras com Maurício.  

 

Parreiras visitou um dia, apenas, os jornais, por uma deferência: quando 
interpelado sobre a sua vida de artista disse – vou expor os meus 
trabalhos, bons ou maus eles são o produto do meu esforço. 
Nada mais posso adiantar. 
[...] Logo que aqui chegou o artista não descansou um dia, e em busca de 
uma nesga de terra, um maciço de verdura, de um céu claro, saiu para o 
campo e foi pintar.  
Nada de subterfúgios, nada de segredos, de mistérios.  

                                                           
96 O Jornal do Recife, 24 de maio de 1917. p. 3. O jornal ainda noticia que O Círculo de Belas Artes 
sendo representado por Rodolpho Lima, Bibiano Silva e Eustorgio Wanderley fez uma visita ao pintor.  
97 O Jornal do Recife, Pernambuco, de 25 de maio de 1917, p. 2 cita a intermediação do Círculo de Belas 
Artes na cessão de espaço para a exposição de Parreiras Lyceu de Artes e Ofícios. A notícia cita ainda 
que o seu diretor Francisco Felix Cavalcanti Filho atendeu prontamente a solicitação do Círculo, 
declarando “que tudo organizará sem nenhum esforço ou trabalho do sr. Antonio Parreiras”.  
98 O Jornal do Recife, Pernambuco, 5 de junho de 1917.  
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O artista consciente não vive de reeditar elogios, trabalha para obter 
trunfos novos e mais completos, estuda, se intensifica, ergue-se perante a 
multidão e se impõe.  
[...] Sem reclames da cabotinagem ele vence tranquilamente, dando 
provas cabais de seu labor intenso. 

 

O jornal prossegue afirmando que Parreiras foi solicitado para dar aulas de 

paisagem a particulares, entretanto, não podendo despender tempo com isso, resolveu 

realizar as conferências sobre temas de arte, sendo que o próprio artista esboçaria telas e 

lições de paisagem em suas aulas. A matéria prossegue afirmando que Parreiras fará 

uma prova pública 

 

Depois Parreiras fará uma prova pública, trabalhando ao ar livre, afim de 
que todos observem o modo de se compor uma tela. 
Estivemos ontem em palestra com o artista que nos disse: 
- Alguém há de supor ser isto uma exibição, mas, para provas práticas, é 
preciso que sejam feitas ao ar livre. 
A pintura não tem mistério, tanto pinto no meu, quanto no atelier de 
qualquer colega.  
Dê-me tinta, pincel, palheta, e tela que eu pinto em qualquer parte. 
 

 
O posicionamento de Parreiras sobre a reedição de matérias e textos fornece 

subsídios para que o “Jornal do Recife” volte a tecer provocações a Maurício, que 

frequentemente reeditava os elogios à sua obra, e se negava a pintar publicamente, 

embora o jornal não mencione a execução de Après le bal, realizada em ateliê aberto 

justamente no Recife, meses antes. O artigo também pode ser motivado por um episódio 

lamentável envolvendo Parreiras e Maurício que seria o estopim para julgamentos 

graves sobre a obra e a conduta do artista alagoano. O jornal “O Estado de São Paulo” 

em 7 de junho de 1917 narra o episódio envolvendo os dois artistas, que teria ocorrido 

em 4 de junho, no Recife: 

 

Recife, 5 – Ontem na exposição de quadros do pintor brasileiro Antonio 
Parreiras, houve um escândalo, que tem sido muito comentado em todas 
as rodas. 
Desde que o pintor Antonio Parreiras aqui chegou, o pintor Virgílio 
Maurício o procurou e fez questão que o público desta cidade soubesse 
que aquele seu colega o considerava. 
No terceiro dia, Parreiras disse a Virgílio Maurício que não queria o seu 
contato, pois ele era um artista de reputação duvidosa e que, por isso, 
fugisse da sua presença.  
Não obstante isso, Maurício compareceu à inauguração da exposição e 
escreveu um artigo, com a sua assinatura, considerando Parreiras o 
melhor paisagista do mundo.  
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O artista elogiado quis desmascarar o articulista em público, mas, a 
pedido de amigos não o fez.  
Virgílio Maurício continuou a freqüentar a exposição, dando opinião 
sobre os quadros, e apresentando Parreiras a várias pessoas, como seu 
amigo.  
A vista disso, o pintor brasileiro, que tanto sucesso aqui tem alcançado, 
chamou o seu pseudo colega particularmente, e proibiu que freqüentasse 
a exposição pois o seu contato o infamava. 
Ontem, cinicamente, Virgílio Maurício apareceu no recinto da exposição 
e estendendo o os braços a Parreiras publicamente o chamou de grande 
amigo.  
Antonio Parreiras não se conteve, agarrou o impostor pela gola e jogou-o 
violentamente pela porta fora, explicando ao publico depois que se 
tratava de um cínico e embusteiro.99  

 

A notícia em questão, que foi publicada em um jornal de São Paulo, no Recife, 

parece ter ficado circunscrita aos círculos de conversa, embora, talvez tenha constituído 

o estopim pelo qual o Círculo de Belas Artes iniciou a moção contra Maurício, uma vez 

que logo o resultado deste evento tomou conta das páginas dos jornais recifenses. 

O “Jornal do Recife” de 8 de junho de 1917 cita a sessão do Círculo de Belas 

Artes ocorrida em 7 de junho, presidida pelo vice-presidente do Círculo, tendo a 

presença de Parreiras e a notável ausência de Maurício100.  Parreiras é apresentado como 

novo sócio correspondente do Círculo, que agradeceu indicando a importância das 

agremiações artísticas e desejando prosperidade à instituição. A sessão prossegue 

indicando um assunto de gravidade que deve ser votado pelo Círculo: 

 

Após os aplausos e saudações feitos ao insigne artista, o arquiteto 
Rodolpho Lima fez ciente à assembléia que motivos de força maior o 
levaram a propor a eliminação do pintor Virgílio Maurício, baseado no 
art. 15 dos estatutos, que diz: 
- Qualquer membro do Círculo perderá todos os seus direitos e regalias 
uma vez provada perante o comitê administrativo a prática de atos ou 
fatos que concorram para o descrédito da corporação, devendo ser 
eliminado de acordo com o 11 do artigo 3.   

 

O Jornal ainda cita que o vice-presidente “sentia imensamente” por levar à 

assembleia os motivos que o levavam a propor a expulsão de Maurício. A proposta foi 

então apresentada à discussão, sendo apresentados documentos atestando a falsa 

                                                           
99 O Estado de São Paulo, São Paulo, 7 de junho de 1917. p. 2. 
100 O Jornal do Recife, Pernambuco, 8 de junho de 1917, capa. Entre os participantes da sessão estão o 
vice-presidente, arquiteto Rodolpho Lima, e os membros José Baltar, coronel Eduardo de Lima Castro, 
Eustorgio Wanderley, Frederico Ramos, maestro Euclides Fonseca, Balthazar da Câmara, Oswaldo 
Almeida, Bibiano Silva, Mamede Costa e Antonio Parreiras.  
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celebridade do pintor. Os documentos relatavam igualmente fatos ocorridos com 

Maurício em Paris, Rio de Janeiro, São Paulo, Pará e em Recife: 

 

Provado tudo quanto se disse com testemunhas e documentos o 
presidente mandou submeter à votação a proposta. Por unanimidade foi o 
pintor Virgílio eliminado 
Ao terminar a sessão, entravam os drs. Oliveira Lima e Pedro Celso, que 
aprovaram o procedimento do Círculo de Belas Artes. 
Ao pintor Parreiras foi feita a carinhosa recepção, sendo determinada 
outra sessão para tratar do regulamento das aulas a serem iniciadas. 

 

A “Província” de 10 de junho de 1917 rebate a decisão do Círculo, citando que 

a deliberação séria, vem a excluir “o nome de seu próprio criador, sr. Virgílio 

Maurício”. O jornal prossegue indicando Parreiras, como o responsável por uma “trama 

vingativa e maldosa”: 

 

[...] Ao que francamente se diz, o Yago desta trama vingativa e maldosa 
foi o pintor Antônio Parreiras. [...] Não compreendemos esta 
maledicência entre artistas.  
[...] O insigne paisagista e prometido figurinista afirma não ser do pincel 
de Virgílio Maurício as suas melhores telas, que disto tinha provas 
esmagadoras e, até mesmo uma carta de notável pintor Frances que fora o 
executor do Après le rêve premiado no Salon de Paris.  
Virgílio vem pela imprensa e lança seu desafio. Deseja a prova para 
desmascarar o denunciante.101 
 
 

As provas solicitadas por Maurício começam a vir à tona gradativamente. O “Jornal do 

Recife”, de 15 de junho de 1917, cita nova sessão do Círculo de Belas Artes em que o 

seu diretor, Olyntho Victor, passou à leitura do expediente citando cartas de Antonio 

Parreiras e Oswaldo de Almeida, que se mostravam solidários com a resolução do 

Círculo no que toca ao caso de Virgílio Maurício. A notícia prossegue citando 

 
Um ofício do sr. Maurício requerendo cópia da ata da sessão passada e 
dos documentos que motivaram a sua eliminação. O sr, presidente 
determinou que se respondesse enviando cópia da ata na parte que lhe diz 
respeito. 
Passando-se a ordem do dia, o sr. vice-presidente, o professor Rodolpho 
Lima requereu ao sr. presidente, depois de feito o histórico do incidente 
que resultou da eliminação do sr. Virgílio Mauricio, que consultasse a 

                                                           
101 Sobre o fornecimento de provas por parte de Antônio Parreiras, “A Província” de 12 de junho de 1917, 
capa, cita que no “Diário de Pernambuco” de 11 de junho, Parreiras teria informado que estava na cidade 
para fazer uma exposição e não para acusar ninguém, portanto, não carregava provas documentais contra 
quem quer que seja. Enfatiza ainda que não se deve confundir o incidente envolvendo os dois pintores 
com a decisão de expulsão de Virgílio Maurício do Círculo de Belas Artes.  
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casa qual a atitude do Círculo perante o público, apresentando uma 
proposta, a qual aprovada por unanimidade, deu lugar a deliberação de 
serem oferecidos ao público os documentos, por meio do artigo que se 
segue e por meio da exposição feita no depósito da Fábrica Lafaiette, 
atendendo as insistentes exigências do sr. Virgílio Maurício, feitas por 
meio da imprensa e por ofício dirigido ao mesmo Círculo.  

 

A nota cita que uma comissão do Círculo esteve presente no escritório do Jornal do 

Recife, representada pelos senhores Rodolpho Lima, Bibiano Silva e Eustorgio 

Wanderley, solicitando a publicação de nota autorizada por Olyntho Victor. Entre as 

alegações presentes no documento102 é citado que o sr. Oliveira Lima teve uma carta 

                                                           
102 Jornal do Recife, 15 de junho de 1917, capa. Dada a extensão da carta, a publicaremos na íntegra, em 
nota: “CÍRCULO DE BELLAS ARTES: A eliminação do sr. Virgílio Maurício.  
As três cartas respectivamente dos drs. Pedro Celso, Oliveira Lima e Olyntho Victor, publicadas em um 
dos nossos vespertinos de sábado próximo passado, não produziram o efeito que o sr. Virgílio Maurício 
tentou armar, porque não verdadeiras, estão de acordo com as notícias dos jornais, salvo pequeno 
equívoco que diz respeito ao primeiro dos aludidos doutores e porque nada altera os benéficos resultados 
produzidos em favor dos créditos  do Círculo de Belas Arte, com a eliminação do sr. Virgílio Maurício.  
O dr. Olintho Victor nada pode informar porque não compareceu à sessão em que teve de legalmente 
substituí-lo o sr. Rodolpho Lima. O dr. Oliveira Lima, a quem foi perguntado se concordava com que se 
fizesse a declaração na ata de que aprovava a deliberação, que, em resumo, lhe explicou o sr. Rodolpho 
Lima, respondeu que nada tinha a opor ao nosso ato.  
O dr. Oliveira Lima autorizou-nos a dizer que o final da carta que dirigiu ao sr. Virgílio Maurício, não foi 
fielmente transcrita no artigo do Jornal Pequeno.  
A carta remata assim: - creia-me seu attº. patº. e não seu att.; admirador, por extenso, para mais.  
E quanto ao dr. Pedro Celso, que entrara no salão em companhia do dr. Oliveira Lima, um pequeno 
equívoco, por ter s.s. estado na mesma ocasião em palestra conosco, deu em resultado, nada 
extraordinário, ter a pessoa encarregada de tomar as notas para a notícia do Jornal, incluído seu nome no 
número dos membros do Círculo de Belas Artes solidários neste ato de higiene Moral.  
Tratando-se porém, da curiosidade pública, especialmente do sr. Virgílio Maurício e de seus amigos e 
admiradores que, ansiosos, desejam conhecer as razões que serviram de provas para produzirem a 
unanimidade de votos dos nossos distintos companheiros, deve o Círculo declarar que nunca pensou ver-
se na desagradável contingência de os exibir em público a fim de satisfazer as exigências do próprio sr. 
Virgílio Maurício. 
Das razões apresentadas, deixamos em silêncio algumas que foram verbais por serem um tanto 
rebarbativas; contentem-se portanto, o sr. Virgilio Mauricio, os seus admiradores, os demais interessados 
e os curiosos, com os dois documentos, que, para satisfazer-lhes à saciedade, ficarão por alguns dias 
expostos no depósito da Fábrica Lafaiette.  
Um desses documentos se refere à sua moralidade individual: - é uma carta célebre do pintor Jean Paul 
Laurens, uma das maiores notabilidades da França, e endereçada ao sr. Theodoro Braga, pintor 
pernambucano, residente no Pará e cujo texto traduzido é o seguinte:  
‘Senhor 
Ignoro se o sr. Virgílio Maurício é ou não o autor dos quadros que ele assinou. 
Eis tudo o que posso contar dele: - aproveitando-se das gentilezas que nós dispensamos aos estrangeiros 
na França, ele se apresentou diversas vezes em minha residência, pedindo com insistência para eu ir ver 
os seus trabalhos. – Ele obteve mesmo de mim um croquis, que eu tive de lhe entregar.  
Fatigado por seus constantes pedidos, fui uma vez a sua casa e lastimo profundamente ter me 
incomodado: - um fotógrafo estava postado no seu ateliê e eu não pude evitar que ele fizesse funcionar 
seu aparelho diante de mim.  
Meu filho mais velho [Paul Albert Laurens], indignado com este modo de proceder, se queixou com o sr. 
Maurício que se desculpando, assegurou-lhe que a prova tinha falhado completamente, que nada seria 
publicado. O sr. Virgílio Maurício, pois ao meu ver, tornou-se culpado de um manifesto abuso de 
confiança. 
O pouco que eu vi de sua pintura me pareceu medíocre e eu não me recordo de tela assinada por ele que 
obteve uma medalha de bronze.  
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endereçada à Maurício publicada pelo “Jornal Pequeno” com inconsistências: “A carta 

remata assim: - creia-me seu attº. patº. e não seu att.; admirador, por extenso, para 

mais.”. Entretanto, o ponto mais grave do documento é a transcrição da carta de Jean 

Paul Laurens endereçada ao pintor Theodoro Braga103. A carta inicia: “Senhor, Ignoro 

se o sr. Virgílio Maurício é ou não o autor dos quadros que ele assinou”. Pelo início da 

carta de Laurens, fica evidente que se trata de uma resposta a um questionamento 

anterior, realizado, possivelmente, pelo pintor Theodoro Braga, na tentativa de 

investigar junto ao mestre francês se haviam indícios de que Maurício era um 

falsificador. O mestre prossegue, dizendo que Maurício, se aproveitando de gentilezas 

oferecidas aos estrangeiros na França, se apresentou com certa freqüência em sua 

residência, insistindo para que Laurens fosse conhecer os seus trabalhos. Uma vez 

fatigado com os apelos de Maurício, Laurens aceitou o pedido. Chegando ao ateliê se 

deparou com um fotógrafo, que registrou uma imagem de Laurens junto a Maurício. 

Paul Albert Laurens, filho mais velho de Jean Paul Laurens, intercedeu indignado com a 

indelicadeza do ato, ao passo que Maurício se desculpou, justificando que a prova havia 

falhado e que nada seria publicado. O mestre considera o ato de Virgílio um “manifesto 

                                                                                                                                                                          

Enfim, eu tenho a vos dizer, senhor, que me repugna profundamente ver meu nome ligado ao dele e que 
desejo sinceramente não mais ouvir falar deste indivíduo.  
Acreditai, senhor, na expressão de meus melhores sentimentos. (assinado). J. P. Laurens.’ 
O outro documento diz respeito à sua competência de artista pintor: é a prova de que o sr. Virgilio 
Maurício expôs em São Paulo, em Maceió, fez publicar em mais de uma gazeta e imprimir em cartões 
postais um quadro sob o título ‘Mulher francesa’, com a sua assinatura e como original seu, não passando 
entretanto, de uma cópia vil e mal executada de um cromo que, como se verá, está assinado pelo seu 
verdadeiro autor. O sr. Virgílio Maurício chama a isso infantilidade, quando ele próprio e todo mundo o 
sabe que isso em português tem nome muito diferente e sabe também que o sr. Virgílio Maurício, em arte, 
nunca teve infância, pois é certo que quem pinta por esses processos, quando nasce já tem direito a uma 
medalha. Aqueles que se sentem honrados com a sua amizade e que continuam a ser seus admiradores, 
estão no seu direito; com isto nada tem que ver o Círculo de Belas Artes, que, em obediência aos 
dispositivos da lei que o rege eliminou o sr. Virgílio Maurício. 
Eis tudo.  
Eliminando-o por unanimidade de votos dos seus membros presentes a sessão de 7 próximo passado, o 
Círculo de Belas Artes sente-se bem com a sua consciência e nada mais pretende dizer, porque está 
convicto de ter cumprido o seu dever.  
Enquanto o sr. Virgílio Maurício não nos apresentar uma prova oficial de que o seu quadro Mulher 
francesa é original seu,  ficamos com o direito de afirmar que todos os quadros assinados com o seu 
nome, ou são cópias de cromos ou feitos por outrem; pois quem se avilta ao ponto de expor como 
trabalho original seu uma cópia destas é muito capaz de assinar um quadro que não tenha pintado.  
Recife. Junho 1917. Grifos do próprio jornal. 
103 Theodoro Braga nasce em Belém em 1872, formou-se em Direito pela Faculdade de Direito do Recife. 
Cursando o último ano da Faculdade, matriculou-se no Liceu de Artes e Ofícios, buscando aulas também 
com Jerônimo José Telles Júnior, renomado paisagista pernambucano. Em 1983 muda-se para o Rio de 
Janeiro, onde matricula-se na Escola Nacional de Belas Artes, onde se destacou, tendo-se candidatado ao 
prêmio de Viagem à Europa em 1899. Aprovado, mudou-se para Paris onde estudou com Jean Paul 
Laurens, Benjamin Jean Joseph Contant e Henry-Paul Royer. De Paris, foi à Roma, onde permaneceu por 
dezoito meses, retornando à Belém em 1905. pp. 109-111. CAVALCANTI, Ana; MALTA, Marize; 
PEREIRA, Sônia Gomes (org.). Novas perspectivas para o estudo da arte no Brasil de entresséculos 
(XIX/XX) . 195 anos da Escola de Belas Artes. Rio de Janeiro: Escola de Belas Artes UFRJ, 2012. 
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abuso de confiança”. Laurens prossegue a carta, enfatizando que o pouco que conheceu 

da pintura de Maurício lhe pareceu “medíocre” e não se “recorda de tela assinada por 

ele que obteve medalha de bronze”. A carta encerra com Laurens afirmando que tem 

repulsa ao ver o seu nome ligado ao de Maurício, e que não deseja mais ouvir o nome 

dele.  

Os argumentos presentes na carta de Jean Paul Laurens merecem atenção, uma 

vez que a fotografia de Maurício junto ao pintor francês, publicada na Fon-Fon de 15 de 

novembro de 1914, e republicada algumas vezes, realmente parece demonstrar que o 

mestre francês, já com idade avançada, está alheio ao fotógrafo. Posicionado em uma 

poltrona, com o corpo voltado para a lateral esquerda, os olhos voltados para baixo, não 

fita o fotógrafo. Maurício, por sua vez, se coloca atrás da poltrona, o braço apoiado no 

encosto e posa como se igualmente estivesse alheio ao fotógrafo. É possível que a foto, 

como aponta Laurens, tenha sido tomada sem o seu consentimento, assim como é 

possível que Maurício tenha se aproveitado da visita de Laurens para se fazer registrar 

junto a um dos grandes nomes da pintura francesa, de modo a atestar suas boas relações 

de jovem prodígio. Maurício, entretanto, realizava publicações de cartas e bilhetes em 

jornais, incluindo cartas de membros da família Laurens, como veremos adiante.  

O argumento problemático presente na carta de Laurens é a falta de recordação 

de um quadro assinado por Maurício ter sido premiado com a medalha de bronze. Sobre 

isto, consultando o Catálogo da Societé des Artistes Français, de 1913, ano em que 

figurou o Après le rêve, vemos o registro do quadro e de seu autor, como parte da 

relação de artistas expositores em pintura. A medalha de Maurício, cunhada com seu 

nome, aparece estampada no “Jornal Pequeno” de 29 de setembro de 1915, e uma 

mensagem de Paul Albert Laurens é encontrada como registro em um dos livros de 

dedicatórias do autor. Mesmo que Maurício se tratasse do mais fino mistificador, 

dificilmente teria conseguido forjar e reunir tantos documentos específicos. 
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Fon-Fon, 15 de novembro de 1914, detalhe. Acervo Cedoc/Pinacoteca do Estado de São Paulo. Livro de 
Recortes nº 14. 
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Mensagem de Paul Albert Laurens, sem data, inscrita em um dos livros de dedicatórias de Virgílio 
Maurício. Arquivo Virgílio Maurício Acervo Cedoc/Pinacoteca do Estado de São Paulo. “Sous 
l'excellente impression de l'accueil de M. Virgilio Mauricio que je reviendrai voir.” [Sob a excelente 
impressão da recepção do Sr. Virgilio Mauricio que eu voltarei a ver]. 
 
 

 

Outra questão apontada pelo Círculo de Belas Artes diz respeito “à sua 

competência e probidade de artista pintor”. O texto prossegue acusando Maurício de ter 

exposto “em São Paulo, em Maceió, e de ter publicado em mais de uma gazeta e 

imprimir em cartões postais um quadro sob o título ‘Mulher francesa’, com a sua 

assinatura e como original seu, não passando, entretanto, de uma cópia vil e mal 

executada de um cromo que como se verá, está assinado pelo seu verdadeiro autor”. A 

questão levantada recai sobre um trabalho apresentado por Maurício desde o início de 

sua carreira, intitulado “Mulher francesa”. 
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As duas imagens publicadas no Jornal do Recife de 2 de julho de 1917. p. 3. A imagem da direita 
apresenta a seguinte legenda: “Cromo copiado pelo sr. Virgilio Mauricio, assinado e exposto como 
original seu, sob o título ‘Mulher francesa’. A imagem da esquerda apresenta a seguinte legenda: “Cópia 
do cromo que publicamos nesta página No verso da fotografia está escrito e assinado pelo sr. Virgílio 
Maurício o seguinte: ‘ – N. 99 – F – Mulher francesa – figurou na exposição de Belas Artes em S. 
Paulo.”. Portanto, a obra que Maurício apresenta é a da direita. 
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Imagem publicada no Jornal do Recife de 2 de julho de 1917. “Um trecho da exposição de Virgílio 
Mauricio em 1912. No verso desta fotografia está escrito o seguinte: ‘- Grupos de quadros de Virgílio 
Maurício, no Salão do Instituto Arqueológico e Geográfico Alagoano – Maceió – Vê-se a direita o quadro 
Mulher Francesa, que está assinado por um traço negro em baixo (sic).’” 
 
 

O documento do Círculo de Belas Artes prossegue afirmando que  

 

o sr. Maurício chama a isso infantilidade, quando ele próprio e todo 
mundo o sabe que isso em português tem nome muito diferente e sabe 
também que o sr. Virgílio Mauricio, em arte, nunca teve infância, pois é 
certo que quem pinta por esses processos, quando nasce já tem direito a 
uma medalha. 
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E encerra o documento de forma taxativa, retirando o título de legítimo autor 

do acusado, no que diz respeito a todos os quadros por ele assinados, até que seja 

fornecida uma prova oficial de que o quadro “Mulher francesa” é de sua autoria: 

 

Enquanto o sr. Virgílio Mauricio não nos apresentar uma prova oficial de 
que o quadro “Mulher francesa” é original seu, ficamos com o direito de 
afirmar que todos os quadros assinados com o seu nome, ou são cópias de 
cromos ou feitos por outrem; pois quem se avilta ao ponto de expor como 
trabalho original seu uma cópia destas é muito capaz de assinar um 
quadro que não tenha pintado. 

 
 As acusações sobre a não autoria das obras de Virgilio Mauricio se tornariam 

piores com mais uma publicação do Círculo de Belas Artes, ocorrida em 17 de junho de 

1917, e posteriormente, em um dossiê editado pelo “Jornal do Recife” em 2 de julho de 

1917, prosseguindo com a publicação de diversas cartas desabonadoras de outros 

artistas a seu respeito. 

Segundo publicação do Círculo de Belas Artes no “Jornal do Recife” de 17 de 

junho de 1917, é noticiado que Virgílio Maurício não destruiu as provas que 

“continuam em exposição na Livraria Francesa” e não mais na Fábrica Lafaiette como 

anteriormente anunciado. Pela nota é dito que Maurício “apanhado em flagrante sobre a 

tela ‘Mulher Francesa’, diz que a pintou aos 16 anos de idade e que não a expôs, como 

sua, em São Paulo”. A nota prossegue dizendo que Maurício se refere a duas telas de 

título “Mulher francesa”, uma delas, o “plágio” e a outra que teria exposto e, vendido, 

em São Paulo, acrescentando “nunca afirmei que a Mulher francesa fosse original meu”. 

O cerne da questão para o Círculo de Belas Artes é que Maurício nunca fez menção de 

se tratar de uma cópia: 

 

O contrário disto é que ele nunca afirmou. Lá estão os postais, lá estão as 
fotografias reproduzidas em revistas, lá está um aspecto da sua exposição 
no Instituto Arqueológico e Geográfico Alagoano, onde seve o seu 
próprio retrato e em tudo se nota que não há a ressalva ‘COPIA’ onde se 
vê sua assinatura, como se a ‘Mulher francesa’ fosse original seu. 

 

 

O Círculo ainda cita que não houve outra ‘Mulher francesa’ exposta e 

adquirida em São Paulo, e que se assim foi, Maurício deve indicar o nome de quem a 

adquiriu a fim de que se averigue. É importante notar, que até o momento, não foi 

colocado em questão a assinatura dos seus quadros realizados na França, o Après le 
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rêve. Algo inédito até então, uma vez que estes quadros do período francês sempre 

estiveram sobre suspeita. Sobre a questão de Virgílio efetivamente saber pintar ou não o 

Círculo responde, possivelmente, se baseando em um argumento fornecido por 

Maurício: 

 

É certo que só faz uma cópia quem sabe pegar num pincel, mas um artista 
consagrado, hors concours,como se proclama o sr. Virgílio Maurício, se 
tivesse o mérito que apregoa, não precisaria de andar a fazer reproduções 
de uma cópia de cromo feita aos 16 anos de idade, sem a declaração 
expressa de cópia, pra serem tidas como original seu, fruto de talento e 
capacidade. 

 

O documento prossegue citando outra acusação de plágio que teria realizado, 

com base em uma obra de Édouard Detaille: 

 

Bem sabemos que para o sr. Maurício, pintar do natural ou reproduzir é a 
mesma coisa.  
Pois o sr. Maurício não teve a audácia de vender, “como original seu”, 
por dez contos de réis à municipalidade de Belém (Pará) uma cópia de 
um quadro de E. Detail (sic)? E depois que o sr. Affonso Nascimento 
descobriu o embuste denunciou  crime pela Folha do Norte, como 
podemos provar com documentos sobre essa questão, não teve o sr. 
Virgilio o topete de pôr num catálogo o mesmo quadro “como cópia”, 
considerando parvo o governo que paga dez contos de réis por uma 
cópia?!... 

 

O documento prossegue analisando a carta de Laurens, que Maurício teria analisado 

“sob todos os aspectos menos o verdadeiro”: 

 
O sr. Virgílio Maurício quando veio de Paris, iniciou no Rio de Janeiro a 
série de reclamos que pôs em prática neste estado, publicando até juízos 
de quem se dissera em tempo apenas conhecer suas artimanhas, como o 
dr. Fernando de Castro Paes Barreto, autor da História da Arte.  
Assim, publicou no “Fon-Fon”, do Rio de Janeiro, seu retrato ao lado de 
Jean Paul Laurens, o consagrado mestre da pintura, para que se visse o 
valor em que o tinham os artistas franceses.  
O sr. Theodoro Braga, que fora discípulo de Laurens, remeteu-lhe o 
“Fon-Fon”  perguntando-lhe em que caráter se deixara fotografar ao lado 
do sr. Virgílio Maurício, que no Pará vendera por dez contos de réis, 
como original seu, uma cópia do quadro “Assalto ao comboio” de E. 
Detail (sic). 

 
Narrando mais uma vez os argumentos pontuados na carta do mestre francês, o 

documento insiste na “cilada” que Virgilio teria pregado, ao tirar uma foto, contra a 

vontade do pintor, prometendo que não faria uso do documento e expondo-o em seu 
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retorno ao Brasil. Coloca que situação similar viveu Parreiras, com Maurício tentando 

se fazer passar por seu amigo, enquanto o paisagista evitava o seu contato: “Laurens 

terá sido amigo do sr. Virgílio Mauricio, ter-lhe ia escrito, ter-lhe ia oferecido livros: 

houvera sido mais uma vítima. [...] Quantos aqui não foram iludidos?” 

Segue-se a isso a publicação de um dossiê do Círculo de Belas Artes, novamente 

no “Jornal do Recife”, de 2 de julho de 1917, onde, inclusive, se acham reproduzidas as 

imagens acima de “Mulher francesa” e a exposição de Maurício que teria realizado em 

1912, em Belém. O dossiê republica o histórico de declarações do Círculo, em grande 

parte os já expostos aqui, com mais algumas provas adquiridas pela instituição, que são 

colocadas a público. 

O Círculo inicia a publicação indicando ataques que Maurício teria feito pelo 

“Jornal Pequeno” de 16 de junho à “família de um dos mais prestimosos membros da 

mesma associação”. Afirma, mais uma vez, que Maurício não podendo destruir as 

provas que estavam expostas nas vitrines da Fábrica Lafayette e depois na Livraria 

Francesa, desvirtuou a questão para a autoria de seu nu, Après le rêve, afirmando ser 

“impossível” provar, com qualquer documento, que ele não é o seu autor. Diante de tal 

postura, o Círculo narra uma história “hipotética”, embora, muitos dos acusadores de 

Maurício defendam aspectos dessa história como verdadeira.  

 

O Círculo de Belas Artes jamais se referiu a esse fato, senão 
acidentalmente, e concorda ser impossível “vir” a publico qualquer 
documento daquele jaez, pelo simples fato de se colocar mal a única 
pessoa que o poderia fornecer.  
Para esclarecer melhor este ponto, figura-se a hipótese de um indivíduo 
qualquer, intitulando-se pintor, propor a um artista estrangeiro de 
reconhecido mérito, porém pouco escrupuloso a pintura de um quadro de 
nu em colaboração, prometendo vende-lo ao governo de seu país com 
facilidade, dividindo depois os lucros.  
No dia marcado para o início do trabalho, o pseudo-pintor, alegando 
indisposição, pede ao artista que vá pintando...que ele depois o auxiliará.  
Nas seguintes sessões, o pretexto de ultimar sua correspondência, ou de 
outro motivo qualquer, vai se esquivando de pintar, até que o iludido 
artista, reconhecendo a incompetência do companheiro, e compreendendo 
que teria de executar todo o trabalho decide-se a fazê-lo sozinho e o 
termina. 
Chega o momento da assinatura da tela e o pseudo-pintor, convence o 
artista de que o governo compraria logo o quadro se figurasse nele seu 
nome em vez da assinatura de um artista estrangeiro.  
Este, visando apenas o lucro material não trepida em deixar que outro 
assine o trabalho.  
Aproxima-se a época da exposição e o pseudo-pintor lembra que, se o 
quadro fosse exposto e conseguisse uma recompensa, obteria ainda maior 
preço, - suponha-se 100 mil francos, - do governo do seu país.  
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Fácil era o artista, como membro do júri conseguir isso. O quadro foi 
aceito e o pseudo-pintor medalhado.  
Pergunta-se se o verdadeiro autor de um trabalho feito nessas condições 
pode, sem se expor ao desprezo dos seus colegas e às penalidades da lei 
de seu país, reclamar a sua autoria, fornecendo documento oficial contra 
o mistificador.  
É tudo isto uma hipótese que pode muito bem ser uma verdade e explica 
o que parece ser inexplicável a quem desconhece a gênese do caso em 
questão [...] 

 

 
O dossiê segue falando da questão envolvendo a tela “Mulher francesa”, e 

realiza um compêndio cronológico da questão Virgílio Maurício, incluindo novos 

documentos. Entre as novas acusações, temos a publicação por parte do Círculo de carta 

de João Affonso do Nascimento, datada de 9 de fevereiro de 1916, cita a chegada de 

Maurício à Belém do Pará em meados de maio de 1912, com a bagagem cheia de telas, 

trazendo igualmente documentos, cartas de recomendação “poligloticamente traçadas 

por vários próceres internacionais” e “elogios de jornais das sete partes do mundo” 

enaltecendo seus méritos. Uma vez a exposição aberta no Teatro da Paz, um crítico não 

mencionado da “Província do Pará”, manifestou estranhamento em relação às telas, 

como se cada uma tivesse saído de um autor. A tela “Ataque a um comboio”, como já 

afirmamos, foi vendida à Intendência Municipal de Belém pelo preço de 10 contos de 

réis. Um cronista da “Folha do Norte”, cujo nome não foi mencionado, descobriu que o 

quadro, na verdade, tinha “como verdadeiro compositor” Édouard Detaille, pintor de 

quem Maurício se incluía como discípulo. O quadro em questão foi descoberto a partir 

da reprodução no álbum Em campagne, publicado em Paris, sob o título Attaque a um 

convoil, álbum este que Maurício, muito provavelmente teve acesso no ateliê de 

Rosalvo Ribeiro, ex-aluno de Detaille. 
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Reprodução de Attaque a um convoil, de Edouard Detaille em MASSON, Frédéric; RICHARD, Jules. En 
Campagne, tableaux et dessins de Alphonse de Neuville et Edouard Detaille. Paris: Boussod, 
Valadon& Cie Éditeurs, 1894. p. 10-11. Fonte: gallica.bnf.fr 
 

 

A carta de João Affonso prossegue afirmando que as provas da cópia de Maurício 

estiveram expostas na vitrine da loja “A Parisiense”, localizada à rua Santo Antonio, 

tendo este fato sido documentado na “Folha do Norte” dos dias 29 de junho e 7 de julho 

de 1912. Maurício, igualmente, não teria apresentado o quadro como cópia, partindo de 

Belém com o dinheiro da transação com destino breve à Paris. Uma vez tendo partido, 

cartas foram escritas à Édouard Detaille e aos jornais franceses nas quais Maurício 

afirmava que o tinham elogiado: 

 

[...] foram daqui dirigidas cartas a Eduardo Detaille, e aos jornais L´Art et 
les Artistese Le Matin, que o rapazelho dizia tê-lo elogiado abertamente, 
pedindo informações a seu respeito. Eduardo Detaille respondeu 
indignadíssimo, tanto com o roubo de que o fizeram vítima, como com a 
especulação feita com o seu nome, e escreveu ao cônsul francês, 
indagando se não haveria meio de processar e desmascarar o falsário.  
O diretor da revista L´Art et les artistes informou que o seu jornal nunca 
tratou de Virgílio Mauricio; outro tanto declarou a redação do jornal Le 
Matin. 
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Curiosamente, Virgílio Maurício se mostrava seletivo em demonstrar as suas cópias de 

obras do artista francês, de quem se proclamava discípulo. Em carta de Balthazar da 

Câmara, publicada no interior do dossiê do Círculo de Belas Artes, na mesma edição do 

“Jornal do Recife” de 2 de julho de 1917, o artista utiliza o catálogo da exposição de 

Maurício realizada no Teatro da Paz, no Pará, em junho de 1912, para atacar a 

realização da tela “Mulher francesa”, entretanto, o jornal transcreve o trecho do catálogo 

em que a referida tela aparece listada, juntamente com outras obras do autor e podemos 

ver a tela “Mulher francesa” como a número 5 do catálogo, a tela “Assalto a um 

comboio” como a número 10 e a tela “Le rêve (d´aprés Detaille, figura atualmente no 

Luxemburg)”, como a tela nº 2 do catálogo, sendo que neste caso, Mauricio indica a 

cópia, o autor do original e a localização do trabalho104. A tela em questão foi 

igualmente reproduzida na publicação En campagne, a qual Maurício certamente teve 

conhecimento e acesso no ateliê de Rosalvo Ribeiro.  

 

Reprodução de Le rêve, de Edouard Detaille em MASSON, Frédéric; RICHARD, Jules. En Campagne, 
tableaux et dessins de Alphonse de Neuville et Edouard Detaille. Paris: Boussod, Valadon& Cie 
Éditeurs, 1894. p. 50-51. Fonte: gallica.bnf.fr 

 

                                                           
104 Infelizmente a pesquisa não conseguiu identificar a tela Le rêve (d´après Detaille), realizada e 
apresentada por Maurício em algumas ocasiões.  
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As denúncias não cessam, e João Affonso cita outras ocasiões em que Maurício foi 

acusado de plágio, cópia ou até mesmo subtração de telas.  

 

De Maceió veio a denúncia de que a Mulher nua, quadro exposto como 
seu é uma cópia da Biblia [sic], de Henner, como de fato é; enquanto aqui 
mesmo no Pará se descobriu que o Cavaleiro medieval é  um quadro de 
Hans Thoma, publicado na revista alemã, Jugend.  
Também de Maceió escreveu o senhor Joaquim Brigido, queixando-se de 
que Virgílio Mauricio se apoderara de quatro quadros de sua lavra, dos 
quais nunca lhe deu conta, e o Correio da Tarde, da capital alagoana, 
denunciou que os artigos de doutrina artística, publicados com a 
assinatura do dito Virgílio, eram ipsis verbi copiados da Biblioteca do 
Povo e das Escolas de uma monografia feita pelo desenhista português 
Manuel de Macedo (Folha do Norte, 22 e 23 de Setembro de 1912).  
De Alagoas, onde, graças à influência de seu pai, deputado estadual, 
conseguiu impingir ao governo um dos quadros que havia exposto no 
Pará, engrossando assim o pecúlio [...] 
 
 

Este trecho indica que o trabalho “Mulher nua” de Maurício, é cópia “de fato” de 

Byblis, do artista francês Jean Jacques Henner. Este representou a personagem Byblis 

algumas vezes, realizando, igualmente, outros nus femininos.  

 

 
[imagem 1.4] Jean Jacques Henner. Byblis, sem data, óleo sobre tela, 0.25 x 0.35 m.Musée Jean-Jacques 
Henner, Paris. Crédito fotográfico: (C) RMN-Grand Palais / Franck Raux 
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[imagem 1.5] Jean Jacques Henner. Byblis changée en source, após 1863, óleo sobre cartão, 0.205 x 
0.355 m. Musée Jean-Jacques Henner, Paris. Crédito fotográfico:  (C) RMN-Grand Palais / Tony Querrec 

 

 
 

 
[imagem 1.6] Jean Jacques Henner. Femme au divan noir, 1869 [?], óleo sobre tela. 0.217 x 0.237 m. 
Musée Jean-Jacques Henner, Paris. Crédito fotográfico:  (C) RMN-Grand Palais / Thierry Le Mage 
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[imagem 1.7] Jean Jacques Henner. Nymphe endormie, circa 1903, óleo sobre cartão, 0.191 x 
0.284 m. Musée Jean-Jacques Henner, Paris. Crédito fotográfico:  (C) RMN-Grand Palais / 
Franck Raux 

 

Acima, elencamos os motivos citados da cópia, e mais alguns exemplos de nus 

femininos do mesmo artista. Pela afirmação vaga do jornalista, não sabemos se o termo 

“Mulher nua” remete ao Après le rêve, ou a algum dos outros nus de Maurício, assim 

como não sabemos qual a versão de Byblis é referida pelo autor. Possivelmente, esta 

indicação de cópia faça referência a um quadro de Maurício, apresentado logo no início 

de sua carreira e que, infelizmente, não possuímos uma reprodução nítida, mas é 

presente em uma fotografia de exposição do início da carreira do autor, em que a tela 

pode ser vista do lado inferior esquerdo da foto. 
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Fotografia que representa, possivelmente, a exposição do autor em Alagoas, em 1910. No canto esquerdo, 
abaixo, vemos uma composição que possivelmente pode ser relacionada à tela “Mulher nua”. Coleção 
Família Maurício da Rocha. Documento fornecido por Regina Maurício da Rocha. Crédito fotográfico: 
Autor desconhecido. 

 

 
Fotografia que representa, possivelmente, a exposição do autor em Alagoas, em 1910. No detalhe, a 
composição que possivelmente pode ser relacionada à tela “Mulher nua”. Coleção Família Maurício da 
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Rocha. Documento fornecido por Regina Maurício da Rocha. Crédito fotográfico: Autor desconhecido. 
Detalhe realizado à partir da fotografia original. 

 
 
Esta tela, por sua vez, pode ser relacionada a uma pintura realizada por 

Rosalvo Ribeiro, que infelizmente não sabemos maiores informações, mas que, 

possivelmente, serviu como base para que Maurício realizasse a sua pintura. Ambas 

retratam nus femininos reclinados na natureza, sendo que os corpos diferem quanto à 

orientação, entretanto, apresentam os corpos na mesma posição, e elementos naturais 

similares, tais como árvores e lagos.  

 
 

 

[imagem 1.8] Rosalvo Ribeiro. Nu. 1910 [?] Museu Pierre Chalita, Maceio. Crédito 
fotográfico: Autor desconhecido 

 

Pelas imagens apresentadas, percebe-se que a semelhança entre a tela de 

Virgílio e a de seu professor brasileiro, é bem maior do que entre a pintura e os supostos 

originais de Henner, o que tornaria a acusação de plágio, neste caso, pouco 

fundamentada105. 

                                                           
105Sobretudo, nas edições dos Salões, frequentemente encontramos em telas inéditas elementos de 
trabalhos realizados anteriormente por outros autores, como procuraremos demonstrar em capítulo 
posterior. Seguindo fielmente o raciocínio do autor, Henner teria copiado a si mesmo, se compararmos 
Byblis a Nymphe endormie. Sobre a outra acusação de cópia, envolvendo o trabalho do artista Hans 
Thoma, não temos condições de apontar a consistência da informação, uma vez que não conhecemos a 
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O mesmo professor Carlos Leão, afirma que Maurício possuía, desde a 

infância, a atitude de roubar trabalhos dos seus colegas para colocar a sua assinatura: 

 
Ninguém melhor do que eu pode o conhecer porque foi meu aluno em 
1903, no Lyceu de Artes e Ofícios, e desde aquela época já o 
LAUREADO DE HOJE RASPAVA O NOME DOS SEUS COLEGAS 
PARA COLOCAR A SUA ASSINATURA NOS MELHORES 
TRABALHOS DE CRAYON QUE PODIA SURRUPIAR COM A 
SAGACIDADE QUE LHE É PECULIAR.106 

 
No mesmo dossiê107, o professor Carlos Leão acusa Maurício de roubar e se fazer passar 

pelo autor de outras obras, com o auxílio de familiares, como o seu irmão, dom José 

Maurício da Rocha.  

 
 

1.2.1 Originalidade e cópia em contexto 

 
Encerrando a publicação das cartas e demais documentos que atacam a moral 

artística e individual de Maurício no dossiê publicado no “Jornal do Recife”, vemos 

Olivério Dupont enfatizar a questão da problemática da cópia de um trabalho: 

 

Se o senhor Virgílio Maurício ignora, é necessário que fique de hoje em 
diante conhecendo que nas reproduções de quadros, artigos literários ou 
científicos, etc. é indispensável a palavra “cópia” assim como na versão 
de obras literárias, etc., de idioma estrangeiro para o nacional a palavra 
“tradução” e que no caso contrário  - quando não existem essas palavras, 
trata-se de plágios, existindo no Código Penal Brasileiro dispositivos 
muito claros sobre o assunto.  
Logo, o “Círculo de Belas Artes” andou muito bem avisado quando viu 
no sr. Virgílio um plagiário e não um copista inconsciente.  

 
O excerto acima é fundamental para entendermos como se via a questão da 

cópia em meados de 1917, não só pelos demais artistas, mas também conforme o 

Código Penal que, segundo Dupont, trazia esclarecimentos sobre o assunto. Entendia-se 

juridicamente a cópia como um crime, que poderia ser bem avitado referenciando o 

                                                                                                                                                                          

reprodução da tela de Maurício, “Cavaleiro medieval”, assim como nãoacessamos a referida revista em 
busca da reprodução da obra do autor original, uma vez que não foi fornecida e edição. 
106 Grifos do autor. No ano citado pelo professor, Maurício teria 11 anos de idade.  
107 “Ultimamente ele alcançou do palácio do bispo de quem o seu irmão, monsenhor José Maurício da 
Rocha é secretário, mais um trabalho feito pelo Rosalvo Ribeiro, que representa o retrato do mesmo bispo 
deste Estado, d. Manoel de Oliveira Lopes, fazendo sair um cliché no “Jornal Pequeno” que aí se publica 
como trabalho dele!”.Não conseguimos averiguar a veracidade desta informação.  Jornal do Recife, 2 de 
julho de 1917. 
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trabalho como “cópia”, o que justamente, Maurício não faz em alguns dos trabalhos 

acusados. 

Entretanto, o fato que ainda não se enfatizou suficientemente, é que muito 

provavelmente Maurício realizou tais cópias durante o seu aprendizado artístico, o que 

coloca matizes nessa questão. Sobre as acusações de plágio de Detaille, certamente 

Maurício teve acesso às reproduções das obras do artista francês no ateliê de Rosalvo 

Ribeiro. A elaboração de cópias era parte do aprendizado artístico de um artista, 

realizada, muitas vezes, sob os auspícios do professor, como a indicação de Carlos 

Leão108, de que Ribeiro teria auxiliado Maurício em sua cópia de “Mulher francesa”. A 

cópia era, assim, uma etapa desejada e necessária para o desenvolvimento de um futuro 

artista. Eram frequentes desde a cópia inicial de estampas, até mesmo a cópia de 

trabalhos de mestres. Como podemos ver no excerto a seguir: 

 

Drawing from the live model was the culmination of the academy´s 
program, for which the begginer prepared first by copying drawings and 
engravings and them by drawing after the antique. This preparation was 
dicted by the theory behind the program, the principal tenet of which, as 
should by now be clear, called for the immitation of natural things not as 
they are but “as they ought to be”, the artist being expected to “correct” 
or perfect the nature.109 

 

A cópia deliberada nem sempre era vista negativamente, artistas obtiveram 

vantagens elaborando cópias de outros trabalhos, como um dos rivais de Maurício, 

Presciliano Silva: “Aos 16 anos, aluno da Escola de Belas Artes, copia sem 

consentimento a ‘Velha Bretã’ de Manoel Lopes Rodrigues. Este incidente fez o mestre 

entusiasmar-se e proteger para sempre o discípulo dileto.”110. Esta passagem nos mostra 

que a cópia também podia assumir contornos positivos, mesmo elaborada sem 

autorização, Presciliano logrou a proteção de seu mestre pelo seu trabalho de copista. 

Muitos artistas realizaram cópias111, inclusive financiadas pelo governo, como Oscar 

                                                           
108 Jornal do Recife, Pernambuco, 2 de julho de 1917. p. 4. 
109 GOLDSTEIN, Carl. Teaching Academy. New York: Cambridge University Press, 1996. p. 159.  
110 VALLADARES, Clarival do Prado. Presciliano Silva: um estudo biográfico e crítico. Rio de 
Janeiro: Fundação Conquista. p. 22. 
111 Como pontua Charlotte Guichard “La conception de la peinture comme art autographique, exécuté de 
la main même du peintre, et qui permet de discriminer une oeuvre authentique et une copie, est en effet un 
élément essentiel de la définition de l’oeuvre d’art, et constitue sans doute un des présupposés majeurs du 
discours de l’histoire de l’art. Cette conception traditionnelle de l’oeuvre est aujourd’hui remise en cause 
dans des travaux qui s’appuient à la fois sur les sources que l’histoire sociale a mises en évidence depuis 
les années 1970, et sur les nouvelles données matérielles apportées par l’étude scientifique des tableaux.”. 
GUICHARD, Charlotte. Du “nouveau connoisseurship” à l’histoire de l’art: Original et autographie en 
peinture. Annales Histoire Sciences Sociales, novembre-décembre 2010, n° 6. p. 1388-1389. 
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Pereira da Silva, que contratado pelo governo do Estado de São Paulo, realizou, em 

Paris, cópias de obras, sendo uma delas L´enlèvement de Psyché, de Pierre-Paul 

Prud´hon112, hoje pertencente à Pinacoteca do Estado de São Paulo113. Como pontua 

Maria Isabel Baldasarre: “[...] a prática da reprodução e cópia de obras de grandes 

mestres tem sido desde o século XVI um exercício freqüente entre estudantes de ateliês 

e academias. Por sua vez, o século XIX foi uma época particularmente propensa a 

falsificação [...].114” 

As obras de Pereira da Silva, ou outras, realizadas em contextos de formação 

de artistas estavam inscritas no primeiro caso, enunciado por Baldasarre. O segundo 

caso vai de encontro com outra particularidade que Baldasarre analisa em seu estudo, 

que são os falsos de autor: 

 

[...] se trata de obras, em sua maior parte óleos sobre tela, que 
reproduzem em idêntico tamanho e técnica renomadas obras de arte 
ocidental e que estão acompanhadas por um certificado [de falsidade] que 
indica que se trata “de uma verdadeira obra de arte falsa”115. 
 
 

Estas obras, com atestado de falsidade meramente anedótico, como pontua a autora, 

circulavam e eram (e ainda são) adquiridas por colecionadores de forma “legalizada”, 

partindo de uma demanda também do público consumidor: 

 

Por outra parte, devemos ter em conta que na história do colecionismo, 
foi freqüente a prática da comitência ou o encargo direto aos artistas cada 
vez que um comprador desejava prover-se de uma obra específica para 
integrar sua coleção. Sem embargo, ainda quando o colecionador podia 
solicitar ao artista uma cópia de uma obra sua, existente, em geral, 

                                                           
112TARASANTCHI, Ruth Sprung. Op. cit., 2006. pp. 154-157. A autora pontua como Oscar Pereira da 
Silva, em seu tempo, foi conhecido e valorizado copista de obras, tendo copiado obras de artistas 
estrangeiros e de artistas patrícios contemporâneos, como Rodolpho Amoedo e Almeida Júnior. 
113A Pinacoteca conta ainda em seu acervo com a cópia de Adoração dos Pastores, de Diego Rivera, 
também realizada por Pereira em 1914, assim como outras realizadas por Anita Malfatti, Femmes d´Alger 
dans leur appartement, de Eugène Delacroix, e Les glaneuses, de Jean François Millet ambas executadas 
em 1928. Helena Ohashi, filha de Oscar Pereira da Silva também possui no acervo duas cópias, 
“Preparando conservas”, cópia de Claude Joseph Bail, e “Mulher dormindo”, cópia de Charles Joshua 
Chaplin, realizadas em 1914. Ambos os envios de Malfatti e Ohashi constavam como envio de artista 
após o cumprimento da bolsa de estudos cedida pelo Pensionato Artístico do governo estadual de São 
Paulo. A solicitação por parte do governo estadual da realização de cópias de obras de outros artistas por 
parte de seus bolsistas, uma vez alocadas na recente Pinacoteca do Estado, tinha como finalidade educar e 
aproximar os alunos aqui sediados das grandes obras dos mestres europeus.  A Pinacoteca conta ainda 
com outras cópias realizadas por Almeida Júnior, Lopes de Leão, entre outros. 
114 BALDASARRE, María Isabel. Falsos de autor. Sobre lo falso, lo auténtico y su colecionismo. In: 
Original-Copia...Original? III Congreso Internacional de Teoría e Historia Del Arte y XI Jornadas del 
CAIA. Buenos Aires: Centro Argentino de Investigadores de artes – CAIA, 2005. p.  23. 
115Idem et ibidem, p. 21. 
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buscava que a intervenção deste último, ou ao menos seu aval ou sua 
assinatura estivessem presentes. Era fundamental a autoria do criador – 
do artista gênio – por mais que a obra tivesse sido produzida por seus 
discípulos ou seu ateliê116.  
 
 

Evidentemente, esta situação de solicitar uma cópia ou quadro similar também não se 

encaixa na situação de Virgílio Maurício. Parece, inclusive, que em 1917 a solicitação 

e/ou realização de cópias seguia protocolos bem definidos. Em uma extensa carta 

publicada no Jornal do Recife de 12 de julho de 1917117 e direcionada a Maurício, 

Antônio Parreiras reflete que 

   

É preciso, porém que não se deixem iludir, como tantos outros, aceitando 
como prova o que provar  nada pode como por exemplo, uma “cópia” de 
qualquer quadro, ou cromo, por mais fiel que ela seja, pois ser copista 
não é ser artista, pois se assim fosse, todos os copistas que abarrotam os 
museus da Europa o seria e não uns pobres diabos a quem ninguém liga 
importância. [...] 
Oscar Pereira da Silva fez uma cópia admirável, da batalha de Ivahy [sic], 
pois bem, Oscar Pereira da Silva não será capaz de pintar, já não digo 
uma batalha, mas sim um episódio de batalha.  
Bem sabemos que em Pernambuco para muitos a copia de cromo é 
admitida como uma obra de arte, mas dentro em pouco tempo ficarão 
convencidos que nada é mais detestável e anti-artístico.  
 
 

O enunciado deixa claro que Parreiras e Virgilio demonstravam compreensões distintas 

sobre o estatuto da cópia. Pode-se tomar a contenda como uma disputa por posições no 

campo. Na ótica de Parreiras, um copista, por mais que saiba manejar um pincel e 

realizar cópias perfeitas, não deve ser aceito como artista pelos seus pares que, assim 

procedendo, acabam por proteger a própria profissão e status, se diferenciando daqueles 

que não possuem o viés criador e de concepção, próprio daqueles que se denominam 

artistas e são reconhecidos como tais. Entretanto, Parreiras admite que seus próprios 

pares realizam cópias. Além disso, Parreiras chama a atenção para o fato de que 

algumas localidades brasileiras aceitarem a cópia de um cromo como uma obra de arte, 

entretanto, classifica este ato como detestável e anti-artístico. Como pontua Nathalie 

Heinich, em suas reflexões sobre o fortalecimento e a autonomia do nome do artista 

desde a Renascença: 

 

                                                           
116Idem et ibidem, p. 25. 
117 Jornal do Recife, 12 de julho de 1917. p. Nota publicada sem a responsabilidade do Jornal do Recife.  
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Beaucoup plus significative, par contre, fut l´importance progressivement 
prise par la signature du maître à laquelle s´indexait en partie la valeur 
des oeuvres, notamment pour ceux qui passaient à la postérité. On peut 
suivre cette évolution dans les inventaires après dècés où la mention du 
nom de l´artiste, auparavant marginale devient de plus en plus fréquent a 
partir XVIIIéme siècle et, surtout, dans le courant du XIXème. 
Parallèlement se développent la notion de l´authenticité ainsi que la 
valorisation de l´individualité et de l´originalité, qui sont devenues 
aujourd´hui des requisits fondamentaux de la création artistique.118. 

 
 

A autora demonstra que, sobretudo, a partir do desenvolvimento das academias 

de arte, houve uma ascensão coletiva de toda a profissão artística, sendo que, 

complementarmente a isso, houve também um fortalecimento do nome individual do 

artista, sobretudo, nos séculos XVIII e XIX, com o desenvolvimento do conceito de 

autenticidade e valorização da originalidade e individualidade. Este, portanto, é um 

movimento que não cessa, pelo contrario. Ao longo do século XX o valor da assinatura 

continua fortemente arraigado como elemento de consagração da obra, assim como de 

sua individualidade e originalidade. Tais itens aparecem impregnados na fala de 

Antonio Parreiras, em sua defesa do status do artista, em oposição ao do copista. 

Seguindo o raciocínio de Heinich, podemos perceber que estava em questão, na fala de 

Parreiras, a concepção moderna de arte, como afirma a socióloga: “Anoblissement, 

signature, biographie: dans tous les cas, la mise au premier plan du nom propre 

contribue à porter l´accent sur la personne de l´auteur, et nom plus seulement sur 

l´oeuvre elle-même. C´est, là aussi, une caractéristique de la conception moderne de 

l´art.”119. 

Na verdade, a grande tônica da questão era a forma pela qual se dava a 

apresentação de um trabalho copiado. Maurício é acusado diversas vezes de não ter 

sinalizado que o seu trabalho era uma cópia, como faziam todos os outros artistas, que 

incluíam ainda na tela a referência original daquela composição, como fica evidente nos 

exemplo abaixo: 

 

 

 

 

 

                                                           
118 HEINICH, Nathalie. Op. cit., 1996. p. 27.  
119 Idem, ibidem, p. 27.  
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Oscar Pereira da Silva. Detalhe de L´énlevement de Psyché [O rapto de Psiquê], 1914. Apud 

HANNUD, Giancarlo; PICCOLI, Valeria (Org.). Arte no Brasil: uma história na Pinacoteca do 
Estado de São Paulo. São Paulo: Pinacoteca do Estado, 2011. p. 91. 
 

 

A não apresentação deste lastro da obra original conferia grave flagrante de 

probidade artística, uma vez que o artista, procedendo desta forma, pretendia apagar a 

concepção original, se passando como criador de uma obra cuja concepção e idealização 

não partiu de sua própria capacidade artística, embora, em alguns casos, possa-se notar 

grande semelhança com o original. Esta máxima da pintura, não era algo recente, e 

embora, como pontue Baldasarre, existisse um comércio que demandava “cópias” 

diretamente aos ateliês em que eram realizadas a obra original. Ou seja, cópias 

solicitadas ao mesmo ateliê, ou realizadas pelo mesmo artista que fez a primeira 

“versão” eram bem aceitas, assim como exercícios escolares ou cópias em que se 

identificasse, por meio das assinaturas, a diferença entre original e cópia. A situação que 

se enquadra Maurício não se acomoda em nenhuma de tais tipologias, e não era bem 

aceita.  

Gabriela Siracusano traz um exemplo, embora distante temporalmente, 

adequado para se pensar a situação do nosso artista. A autora analisa a atuação do 

presbítero Diego Calderón Riquelme, em Lima, Peru, no século XVII, acusado pelos 

artistas locais de se utilizar de serviços de aprendizes para copiar trabalhos dispostos nas 

residências de famílias, alegando que serviriam somente para seu gosto e devoção. Uma 
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vez tendo obtido uma cópia, a partir desta, seus aprendizes realizam outras, e Diego 

Calderón as vendia por preços abusivos: 

 

E é que não era a cópia em si mesma o problema. A apropriação e 
reformulação de modelos era uma modalidade de trabalho admitida e em 
ditas reformulações residia a cota de invenção, em a que intervinha 
obviamente, o conhecimento de arte e também o domínio da práxis 
colorística na manipulação dos monocromáticos gravados, como já 
sustentamos em trabalhos anteriores. [...] O problema aqui era outro. A 
cópia estava unida ao engano, a uma reprodução inescrupulosa que hoje 
encontraríamos próximo ao conceito de falsificação120. 

 

 

Como afirma Siracusano, o problema não é a cópia em si, nem mesmo as 

reformulações que residiam nas cópias, mas as finalidades as quais a cópia servia, como 

aquela que beira a falsificação, e o que Maurício foi, de fato, acusado de fazer. Não 

temos condições de apontar os motivos que levaram Maurício a dissimular a cópia de 

determinados trabalhos, como “Mulher francesa” e “Ataque a um comboio” e apontar 

claramente a natureza de cópia de outro trabalho, como em Le rêve, que executou a 

partir de uma reprodução de obra de Édouard Detaille, entretanto, por conta disso, teve 

que arcar com uma intensa campanha adversativa de seus pares. 

A desconfiança e resistência dos artistas patrícios em relação a Maurício 

poderiam ser facilmente explicadas. As condições para os artistas no Brasil não eram as 

mais favoráveis. Sobretudo, fora de um circuito mais ativo como Rio de Janeiro e São 

Paulo, a situação era mais delicada. O colecionismo, não era capaz, por si só, de manter 

os artistas. As demandas públicas eram escassas e, sobretudo, regionalmente 

localizadas, sendo freqüentes os apelos dos jornais e veículos de comunicação, para que 

o estado investisse na aquisição de determinada obra apresentada em exposição recente. 

As exposições individuais eram feitas por iniciativas dos próprios artistas, com seus 

próprios esforços, sendo que este ato, muitas vezes, gerava a demanda de aquisição de 

outros trabalhos121. Para seu próprio sustento, muitas vezes era necessário investir na 

                                                           
120 SIRACUSANO, Gabriela. Una cosa es copiar y muy outra es engañar. Tensiones y conseqüências 
de un episodio judicial en la Lima Del siglo XVII. In: Original-Copia...Original? III Congreso 
Internacional de Teoría e Historia Del Arte y XI Jornadas del CAIA. Buenos Aires: Centro Argentino de 
Investigadores de artes – CAIA, 2005. p. 35. 
121 Sobre este ponto, utilizamos o argumento de Lucia Stumpf. A autora cita o artifício usado por 
Parreiras em expor em outros locais, cujas condições econômicas favoráveis podiam ensejar vendas ou a 
encomenda de quadros, o artista atua dessa forma em São Paulo e principalmente em Belém, onde após a 
“belle époque de Belém”, encontrou mercado para boas vendas e encomendas de quadros. E sobre isso 
comenta que “Essa postura de pintor viajante moderno assumida por Parreiras, que no alvorecer do século 
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retratística, ou no ensino, e nem mesmo isso era garantido aos artistas. Assim, os artistas 

brasileiros, conhecedores das dificuldades que os rodeava em seu país, com mercado 

artístico ainda em desenvolvimento, poucas escolas de arte estabelecidas, tinham os 

olhos de estranhamento e desconfiança voltados para Maurício, que freqüentou aulas 

com Rosalvo Ribeiro, sem ter tido passagem pela Escola Nacional de Belas Artes. Em 

Paris, obteve logo o reconhecimento, algo que os artistas brasileiros de então, ainda não 

haviam obtido, uma medalha da Société Nationale de Beaux-Arts, embora tenham 

trabalhado, freqüentado ateliês de mestres, submetido seus trabalhos ao Salon com 

respostas positivas, e sentido as dificuldades de elevado custo de permanência em país 

estrangeiro, mesmo para aqueles que contavam com bolsa de estudos.  

A trajetória do “gênio”, do artista praticamente autodidata que se destaca por 

mérito e esforço próprios, a despeito de aulas, estudo e muita dedicação, sustentada por 

Maurício, não fazia sentido quando contrastada a seus pares. A situação do artista 

prodígio que, aparentemente não era capaz de demonstrar virtuosismo em público, logo 

deixou de ser tratada como curiosidade para se tornar alvo de acusações e certezas, de 

todos os tipos, indo desde o plágio realizado pelo autor, até mesmo de falsa autoria, com 

quadros encomendados a artistas franceses.  

Assim, é nesse contexto que se compreende porque muitos artistas se 

posicionaram contra o “mito Maurício”, espontaneamente ou instigado por terceiros. 

João Affonso, em carta publicada no dossiê do Círculo de Belas Artes de 2 de julho de 

1917, cita uma carta que o artista Lucílio de Albuquerque teria escrito em resposta à 

uma carta de Theodoro Braga, desde o início, empenhado em desmascarar o suposto 

falsário, datada de 28 de junho de 1912:  

 
Perguntas quem é Virgílio Maurício? 
[...] A nós, artistas, logo é compreensível toda a sua impostura. Todos os 
seus quadros são cópias vergonhosas de quadros expostos no Salon e 
copiados por oleografias e cartões postais.  
Em S. Paulo, na primeira exposição de Belas Artes, ele passou pela 
vergonha de ser desmascarado e serem retirados os seus quadros pelo 
confronto do plágio descoberto. Esses não se suicidam. Tem obtido 
referências aqui em alguns jornais, devido à amizade de alguns 
jornalistas, que aceitam os próprios artigos elogiosos escritos por ele 
mesmo, o que foi provado também em São Paulo.  

                                                                                                                                                                          

XX percorre o país de Norte a Sul para oferecer suas pinturas, é determinante para a compreensão da 
dimensão que ganha sua obra, presente em diversos palácios do Governo até hoje.” . Tal postura leva a 
autora a levantar a tática de Parreiras em criar um mercado para si, “A partir das viagens que faz pelo país 
o pintor estabelece uma relação participativa frente ao mercado constituído pelos estados, estimulando 
uma demanda até então pouco formulada.”, sendo Parreiras “o pintor que mais quadros executa para os 
governos locais”. STUMPF, Lucia. Op. cit., p. 64-65. 
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O “Jornal do Recife” de 6 de julho de 1917122 traz inúmeros ataques ao caráter 

de Virgílio Maurício. Na sequência, traz uma declaração do pintor Helios Seelinger 

sobre o quadro Après le rêve. Em Paris, Seelinger teria sido convidado por Maurício 

para ver o quadro. Uma vez no ateliê de Mauricio, em companhia de Parreiras, que 

declara a mesma opinião, Seelinger afirmou ser “impossível que os quadros fossem 

pintados por Virgílio.”, ao passo que este teria respondido: “Mas você não sabe que eu 

sou um gênio?”. Seelinger exigiu, como todos, uma prova do talento genial do artista, 

algo que Maurício nunca forneceu, conforme as exigências que seus detratores.  

Não é o caso de acusar Maurício de não ser pintor. Mesmo os seus inimigos 

sabiam que ele pintava. O próprio Guttmann Bicho, pivô de um dos primeiros 

escândalos envolvendo a dignidade artística de Maurício, salienta que: 

 

- Não é absolutamente artista. Nunca alguém o viu pintar. Todas as suas 
obras faladas ou são copiadas ou adquiridas de misteriosamente. As de 
sua verdadeira autoria são menos que medíocres. É pena que não se 
possa, de vez, afastar esse indivíduo da vida artística do Brasil.123 

 
 

É curioso observar o argumento de Bicho, que afirma que ninguém o viu pintar, mas 

que suas obras faladas “são copiadas”, pelo próprio Maurício, decerto, e ainda que as 

telas de sua “verdadeira autoria são menos que medíocres”. Ou seja, o título de pintor é 

revogado pelos seus pares, mesmo os próprios indicando que Maurício elabora telas 

medíocres. Outros artistas se posicionaram tendo em vista a polêmica aberta nas páginas 

do “Jornal do Recife”, como Balthazar Câmara, Álvaro Amorim e Mario Nunes, que 

protagonizaram mais um convite para Maurício pintar publicamente, o que, mais uma 

vez, não foi aceito pelo artista124. A fala mais interessante de artista contra Virgílio 

Maurício vem de Antônio Parreiras. Artista com longos anos de carreira, escreve uma 

extensa carta na imprensa, antes de deixar o Recife, após o término de sua exposição. 

                                                           
122 Jornal do Recife, Pernambuco, 6 de julho de 1917, p. 5. Publicado originalmente no jornal “A 
Lanterna”, do Rio de Janeiro, edição de 25 de junho de 1917. 
123 O Jornal do Recife, Pernambuco, 10 de julho de 1917. p. 3. Publicado originalmente em “A Lanterna”, 
edição de 29 de junho de 1917.  
124 O convite foi realizado no Jornal do Recife, edição de 19 de julho de 1917, p. 3. À negativa de 
Maurício, seguiu-se outra publicação, no mesmo jornal, edição de 1 de agosto de 1917, p. 3. Pela recusa, 
os artistas se sentem no direito de retirar de Maurício a autoria de qualquer um dos seus quadros que o 
artista declare como seu.  
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Os seus argumentos, em grande medida, já foram explorados aqui, mas cabem algumas 

considerações novas.  

Parreiras, em sua carta, busca minimizar o incidente que teve com Maurício, no 

recinto de sua exposição, afirmando que o seu voto a favor da exclusão de Maurício se 

deu por conta da carta de Jean Paul Laurens, endereçada a Theodoro Braga, e cujo 

conteúdo já nos ocupamos. Parreiras pontua que este fato motivou a exclusão ao autor 

do Círculo de Belas Artes, uma vez em que na ata que trata da exclusão, nenhum 

trabalho de Virgílio Maurício foi aludido como motivação para tal. Parreiras prossegue 

explicando porque sempre repeliu e continuaria repelindo a convivência com Maurício.  

 

De longe vem este meu propósito. Foi em Paris que comecei a não 
admitir a presença do sr. Maurício, que nela insistindo me obrigou a 
mandar pô-lo longe da porta.  
Ele surgiu em Paris da noite para o dia. Os jornais do Pará encarregaram-
se de apresentá-lo e de narrar em enormes artigos as suas façanhas.  
Mas apesar de tal apresentação eu não trepidei em arvorar-me defensor 
do sr. Virgílio Maurício.  
Fui eu quem evitou em Paris, que a colônia artística brasileira, convicta 
de não ser o sr. V. Maurício o autor do “Après le rêve” levasse o seu 
protesto ao sindicato dos artistas franceses por haver o júri do Salon 
admitido o quadro.  
Fui eu quem procedeu do mesmo modo quando de novo queriam os 
artistas brasileiros protestar por haver o júri do Salon concedido uma 
medalha ao sr. V. Mauricio. 
Fui eu quem se recusou a traduzir e a fazer resumo dos artigos dos jornais 
do Pará para que o sindicato dos artistas franceses procedesse contra o sr. 
V. Maurício.   
Procedi assim porque estava convencido de que o sr. V. Maurício era 
vítima de uma calúnia? 
Não, absolutamente não, pois, seria atribuir aos meus colegas uma 
infâmia da qual eles são incapazes.  
E porque então procedi de tal modo? 
Para poupar a minha pátria de uma vergonha.  

 

O enunciado de Parreiras é um dos únicos a tratar da situação dos artistas 

brasileiros em Paris, que pensaram em alertar o sindicato dos artistas franceses sobre as 

supostas atitudes condenatórias de Maurício.  O autor ainda pontua a sua cautela em 

relação à imagem de seu país no exterior, impedindo que Maurício fosse desmascarado 

pelo grupo de artistas brasileiro, apontando, mais uma vez, que Maurício não era o autor 

das telas que apresentava: 

 

Indo um dia o sr. V. Maurício ao meu atelier em Paris queixou-se 
amargamente dos colegas brasileiros que injustamente o acusavam de 
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haver exposto no Salon de Paris um nu que não fora pintado por ele 
pintado e sim por um artista francês. O sr. Maurício achava-se, pelo 
menos assim eu julguei, indignado por tal proceder e me vinha perguntar  
qual o meio de destruir a terrível acusação sobre a sua probidade artística, 
tão positivamente formulada por todos os artistas brasileiros então em 
Paris.  
Respondi: - Dando uma prova pública de que o sr. é capaz de pintar um 
quadro igual ao que expôs.  
O sr. Maurício aceitou com entusiasmo, o meio que lhe propunha.  
Pus o meu ateliê a sua disposição e o meu modelo.  
Mas debalde esperei o sr. Virgilio Mauricio que preferiu, como ainda 
hoje prefere, ficar sob o peso da degradante dúvida a dar uma prova 
pública.  
Este procedimento do sr. Maurício impôs-me o dever de não ter com ele 
relações de espécie alguma.  

 

Parreiras se queixa de que Maurício prefere a dúvida a uma prova pública, 

mesmo ciente que muitas vezes, esta exigência é realizada através de termos 

degradantes. Isso não impede o artista de se colocar na pele do acusado, afirmando, em 

mais de uma ocasião, que se submeteria a tal, caso os seus colegas o exigissem.  

 

Mais tarde, já no Rio de Janeiro, acusado por toda a imprensa carioca, 
com exceção de um ou dois jornais, foi o sr. Maurício desafiado por G. 
Bicho, seu ex-companheiro, para se bater com ele em concurso.  
Apesar dos termos mais degradantes e ofensivos em que fora feito esse 
desafio, o sr. Mauricio não o aceitou, declarando que era um artista 
medalhado, uma celebridade e que no Brasil não havia quem tivesse 
habilitações para julgar uma produção sua. 
Imaginai, sr. redator, que eu, apesar de já tão longa existência, durante a 
qual ninguém pôs em dúvida a minha probidade artística, ao chegar ao 
Brasil, os meus colegas me acusassem de haver exposto em Paris, um 
quadro que apesar de assinado por mim não fora por mim pintado. e que 
um deles desafiasse-me para um concurso em que eu me limitasse a 
seguir o método de defesa do sr. Maurício [...] 

 

Parreiras começa, então, a elencar todos os prêmios e menções que recebeu ao 

longo de sua carreira, indicando, inclusive, que alguns prêmios que recebeu foram 

concedidos por pessoas que acompanharam os seus estudos e a sua trajetória artística, 

fazendo alusão à trajetória pouco esclarecida de Maurício. Realiza tal procedimento do 

mesmo modo que o realiza Maurício nos jornais, constatando que isto não é suficiente 

para se provar uma autoria. Segue-se a isso a explicação do incidente envolvendo os 

dois artistas no recinto da exposição de Parreiras. O paisagista explica que desde que 

chegou ao Recife, Maurício tentou se passar por admirador e seu amigo, demonstrando 

uma intimidade inexistente, freqüentando todos os dias a sua exposição, sendo alertado 

por Parreiras sobre o modo que procedia. Um dia Mauricio teria aparecido na exposição 
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acompanhado de um senhor e duas jovens moças. Este senhor teria recusado um aperto 

de mão de Parreiras. Não suportando esta forma de tratamento, Parreiras pediu que 

Maurício o acompanhasse até a Secretaria do Liceu. Lá chegando, Antônio Parreiras 

teria pedido, calmamente, que Maurício não o continuasse a expor-lo a insultos dentro 

de sua exposição. Maurício teria achado graça, e rindo-se de Parreiras, somente 

aumentou a ira do paisagista, que passou a insultá-lo. Maurício, ainda achando graça, 

teria dito: “Deixe disto, venha, venha a minha casa ver uma paisagem!”, Parreiras não 

suportando tal procedimento, abriu a porta e apontou a saída a Maurício. Algumas 

pessoas que estavam nas salas posteriores, como Balthazar Câmara, testemunharam a 

saída de Maurício. O paisagista afirma, entretanto, que o incidente se deu desta forma, e 

ninguém no salão expositivo viu ou ouviu qualquer coisa. Entretanto, rapidamente, a 

situação se espalhou por telegramas para outros veículos, sendo publicado que Parreiras 

teria expulso Maurício com violência, o que o paisagista tratou de corrigir, enviando 

notas para alguns jornais, solicitando retificação das notícias, entretanto, pontua que o 

incidente se avolumou por conta da rede de antipatias que cercava Virgílio Maurício. 

Por fim, o paisagista encerra a sua carta aconselhando Maurício a uma vida de 

trabalho.  

Ouça o conselho de um velho artista que não tem mais tempo para temer-
lhe a concorrência e nenhuma razão para invejar-lhe a glória.  
Trabalhe, trabalhe, lembrando-se sempre que em arte não se dá pulos, e 
que só se caminha a passo e às vezes a passos muito lentos. Lembrando-
se que a assinatura de um quadro não é aquela que lembra o nome do 
autor, é a feitura, é a cor, é tudo enfim que nele está denunciando a mão 
que operou, o cérebro que inspirou.  

 

 

Mas nem todos ficarão ao lado dos acusadores. O veículo aberto à defesa de 

Maurício na ocasião era o jornal “A Província”. Em notícia de 13 de julho de 1917, 

ainda imputando a Parreiras a questão que ora se desenrolava, afirma que  

 
Defenderemos, aqui, o pintor Virgílio Maurício, como defenderíamos o 
pintor Parreiras, se o víssemos alvejado por uma injustiça. 
Não se acusa um artista de não ser o autor das suas obras, só porque elas 
sejam obras primas, ou sem uma prova indiscutível. 
O ano passado, após vários convites o redator desta folha teve ocasião de 
ir ao atelier de Virgilio Mauricio à rua Santa Cruz, e viu o quadro Après 
le bal em meio de execução. Depois, estando no Rio, leu que, ao ser 
terminado esse quadro, os seus alunos fizeram uma festa e ofereceram a 
moldura. Chegando do Rio, o redator desta folha foi ao atelier de Virgílio 
Maurício. e viu o quadro terminado. Era o mesmo. E o que está lá na 
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exposição, e que, para o redator desta folha, vale todos os outros. Isso lhe 
bastaria.  
Aliás, basta ter um pouco de observação artística para verificar que o 
pintor da mulher francesa (mesmo a cópia), da L´heure du Goûter, do 
velho modelo, do Après le rêve é o mesmo que pintou o Après le bal.125 

 

 

A “Província”, assim como Maurício, vai minimizar a acusação da cópia dos 

quadros. Em notícia de 16 de junho vê-se o seguinte posicionamento sobre o quadro 

“Mulher francesa”: 

 

Seria necessário que disséssemos aqui, aos ilustres membros do 
“Círculo”, que em pintura, a não ser a tela em que o artista escolha o 
assunto, conceba o quadro, idealize o motivo, procure amorosamente a 
idéia que o seu pincel vai revestir de deslumbrantes roupagens, ou 
aqueles que custam ao amor indagações pacientes e cuidadosas 
investigações no terreno ingrato da erudição histórica – como os de Frei 
Caneca e padre Miguelinho, que o notável Parreiras pretende pintar, 
todos os outros são cópias? 
[...] Não há absolutamente desdoiro algum no fato de um artista copiar 
uma tela como a que está em questão – uma vez que não se trata de um 
quadro de concepção ou histórico. 

 

“A Província” de 28 de julho de 1917 anuncia que Virgílio Maurício emitiu um 

convite para o vernissage de sua exposição que realizaria com dezoito alunos de seu 

curso de pintura Recife, cuja inauguração seria em 30 de junho, somando um total de 

245 telas.  A exposição, que ocorreu no meio do intenso debate na imprensa acerca da 

moral e ética artística de Virgílio Maurício, parece não ter perdido em termos de 

público, configurando uma oportunidade de conferir os quadros do artista que não 

pintava, resultando inclusive aquisição de telas126. O jornal “A Província”, de fato, entra 

em defesa de Maurício, indicando que o que gostariam de ler era uma crítica do Círculo 

de Belas Artes sobre as obras do autor que figuravam em sua exposição: 

 

O que nos desejaríamos ler, era uma crítica do “Círculo de Belas Artes” 
aos quadros do pintor, expostos no Teatro Santa Isabel. Porque pode o 
pintor ser tudo quanto quiserem e mais alguma coisa, o que ninguém lhe 
tira é o imenso talento que transpira dos seus quadros e dos quadros de 
seus discípulos127.  

                                                           
125 A Província, Pernambuco, 13 de julho de 1917, capa.  
126 A Provincia, 3 de julho de 1917, capa, Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Indica que a 
exposição de Maurício continua a ser muito visitada, salientando as aquisições dos quadros do pintor.  
127A Provincia, 3 de julho de 1917, capa. A matéria divide espaço com a notícia das aquisições das telas 
de Maurício em sua exposição. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
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Não só o jornal, mas o próprio Maurício, saiu em sua defesa em uma carta 

resposta a Antônio Parreiras, publicada no jornal “A Província”, em 14 de julho de 

1917128, intitulada “Para Pernambuco, o Brasil e seus filhos: a verdade e o dever”. 

Embora afirme no início do texto que a sua carta não é uma resposta ao artista patrício, 

vai rebatendo alguns dos argumentos utilizados por Parreiras. Maurício indica um artigo 

assinado por Mário Mello, que, indicando uma conversa com Parreiras, indica os 

mesmos argumentos fornecidos pelo paisagista, que os artistas brasileiros em Paris 

estavam prestes a explodir um escândalo envolvendo a autoria do Après le rêve, que 

Maurício teria procurado Parreiras, e este teria exigido uma prova de seu talento. 

Inicialmente concordando, Maurício nunca pintou publicamente para os artistas que o 

acusavam, como era o desejo. Ainda no artigo de Mello, na fala de Parreiras, este teria 

se encontrado com Laparra, que tudo sobra e farsa afirmou: 

 

Depois apareceu-me o Laparra, velho mestre fora do concurso. Pediu-me 
notícia de Virgílio Maurício. E confessou. Esse moço procurou-me 
dizendo que era um nome muito conhecido no Brasil, onde seus quadros 
eram adquiridos pelos governos, por somas fabulosas. Propôs-me 
pintarmos juntos um quadro. Vende-lo-ia no Brasil e me indenizaria pela 
metade do custo.  
Firmei o negócio. Preparei a tela, modelo, pinceis e tinta. No dia 
determinado apareceu-me o Virgílio. Pediu-me ele que eu marcasse a 
figura. Marquei. Pelas pinceladas, a seguir, que ele deu, vi que era um 
aprendiz. Conclui sozinho o trabalho. Íamos assinar juntos. Mas o 
Virgílio me fez ver que se eu assinasse o quadro perderia 50 por cento do 
valor, pela rubrica do artista estrangeiro. E assim ele assinou. Depois ele 
me lembrou que o quadro poderia ir para o “Salon”, ser premiado e ter 
maior valor no Brasil.  
Membro do júri, tudo facilitei. O mestre francês pediu-me notícias de 
Maurício e do quadro e saiu. Depois, ainda em Paris, apareceu-me o herói 
dessa história em meu “atelier”. Expulsei-o. No Rio de Janeiro, Virgilio 
invocou um testemunho em favor da autoria do seu quadro!129 

 

Esse trecho é o primeiro e único que traz uma “confissão” de Laparra, pela voz 

de Parreiras. Maurício indica que a versão de Parreiras não teria fundamento pois: 

 

O sr. Parreiras nunca evitou coisa alguma da parte dos artistas brasileiros, 
porque nada disso transpirou em Paris. Vejamos: residiam em Paris os 
seguintes artistas brasileiros: - Monteiro França, Gaspar C. de Magalhães, 
João Turim, Zac Paraná, Elyseu Visconti, Fedora do Rego Monteiro, 
Viscondessa de Sistello, Armando Magalhães Correia, Vicente do Rego 

                                                           
128 A Província, 14 de julho de 1917. p. 3. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
129 Idem, ibidem, p. 3. 
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Monteiro, José do Rego Monteiro, Helios Seelinger, Mme. Hamoir do 
Rio Branco, e o sr. Parreiras, etc. Eis a colônia artística brasileira. Essa 
colônia artística, diz o sr. Parreiras, quis levar um processo ao sindicato 
dos artistas franceses contra a admissão do meu nu (Maio e Junho de 
1913) exposto no “Salon”; quis também protestar contra a minha 
medalha. Penso que o sr. Parreiras estava ou foi mal informado. 

 

Maurício prossegue citando que utilizou, inclusive, um modelo que também o 

era de Parreiras, Eugénie Giecquel, e que um dos artistas da citada colônia de brasileiros 

em Paris, Gaspar C. de Magalhães, teria deixado um registro em seu livro de 

dedicatórias, cinco meses após ter sido medalhado, sendo assim, não acredita que este 

artista poderia fazer parte dos protestos da colônia brasileira. Virgílio indica através de 

cartões ou cartas de felicitações o apoio e a simpatia de Viscondessa de Sistello, do 

escultor Armando M. Correia, as filhas do Barão do Rio Branco, Hamoir e Clotilde do 

Rio Branco. Aponta ainda que o testemunho de Helio Seelinger é falso, ao declarar que 

esteve no ateliê de Maurício em companhia de Parreiras, indicando carta do próprio 

paisagista em que recusa os convites para visitar o seu ateliê: 

 

Ilmo. sr. Virgilio Mauricio. – Sinto bastante não poder atender ao convite 
que nesta data me faz pelos motivos que ainda ontem tive ocasião de vos 
repetir. Desejo viver inteiramente isolado, entregue inteiramente aos 
meus trabalhos, e sobretudo alheio completamente a vida de meus 
colegas brasileiros, entre os quais, no entanto, eu não conto um só de 
quem me possa queixar.  
- Peço-vos encarecidamente deixar-me viver como entendo e respeitar sta 
minha inabalável resolução que, motivos pessoais, me obrigaram a tomar 
há já bastante tempo. Certo de que não me obrigará a vos repetir o que 
nesta vos digo, me subscrevo. – Vosso patrício, criado e obrigado. (a). 
Antonio Parreiras.130 

 

Maurício prossegue em sua defesa citando Vicente do Rego Monteiro e José do 

Rego Monteiro, que moravam em Paris nesta época, e que teriam escrito uma carta 

recente em apresentando respostas aos questionamentos realizados por Maurício: 

 

Recife, 12 de julho de 1917. – Sr. Virgilio Mauricio. – Acusamos o 
recebimento da sua carta de hoje e não temos dúvida em responder aos 
itens da mesma: 

a) em primeiro lugar que não ouvimos falar durante a sua estadia em Paris, 
de algum processo movido contra v. s. naquela capital; 

b) que não nos consta v.s. ter fugido da França, acontecendo até que o sr. foi 
passageiro do mesmo vapor em que nós regressávamos para o Brasil; 

c) eu não duvidamos ser v. s. o autor dos quadros que expôs no Salon; 

                                                           
130 Idem, ibidem, p. 3. 
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d) que um dos signatários desta, Vicente do Rego Monteiro, artista escultor, 
assistiu a confecção do L´heure du goûter.  
É tudo o quanto sabemos e sinceramente para ir ao encontro de sua 
missiva. (Assinados). – José I. do Rego Monteiro. – Vicente do Rego 
Monteiro.  

 

Ponderando que esta do protesto da colônia artística brasileira tenha sido um sonho de 

Parreiras, indica como conheceu William Laparra, na tentativa de dizer que a acusação 

do paisagista é também falsa. 

 

Conheci William Laparra após ter enviado a minha obra ao Salon, e 
depois de julgada para admissão. Fui apresentado ao artista e pedi 
notícias dos meus dois quadros enviados ao Salon – uma pintura a óleo e 
um pastel.  
Escrevi ao pintor e em resposta Laparra enviou-me a seguinte carta: 
“13 rue de l´Abbaye (VI). - Cher monsieur. – Je vous remercie de votre 
bonne lettre; je serai ravi d´être em relations avec vous, comme je l´ai  
dit, parce que vous êtes l´auteur d´un morceaux qui m´a vivement seduit 
au ‘Salon’.  
Quant au pastel, quand vou étes venu me voir, tout était fini dans cette 
categorie et j´ignore le sort du votre.  
Croyez, chez monsieur à mes sentiments les meilleurs. (Ass.) William 
Laparra.”131 

 

 É curioso notar que uma declaração, como a apresentada por Maurício, 

realizada por um artista do nome como Vicente do Rego Monteiro, é totalmente 

incomum. Maurício cita outras cartas de Laparra para justificar que ele e o artista não 

tinham relações outras, além daquelas profissionais. A contenda de 1917, praticamente 

se encerra desta forma. Parreiras deixa o Recife, e em breve Maurício também, com 

destino à Bahia. 

Salientamos, ainda, que as evidências para exclusão de Maurício parecem ir 

além das acusações de plagiador. Em publicação do Jornal do Recife de 19 de julho de 

1917, tendo como mote as ofensas que Maurício teria dirigido a um dos membros do 

Círculo, fazendo o seguinte alerta aos chefes de família: 

 

O Círculo chama a atenção dos chefes de família para que acautelem o 
seu lar, contra quem, avaliando em pouco a intimidade doméstica, vem, 
mais uma vez, demonstrar que lhe faltam os requisitos para nele ser 
admitido.  
[...] Alguém que, por acaso, acompanhe o sr. Maurício, poderá dizer que 
fugimos, o que muito nos honrará, pois, neste terreno, nos repugna entrar.  
 

                                                           
131 Idem, ibidem, p. 3. 
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Parreiras em sua carta, pontua algo na mesma direção, “O sr. V. Maurício é 

moço, muito moço ainda – pode ainda regenerar-se – quer na arte, quer na sua vida 

particular. Nunca é tarde para o arrependimento”132. Esta indicação de regeneração pode 

apontar um comportamento que para além da ética artística, era inadmissível para os 

pares artistas. Este alerta fica mais evidente quando nos deparamos com a publicação de 

trechos de uma carta de Theodoro Braga, datada de 2 de fevereiro de 1916133, 

direcionada à um jornalista não identificado,  publicada no mesmo dossiê, em que trata 

Maurício por “patusco”, “passador do conto do vigário”, “desavergonhado biltre” e 

“efeminado saltimbanco”. Analisando o alerta de repugnância lançado pelo Círculo aos 

“chefes de família” e pela expressão utilizada por Braga, podemos sugerir que algo no 

perfil de Maurício incomodava os colegas para além de seus méritos ou deméritos 

enquanto artista. Maurício viveu uma vida de plena atividade. Não constituiu família, 

mantendo uma rotina de viagens e constituindo endereços em diversas localidades 

brasileiras. Em cada um dos lugares em que habitava, era comum sua residência ser 

palco de recepções, com decorações de bom gosto, programas musicais ou literários 

refinados, noticiados na imprensa. Em suma, uma vida que diferia em alguma medida, 

daquela levada e cultivada pelos “chefes de família”, artistas ou não, que motivou uma 

moralização de suas atitudes e estilo de vida.  

Cabe lembrar que em seu estudo sobre as mulheres artistas, Ana Paula Simioni 

analisa o meio artístico como um ambiente dominantemente masculino, identificando as 

formas possíveis de entrada feminina nesta seara. Pontua a autora: 

 

Durante o século XIX, a arte parecia ser uma profissão exclusivamente 
masculina. Os interessados formavam-se na Academia Imperial de Belas 
Artes, onde adquiriam os conhecimentos necessários para se tornarem 
artistas e, posteriormente, viverem de suas classes e das encomendas 
oficiais e provadas que, vez por outra, aconteciam. As poucas mulheres 
que ousaram ingressar nesse sistema dominado pela Academia eram 
julgadas por seus pares de modo pejorativo, como amadoras134. 

 

                                                           
132 Jornal do Recife, Pernambuco, 12 de julho de 1917. p. 3. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
133 Publicada no Jornal do Recife, 2 de julho de 1917, p. 4. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
134 SIMIONI, Ana Paula Cavalcanti. Profissão artista: pintoras e escultoras acadêmicas brasileiras. 
São Paulo: Edusp / Fapesp, 2008. p. 29. A autora ainda pontua adiante que o “termo artista de gênio ou, 
simplesmente, ‘o gênio’ acabava por ser um monopólio masculino. Acreditava-se que apenas aquela parte 
da humanidade havia sido premiada com as faculdades mentais que a capacitava criar, a inovar, ou 
transformar os saberes, construir a cultura, concretizar as artes.”. p. 65. 
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 Se para as mulheres o acesso e o reconhecimento eram mais difíceis, que dirá 

para um artista que não cumpriu as etapas acadêmicas de distinção e ainda era 

considerado efeminado? A questão de probidade artística era grave, como buscamos 

demonstrar, mas combinada a questões consideradas morais e de estilo de vida, poderia 

ser fatal para a exclusão do nome de seu autor.   

A situação de desconfiança que acompanharia Maurício jamais o abandonou, 

tal como apontou Parreiras em um trecho de sua carta de 1917: 

 

Enquanto porém não fizer isto [pintar um quadro nas condições exigidas], 
a dúvida o acompanhará por toda parte onde for, apresente quantos 
atestados quiser, tenha mesmo a seu favor a toda a imprensa do Brasil, ela 
persistirá, ela o acompanhará, como uma sombra que cada vez maior e 
mais negra se irá tornando.  
 
 

 Ao que tudo indica, o paisagista teria razão. 
 
 

1.3 Um epitáfio duvidoso 

 

Por diversos elementos apresentados no tópico anterior, pudemos tomar 

conhecimento da política desclassificatória que atingiu Maurício em diversos momentos 

de sua vida, negando-lhe não só o título de artista, mas como um caráter individual. Por 

tudo o que foi apresentado, não é de se estranhar que o nome de Maurício 

frequentemente se visse envolto em sombras e dúvidas, despertando a defesa 

apaixonada de seus partidários e as duras ofensas de seus acusadores. Maurício não teve 

de lidar somente com o desprezo de seus pares artistas, mas também com homens 

influentes e de destaque na imprensa, que invariavelmente mudavam de opinião sobre a 

sua pessoa135. Entre estes homens está Carlos Rubens, autor do livro “Impressões de 

Arte”.  

Carlos Rubens, no início da carreira de Maurício, deixa um longo registro 

elogioso em cinco páginas do seu livro de dedicatórias. Rubens enfatiza nestas páginas 

a “doce, a suave, a meiga impressão que me causou o produto do teu talento real” e 

                                                           
135 Um deles era Mário Rodrigues, jornalista e pai do jornalista e escritor Nelson Rodrigues. Mário 
Rodrigues em artigo elogioso entitulado “Ad Gloriam: o pintor Virgílio Maurício”, escrito quando 
Maurício tinha 24 anos, ou seja, em 1916, e publicado na imprensa, indica que Maurício é um “Cabanel 
menino com um bocado de sangue tropical”. A União, 26 de janeiro de 1916. Livro de Recortes nº 15. 
Anos mais tarde, se arrepende e volta-se contra Maurício. A notícia, entretanto, é republicada em 1923, 
por Maurício, na Gazeta de Notícias, 23 de setembro de 1923. Livro de Recortes nº 20.  
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profetiza que seu “trabalho será sempre: admirável, grandioso, imortal. Os teus quadros 

ficarão como um pendão de glória, como um sal, mostrando as gerações futuras a 

fulgurância do Astro que passou”, e prossegue enfatizando que as obras produzidas por 

Maurício são elevadas, pela pouca idade que possui: “Porque, quando na tua idade já se 

chega a produzir coisas assim, é porque já se nasceu com a manifestação sagrada de um 

gênio perfeito”.  

Comentando algumas obras de Maurício, sobretudo paisagens, todos com 

elogios acentuados, pondera que: “[...] e muitos outros [quadros] que te elevam à 

imortalidade e te fazem grande entre os eleitos d´Arte.”. Rubens encerra o seu texto no 

livro de dedicatórias de Maurício com a seguinte frase: “Perdoa-me, portanto, Maurício, 

esse ínfimo modo de apreciar os teus quadros valiosos, essa expressão do meu espírito 

sem luz e creia na sinceridade de coração, do teu de sempre, Carlos Rubens”. 

 

 

  
Trecho do depoimento de Carlos Rubens em um dos livros de autógrafos de Maurício. Arquivo Virgílio 
Maurício. Acervo Cedoc/Pinacoteca do Estado de São Paulo. 

 
 

 

O texto de Rubens, datado de 31 de março de 1911, remonta à quando 

Maurício ainda expunha os seus trabalhos iniciais de jovem artista. Não haviam os 

quadros consagrados e posteriormente debatidos, que despertaram o ímpeto de tantos 

autores que ali escreveram. O posicionamento de Rubens surpreende pela exaltação com 

que admirou as paisagens e demais quadros expostos. E surpreende mais ainda, por 
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Rubens, anos depois, classificá-los como “manchas”. Em 1921, Carlos Rubens lança, 

então o livro Impressões de Arte136. O jornal “A Província”, noticia o lançamento do 

livro 137. Entre os artistas tratados são citados Baptista da Costa, Parreiras, Levino 

Fanzeres, Carlos, Oswald e Presciliano Silva. Entretanto, o articulista pondera que “Não 

se esqueceu, porém, Carlos Rubens, para coroar a obra, de atacar Virgílio Maurício”. 

Resolve, então, o articulista, Augusto Andrade, fazer as suas próprias ponderações sobre 

o tema: 

 

Esse pintor brasileiro que eu conheço intimamente, sobre cujos quadros 
fiz até versos, é uma vítima de sua própria vaidade e do entusiasmo e da 
facilidade dos seus críticos.  
Não foram por ventura a vaidade e o elogio exagerado que o levaram a 
pedir quatrocentos contos pelo L´heure du goûter e cem contos pelo 
Aprés le rêve? 
Negam-lhe os seus inimigos a autoria dos seus quadros. Quem os teria 
pintado, então? Ninguém o sabe. Pode muito bem ter sido o próprio 
Virgilio.  
Virgilio tem o defeito de não querer defender-se. E de não aceitar o 
desafio que se lhe atira para pintar juntamente com outro pintor. É um 
grande mal. Ninguém deve recusar a luta, quando tem fé na sua força e na 
sua inteligência.  
Recusar é morrer.  
Virgílio tem o costume de dizer que os gênios não discutem com os 
ignorantes. É ainda uma modalidade da sua vaidade. Muitas vezes, porém 
os ignorantes, com a sua má fé e a sua estupidez, derrotam os gênios, pelo 
menos no conceito dos outros ignorantes. Para os gênios que não 
procuram a evidência, todo esse trabalho iconoclasta é inútil. porque os 
verdadeiros gênios são modestos e humildes e estão satisfeitos com o que 
são; para os outros gênios, que anseiam pela glória, pela figuração, e por 
conseguinte, aspiram a fama, se não se fixerem de fortes, se não lutarem, 
se não mostrarem a grandeza do seu valor por amostras públicas, 
provando que as suas obras saem da sua inteligência, a queda será fatal.  
Será o caso de Virgílio Maurício? 
O futuro di-lo à.  
 
 

Os tons proféticos presentes na fala de Augusto Andrade podem ser associados 

ao tom igualmente profético utilizado por Parreiras, quando se dirigiu à Maurício, em 

carta publicada no Jornal do Recife de 12 de julho de 1917, assinalando que: “[...] e 

quando se escrever a história da arte brasileira, ele aparecerá como um caso singular, 

isolado, de degradação moral entre a plêiade dos artistas brasileiros, que podem não ter 

nascido geniais, mas que foram sempre homens de bem”. Parreiras acerta em seu 

                                                           
136 RUBENS, CARLOS. Impressões de arte. Rio de Janeiro: Typ. Do Jornal do Commercio de 
Rodrigues e C., 1921. 
137 A Província, 22 de setembro de 1921, p. 2. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
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prognóstico. Ainda em 1921, quando Maurício encontrava-se vivo, Carlos Rubens já o 

tratava como um caso “singular”. Em seu livro, “Impressões de Arte”, opta por incluir 

Maurício no capítulo “Gente Nova”, e assim define o artista: 

 

 

Na historia da nossa pintura há um caso de “genialidade” 
singularíssimo: Virgilio Mauricio. Era um pintor de “manchas” 
infamíssimo. Menos que um amador. Súbito aparece pintando batalhas 
como Edouard Detaille e meses depois assombra o mundo com L´heure 
du goûter, Dans le rêve, Aprés le rêve, Nú e Orientale.138 

 

 

Vale salientar que a cronologia que Rubens aponta, nos permite colocar como 

hipótese que as obras que tanto elogiou no álbum de Maurício são as mesmas que anos 

depois, classifica como “manchas”. A experiência de se analisar um pintor em uma 

publicação, com o único intuito de rebaixá-lo a uma condição de “menos que um 

amador”, através da ironia, constitui um potente elemento de exclusão operado no 

interior da categoria artística e crítica no Brasil.  

Um nome reiteradamente manchado por essa imprecisão, certamente não 

sobreviveria muito após o desaparecimento do artista. E assim, aqueles que ficaram, 

repetidamente iam afundando o nome de Maurício no limbo dos artistas. O primeiro a 

realizar esta tarefa de forma muito eficaz foi Luiz Edmundo. Em seu livro, De um livro 

de Memórias, lançado em 1958, o jornalista dedica um capítulo de suas memórias ao 

“Caso Virgílio Maurício”. É importante recuperar o modo como Edmundo inicia o seu 

texto: 

 

Antes da grande guerra de 14 muito se discutia, por aqui, a fama de certo 
pintor nosso que, pela França, andava engrandecendo (era o que se dizia) 
o pouco conhecido nome do Brasil. Chamava-se ele Virgílio Maurício 
(Virgílio Maurício da Rocha) e era natural de Alagoas.  
Fui conhecê-lo, pessoalmente, pelos primeiros frios de dezembro de 
1913, em Paris, no “Plaza Hotel”, onde, logo ao chegar, me fixara.  
Era um formoso rapaz que mal passava dos vinte anos, de ares um tanto 
afeminados, de tez morena e olhos de Theda Bara. Apareceu-me dentro 
de uma rica peliça de Astracan, tendo no lábio róseo e sensual o mais 
fresco e o mais desafogado dos sorrisos.  
Sua primeira frase, ao estender-me, maneiroso e gentil, a sua mão 
pequena, carregada de anéis: 
-De nome, o meu amigo já deve conhecer-me, forçosamente... 

                                                           
138 RUBENS, Carlos. Op. cit., 1921.  p. 72 
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- Como não! respondi-lhe.139 
 

É interessante o artifício utilizado por Edmundo, ao descrever Mauricio, 

investindo em suas características físicas, salientando os “ares afeminados” do jovem. A 

“feminilização” da figura de Maurício continua quando Edmundo compara os olhos do 

jovem artista aos de Theda Bara, famosa atriz americana, e símbolo sexual, de filmes 

mudos, assim como prossegue nesta idéia ao descrever seu lábio róseo o sensual e seu 

modo de sorrir140. Passando das considerações físicas de Maurício, Edmundo prossegue 

em sua descrição de Maurício, enfatizando que o artista pôs-se a falar de si, dos 

sucessos que galgava em ambiente difícil e dos elogios feitos à sua obra pelos mestres 

da arte na França: Jean Paul Laurens, Chabas, Comerre, Lavalley, etc. Maurício tinha 

ido procurá-lo solicitando uma visita ao seu ateliê. Edmundo, já estava ciente das 

questões que envolviam o nome de Maurício no Brasil, como a carta de Detaille 

publicada na “Província do Pará”, em que o autor se queixava contra a aquisição feita 

pela Prefeitura de Belém, da cópia de um quadro de sua autoria, vendida por outro 

artista que se passava por seu autor original, assim como tinha conhecimento de qua na 

Primeira Exposição de Belas Artes, em São Paulo, em 1911, não foi aceita uma tela 

enviada por Maurício “reconhecida como cópia, e mal feita, de uma tela de Henner...”. 

Porém, Edmundo era tido como um otimista, e foi pego pensando se estas informações 

não eram motivadas por “meras antipatias pessoais, do velho ‘disse me disse’ nacional, 

ou, quando não, criadas por interpretações malévolas de casos simples e naturais [...].”, 

fazendo com que o jornalista aceitasse de bom grado a visita ao “tão celebrado e 

discutido artista”.  

 Seguiu, então, para a Rua Bonaparte, onde segundo Edmundo, se localizava o 

ateliê de Maurício. O artista o recebeu certo que de que em breve leria um artigo sobre 

suas obras no “Correio da Manhã”, onde Edmundo então escrevia. O autor passa a 

descrever o ateliê: “O ‘atelier’ de Maurício era uma peça vasta e bem mobiliada. Bons 

                                                           
139 EDMUNDO, Luiz. De um livro de Memórias. Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional, 
1958. V. III. p. 769. 
140 A questão da “afetação” de Maurício incomodava até mesmo aqueles que o defendiam. Em artigo 
elogioso intitulado “Um creador de beleza”, assinado por Povina Cavalcanti, publicado na Gazeta de 
Notícias de 5 de agosto de 1923, o autor declara: “Um dia, em 1915, estava eu à beira do cais, nas Docas 
da Bahia, próximo a um paquete nacional que atracara ali, havia pouco quando meu olhar displicente foi 
chamado a ver um jovem de roupas parisienses, muito afetado de maneiras, que falava pelos cotovelos, 
dando mostras de possuir muito talento, que nenhum disfarce elegantemente procurava ocultar e que era, 
pelo contrário, confessado com certo impudor, que me fez mal aos nervos!”. Gazeta de Notícias, 5 de 
agosto de 1923. Livro de Recortes nº 20.  
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móveis, ricas sanefas de veludo, tapetes orientais, maples...sobre a parede umas 18 ou 

20 telas, em sua maioria com sábio gosto emolduradas”141.  

Enquanto visitava o ateliê, Maurício, “tagarelando”, se punha a falar de cada 

uma das obras, e onde a tinha pintado. Ao mostrar a sua pasta de croquis e estudos, 

Edmundo o interrogou-o: 

 

- Quem foi, Virgilio, o seu primeiro mestre? 
- O meu primeiro professor foi Rosalvo Ribeiro, grande nome entre nós, 
alagoano como eu. 
- E depois? 
- Depois? A natureza, o “atelier”, os meus modelos. Sou um autodidata 
na Pintura. Sobra-me, felizmente essa acuidade natural que tem o 
verdadeiro artista para bem entender e interpretar o Belo... 
- E há quanto tempo pinta? 
- Há uns sete anos, talvez...  
- O seu caso é deveras singular, chega a ser espantoso... 
 

Edmundo ainda questiona Maurício sobre a falta de “homogeneidade que 

define o feitio pessoal de um pintor”, ao passo que Maurício responde que “esta é uma 

das faces mais interessantes” do seu “temperamento de pintor”, sempre executando 

“novos e variados estilos”. Edmundo narra que ao fundo do ateliê havia uma enorme 

cortina, como um velário, que escondia algo: 

 

- Vou-lhe mostrar, agora, disse- me ele, o que preparo para enviar ao 
“Salon”... 
- Oficial? 
- Não, para o “Salon de Outono”, que, como você sabe, é um “Salon” de 
“elite” 
E num gesto brusco franziu e afastou o farto panejamento da cortina.  
- “L´heure du gouter”!, explicou ele, o melhor quadro que, até hoje, 
pintei. 
Representava a tela um alegre grupo de mulheres desnudas, ao todo 
cinco, em atitudes mais ou menos lascivas, num suspeitoso ambiente de 
aparato e de luxo. Entre elas ao fundo, a figura graciosa de uma mulata, 
tendo nas mãos uma larga bandeja carregada de frutos.142 

 

Algo, entretanto, nesta figura chama a atenção de Edmundo 

 

Esse último modelo não me parecia estranho.  
- Onde já vi eu essa mulata? pensei comigo.Fixei-a melhor. Não foi 
difícil recordar-me, então, que no “Café de la Rotonde” havia visto uma 

                                                           
141 EDMUNDO, Luiz. Op. cit., 1958.  p. 771. 
142 Idem, ibidem, p. 773-774. 
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pardusca correspondendo, rigorosamente, à mestiça pintada, filha de um 
preto brasileiro, modelo profissional, para quadros de gênero... 
Que era ela, não tive, no momento, a menor dúvida...143 

 

Edmundo insiste com Maurício de que qualquer declaração de uma das cinco 

mulheres serviria como um instrumento de defesa do pintor, indicando que conhecia a 

modelo mulata, ao passo que Maurício responde: 

 

- Você conhece esta mulata? Interrompeu-me ele. Não é possível. Engano 
seu. Serviu-me de modelo à pintura que fiz uma nativa de San Pierre, na 
Martinica, filha de pais franceses, senhora da melhor sociedade, 
atualmente em Paris. Eu não pinto modelos profissionais...144 

 

Edmundo, insistindo no depoimento de uma delas, deixa o ateliê incomodado, vai 

procurar seu amigo pintor, Helios Seelinger, ao passo que este pondera que: 

 

- A mestiça deve ter sido (disso não tenho a menor dúvida) a que 
acreditas ser: Fifi de Calais, que juntos vimos, ainda não há muito tempo, 
no Café “La Rotonde”. Não acredites, porém, que ela respingue alguma 
coisa. No caso de ter sido ela o modelo pintado, deve estar no segredo, e 
portanto, peitada para dizer que não foi.145 

 

Edmundo, então, resolve se passar por pintor para obter informações de Fifi de Calais. 

Após alguns encontros, Edmundo finalmente questiona a modelo: 

 

Acabei, afinal, por lhe falar, um dia dizendo tê-la visto num quadro por 
Virgílio Maurício pintado. 
- Ah! fez-me ela. 
Esse “ah”, talvez não fosse uma declaração positiva, um: “sim, sou eu 
quem lá está, quem posou para o quadro”, contudo, não me pareceu a 
rapariga surpreendida com o que eu, no momento, lhe dizia. Não fosse 
ela, pensava eu, teria logo protestado.146 

 

Edmundo tentando obter maiores informações, questionando que Virgílio Maurício era 

uma figura interessante, ao passo que Fifi respondeu que era, porém, um pouco “louco”, 

citando uma ocasião em que Maurício, como convidado de um baile de máscaras no 

Teatro da Ópera, atravessou as ruas de Paris montado em um elefante, seguido por 

“numerosa famulagem em tudo semelhante aos séquitos vistosos de um desses 

                                                           
143 Idem, ibidem, p. 773-774. 
144 Idem, ibidem, p. 774-775. 
145 Idem, ibidem, p. 776. 
146 Idem, ibidem, p. 777. 
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potentados do Oriente, num dilúvio de sedas e plumas”. A história narrada por Fifi de 

Calais, segundo Edmundo, encontrava confirmação por diversos amigos do pintor. Para 

além do conhecimento das excentricidades de Maurício, Fifi sabia de pormenores do 

ateliê de Maurício: 

 

O conhecimento pormenorizado que ela possuía da vida no “atelier” da 
Rua Bonaparte (Fifi chegava ao ponto de citar, pelos nomes, os mais 
íntimos e mais assíduos freqüentadores, entre vários Commère, Lavalle, 
Laparat (estes três últimos, diga-se de passagem, citados como comparsas 
de Maurício na sua obra de mistificação), esclarecia, de sobejo, o trato 
artístico que ela havia mantido, ou ainda mantinha com o pintor.147 

 

Um dia, Edmundo resolve atacar o assunto mais diretamente, na tentativa de obter um 

posicionamento mais claro, questionando a modelo: 

 

- Fifi, sabe você, perfeitamente, que não são de Virgílio os quadros que 
ele apresenta como seus. Não é assim? 
Pareceu-me vê-la um tanto surpreendida com a pergunta, que no 
momento lhe era feita e olhar-me de modo um tanto impertinente. Sei que 
me respondeu: 
- “Je ne me mêle pas à ces affaires”... (Eu não me envolvo em tais 
assuntos)...148 

 

Edmundo parte para a investigação de detetive, como em um romance policial, de 

acordo com o próprio. Tenta inúmeras vezes fazer com que Maurício pinte em sua 

presença, sem sucesso. Tenta marcar encontros em que outros artistas, como Parreiras, 

lhe sirvam de modelo. Maurício o despista em todas as ocasiões, em Paris. Edmundo 

então parte para o Brasil e narra a chegada de Maurício em 1914: 

 

[...] fugindo aos pródromos da grande guerra de 14, apareceu no Rio de 
Janeiro, a figura risonha do inefável pintor com a sua resplandecente 
fama e sua imarcescível glória, disposto a embasbacar a ingenuidade 
nacional. 
[...] No Cais do Porto, alegre e comovido, desceu ele entre a turba 
ensarilhada e essa de seus incorrigíveis admiradores em delírio saudade. 
Nem a voz prestigiosa da imprensa, nessa apoteose, lhe faltou.  
[...] Acontece, porém, que o coro de louvores que então se erguera ao 
nome e à obra do pintor, foi escandalosamente interrompido por uma 
local, que de improviso, apareceu em certo número do vespertino “Sete 
Horas”, que então aqui surgia sob a divulgação de Ivo Arruda e Eliseu 
César. Assinava-o Gutman Bicho, conhecido pintor que punha a nu certos 
antecedentes comprometedores da honorabilidade artística do novel 

                                                           
147 Idem, ibidem, p. 778. 
148 Idem, ibidem, p. 779. 
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mestre da Pintura, lembrando tempos idos em que, dele, fora 
companheiro dileto e inseparável.149 

 

A história já é conhecida, com o agravamento de que Maurício e Bicho, haviam sido 

companheiros inseparáveis. Com o calor da discussão na imprensa, a Edmundo foi 

atribuída a autoria da carta de Bicho, sendo na sequencia, atacado por Vitório de Castro, 

redator de “Fon-Fon”, um dos veículos de defesa de Maurício. Mais uma vez, Edmundo 

procura o pintor e ao colocar novamente a proposta de realizar uma tela à vista das 

pessoas, o que Maurício recusa, alegando que “essa mania, meu amigo, é muito sua”. 

Edmundo encontra em Alvaro Moreyra e Vitório de Castro, de Fon-Fon, defensores de 

Maurício “com a ingênua convicção” de que este era um grande artista, com notáveis 

títulos. Muito tempo se passou após todos esses incidentes. Edmundo pondera que 

Maurício não expôs e nem pintou.  

 

Vinte anos, ou mais, haviam já rolado sobre tão deploráveis e 
escandalosos acontecimentos, quando, um dia, inesperadamente, fui 
encontrá-lo no atelier de Visconti. Saudou-me como sempre, como se 
nada de desagradável houvesse acontecido entre nós dois. Pouco depois, 
se despedida, melífluo, cerimonioso, sorridente e cortês. 
Visconti, que sempre foi discreto e comedido em qualquer julgamento, ao 
vê-lo sair, olhou-me com um ar, assim, um tanto zombeteiro, para dizer-
me apenas: 
- Já não pinta, sabias?150 

 

De toda a história narrada por Edmundo em seu livro, cujo desfecho se dá pelo 

julgamento zombeteiro de um artista contemporâneo a Maurício, chama a atenção 

alguns pontos. O primeiro deles é que Edmundo teve uma oportunidade única de obter 

um testemunho certeiro de uma figura que participava diretamente da vida no interior 

do ateliê de Maurício, a modelo Fifi de Calais, que, por questões de discrição, não quis 

fornecer detalhes do que se passava no ambiente, embora demonstrasse conhecimento 

profundo das transações ocorridas no recinto. 

Outro ponto que merece ser assinalado, e que aparece eventualmente na fala de 

outros acusadores de Maurício, são os seus comparsas. Edmundo aponta na fala de Fifi 

de Calais três deles, Léon Comerre, Alexandre Claude Louis Lavalley e William 

Laparra, sendo que os últimos dois são apontados com maior freqüência associados aos 

interesses de Maurício, artistas franceses que teriam auxiliado Maurício em sua obra de 

                                                           
149 Idem, ibidem, p. 786-787. 
150 Idem, ibidem, p. 792-793. 
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mistificação. Léon Comerre é um artista francês que em 1912 tinha cerca de 62 anos. 

Experiente na pintura de nu, era figura freqüente nos Salões franceses, tendo inclusive 

exposto nas mesmas edições em que expôs Maurício, no Salon des Artistes Français de 

1913 a tela Fleur d'Andalousie, e em 1914, En l'absence du peintre151 , todos 

representando nus femininos. Em 1905, teve uma tela adquirida pelo Salon, o nu 

feminino L'araignée, hoje localizado no Musée de Picardie, Amiens. Comerre era muito 

admirado por Maurício, sobretudo pelos seus nus femininos, sendo que este registrou 

em textos a sua admiração pela pintura do artista francês.  

William Laparra, por sua vez, tinha aproximadamente 40 anos quando 

conheceu Virgílio Maurício. Artista francês, vencedor do Prêmio de Roma em 1898 

com a pintura La piscine de Bethsaïda, tendo exposto no Salon de la Société des artistes 

français de 1899 à 1914152. Em 1914, vendia ao Estado francês a tela La Bénédicité, 

pertencente ao Musée D´Orsay, e Tête de jeune fille au turban vert, hoje pertencente ao 

Musée d'Art et d'Industrie André Diligent. Já Alexandre Claude Louis Lavalley tinha 

aproximadamente 51 anos quando Maurício chegou na França. Artista vencedor do 

Prêmio de Roma em 1891 com a tela Philémon et Baucis, hoje localizada na École 

Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris. Também produzia pinturas de nus 

femininos. Ou seja, estes artistas já experientes e consolidados no meio artístico francês 

e, inclusive, produziam telas de nus femininos, eram os acusados de serem comparsas 

de Maurício. 

Pelo que foi exposto, por mais que os acusadores de Maurício provoquem que 

tais pintores poderiam ser fortes em técnica ou colorido, e pouco afeitos à ética em seu 

trabalho, seria razoável pensar que sendo a essa altura homens maduros, com carreira 

consolidada, o que compreendia prêmios, exposições, aquisições importantes e ainda 

encomendas de obras, seria estranho que se curvassem ao pedido do jovem brasileiro, 

mestiço, desconhecido e excêntrico no sentido de tomar de empréstimo a autoria de suas 

obras. Mesmo que vissem com bons olhos um negócio proposto por um jovem e recém 

chegado estrangeiro, sob o aspecto financeiro, mesmo sob o risco de mancharem seus 

nomes, podemos imaginar qual valor Maurício teria que despender para fazer com que 

dois ou três artistas de nome e carreira consolidada trabalhassem para ele por dois anos 

                                                           
151 Ainda é possível que Commère tenha exposto no Salon des artistes français de 1914 a tela Au soleil, 
representando dois nus femininos.   
152  Informação retirada do verbete do artista na página do Musée D´Orsay. Disponível em: 
http://www.musee-orsay.fr/fr/espace-professionnels/professionnels/chercheurs/rech-rec-art-home/notice-
artiste.html?no_cache=1&zsz=5&lnum=. Acesso em outubro de 2015. 
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seguidos, ainda mais tendo os quadros produzidos pela dupla, ou trio, logrado destaque 

e uma medalha. Além disso, os artistas ainda teriam deixado mensagens no livro de 

dedicatórias de Maurício, o parabenizando pela conquista, como veremos em capítulo 

posterior. 

Outro ponto que chama a atenção na atitude de Edmundo, é que inserindo a sua 

narrativa em seu livro de “Memórias”, após o falecimento de Mauricio, deixou nenhuma 

margem para a defesa daquele que era acusado, inserindo o nome de Maurício mais 

fundo ainda no limbo da dúvida e da mistificação. Ainda apostando no tom profético 

utilizado por Antônio Parreiras, por mais que Maurício também fosse acusado por 

cópias de trabalhos de outrem, a lacuna maior na história de vida do artista eram as suas 

produções realizadas em Paris que, como sombras, envolveram o seu nome por toda a 

vida, ou como coloca Parreiras, quando Maurício abandonou o Rio após ser acusado por 

Bicho: “fugiu carregando o caixão em que como uma maldição, vinha o Après le rêve”. 

A maldição, porém, era composta por duas pinturas principais, incluindo o L´heure du 

goûter. Não é de se estranhar, portanto, que o nome de Maurício viesse sempre 

acompanhado de dúvidas, resultando, como já vimos, em uma tentativa de total 

apagamento de seu nome. 

Não se trata aqui de resolver as dúvidas sobre a veracidade das acusações ou de 

tomar partido na defesa de Maurício, mas entender que a profecia de Parreiras se 

cumpriu, e as dúvidas sobre a autoria dos trabalhos do artista se arrastou por todo o 

século XX. 

 

1.3.1 Virgílio Maurício e os Modernistas 

 

Para além de todos estes olhares questionadores e acusadores sobre a vida e obra 

do artista, e para além das questões de negação envolvendo diretamente o seu nome, 

Maurício, e tantos outros artistas tiveram de lidar com a questão pautada pelo 

Modernismo e por seus seguidores, que perpetuaram a desqualificação das obras e de 

artistas atuantes na virada do século XIX para o XX. Maurício sentiu ainda em vida o 

desdém por parte de um dos modernistas, Oswald de Andrade, que em 1926, certamente 

comentado sobre a polêmica de não aceite das telas de Maurício na exposição Geral de 

Belas Artes do mesmo ano, assim se pronunciou sobre o artista: 
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Grande briga se estabeleceu em torno dos quadros do Sr. Virgilio 
Mauricio. São dele. 
Não são. São. Não são. 
Bolas! Sejam ou não sejam, a verdade é que essas telas são tão ruins que 
só podem desmoralizar o autor delas153.  

 

 

O veredicto de Oswald de Andrade deve ser trabalhado dentro do embate sobre 

diferentes visões de arte. De acordo com seu pressuposto, não adiantaria discutir autoria 

de telas “tão ruins” e que só podem trazer a desmoralização sobre o nome de seu autor. 

É necessário lembrar que as produções diretamente acusadas de não serem autoria de 

Virgílio Maurício são representações de nus femininos produzidos na França que 

estavam em plena consonância com muitos dos nus apresentados nos Salões no início 

do século XX, como, por exemplo, as produções de Joseph Jules Lefebvre e Léon 

Comerre, entre outros, e no Brasil, com as produções de Antônio Parreiras que, 

frequentemente, expunha nus femininos nos salões franceses. 

O posicionamento do celebrado modernista atinge não somente um autor sobre o 

qual estava sendo retirado o título de “artista”, mas sobre toda uma produção em 

consonância com a de Maurício. Esta desqualificação artística rebaixa uma produção, 

que embora ainda fosse presente nas décadas de 1920 e 1930, ou seja, contemporânea à 

fala de Oswald, estava agora imbuída de forte teor passadista frente às vanguardas. A 

afirmação de Oswald serve, portanto, para alguns propósitos. Enquanto desqualifica 

uma produção com características “passadistas”, e aqui podemos sugerir que o autor 

desqualifica tanto a forma artística como seu conteúdo, uma vez que a produção de nus 

femininos em ambientes fechados estava intimamente ligada a uma temática plenamente 

aceita no Salon des Artistes Français, de uma só vez Oswald desconsidera toda uma 

produção pautada nestes modelos e, por oposição, eleva o estilo artístico daqueles que 

não compartilham desses mesmos modelos, inserindo o nome de Maurício fora do 

campo artístico, uma vez que seus trabalhos não merecem sequer a discussão de autoria, 

uma vez que a própria existência destes trabalhos configura uma desmoralização. Nesse 

sentido, Maurício seria o agente de sua própria desmoralização artística. 

Tendo em mente o lugar social que Oswald ocupa, a sua fala ainda poderia 

indicar uma cisão entre modernistas e artistas vinculados a uma tradição acadêmica. 

                                                           
153 RAMOS, Roberta Fabron. Uma Leitura da “Feira das Quintas”, de Oswald de Andrade. Anais do 
Seta, Número 1, 2007. p. 472. “O texto aqui citado como exemplo dessa crítica intitula-se “Uma atriz 
parisiense – Cosmos e Caos – Psicologia das revoluções – Piolin versus Mario – Brasil dos andores– Um 
caso de quadros – Glória de artista” publicado no Jornal do Commercio, de 02 de setembro de 1926.” 
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Entretanto, estes grupos conviviam no ambiente artístico brasileiro e algumas vezes 

estabeleciam laços de sociabilidade. A opção por uma determinada corrente artística em 

detrimento de outra não era simplesmente um indício de desconhecimento ou cegueira 

por parte dos artistas154. O caminho que levava à tradição ou à vanguarda muitas vezes 

se misturava. Esta simples declaração, aparentemente ingênua, nas palavras de Oswald, 

ganha enorme repercussão, se analisarmos o fato do modernismo ter saído como 

movimento “vencedor” para uma historiografia brasileira da arte, em voga durante 

algum tempo155.  

Nesse sentido, Arthur Valle observa a manobra ideológica que resultou no 

esquecimento vários pintores da passagem do século XIX para o XX, “forjada 

mormente pela retórica dos defensores do Modernismo, desejosos de se valorizar, por 

contraste, como renovadores e libertários”, classificando-a como unilateral, embora 

venha sendo relativizada: 

 

A unilateralidade de tal manobra ideológica já há algum tempo vem 
sendo relativizada, bem como o que há de insustentável na crença em 
uma ruptura radical nas artes visuais brasileiras, cujo “divisor de águas” 
seria a Semana de Arte Moderna de 1922. Hoje, parece óbvio que a 
produção dos artistas ligados a ENBA nas primeiras décadas do século 
XX possuía grande diversidade e vitalidade e, ao mesmo tempo que 
manteve os laços com a produção oitocentista, apontou decididamente 
para concepções renovadoras do fazer pictórico. No momento, porém, 
ainda escasseiam os estudos aprofundados sobre tal produção, que 
permanece sendo de difícil acesso para os eventuais interessados.156 
 
 

Ana Paula Nascimento também comenta este movimento de se entender os 

acontecimentos anteriores à semana de Arte Moderna, sem cair na chave do monolítico, 

passadista e retrógrado, pois havia uma produção em atividade e, inclusive, o comércio 

dessas telas: 

 
 

Um dos objetivos está em explicitar que não é possível colocar todos os 
acontecimentos anteriores à Semana de Arte Moderna (1922) como parte 
de um bloco monolítico de arte acadêmica, passadista e retrógrada. 

                                                           

 
155 Sobre este ponto, diversos estudos salientam a questão do discurso modernista como hegemônico e o 
questionam, como CHIARELLI, Tadeu. Op. Cit., 1995. LEITE, José Roberto Teixeira Leite. O século 
XX antes da Arte Moderna. In: GONÇALVES, Lisbeth Rebollo (Org.). Arte brasileira no século XX. 
São Paulo: Imprensa Oficial, 2007.  p. 33; entre outros. 
156VALLE, Arthur. O Ciclo de Pinturas de Guttmann Bicho no CAPS Ernesto Nazareth - Ilha do 
Governador/RJ. 19&20, Rio de Janeiro, v. II, n. 1, jan. 2007. Disponível em: 
<http://www.dezenovevinte.net/arte%20decorativa/ad_gb_caps.htm>. Acesso em setembro de 2015. 
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Apesar da precariedade e inconstância dos locais que abrigam exposições 
e da inexistência de galerias de arte em São Paulo com programação 
continuada, ao menos até 1917, muitas matérias publicadas nos 
periódicos locais noticiam as aquisições de diversas obras durante os 
certames realizados.157 

 
 
A historiografia da arte modernista, comprometida com os seus personagens e com os 

seus posicionamentos, contribuiu para forjar uma linha inequívoca da história da arte 

não só no Brasil, que privilegia os movimentos de vanguarda frente a uma produção 

considerada meramente caudatária da tradição. Com o advento do modernismo, muitos 

dos trabalhos artísticos ainda aliados à produção apresentada nos tradicionais salões 

franceses foram subjugados em relação às novas estéticas. Sendo assim, a história da 

arte apresenta-se como um campo em disputa. Segundo Bourdieu, 

 

A ciência não pode fazer nada mais que tentar estabelecer a verdade 
dessas lutas pela verdade e apreender a lógica objetiva segundo a qual se 
determinam as apostas e os campos, as estratégias e as vitórias; e a 
relacionar representações e instrumentos de pensamento que se pensam 
como incondicionados às condições sociais de sua produção e de sua 
utilização, ou seja, à estrutura histórica do campo no qual se engendram e 
funcionam158. 

 

Sobre este ponto é importante recuperar o estudo de Tadeu Chiarelli que aponta 

o embate entre modernistas e não modernistas nas primeiras décadas do século XX, 

focalizando o papel desempenhado pelos primeiros “historiadores” do movimento, cujo 

engajamento “[...] na construção de uma história ideal do Modernismo brasileiro, 

acrescentando novos dados valiosos, mas sem preocupar-se em esclarecer certas 

questões que pudessem supostamente vir a valorizar os que se perfilaram ‘contra’ os 

modernistas históricos”159. 

 Tal movimento, entretanto, não é exclusivo da história da arte brasileira, sendo 

os artistas localizados entre o fim do século XIX e início de XX, pejorativamente 

denominados pompiers, termo impreciso e tendencioso. Albert Boime, em seu texto 

Painted Pomp: setting the world on fire, traz indicações valiosas para compreendermos 

esta pintura em seu próprio contexto. Afirma o autor: 

 
                                                           
157Ana Paula Nascimento. São Paulo: meio artístico e as exposições. In: VALLE, Arthur; DAZZI, 
Camila (Org.). Oitocentos - Arte Brasileira do Império à República - Tomo 2. / - Rio de Janeiro: EDUR-
UFRRJ/DezenoveVinte, 2010.  p. 72. 
158 BOURDIEU, Pierre. Op. cit., 2005. p. 332.  
159 CHIARELLI, Tadeu. Op. cit., 1995.  p. 38. 
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Modernist ideals had done much to devalue and discredit the historical 
contribution of art academies and their representatives. The promiscuous 
use of the term "academic" and its almost constant negative implications 
have made us forget that every major artist of the modern era attended 
some form of art academy. It is now clear that the downgrading of the 
academy relates to a shift of allegiance of the dominant social elite 
(making an economic transition from an entrepreneurial to a corporate 
mentality) to the avant garde, corresponding to the celebration of 
innovattion in a technological world.160. 
 
 

É interessante notar que tal movimento de apoio das elites para com as vanguardas 

ocorreu também no Brasil. Como aponta Sérgio Miceli em “Nacional Estrangeiro: 

história social e cultural do modernismo artístico em São Paulo”161, setores da mesma 

elite converteram-se em consumidores da arte de vanguarda, bem como seus 

patrocinadores, Paulo Prado, Yolanda Penteado, mesmo sem abandonar o mecenato de 

tendências mais tradicionais.  

Temos aqui, portanto, um quadro propício ao apagamento do nome de Virgílio 

Maurício: artista frequentemente envolvido em polêmicas quando vivo, após a morte, 

tornou-se alvo fácil para interpretações de sua obra de modo a ser-lhe retirada a autoria 

dos quadros. Por conta da sombra persistente em seu nome, foi paulatinamente apagado 

dos dicionários de artista, e quando tomado como exemplo, os discursos assumiam um 

tom moralizante de um artista que não provou a sua capacidade artística como deveria, 

e, assim sendo, restou esquecido. Para além das questões envolvendo diretamente sua 

condição de autor, teve ainda  sua obra  desclassificada por completo por Oswald de 

Andrade, escritor e crítico influente no modernismo paulista. Ao que se seguiu a 

emergência de todo um discurso de pesquisadores e estudiosos dentro do campo da 

história da arte que, sob os conceitos acima citados, classificaram as obras do século 

XIX, e, sobretudo, da passagem do XIX para o século XX, como retrógradas, em 

oposição aos conceitos inovadores dos modernistas. Talvez, e ironicamente, seja 

justamente isto o que aproxima Maurício de seus inimigos, como aponta Arthur Valle, 

comentando a obra de Guttmann Bicho: 

 

Nesse ostracismo, Bicho não está só: junto com ele, se encontra toda uma 
geração de artistas que, oriundos da ENBA e começando a atuar 
igualmente na passagem para o século XX, foi praticamente esquecida, 

                                                           
160 BOIME, Albert. Op. cit., 1986.  p. 82.  
161  MICELI, Sérgio. Op. cit., 2003. Esta idéia permeia a primeira parte do livro “Mecenato e 
Colecionismo em São Paulo. 
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obliterada por uma imagem exclusivamente retrógrada e repressora da 
instituição oficial, forjada mormente pela retórica dos defensores do 
Modernismo, desejosos de se valorizar, por contraste, como renovadores 
e libertários.162 

 

Este movimento relevante, não só no Brasil, acabou por enfileirar artistas à 

margem dos discursos estabelecidos da história da arte. Maurício é somente um deles, 

no entanto, talvez seja um dos que mais níveis teve que galgar para fugir à ausência a 

que estava fadado.  

 

 

1.4  O “Arquivo Virgílio Maurício”: construção e o aquivamento de si 

 

Tendo em vista o conjunto de evidências que foram expostas nos tópicos 

anteriores, podemos lançar como hipótese que o nome de Maurício dificilmente seria 

recuperado em todas as suas atividades se utilizássemos como fonte exclusivamente os 

discursos sobre ele proferidos pela historiografia e crítica de arte. O descrédito a que foi 

submetido, em especial no que tange à sua condição de artista foi pujante163. Para o 

estudo que aqui se pretende realizar, há que se lançar mão, portanto, de um respaldo 

documental mais ampliado. Uma das fontes primordiais diz respeito às informações 

veiculadas na imprensa na época de produção do artista, material esse que se encontra 

organizado e disponibilizado pelo “Arquivo Virgílio Maurício”.  

O “Arquivo Virgílio Maurício” constitui um conjunto documental 

significativo, coletado majoritariamente pelo próprio artista, fundamental para 

compreender aspectos da trajetória de Maurício, em diferentes atuações. É valioso 

também, para indicarmos quais aspectos esse indivíduo, considerava importantes de sua 

trajetória ou da construção de sua imagem pública. Não encontramos menção da 

existência deste conjunto documental em alguma nota ou notícia, embora saibamos, 

pelas polêmicas que Maurício vivia envolvido, que frequentemente lançava mão de 

documentos variados, sejam cartas, bilhetes, notícias de jornal a fim de defender-se. 

Virgílio de Lemos assinala essa função de seu arquivo: “Tanto quanto era possível 

                                                           
162VALLE, Arthur. Op. cit., 2007.  
163 O tamanho do seu descrédito pode ser medido pela publicação de uma marchinha de carnaval pelo 
jornal “O Malho”, em 1923. Na sátira, Maurício é representado como sátiro, enquanto abaixo está 
assinalada a seguinte marchinha: “Virgílio Mauricio, gente, / Tem sorte mesmo de mais!/ Você vae...vae 
pra frente./ Embora dê sempre atraz...”. O Malho, Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1923. p. 19. 
Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.  
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acumular e exibir documentos comprobatórios de sua honorabilidade de artista, ele os 

acumulou e exibiu a farta. São falsos ou graciosos?...Cabe a seus contraditores prova-

lo.”.164 

Acredita-se que enquanto a figura do artista era combatida e relegada para fora 

das margens do campo artístico brasileiro, Virgílio Maurício parecia procurar resistir. 

Para tanto coletava informações que agregassem valor à sua obra e ao seu nome, se 

posicionando ativamente contra o esquecimento e contra o descrédito. Tal arquivo, que 

constitui a base empírica central do presente trabalho, chegou ao Centro de 

Documentação e Memória da Pinacoteca do Estado, em 23 de janeiro de 2013, por 

intermédio da atuação de Ana Paula Nascimento, então curadora da instituição, que, em 

contato com parte da família do artista, residente em São Paulo, negociou a doação 

deste significativo conjunto para a instituição. A doação, ainda em curso, efetivou-se 

por Regina Maurício da Rocha165, parente do pintor. 

Os documentos que compõem o acervo são variados, compreendendo livros de 

crítica de arte e de própria autoria, volumosos livros de recortes de jornal e álbuns de 

dedicatórias166. De um modo geral, abarcam o período de 1910 a 2012, ou seja, 

compreendendo elementos produzidos durante a vida do artista e outros posteriores a 

sua morte, ocorrida em 1937. Isso porque encontramos entre a documentação cartas e 

anotações de membros da família, e até mesmo uma nota de seu próprio falecimento, 

muito embora o conjunto fundamental do acervo seja aquele recolhido pelo próprio 

artista, entre 1910 até 1937. Este período também corresponde efetivamente à sua 

produção artística, visto que Virgílio começou a despontar na imprensa em meados de 

1910 e produziu até a sua morte precoce.  

O arquivo aqui utilizado é composto por onze livros denominados “Recortes”, 

três álbuns de dedicatórias, seis livros de assuntos variados167, sobretudo, sobre arte, 

entre eles um livro que contempla o tema da saúde da mulher, apresentado como tese na 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, que concluiu em dezembro de 1926. Típico 

                                                           
164 O Imparcial, Rio de Janeiro, 28 de outubro de 1919. Livro de Recortes nº 19. 
165 Regina Maurício da Rocha é autora do livro A poética fotográfica da Paul Strand. São Paulo: Edusp, 
2012, apresentado originalmente como dissertação de mestrado, defendida em 1997 no Departamento de 
Filosofia da Universidade de São Paulo, sob orientação de Leon Kossovitch. 
166 Salta aos olhos, entretanto, a ausência de correspondências no arquivo. 
167 Como veremos adiante, os livros possuem temática variada, assim como a atuação de seu autor, 
versando sobre crítica de arte, medicina e a saúde da mulher. Escritos pelo autor temos Outras Figuras, 
1925; Ouvindo a Sciência: o problema hospitalar no Rio de Janeiro, 1926; duas versões de “Da Mulher: 
proporções, beleza, deformação, higiene e moda-higiene-sport, ambas de 1926, sendo a tese e o livro; O 
Trapézio da Vida, 1929; Treze meses em Portugal, 1934. Há ainda um exemplar de Le nu au Salon, de 
George Normandy, 1914, em que a obra L´heure du goûter é reproduzida. 
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artista intelectual polígrafo, o arquivo espelha a multiplicidade de ocupações a que seu 

autor se dedicou em vida: a pintura, a crítica de arte, atividades outras relacionadas ao 

jornalismo, como a direção de publicações, e à medicina, muito embora os temas 

relacionados às artes predominem. Dada a abrangência relativamente grande deste 

arquivo, apresentaremos aqui aqueles que julgamos ser os seus itens mais significativos 

no interior da documentação recolhida pelo próprio artista168. 

Os onze livros denominados “Recortes”, identificados pelos números 14 a 

23169 pela equipe do Centro de Documentação e Memória170 e mais um numerado 

4.161, são resultado de uma seleção de recortes de jornais e revistas de diversos anos e 

veículos, noticiando fatos da vida de Virgílio Maurício, entre prêmios, viagens, novas 

telas, exposições, palestras, eventos sociais, suas atividade como crítico, como médico 

e, inclusive, algumas das polêmicas em que se envolveu durante a sua carreira.  

 

                                                           
168 Excetuando a encadernação, que segue o mesmo padrão com o nome do autor e o título “Recortes” na 
capa em dez exemplares, os volumes diferem em número de páginas, variando entre 50 e 299 folhas, e 
cada uma delas possui uma variação do número de recortes selecionados. Como não seguem uma ordem 
rigorosamente cronológica, é possível encontrar artigos de outras épocas em meio a uma seleção de 
determinados anos, ou um salto brusco de um ano para outro. O volume que não segue o padrão acima 
exposto é uma encadernação maior em dimensões, somente com páginas da “Gazeta de Notícias” entre 17 
de junho e 25 de novembro de 1923, período este em que Maurício atuou na então recém criada sessão 
“Bellas Artes: pintura e esculptura”, da qual era responsável, tendo colaborado em 23 edições, 
correspondendo ao intervalo acima citado. 
 
169 A identificação dos itens compreende carta de familiares, bilhetes, noticiários e artigos avulsos 
numerados de 1 a 10; os álbuns de autógrafos numerados de 11 a 13; ao livros de Recortes numerados de 
14 a 23, e mais um numerado 4.161; os livros numerados de 24 a 30; e mais dois conjuntos documentais 
numerados 3.26 e 3.27, compreendendo mais alguns arquivos publicados em jornais, sendo alguns de 
autoria de Maurício. 
170Agradeço à equipe do Centro de Documentação e Memória da Pinacoteca do Estado, sobretudo, 
Gabriel Moore e Rosana Leite pela agilidade no acondicionamento e na catalogação do Arquivo para que 
tão logo pudesse ser consultado. 
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Livro de Recortes nº 15. Arquivo Virgílio Maurício. Acervo Cedoc/Pinacoteca do Estado de São Paulo. 
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Livro de Recortes nº 15. Arquivo Virgílio Maurício. Acervo Cedoc/Pinacoteca do Estado de São 
Paulo 

 

Os livros de dedicatórias, ou “impressões”, como sugere a contra-capa de um 

dos álbuns encadernados, totalizam três volumes, e também não primam por uma 

organização cronológica evidente. O primeiro volume iniciado muito provavelmente no 

ano de 1911, conta com a primeira dedicatória escrita por Epitácio Pessoa, sem data, 

seguindo até março de 1917. O segundo livro se inicia em 1º de dezembro de 1919, com 

um autógrafo de Rui Barbosa, e na mesma página há uma dedicatória de Teixeira Lopes 

de 1931. Assim segue, somando dedicatórias de diversas datas, sendo a maioria dos 

anos de 1912 e 1932, e encerra-se com uma intervenção póstuma, uma dedicatória de 
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1973, evidentemente não coletada pelo artista. O terceiro livro se inicia com uma 

dedicatória de Henri Gervex171, em dezembro de 1920, e encerra com outra dedicatória 

de Teixeira Lopes também de 1931. Os álbuns ainda contam com dedicatórias de 

expoentes da pintura francesa de seu tempo, reproduzidos abaixo, como William 

Laparra, Henri Gervex, Paul Chabas, León Bonnat, entre outros, e figuras brasileiras de 

destaque, como Olavo Bilac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livro de autógrafos. Arquivo Virgílio Maurício. Acervo Cedoc/Pinacoteca do Estado de São Paulo 

 

 

 

 

                                                           
171 Henri-Alexandre Gervex (1852-1929), pintor francês, foi aluno de Cabanel na École de Beaux-Arts em 
Paris. Gervex é um reconhecido pintor de nus e composições eróticas, assim como de retratos de figuras 
proeminentes da aristocracia e burguesia, tendo entre suas clientes Olívia Guedes Penteado. MICELI, 
Sérgio. Op. Cit., 2003. p. 79-81. 
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Dedicatória de William Laparra. Livro de autógrafos. Arquivo Virgílio Maurício. Acervo 
Cedoc/Pinacoteca do Estado de São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatória de Henri Gervex. Livro de autógrafos. Arquivo Virgílio Maurício. Acervo Cedoc/Pinacoteca 
do Estado de São Paulo 
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Dedicatória de Paul Chabas. Livro de autógrafos. Arquivo Virgílio Maurício. Acervo Cedoc/Pinacoteca 
do Estado de São Paulo 
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Dedicatória de Olavo Bilac. Livro de autógrafos. Arquivo Virgílio Maurício. Acervo 
Cedoc/Pinacoteca do Estado de São Paulo 

 

 

Pode-se dizer que o conjunto documental caracteriza-se por ser um arquivo 

coletado pelo artista com um sentido autobiográfico, sem corresponder a uma lógica 

cronológica evidente. A cronologia é motivo de crítica pelos estudiosos das produções 

biográficas na medida em que é uma forma de conferir um ordenamento àquilo que não 

necessariamente é ordenado. Pierre Bourdieu, em artigo célebre, questiona a lógica da 

compreensão da vida como um caminho, um deslocamento linear e, sobre isso, pondera:  

 

Tentar compreender uma vida como uma série única e por si suficiente de 
acontecimentos sucessivos, sem outro vínculo que não a associação a um 
“sujeito” cuja constância não é senão aquela de um nome próprio é quase tão 
absurdo quanto tentar explicar a razão de um trajeto no metrô sem levar em 
conta a estrutura da rede, isto é, a matriz das relações objetivas entre as 
diferentes estações. Os acontecimentos biográficos se definem como 
colocações e deslocamentos no espaço social, isto é, mais precisamente nos 
diferentes estados sucessivos as estrutura da distribuição das diferentes 
espécies de capital que estão em jogo no campo considerado.172 

 
                                                           
172 BOURDIEU, Pierre. A Ilusão biográfica. In: Usos e Abusos da História Oral. São Paulo: FGV 
Editora, 1996. p. 189-190. 
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Podemos considerar a biografia como um elemento não necessariamente 

inocente, no sentido de narrar uma vida desinteressadamente, mas sim um gênero que 

procura posicionamentos em um determinado espaço social, que possui situações em 

disputa. Segundo Philppe Artières, arquivamos nossas vidas “para responder a uma 

injunção social”173. Prossegue o autor: 

 

Mas não arquivamos nossas vidas, não pomos nossas vidas em conserva 
de qualquer maneira; não guardamos todas as maçãs da nossa cesta 
pessoal, fazemos um acordo com a realidade, manipulamos a existência: 
omitimos, rasuramos, riscamos sublinhamos, damos destaque a certas 
passagens. 

 

 Sobre essa questão, há ainda um eloemento levantado por Bourdieu, que diz respeito à 

busca ilusória pela coerência ao se procurar traçar o sentido de uma trajetória: 

 

E é provável que esse ganho de coerência e de necessidade esteja na origem 
do interesse, variável segundo a posição e a trajetória que os investigados 
têm pelo empreendimento biográfico. Essa propensão a tornar-se o ideólogo 
de sua própria vida, selecionando, em função de uma intenção global, certos 
acontecimentos significativos e estabelecendo entre eles conexões para lhes 
dar coerência, como as que implica a sua instituição como causas ou, com 
mais freqüência, como fins, conta com a cumplicidade natural do biógrafo, 
que a começar por suas disposições de profissional de interpretação, só pode 
ser levado a aceitar essa criação artificial de sentido.174 

 

Como ambos os autores sugerem, a autobiografia complexifica esta questão, 

uma vez que o interesse do biografado e do biógrafo coincidem em uma mesma pessoa. 

Para elucidar tal excerto, podemos recorrer ao caso da escultora Julieta de França, 

analisado por Ana Paula Cavalcanti Simioni175. Julieta de França, artista brasileira, 

conquistou a bolsa de viagem ao exterior concedida pela Escola Nacional de Belas 

Artes em 1900. Após o retorno de seu estágio de aprimoramento na França, a escultora 

envolveu-se em uma querela acerca de um concurso para o Monumento da República, 

no qual a sua obra foi desclassificada. Não aceitando o julgamento do júri presidido 

pelo também diretor da ENBA, Rodolpho Bernardelli, a artista voltou à França, onde 

recolheu avaliações de seus antigos professores, muitos deles conhecidos 

                                                           
173 ARTIÈRES, Philippe. Arquivar a própria vida. Estudos históricos, Rio de Janeiro, v. 11, n 21, p. 9-
34, 1998. p. 10. 
174 BOURDIEU, Pierre, Op. cit, 1996, p. 184-185. 
175SIMIONI, Ana Paula Cavalcanti. Souvenir de ma carrière artistique. Uma autobiografia de Julieta de 
França, escultora acadêmica brasileira. Anais do Museu Paulista. v. 15. n.1. jan.- jun. 2007. 
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internacionalmente. Como analisa Ana Paula Simioni, a artista, ao realizar tal ato não se 

rebelava somente contra a decisão, mas colocava em xeque a legitimidade do campo 

acadêmico brasileiro. Daí tem-se o álbum realizado pela artista Souvenir de ma carrière 

artistique, documentação composta por recortes de jornal, fotos e cartas de Julieta de 

França. Nesse sentido, o gênero que este documento se enquadraria é a autobiografia:  

 

Diferindo da biografia, que constitui uma narrativa global e exterior, 
geralmente dedicada a “grandes personagens”, na qual o historiador 
encontra-se distante (temporal, espacial e subjetivamente) de seu modelo; 
a autobiografia implica uma grande transformação, pois, nesta, artista e 
modelo coincidem, isso é, o biógrafo toma-se a si próprio como objeto. 
Na prática autobiográfica, o autor impõe-se o desafio de narrar sua 
própria história, por meio de elementos selecionados e reagrupados, 
seguindo uma lógica compreensiva pré-existente. Isso significa que ele 
está a uma razoável distância em relação aos momentos de sua trajetória, 
que serão olhados, compreendidos e reconstruídos em função de uma 
unidade e de uma consciência criadas pelo presente do autor.176 

 
 
 Esse excerto reforça a idéia da “criação artificial de sentido” em biografias 

lineares, ao mesmo tempo em que traz à tona o sentido peculiar da autobiografia, em 

que o narrador é também o agente da narrativa, mesmo que a sua voz não apareça 

explicitamente: 

 

Neste documento, falta um elemento considerado decisivo dentro do gênero 
autobiográfico: o ato narrativo explícito. Julieta de França não deixou uma 
única linha escrita por ela mesma em todo o álbum. Isso não quer dizer, 
entretanto, que a narradora não esteja ali presente. Ela o está e não apenas 
como objeto das reportagens: ela esconde-se por trás das muitas das terceiras 
pessoas evocadas. Julieta de França não fala de si mesma diretamente, fala 
por meio dos outros, daqueles textos, críticos, noticiários, documentos e 
imagens por ela conscientemente escolhidos e agrupados. A coleção 
transmuta-se, assim, em um ato autobiográfico.177 
 

 
O caso de Virgílio Maurício pode ser aproximado ao de Julieta de França. 

Maurício opta igualmente por falar de si, na maior parte das vezes, através de terceiros, 

selecionando artigos e notícias de críticos e jornalistas. No entanto, permite-se recolher 

publicações em que ele próprio detém a fala, seja em entrevistas, palestras, ou textos 

publicados pelo próprio artista sobre diversos assuntos e sobre a própria obra. 

                                                           
176 Idem, ibidem, p. 252. 
177 Idem, ibidem, p. 252. 
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 Diferentemente de Julieta de França, que não deixou alguma linha em seu 

álbum, Virgílio fazia algumas atribuições de autoria em textos e alguns raros 

comentários escritos. A atribuição das datas e dos periódicos que serviram de fonte é 

realizada por ambos. E por fim, e talvez o ponto fundamental que aproxima estes 

artistas, é a motivação de tais álbuns. Tanto Julieta de França quanto Virgílio Maurício 

precisaram provar o seu valor enquanto artistas, seja perante as instituições 

estabelecidas, ou à crítica de arte contemporânea, tentando reverter o julgamento que 

sofreram, Julieta pela Escola Nacional de Belas Artes e Virgílio por parte de um sistema 

artístico nacional que não o reconhecia plenamente como artista. Isso pode ser 

facilmente percebido pela tentativa de total apagamento de seu nome. 

 Nesse sentido, tanto o empreendimento biográfico de Julieta de França quanto 

de Maurício estão inscritos no conceito formulado por Artières: “Arquivar a própria 

vida é se pôr no espelho, é contrapor à imagem social, a imagem íntima de si próprio, e 

nesse sentido o arquivamento do eu é uma prática de construção de si mesmo e de 

resistência.”178. Este sentido é trabalhado também por Simioni quando afirma que uma 

das motivações do álbum de Julieta de França que é a construção de uma imagem 

pública de artista, diferente das biografias tipicamente “femininas”, centradas em 

âmbito doméstico:  

Ainda que tal material tenha permanecido por muito tempo em um 
circuito íntimo e privado, ele parece ter sido destinado a cumprir uma 
função específica: a de criar uma versão pública de sua vida. Mesmo 
contendo algumas cartas pessoais esparsas em seu interior, o conjunto é 
composto centralmente por documentos selecionados, colados e dispostos 
de sorte a narrar os êxitos da trajetória da artista. Nesse âmbito, pode-se 
vislumbrar um sentido estratégico em sua feitura, pois, ao escrever a sua 
trajetória a partir das falas dos críticos e jornalistas, Julieta de França 
parecia conferir mais “objetividade” aos fatos que permearam a sua 
carreira. Caso as palavras fossem suas, o álbum poderia ser tomado por 
um documento subjetivo, uma confissão de uma artista incompreendida 
em busca de consideração.179 
 

O caso de Maurício é, novamente, similar ao de Julieta de França. Seu arquivo, 

por muito tempo permaneceu aos cuidados do âmbito familiar e privado, embora, 

também se destinasse a criar uma imagem pública daquele que construiu o arquivo e ao 

mesmo tempo era o objeto dele. Figura pública por excelência, Maurício registra um 

número elevadíssimo de registros na imprensa, textos, críticas, palestras, novas telas, 

                                                           
178 ARTIÈRES, Philippe. Op. cit., 1998. p. 11 
179 SIMIONI, Ana Paula Cavalcanti. Memórias insuspeitas de uma artista brasileira: Julieta de 
França e a escrita de si. In: Julieta de França: Lembrança de minha carreira artística, Rio de Janeiro: 
Coletiva Projetos Culturais, 2014. P. 17. 
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exposições, novos livros, entre outros. Ainda recolhe registros de caráter social que 

tecem comentários à sua personalidade refinada, ao seu bom gosto, construindo uma 

imagem de gentleman. Diferentemente de Julieta de França, o arquivo não possui cartas 

arquivadas, excetuando-se aquelas que foram publicadas na imprensa, o que chama a 

atenção em seu conjunto, uma vez que Maurício as possuía e armazenava180. Assim 

como a artista Julieta de França, seu conjunto possui a objetividade da fala centrada em 

jornalistas e críticos, que no caso de Maurício, mais do que avaliadores em uma situação 

vertical, constituíam, igualmente, pares intelectuais.  

A feitura do “Arquivo Virgílio Maurício” ainda contempla uma forte tônica da 

construção da sua trajetória, que é a cuidadosa seleção de artigos e registros em que seu 

nome figurava, excluindo-se, portanto, boa parte da documentação em que o artista era 

visto taxativamente de forma negativa. Selecionar apenas aspectos positivos de sua 

personalidade era impossível. Mesmo que os artigos o elogiassem, invariavelmente, 

faziam alusões à interpretação dúbia de seu nome, e às dúvidas que cercavam as suas 

obras. Sendo assim, rumores e dúvidas são uma constante do Arquivo. Entretanto, 

muitas das polêmicas em que se viu envolvido aparecem de forma tangencial na 

documentação, sobretudo, recuperadas em artigos posteriores à contenda. Sendo assim, 

Maurício não recolhe artigos sobre as polêmicas que se viu envolvido em 1911 na 

Primeira Exposição Brasileira de Belas Artes, em São Paulo, sendo que este assunto é 

apontado em artigos muito posteriores, assim como não recolhe, diretamente, artigos 

que indiquem a denúncia deferida por Guttmann Bicho, em 1914. Tal assunto delicado é 

retomado em notícias da imprensa do Recife em 1916 e posteriormente.  

A maior lacuna em sua documentação, entretanto, é aquela trabalhada nos 

tópicos anteriores, a expulsão de Virgílio Maurício do Círculo de Belas Artes de 

Pernambuco. O ano de 1917 constitui uma lacuna, significativa, na documentação181. 

Para recuperar este episódio, foi necessário empreender pesquisa paralela em diversos 

jornais. Anos mais tarde, em 1919, Maurício recolhe primorosa documentação sobre a 

polêmica ocorrida na Bahia, envolvendo Presciliano Silva e Altamirando Requião, 

sendo praticamente todo o conteúdo do livro de Recortes nº 19, destinado a essa 

contenda.  

                                                           
180 Não sabemos se a ausência de cartas na documentação constituiu uma decisão deliberada do artista, ou 
se as mesmas se perderamcom o tempo.  
181 Desconhecemos se esta lacuna foi realizada de forma deliberada pelo artista, ou se havia um livro de 
Recortes englobando o ano de 1917, que se perdeu antes da doação.  
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 O arquivo parece indicar a existência de uma “seleção” por parte do artista e 

crítico, a qual seguiria a lógica de arquivar primordialmente as polêmicas em que saiu 

vitorioso, ou que foi acolhido. Ao contrário, as situações que configuraram uma 

desmoralização pública, como a expulsão do Círculo de Belas Artes, ou mesmo a recusa 

de seus trabalhos na Exposição Geral de Belas Artes de 1926, no Rio de Janeiro, tendem 

a estar ausentes.  Vale, porém, salientar que essas situações, mesmo que não arquivadas 

diretamente, aparecem de forma tangencial em todo o Arquivo realizado pelo artista, 

recuperadas nas memórias posteriores de outras contendas.  

Os 11 livros coletados por Virgílio Maurício ao longo dos anos sugerem 

fortemente um sentido de “resistência” ao processo de apagamento de seu nome do 

circuito artístico. A imprensa brasileira e internacional fornece pistas de quanto em vida, 

o artista havia logrado um certo êxito, e de como a sua atuação controversa levantou 

uma série de debates importantes em seu tempo, tais como a noção de artista, sobre a 

pintura de nu e a moralidade, sobre a noção de autoria e, no limite, sobre a moral e a 

ética no interior do campo artístico brasileiro. Os seus esforços em vida, a obtenção de 

uma importante medalha em conceituado país estrangeiro, a seleção de uma variada 

gama de recortes sobre as suas diferentes ocupações e a preocupação em coletar 

testemunhos de sua virtude artística, demonstram uma tentativa de resistência tenaz 

contra o olvido de seu nome, como coloca Ana Paula Nascimento: 

 

No conjunto, percebe-se um grande esforço de Virgílio Maurício tem 
para afastar seu nome dos boatos, ampliar a influência de sua posição e a 
importância de sua obra, equiparar-se aos seus pares, tanto brasileiros 
como europeus, e sempre, mais do que tudo, fugir do esquecimento – 
talvez prevendo o que aconteceria posteriormente com a sua produção 
artística e seus escritos.182 
 

Nesse sentido, o grande esforço de equiparação aos pares artistas, mais uma 

vez, parece aproximar Julieta de França e Virgílio Maurício, como também assinala, 

Ana Paula Simioni: 

 

Assim, o álbum parece responder a uma motivação fundamental: o desejo 
de ser reconhecida enquanto como uma artista de mérito, profissional 
que, não obteve o lugar público almejado em função de questões alheias à 
qualidade de sua obra. Os fragmentos cuidadosamente selecionados, 
alinhavados e encaixados possibilitam ao leitor compor a uma imagem 
complexa ao final, um autorretrato da artista que permite ultrapassar uma 

                                                           
182 NASCIMENTO, Ana Paula. Op. cit., 2013. p. 285.  
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história até então silenciada, esquecida, minimizada, como talvez seja a 
de tantas outras mulheres que ainda hoje desconhecemos183.  

 

A história “silenciada, esquecida, minimizada”, embora mais propensa a 

ocorrer com o sexo feminino que tenta adentrar o mundo público masculino a despeito 

das posições, pode ocorrer com ambos os gêneros. A força dos discursos e das disputas 

expulsam os “não desejados” para fora das margens dos campos instituídos, ou em 

instituição. Recolher fragmentos desse percurso, selecionar as múltiplas vozes que 

atacaram, defenderam ou simplesmente mencionaram suas obras, organizar tal material, 

arquivá-lo, preservá-lo são atos que indicam uma intencionalidade: a da recusa a ser 

excluído completamente do campo artístico, a de ser silenciado pelo tempo. O último 

passo desse processo é a institucionalização de tal acervo, que hoje permite a 

recuperação mais complexa da trajetória do artista.  O arquivamento de um eu, 

motivado pelo seu silenciamento, permite-nos hoje reinseri-lo, com todas as suas 

contradições, naquele mesmo discurso historiográfico que pretendeu eliminá-lo. Mas tal 

processo não pode ser feito apenas a partir dos discursos, é preciso atentar para o artista 

e suas obras. Elementos que serão analisados nos próximos capítulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

                                                           
183SIMIONI, Ana Paula Cavalcanti. Op. cit., 2014. p. 18. 
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Capítulo 2. Formação e despontar de um artista  

 
 Este capítulo pretende apresentar aspectos a trajetória artística de Maurício, 

enfatizando a sua produção artística, desde os primeiros anos, passando pela temporada 

francesa iniciada em 1912 e seu retorno ao Brasil onde se estabeleceu após o início da 

guerra em 1914. Tendo em vista os debates apresentados no capítulo anterior, embora 

tenha sido indicado que Maurício teria agido como plagiário, copiando alguns quadros e 

os apresentando sem a devida menção, nada foi efetivamente provado sobre a questão 

dos quadros elaborados na fase francesa, realizado, segundo os acusadores de Maurício, 

através de um acordo envolvendo, sobretudo, o artista William Laparra. Os capítulos 

seguintes apontam a lógica indicada por Virgílio de Lemos no capítulo anterior:  

 

Cabe a seus contraditores prova-lo [que Maurício não é o autor das telas e 
apresenta documentos falsos]. Enquanto o não fizerem, eles aí estão de 
pé, firmes e decisivos, na eloquência de suas insofismáveis atestações. É 
meu dever aceitar-lhes a veracidade, enquanto não me apresentarem 
provas que os destruam, e, assim procedendo, devo aceitar o artista como 
ele se me oferece, como o verdadeiro autor de suas telas184. 

 

Uma vez que nada foi provado, aceitaremos Maurício como o autor dos quadros 

que apresenta, assim como ingressaremos, de fato, no universo da narrativa do 

Arquivo185 que construiu para contar a sua versão de si mesmo, apresentando-se como 

artista reconhecido, embora um discurso ruidoso o tenha acompanhado até o fim da 

vida. No primeiro tópico será apresentado o surgimento de Maurício no ambiente 

artístico brasileiro, as exposições e telas iniciais. No segundo tópico, será analisada a 

temporada parisiense do autor, onde logrou reconhecimento com pinturas de nu 

feminino, apresentada por dois anos consecutivos no Salon da Societé des Artistes 

Français.  

Com o início da guerra, inicia-se a terceira parte da narrativa da trajetória do 

artista, indicando o descompasso entre uma personalidade forjada em modelos 

parisienses agora no Brasil, correspondendo, em grande medida, a uma inadequação 

frente ao meio local, somado ao fato do intenso esforço do artista pelo ingresso e 

reconhecimento no interior do meio artístico brasileiro. 

                                                           
184 O Imparcial, 28 de outubro de 1919. Livro de Recortes nº 19. 
185 Salientamos que o Arquivo contém lacunas documentais significativas, e que, portanto, paralelamente, 
utilizaremos o importante levantamento documental realizado por NASCIMENTO, Ana Paula. Op. cit., 
2013. 
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2.1. Apresentação do artista: os primeiros anos 

 

Virgílio Maurício186 nasceu em Lagoa da Canoa, Alagoas, em 1892. Como já 

pontuamos, além de sua atuação como pintor, desenvolveu outras atividades como a 

crítica de arte, a medicina e demais atividades editoriais. A ocupação artística, 

entretanto, é uma faceta estratégica de sua atuação, sendo central para este trabalho, e 

será apresentada adiante, tendo como base a narrativa que o artista criou para si próprio 

através do “Arquivo Virgílio Maurício”. 

Apesar de seu Arquivo possuir muitas informações acerca de sua trajetória, as 

informações estritamente biográficas são escassas ou vagas, assim como aquelas 

relacionadas à sua formação artística. Utilizaremos aqui o levantamento inicial realizado 

por Ana Paula Nascimento187, como base para mapear o conjunto de atuações de 

Virgílio Maurício. Segundo a autora: 

 

A biografia de Virgílio Maurício é pouco conhecida, sendo escassos os 
dados publicados em dicionários ou livros sobre a arte brasileira. Sabe-se 
que nasceu em 4 de abril de 1892, na cidade de Lagoa da Canoa, Alagoas, 
filho de Antônio Maurício da Rocha e de Maria José de Mello Rocha, que 
falece em 1911. Virgílio Maurício teve oito irmãos: José, Enoch, 
Joaquim, Oscar, Lucila, Cantanila, Carlos e Miguel188. 

 
O pai de Virgílio, o coronel Antônio Maurício da Rocha, era deputado estadual 

em Alagoas, entre os seus irmãos destacamos Miguel Maurício da Rocha, importante 

matemático e um dos fundadores da Universidade Federal de Minas Gerais, e José 

Maurício da Rocha, nomeado primeiro bispo da Cidade de Bragança Paulista em 

1927189. 

Sabemos que Maurício teve aulas no Liceu de Artes e Ofícios de Alagoas. Não 

freqüentou o circuito artístico tradicional, ou seja, a Escola Nacional de Belas Artes, 

                                                           
186 De acordo com informação retirada do Jornal da Crítica nº 6, Virgílio Maurício é pseudônimo para 
Vitor Maurício da Rocha, no entanto, até o momento, não encontramos documentos que corroborem essa 
informação, tendo sido descartada. Junho de 1999. Pasta do artista, Biblioteca Walter Wey, Estação 
Pinacoteca do Estado de São Paulo.  
187 NASCIMENTO, Ana Paula. Op. cit., 2013. p. 272-286. 
188 Dados obtidos em entrevista concedida por Regina Maurício da Rocha à Ana Paula Nascimento em 19  
de novembro de 2012. NASCIMENTO, Ana Paula. Idem, ibidem. p. 273.  
189 Correio Paulistano, 21 de junho de 1927, p. 7. José Maurício da Rocha foi um sacerdote católico 
brasileiro, terceiro bispo de Corumbá e primeiro bispo de Bragança Paulista. Era irmão do pintor e 
jornalista Virgílio Mauricio da Rocha, da educadora Cantanila Maurício da Rocha, do advogado Carlos 
Mauricio da Rocha, de Oscar Mauricio da Rocha e do matemático e banqueiro Miguel Mauricio da Rocha 
e tio do renomado engenheiro Antonio Maurício da Rocha. Fonte: Diocese de Bragança: 
http://www.diocesedebraganca.com.br/bispos.php?relacionado=1. Acesso em outubro de 2015.  
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tendo sua formação artística inicial ocorrido sob os auspícios do pintor e professor 

Rosalvo Alexandrino de Caldas Ribeiro (1865-1915), artista natural de Alagoas. 

Rosalvo frequentou a Academia Imperial de Belas Artes e a Academie Julian, tendo 

estudado com Léon Bonnat e Jules Lefebvre. Há indícios de que tenha estudado 

igualmente com Édouard Detaille: 

 

[...] um dos mais reputados pintores de temas militares na França do 
século XIX. A temática e estilo de Detaille exercerão grande influência 
na produção francesa de Rosalvo Ribeiro, manifestos inclusive na tela La 
charge (‘A carga’), de tema militar, exposta no Salon de 1898 com 
relativo sucesso (mais tarde doada ao governo de Alagoas, na condição 
de ‘envio’). 
Aprovado em primeiro lugar na modalidade desenho em concurso, passa 
a frequentar a École des Beaux-Arts de Paris, sob a tutela de Jules 
Lefèbvre, professor do também brasileiro Belmiro de Almeida. Conclui 
seus estudos com Léon Bonnat. A exemplo do que fariam muitos pintores 
franceses ao término do século XIX, como Germain David-Nillet, 
interessa-se pela pintura de interiores obscuros holandeses, à maneira de 
van Ostade, e viaja para a Bretanha onde produz obras representativas da 
pintura de gênero (Notícias desagradáveis, 1896; Interior com duas 
crianças, 1899), muito admiradas pelo aguçado espírito de observação e 
suave luminosidade. 
Em 1901, após doze anos residindo na França, regressa ao Brasil, fixando 
residência em Maceió. Recebe menção honrosa na 13ª Exposição Geral 
de Belas Artes em 1906, e volta a expor na edição seguinte. Dedica-se ao 
ensino e à retratística local até sua morte, em 1915.190 

 
Em 1906, Rosalvo participa da 13ª Exposição Geral de Belas Artes, com alguns 

quadros, como podemos ver pela crítica do Jornal do Comércio: 

 

Aqui podemos também incluir os excelentes quadrinhos do Sr. Rosalvo 
Ribeiro, porque, se é um novo expositor, não é precisamente um novo. 
Rosalvo Ribeiro estudou em Paris com Raphael Collin e, se não nos 
enganarmos com Detaille e expôs frequentes vezes no Salon, 
principalmente quadros de assuntos militares, que tiveram referências 
elogiosas na imprensa parisiense. 
De volta a Maceió, sua terra natal, tem sido obrigado a ocupar-se de outro 
mister para ganhar a vida, mas nunca abandonou os pincéis, e os seus 
quadros na Exposição mostram que ele é um artista sólido, de desenho 
seguro e correto e palheta limpa e nada pobre. O seu quadro de assunto 
militar é muito bem feito e muito agradável e as suas pequenas notas de 
paisagem são deliciosas de espontaneidade, frescura e verdade e tocadas 
com mão de quem sabe.191 

                                                           
190  Referência tirada de Warburg Banco Comparativo de imagens da Unicamp. Disponível em: 
http://warburg.chaa-unicamp.com.br/artistas/view/1297 Acesso em junho de 2015. 
191NOTAS DE ARTE. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 1 set. 1906, p. 3. Disponível em: 
http://www.dezenovevinte.net/egba/index.php?title=NOTAS_DE_ARTE._Jornal_do_Commercio%2C_R
io_de_Janeiro%2C_1_set._1906%2C_p._3. Acesso em maio de 2015. 
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Após a estada parisiense, voltou ao Brasil, fixando-se em seu estado natal dedicando-se 

ao ensino192. Segundo levantamento realizado por Ana Paula Cavalcanti Simioni, sobre 

os brasileiros que passaram pela Academie Julian, Rosalvo é encontrado sob o nome 

Alexandre de Caldas, tendo freqüentado a Academie entre os anos 1888 e 1890, com os 

professores Laurens e Constant193.  

Se a formação de Rosalvo é facilmente indicada, a formação inicial de Maurício 

e mesmo os seus estudos posteriores permanecem como um tópico não 

resolvidoplenamente. Sabe-se que Rosalvo Ribeiro foi professor de Virgílio, mas não se 

sabe por quanto tempo. Sobre isso Ana Paula Nascimento aponta: 

Inicia carreira artística com o pintor também alagoano Rosalvo Ribeiro 
(1865-1915) quando tinha aproximadamente 15 anos, a quem muito 
admirou por toda a vida, em especial pelos ensinamentos relacionados às 
normas do desenho.194 

 

Maurício sempre se mostrou um devoto aprendiz de Rosalvo, indicando-o sempre como 

o seu mestre inicial, entretanto, após este aprendizado primeiro não encontramos outra 

referência, a não ser a suposta filiação a Édouard Detaille, que, como vimos em capítulo 

anterior, resulta mais em uma filiação por intermédio de Rosalvo Ribeiro, não 

configurando um aprendizado no interior do ateliê do artista francês. 

Apesar do que foi tratado no capítulo 1, das acusações de plagiário e falsário, 

quando Maurício desponta no cenário artístico nacional, a partir de 1910, alguns nomes 

na imprensa o vêem como uma positiva revelação, realizando até mesmo projeções de 

uma grande carreira. A primeira aparição que encontramos de Virgílio na imprensa é 

noticiada pelo “O Norte”, de 17 de maio de 1910. Essas notas versam sobre a exposição 

de pintura, realizada no Lyceu Alagoano, dirigidas a leitoras mulheres:  

 

Vá, vá presta a leitora, se ainda não o fez, aos dois vastos salões do Lyceu 
Alagoano transformados agora em verdadeiros templos onde se cultua a arte. 
Vá, vá admirar de olhos deslumbrados, como se quedaram os nossos, 
trabalhos de pintores e pintoras alagoanos, discípulos desse artista já 
laureado que se chama Rosalvo Ribeiro, de quem os poderes públicos de 
Alagoas o fizeram catalogador de livros em vez de fazê-lo diretor de uma 
pinacoteca, onde ele com seus talentos de pintor e sua técnica de mestre, 

                                                           
192 FREIRE, Laudelino. Op. cit., 1916. p. 516. 
193 SIMIONI, Ana Paula Cavalcanti. Op. cit., 2008. p. 341, Apêndice 3. Sobre o pintor, sabe-se ainda que 
foi publicado em Alagoas, em 1998, um livro-álbum intitulado “Redescobrindo Rosalvo Ribeiro – 
1865/1915” por Romeu de Mello Loureiro, com o patrocínio da Secult-AL, no entanto, até o momento, 
não foi possível acessar este material sobre o pintor. 
194 MAURÍCIO DA ROCHA, Maria Cecília, apud NASCIMENTO, Ana Paula. Op. cit., 2013. p. 273. 
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fosse agrupando discípulos em quem inoculasse os verdadeiros princípios da 
Arte, de cujo segredo tem ele a posse, fazendo desses pintores embrionários 
outros tantos verdadeiros artistas que viessem dar realce ao nome alagoano 
no campo vasto das Bellas Artes.195 

 

E prossegue citando o jovem discípulo de Rosalvo Ribeiro: 

 

Vá, vá a leitora àquela pinacoteca, para nós infelizmente efêmera, e vá se 
extasiar, como nós, contemplando os belos trabalhos desse jovem que já não 
é uma esperança artística mas um artista na realidade e que se chama 
Virgílio Maurício. Afronte por um momento o pudor burguês e admire 
conosco esse “Estudo do nu d´après nature”, e diga-nos depois se Alagoas 
sim ou não se deve orgulhar de ter sido berço de mais um artista de raça. 
Passeie ainda o olhar pelo “Velho Octogenário”, “Democrito”, “Depois da 
caça”, “Lavando a boneca”, “Perfil”, “Estudo”, “Praia estrangeira”, “Neve”, 
“Por do Sol”, “Paisagem”, “Rosas Amarelas”, “Limões Portugueses”, 
“Malvaiscos”, “Os cormorans” (assim por nós denominados), não 
esquecendo os retratos e diga-nos depois se de mais se precisa para sagrar 
um artista. 

 

O texto direcionado às mulheres traz uma resenha da exposição dos trabalhos dos 

discípulos de Rosalvo Ribeiro, destacando os trabalhos de Maurício, que não se trata de 

uma “esperança artística”, mas de um artista de “raça” que seria capaz de orgulhar 

Alagoas. Incentivando as leitoras a afrontar “o pudor burguês”, o articulista recomenda 

admirar um estudo de nu, talvez o único apresentado nesta ocasião. No mesmo ano, 

Maurício participa da 17ª Exposição Geral de Belas Artes no Rio de Janeiro, com as 

telas “Cabeça de velho” e “Anunciação”. A presença de Virgílio na exposição do Rio de 

Janeiro não passou despercebida pela imprensa local, uma nota assinada pelo 

pseudônimo “Niclo”, na revista que seria uma importante aliada de Maurício durante a 

sua carreira, a “Fon-Fon”, em 1910, já fornece pistas sobre a possível aposta na obra do 

jovem pintor, neste momento, contando com apenas com 19 anos:  

 

Foi-nos apresentando um jovem artista que, ou muito nos falha a presciência, 
ou lavraremos um tento pela certa, há de ser um dos astros da nossa Arte. 
Às vezes os astros que se anunciam, iludem. Mas, esse, Sr. Virgílio 
Maurício, que é a pessoa de que tratamos, pareceu-nos um belo talento, 
capaz de conquistar lugar proeminente entre os que mais de destacam. 
Talento, lá isso tem ele. Aguardamos as suas provas no próximo Salão, de 
Setembro.196 
 

 

                                                           
195 O Norte, 17 de maio de 1910, capa. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.  
196 Fon-Fon, Rio de Janeiro, 3 de setembro de 1910. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
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Em seguida, na edição 40 do mesmo ano, vemos novamente a nota “Artistas e 

Arteiros”, assinada por Niclo, se referir a Virgílio Maurício: 

 

O meu salão – O Sr. Virgilio Mauricio é outro novo. São dois os quadros 
que expõe. A cabeça de velho, que Fon-Fon deu a estampa num dos seus 
últimos números, é vigorosa como estudo de aluno deixa em evidência 
um temperamento fogoso, capaz de uma obra audaciosa e forte. Por mim, 
só por mim falo, penso que o Sr. Mauricio devia ter dispensado maiores 
cuidados à Annunciação...em todo o caso....quando o Sr. Virgilio 
Mauricio tiver completado os seus estudos, e uma idade menos menineira 
levá-lo a refletir em sua profissão teremos, é de se esperar, um artista fora 
do comum, que muito satisfará o seu primeiro mestre, o sr. Rosauro de 
Almeida [sic], e será um dos nomes brilhantes da nossa pintura.197 
 

  
Embora tenha havido um equívoco no nome do artista Rosalvo Ribeiro, a nota enfatiza 

dois quadros apresentados por Virgílio Maurício em 1910, “Cabeça de Velho” – tela de 

destaque que será mencionada repetidas vezes na trajetória do artista – e Anunciação, 

um quadro visto como secundário, tendo em vista a menor qualidade técnica 

apresentada, como o próprio articulista sugere. Nas notas da revista Fon-Fon, o 

entusiasmo com a apresentação inicial de Maurício é evidente. Niclo prevê que quando 

o artista encerrar seus estudos, e neste ponto não há menção a outro professor ou escola, 

é de se esperar que se torne um dos nomes brilhantes da pintura brasileira.  

 

 
                                                           
197 Fon-Fon, Rio de Janeiro, 1 de outubro de 1910. Grifos do autor. 
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Reprodução do quadro “Cabeça de Velho”, c. 1910. Jornal Illustrado, agosto de 1912. Livro de Recortes 
nº 14. Arquivo Virgílio Maurício. Acervo Cedoc/Pinacoteca do Estado de São Paulo 

 

O mesmo articulista se refere a reprodução do quadro “Cabeça de Velho” em um dos 

números da importante revista Fon-Fon, na edição 37, de 10 de setembro de 1910. Há 

uma legenda que acompanha o quadro: “Vigoroso estudo do natural devido à palheta do 

jovem e talentoso artista Virgilio Mauricio que se revelou no atual Salão de 1910 da 

Escola Nacional de Belas Artes.” 

Também em seu estado natal, Alagoas, nas páginas do jornal “O Norte” de 7 de 

outubro de 1910, esboça-se a boa repercussão das obras de Virgílio Maurício no Salão, 

citando inclusive uma menção honrosa: 

 

Desvanece-nos a notícia que trouxe o seguinte telegrama:  
Rio, 5. – No Salão dos artistas, Virgilio Mauricio obteve MENÇÃO 
HONROSA. Diversos jornais publicaram elogiosas referências sobre os 
seus magníficos trabalhos! 
Virgílio Maurício é o jovem discípulo de Rosalvo Ribeiro, o moço 
conterrâneo que se tem revelado nesses últimos tempos uma robusta 
compleição de artista primoroso, elevando bem alto o nome alagoano 
com os mais esplêndidos trabalhos de pintura e desenho. 
O retrato de Rui Barbosa, que honra o nosso escritório de redação, é o 
que se pode chamar uma revelação dos méritos artísticos do patrício 
ilustre, cujos talentos acabam de merecer o despacho supra.198 

 
 
Embora alguns veículos tenham enfatizado a produção de Maurício, não temos 

conhecimento de uma menção honrosa obtida nas exposições iniciais, sendo que as 

primeiras informações publicadas sobre o jovem autor são, algumas vezes, bastante 

desencontradas, e talvez, a inconsistência das informações seja estimulada pelo próprio 

artista. 

O mesmo jornal, de 14 de outubro de 1910, comentando ao Salão da Escola 

Nacional de Belas Artes, enfatiza que Virgílio iniciou seus estudos exclusivamente com 

Rosalvo Ribeiro:  

 

Virgílio Maurício é um nome novo que apareceu pela primeira vez nas 
paredes da exposição, moço, filho de Alagoas, que fez seus estudos 
exclusivamente com o Sr. Rosalvo Ribeiro, assim me disse, e digamos 
Rosalvo Ribeiro deve se orgulhar de ter sido mestre, e de ter um discípulo 

                                                           
198 O Norte, 7 de outubro de 1910. Página não identificada. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
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como Virgílio Mauricio, discípulo amigo e tudo, digamos enfim, pois 
ainda não vi ainda se falar com tanto entusiasmo como quando esse 
jovem fala de Rosalvo Ribeiro, e de seus quadros. Virgílio nos apresenta 
dois quadros uma cabeça de velho e uma composição.199 
 

1910 é, portanto, o ano em que desponta a aparição de Virgílio Maurício no 

circuito artístico nacional, mais precisamente no bojo do Salão de 1910 da Escola 

Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, quando expõe os dois quadros acima 

citados.  

Já em 1911, Maurício realiza exposições em Alagoas, São Paulo, Minas Gerais e 

Pará, como indica a documentação. A “Gazeta de Notícias” traz a informação de uma 

exposição realizada por Virgílio em Maceió, a qual teria sido inaugurada no dia 25 de 

março daquele ano, sendo a inauguração presidida pelo governador Euclydes Malta200. 

Alguns meses depois, o mesmo periódico noticia uma nova exposição, desta vez no Rio 

de Janeiro:  

 

Em breve o Rio terá de assistir a mais a uma exposição de pintura, um 
pouco diferente daquelas a que estamos acostumados a ver e a noticiar. 
O artista é um menino alagoano, de dezenove anos, simples, modesto, 
que não deseja impor-se a força, e que, no entanto, vai rapidamente 
vencendo à custa do seu esforçado trabalho, produto valoroso do seu 
iniludível talento.  
Falamos de Virgílio Maurício, já conhecido no nosso meio artístico e por 
aqueles que cultivam e amam a nossa arte, elogiado com justiça pelos 
nossos mais abalizados colegas e, pode-se dizer, lançado à publicidade 
pelo maravilhoso e fino espírito que toda a sua vida foi Gonzaga Duque.  
Virgílio Maurício não tem padrinhos e não teve tempo de filiar-se, 
felizmente, a essas “cotteries” que se formam pelos recantos da nossa 
urbs e que terminam no lamentável desastre do ‘elogio mútuo’, em 
combinação com grandes doses de pedantismo e pretensão.  
Ele não; começou ontem sob a direção de Rosalvo Ribeiro, seu mestre, 
praticou um pouco com Detail, o grande pintor francês, estudou com 
afinco, desvendou à custa da sua obstinada perseverança os mistérios de 
sua arte e produziu quadros de valor que vimos há dias e que os leitores 
dentro em ouço verão também, talvez na Associação dos Empregados do 
Comércio.  
Na sua coleção a expor, há quadros soberbos e desde já afirmamos o 
êxito que obterão os intitulados Cabeça de velho, Perfil de mulher, 
Mulher nua e o Ataque a um comboio, todos eles premiados em Paris e 
aqui, com medalhas de ouro, de prata, e menções honrosas nas 
exposições diversas em que concorreram.  
São obras de inconstestável valor, que impressionam, pelo colorido, pelos 
efeitos de luz, pela perspectiva, pela exatidão do desenho e finalmente 

                                                           
199 O Norte, 14 de outubro de 1910, capa. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
200 Gazeta de Notícias, 28 de março de 1911. p. 2. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
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pelo grande esforço, demonstrado por um jovem de dezenove anos, que 
não se deixou embair pelos elogios e que se aperfeiçoa a cada hora.  
Virgílio Mauricio terá de ser um grande pintor, pois demonstra grandes 
qualidades, em que sobressaem a sua inteligência, a sua alma de artista e 
a sua operosidade.201 

 

Optamos por transcrever esse trecho na íntegra, posto que ele traz algumas questões 

interessantes. A primeira delas é a menção a que Virgílio Mauricio teria gozado de uma 

publicização por meio das críticas elaboradas pelo célebre Gonzaga Duque202. Nesse 

ponto, sabe-se que Gonzaga Duque é um dos fundadores da revista “Fon-Fon” em 1907. 

Sabe-se também que “Colaborou ainda com outros periódicos, usando muitas vezes 

pseudônimos, como J. Meirinho, Diabo Coxo, Amadeu, o Risonho, e André de 

Resende203, não constando, nas pesquisas empreendidas sobre o crítico até o momento, 

a utilização do psedônimo Niclo. Coincidência ou não, a última matéria que 

encontramos assinada como Niclo, é a já citada edição 40 de Fon-Fon, de 1 de 

dezembro de 1910, tendo Gonzaga Duque falecido em 8 de março de 1911.  

A segunda questão diz respeito à menção de que Virgílio teria praticado, ou seja 

travado contato com “Detail”, referindo-se à Édouard Detaille, e cuja questão já 

indicamos no capítulo 1 como improcedente. A mesma notícia cita que o artista, então, 

teria praticado com Detaille e que os seus quadros “todos eles premiados em Paris e 

aqui, com medalhas de ouro, de prata, e menções honrosas nas exposições diversas em 

que concorreram”. Até onde pudemos investigar, por meio da documentação 

consultada, a primeira viagem de Maurício à Paris ocorre em 1912, e as primeiras 

premiações realmente relevantes só em 1913. Como apontamos em capítulo anterior, 

possivelmente, tal filiação é uma imprecisão que decorre da relação de seu mestre, 

Rosalvo Ribeiro, pois este sim foi aluno de Detaille na França. Maurício, tendo tido 

contato com obras de Rosalvo inspiradas em Detaille, ou até mesmo cópias e 

reproduções de obras do mestre francês, o tenha escolhido como inspiração e fonte de 

aprendizado, assim como fez com Rosalvo, não configurando, entretanto, um 

aprendizado efetivo. 

No mesmo ano, participa da Primeira Exposição Brasileira de Belas Artes, 

realizada no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, em dezembro de 1911, 

                                                           
201 Gazeta de Notícias, 27 de junho de 1911. p. 5. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
202 Gonzaga Duque (1863-1911) foi um dos mais importantes críticos brasileiros do século XIX. Publicou 
livros importantes como “A Arte Brasileira” (1888) e foi fundador da revista Fon-Fon.  
203  PESSANHA, Elaine Durigam Ferreira. Gonzaga Duque um flâneur brasileiro. Dissertação 
(Mestrado em Estudos Linguísticos e Literários em Francês). São Paulo: USP, 2008. 
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evidenciando uma ampliação de seu circuito expositivo. Como aponta Maria Izabel 

Branco Ribeiro esta exposição: 

 

[...] foi iniciativa do pintor Torquato Bassi, e foi organizada por uma 
comissão composta por nomes já presentes em atividades ligadas às artes 
como Adolfo Augusto Pinto, Carlos de Campos, Giulio Michelli, Ramos 
de Azevedo, Ricardo Severo, Sampaio Vianna, Maximiliano Hell, 
Alfredo Pujol, Freitas Valle e Nestor Pestana. Foi inaugurada em 14 de 
dezembro e contou com seções de pintura, escultura, arquitetura e artes 
decorativas. Dela participaram artistas paulistas e do Rio de Janeiro.204 

 

O novato alagoano Virgílio Maurício figura entre os artistas expositores, ao lado de 

artistas consagrados como Rodolpho Bernardelli, Lucílio e Georgina de Albuquerque, 

Pedro Weingärtner, Modesto Brocos, e um dos seus, neste momento, futuros desafetos, 

Antônio Parreiras, como tratamos no primeiro capítulo. Sobre os preparativos para esta 

exposição vemos notícia no jornal “O Estado de São Paulo” que afirma terem sido 

muitos os trabalhos recebidos para esta exposição: “Chegaram do Rio acompanhando os 

seus quadros os srs. Lucílio de Albuquerque e Joaquim Fernandez Machado, e hoje é 

esperado dali o jovem pintor sr. Virgílio Maurício que vem com o mesmo fim”205.  

Em outra edição, é noticiado que Virgílio Maurício compareceu à abertura da 

exposição e é fornecida a lista de expositores com as referidas obras. De Virgílio 

Maurício, destacamos os títulos das 22 pinturas que apresenta nessa ocasião, de acordo 

com o documento: 

 

N. 236, Ataque a um comboio; n. 237, Cabeça de velho; n. 238, Dorso de 
Mulher; n. 239, Cabeça de negro; n. 240, Mulher Francesa; n. 241, 
Anunciação; n. 242, Estudo de nu; n. 243, Calma da tarde; n. 244, Ponte 
do Peba; n. 245, Praça da República; n. 246, Negro com chapéu; n. 247, 
Praia do Paquetá; n. 248, Pochade (estudo); n. 249, Praia da Armação; n. 
250, Nocturno; n. 251, Trecho do Paquetá; n. 252, Trecho do Paquetá; n. 
253, Trecho do Paquetá; n. 254, Trecho do Paquetá; n. 255, Trecho do 
Paquetá; n. 256, Trecho do Paquetá; n. 257, Trecho do Paquetá206 

 

                                                           
204  RIBEIRO, Maria Izabel Meirelles Reis Branco. O Museu Doméstico: São Paulo 1890-1920. 
Dissertação (Mestrado em Artes). Escola de Comunicações e Artes ECA-USP, 1992. p. 101-102. Consta 
a lista de artistas participantes desta exposição.  
205 O Estado de São Paulo, 10 de dezembro de 1911. p. 7. 
206 O Estado de São Paulo, 25 de dezembro de 1911. p. 6. 
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A lista revela que o jovem artista expôs um número considerável de quadros207 naquele 

ensejo, de sorte a inscrever seu nome no círculo ligado às artes na cidade de São Paulo, 

do qual faziam parte importantes figuras do cenário político e cultural, tais como Ramos 

de Azevedo, Adolfo Augusto Pinto, e, sobretudo, Freitas Valle, exemplos emblemáticos 

de figuras poderosas de um mecenato local, estando adiante, conforme já demonstrou 

Miceli, da direção de importantes aparelhos de formação artística como o Liceu de 

Artes e Ofícios e o Pensionato Artístico208. Na mesma edição do Estado de São Paulo, 

são citados os presentes na inauguração na Exposição de Belas Artes, dentre os quais 

destacamos o presidente do Estado, Albuquerque Lins, o secretário do interior, Altino 

Arantes, o secretário da justiça, Washington Luis, Ramos de Azevedo, Ricardo Severo, 

Rangel Pestana, Amadeu Amaral, Adolpho Pinto e família e o deputado Freitas Valle209. 

Como de costume, estas exposições configuravam boas chances de aquisição por parte 

dos frequentadores, e esta edição do jornal nos fornece a lista dos quadros inicialmente 

adquiridos210. Virgílio Maurício mesmo expondo uma quantidade grande se comparado 

a outros expositores, tem uma única obra adquirida neste Salão, até onde pudemos 

verificar. Trata-se do número 244, Ponte do Peba, por d. Alice Paes de Barros211.  

Em abril de 1912, é noticiado que Maurício já possui um discípulo212, Jacyntho 

Neves. Pode nos parecer uma notícia curiosa, dada a precocidade do artista e a novidade 

de seu nome, mas Jacyntho teria elaborado e exposto o quadro Tristeza, sob a direção de 

                                                           
207 Entre os quadros, chamamos a atenção para aqueles que foram acusados de serem cópias, no capítulo 
1, a saber, “Mulher francesa”, cópia de um cromo, e “Ataque a um comboio”, cópia de quadro de 
Édouard Detaille.  
208 Sobre esta questão ver MICELI, Sergio. Op. cit., p. 19-32. Cap. 1: “Perfil e iniciativas da elite 
perrepista”. 
209 Como pontua Ana Paula Nascimento, mesmo de forma precária ou inconstante, as exposições em São 
Paulo constituíam oportunidades para a aquisição de obras e para o estabelecimento de uma relação entre 
governo e particulares: “Na Paulicéia, a maior parcela das ações advém de particulares, mesmo que 
tenham alguma relação com o governo. Isso modificará sobremaneira as relações entre artistas, 
colecionadores e espaços para exposições. Por não haver um grande número de encomendas públicas, 
muitas obras possuíam pequenas dimensões, o que aumentava a possibilidade de vendas. Nota-se, 
especialmente a partir início do século XX, a passagem de muitos pintores estrangeiros pela cidade, que 
nas suas estadas, eram preferidos aos locais. NASCIMENTO, Ana Paula. Op. cit.,. 2008. p. 71. 
210 São citados Manhan (porto de Tumiaru, S. Vicente), tela de Benedito Calixto, Melancolia, de João 
Batista da Costa e Leitura, de Timotheo da Costa, conjunto adquirido por Adolpho Pinto; e Matta (Parque 
do Jabaquara), de Torquato Bassi, adquirido pelo sr. Antonino Cantarella. O Estado de São Paulo, 25 de 
dezembro de 1911. p. 6. 
211  O Correio Paulistano, 30 de dezembro de 1911. 
212 Como já foi especificado, juntamente com a atuação artística, Virgílio Maurício, neste momento, já faz 
parte do círculo de estudantes de Medicina, atividade que também se envolveria com afinco mais tarde. 
Embora demore consideravelmente para concluir a formação nessa atividade, possivelmente pela 
predominância de sua atuação artística, Maurício tentará equacionar estes interesses quando elabora a tese 
“Da Mulher”, que será melhor analisada no capítulo 3. 



 

142 

 

Maurício213. A “Gazeta de Notícias” de 11 de maio de 1912 cita mais uma exposição de 

Virgílio Maurício, desta vez na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. A matéria traz 

uma quantidade impressionante de obras, bem como noticia a partida, em breve, do 

artista para Paris: 

 

Ultimamente fez em Belo Horizonte uma exposição, constando de 50 
telas, tendo pintado em Minas, entre outros, os seguintes quadros: 
Amolando a foice, Carregador de aguardente, Garimpeiro, Cidade de 
Santa Luzia do rio das velhas, Venda Nova, O celebre coqueiro enlaçado 
na gameleira, diversas cabeças de caipiras e paisagens. Damos a seguir a 
lista completa das telas que vão figurar na próxima exposição no Pará. 
Para este Estado segue no dia 12, no paquete Pará, o pintor Virgílio 
Maurício. 
Eis a lista dos trabalhos: 
Por do sol, Avenida Beira Mar, Le reve d´aprés Detaille (Luxembourg), 
no Pasto (Minas), Mulher francesa, Santa Luzia do Rio das Velhas, 
Assalto a um comboio, Interior de floresta, Santa Rita (Alagoas), 
Anunciação (Salão 1910), Calma da Tarde, Venda Nova (Minas), Cabeça 
de Negro, Parque de Belo Horizonte (trecho), Medieval, Velhas Figueiras 
(Bosque, São Paulo), Estudo do nu, Curioso Coqueiro enlaçado por uma 
gameleira (Minas), Amolando a foice, Pedra da moreninha, Quinta da 
Boa Vista (trecho), Um trecho de Paquetá, Últimos reparos, Itapuca, 
Tropeiro (carregador de aguardente, Minas), Choupana, Caboclos, Dorso 
de Mulher, Cabeça de velho (tem figurado em diversas exposições), 
Notre Dame, (Paris), Um trecho de praia, Marinha, Ponta do Peba 
(Alagoas), Noite, Paisagem, Paisagem (estudo), Velha árvore, Um trecho 
do Rio das Velhas (Minas), Tranquilidade (Minas), Estudo para retrato, 
Cabeça de Caipira (Minas), Reflexo (N. Senhora do Ó, São Paulo), e 
diversos estudos, sessões de 20 minutos).  
Depois dessa exposição, o nosso jovem patrício seguirá para Paris, onde 
pretende fazer uma exposição de pinturas no Salão do “Courrier du 
Brèsil” e onde vai pintar dois quadros históricos: “A Retirada de 
Laguna”, inspirada no Romance de Taunay, e a “Morte de Tiradentes”.  

 

A nota cita que Maurício teria realizado quadros com motivos locais mineiros e ainda 

cita a lista de trabalhos que seriam apresentados na próxima mostra a ser realizada no 

Pará. Como pontua Ana Paula Nascimento, até o momento não foi possível verificar se 

estas duas últimas telas mencionadas, “A Retirada da Laguna” e “Morte de Tiradentes”, 

pelo título possivelmente obras de cunho histórico, foram de fato executadas, uma vez 

que não encontramos registros de sua realização. 

Para compreendermos a atuação de Maurício, que logo no início da carreira opta 

por uma tournée nacional para mostrar o seu trabalho, é necessário relacionar a sua 

atuação à do artista contemporâneo, Antonio Parreiras. Lucia Stumpf, em sua 

                                                           
213 O Estado de São Paulo, 13 de abril de 1912.  



 

143 

 

dissertação de mestrado sobre Parreiras, aponta as instabilidades do campo artístico 

enfrentadas pelos pintores e escultores atuantes durante a Primeira República brasileira. 

Coma extinção do mecenato Imperial, “o colecionismo era frágil demais para criar um 

sistema alternativo àquele centralizado pela Academia”214. A autora ainda aponta que 

“Difererentemente do que ocorre na França, a decadência da Academia aqui não tem 

uma relação direta com o crescimento do mercado”215, indicando que não há uma 

dicotomia clara e estrutural no Brasil entre sistema acadêmico e sistema de mercado. Ao 

contrário, como ela mostra, a emergência do novo regime trouxe uma descentralização 

política por meio da qual os Estados passaram a buscar sua afirmação. Com isso, 

deflagrou-se um processo de construção de símbolos próprios, o que gerou um campo 

fecundo de trabalho para artistas, contratados para executarem obras decorativas para os 

novos edifícios sede dos regimes, ou telas que buscassem evidenciar seus papéis na 

história da nação. Assim, o próprio Estado passa a configurar um mercado.  

Um mercado privado propriamente só se configura como uma alternativa 

tardiamente “o que só ocorre, na melhor hipótese, a partir do final da segunda década do 

século XX –, a pulverização do poder político que decorre da República propiciou uma 

saída possível àqueles que não estavam cobertos pelo guarda-chuva da Escola Nacional 

de Belas Artes”216. Desta forma, os artistas buscavam empreender viagens pelo país, 

realizando exposições, com o intuito de comercializar de telas já existentes junto aos 

particulares e governos, de sorte que o seu trabalho despertasse o interesse das 

autoridades locais para a realização de encomenda de obras.  

Para encerrar este breve histórico de aparições do artista em início de carreira, 

destacamos a relação de obras adquiridas na exposição de Belém, realizada em 1912, 

em que Maurício conseguiu um número elevado de vendas, incluindo a aquisição da 

polêmica tela “Assalto a um comboio”, indicada como plágio de Detaille, como 

apontamos no capítulo 1: 

 

Assalto ao Comboio, adquirido pela municipalidade de Belém para o 
respectivo Museu; Avenida Beira Mar (Rio), Ponta do Peba, NotreDame 
e Velha arvore, adquiridas pelo dr.AlvaroMiguez de Mello; Um trecho do 
rio das Velhas, pelo sr. Carlos Azevêdo; Reflexo, pelo dr. Paula 
Guimarães; Le revê d´aprésDetaille e Pedra da Moreninha (Paquetá), 
adquiridas pelo sr. Penna e Costa; Medieval, pelo sr. Severino Silva; No 
Pasto e Marinha, adquiridas por dousredactores da A Capital; S. Rita 

                                                           
214 STUMPF, Lúcia.Op. cit., 2014. p. 38. 
215 Idem, ibidem, p. 38. 
216 Ibidem, ibidem, p. 39. 
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(Alagôas), adquirido pelo sr. Benjamin Alves; Parque de BelloHorisonte, 
pelo sr. Paulo Maranhão; Negro com Chapéo, pelo dr.Flexa Ribeiro, 
secretario do interior do Pará; Virgilio Mauricio, alem disso ofertou as 
telas Calma da tarde ao palácio do governo em Belem, Quinta da Boa 
Vista ao Circulo de repórteres da mesma capital, e Icarahy (Rio) à distinta 
dramática Nina Sanzi.217 

 
 

Para entender a atuação de Maurício em Belém, novamente retomamos a análise 

de Lucia Stumpf sobre Antônio Parreiras. A autora cita o artifício usado por Parreiras 

em expor em outros locais, cujas condições econômicas favoráveis podiam ensejar 

vendas ou a encomenda de quadros. O artista atua dessa forma em São Paulo e 

principalmente em Belém, onde após a “belle époque de Belém”, encontrou mercado 

para boas vendas e encomendas de quadros. E sobre isso comenta que “Essa postura de 

pintor viajante moderno assumida por Parreiras, que no alvorecer do século XX 

percorre o país de Norte a Sul para oferecer suas pinturas, é determinante para a 

compreensão da dimensão que ganha sua obra, presente em diversos palácios do 

Governo até hoje.”218. Tal postura leva a autora a levantar a tática de Parreiras em criar 

um mercado para si, “A partir das viagens que faz pelo país o pintor estabelece uma 

relação participativa frente ao mercado constituído pelos estados, estimulando uma 

demanda até então pouco formulada.”, sendo Parreiras “o pintor que mais quadros 

executa para os governos locais”219.  

Dessa forma, temos como hipótese que provavelmente Maurício lança mão de 

um recurso similar ao de Parreiras, excursionando pelo país em diversas ocasiões com o 

intento de gerar um mercado de clientes oficiais para si. Se não é tão bem sucedido 

quanto o paisagista ao gerar um mercado “oficial” para si, talvez isto se explique pelas 

graves acusações que pesavam sobre o seu nome, inclusive, pela tentativa, segundo os 

seus acusadores, de enganar o governo do Pará oferecendo em aquisição uma tela 

copiada, sem a devida menção, pelo preço de uma tela autoral. A questão do mercado, 

talvez explique parte da contenda que tiveram em 1917, no Recife, com a exposição de 

ambos ocorrendo praticamente no mesmo período. De qualquer modo, as excursões 

amplificavam o nome dos artistas, e mesmo quando Maurício, anos mais tarde, também 

realizará excursões como palestrante alcançará grande repercussão na imprensa.  

                                                           
217 A Lanceta, 12 de julho de 1912. 
218 STUMPF, Lucia.  Op. cit., 2013, p. 64. 
219 Ibidem. p. 64-65. 
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O “Jornal Pequeno”, de setembro de 1912, cita uma recente exposição que 

Virgílio fez em Alagoas, seu estado natal. Nesta ocasião, a fonte cita que o governo 

alagoano adquiriu a tela “Interior de floresta”, o dr. Diógenes Júnior, a tela um trecho da 

“Bahia de Rio de Janeiro”, o dr. Paulo Gomide, secretário da Fazenda, adquiriu o 

quadro “Choupanas”. O artista ainda teria oferecido à Galeria Governamental do Paço 

de Maceió, “Estudos do nu”, e “Agonia de Inferno” e “Cabeça de italiano” ao Instituto 

Histórico e Arqueológico220. O artista consegue vendas em sua terra local, sendo uma 

para o Estado, ao qual acaba também ofertando obras. 

 

 
Exposição de Maurício em Maceió, 1912. Livro de Recortes nº 14. Arquivo Virgílio Maurício. Acervo 
Cedoc/Pinacoteca do Estado de São Paulo 

 

 

O “Jornal de Alagoas” de setembro do mesmo ano, afirma que antes de partir 

para a França, Maurício mostrou o sua última realização, a tela “Um trecho da rua 

Pernambuco Novo”, “que publicamente pintou, assestando o seu cavalete nas 

imediações da casa do venerando professor Ignácio Loureiro. É uma cópia perfeita do 

natural que muita gente viu e admirou”221. Esta nota, que tratamos no bojo do capítulo 

                                                           
220 Jornal Pequeno, 04 de setembro de 1912. p. 2. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
221 Jornal de Alagoas, 05 de setembro de 1912. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
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1, pode indicar outra insistente questão que acompanhou o nome de Maurício: que não 

era de fato pintor, não sabia pintar e encomendava os quadros a outros artistas ou deles 

se apossava alterando a assinatura.  

Em relação ao recorte aqui indicado, das primeiras aparições e produções de 

Virgílio Maurício, salientamos que o apagamento de seu nome justifica o detalhamento 

acerca do início de sua carreira, considerado para alguns, neste momento, um jovem e 

promissor pintor. A falta de registros visuais das obras, entretanto, é um empecilho a 

análise da produção de Maurício neste momento. Outrossim, podemos colocar como 

hipótese que a maioria das obras iniciais tratavam-se de paisagens, cenas de gênero 

simples, e alguns poucos nus. Ainda sobre a primeira fase do artista, gostaríamos de 

ressaltar, sobretudo, a filiação inicial de Maurício a seu mestre, Rosalvo Ribeiro. No 

quadro “Cabeça de Velho”, a aproximação formal reforça o aprendizado com Rosalvo. 

A similitude entre esta e a tela “Notícias desagradáveis” é evidente.  
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[imagem 2.0] Rosalvo Ribeiro. Notícias Desagradáveis, 1896. Óleo sobre tela. 130 x 90 cm. Acervo 
Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand. 

 

É muito provável que a figura do senhor presente na tela de Rosalvo Ribeiro, com a sua 

longa barba branca e olhos perdidos enquanto o garoto ao seu lado lê as notícias, tenha 

servido como base para Maurício. A sua “Cabeça de Velho”, evidencia a mesma barba, 

embora menos concentrada, e os olhos vazios, fazendo referência ao aprendizado com 

seu mestre, assim como pudemos destacar a aproximação entre uma das telas iniciais de 

nu feminino de Mauricio com um nu feminino de Rosalvo Ribeiro no capítulo 1.  

Após a aparição inicial no meio artístico brasileiro em 1910, e de excursionar 

por alguns estados do país entre 1911 e 1912, mostrando o seu trabalho, em 1912, 

Virgílio Maurício finalmente embarca para Paris, com recursos próprios222. Após dois 

anos de produção pública no Brasil, exposições e notificações otimistas na imprensa, 

como o novo e promissor artista, Virgílio Maurício começaria um novo capítulo em sua 

trajetória.   

 

2.2 Premiação e o reconhecimento: os anos em Paris 

 

Quando Maurício aporta em Paris, em meados de outubro de 1912, encontra 

um ambiente artístico diverso do que havia experimentado até então. A escolha pela 

capital francesa não poderia ser aleatória: “Paris atraía artistas de todos os países; eles 

vinham aperfeiçoar sua educação artística e viver na ‘cidade fervilhante’, esta 

‘maravilhosa Paris’, segundo a expressão de Monet”223. Esta “maravilhosa” Paris 

constituiu uma das maiores metrópoles culturais do mundo, de influência difícil de 

abalar. Sobretudo no século XIX224, atraiu uma massa de artistas, desejosos de 

aprimorar suas técnicas com os refinados mestres, tomar contato com as novas correntes 

artísticas, obter reconhecimento através do ingresso em suas renomadas exposições, 

como os Salões da Société des Artistes Français, entre outros, escolas como a Academie 

                                                           
222O jornal “O Século”, de Lisboa, noticia em setembro de 1912 que Virgílio Maurício está de passagem 
pela capital portuguesa, em companhia do escultor argentino José Cardona. O Século, Lisboa. 19 de 
setembro de 1912. Livro de Recortes nº 14. 
223 COGEVAL, Guy. Impressionismo: Paris e a Modernidade. Madrid: Fundación Mapfre, 2012. p. 84. 
224 A Paris do XIX “torna-se o lugar dos artistas; os novos cafés são os espaços para o intercâmbio de 
idéias e o Salão, bem como as novas exposições vão se proliferando, são os grandes palcos da batalha 
artística”. COGEVAL, Guy. Op. cit., 2012. p. 107. 
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Julian, a Academie Colarossi, e a École des Beaux-Arts, ou frequentar ateliês de mestres 

renomados. Sobre o predomínio cultural de Paris, Ana Paula Simioni aponta que: 

 

A cidade luz concentrava o mais notável conjunto de instituições 
artísticas de outrora, como o enciclopédico Museu do Louvre, a escola de 
formação de artistas acadêmicos mais reputada mundialmente – 
ÉcoledesBeaux-Arts (EBA) – e o espaço por excelência de consagração 
dos artistas: o afamado Salon anual. Paralelamente a essas imponentes 
instituições, publicamente governadas, havia toda uma rede de ateliês de 
artistas e escolas particulares que orbitavam o sistema oficial.225 

 

Essa tendência se prolongou durante o século XX e muitos artistas nacionais 

buscaram aperfeiçoamento na cidade, com apoio financeiro para este fim, através dos 

prêmios de viagem oferecidos pela Academia Imperial de Belas Artes, posterior Escola 

Nacional de Belas Artes, ou mais tarde pelo Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, que 

também adotou esta medida para seus alunos. Outra possibilidade era ingressar nesse 

circuito despendendo recursos próprios, como o caso de Virgílio Maurício. A estadia na 

capital francesa era um trunfo importante de reconhecimento nacional, sobretudo, se 

acompanhada de estágios em ateliês de mestres renomados ou do ingresso no disputado 

Salon. No entanto, a permanência na capital francesa poderia ser frutífera ou nem tanto, 

dadas as condições de extrema competição entre os artistas, aceitação ou recusa nos 

meios artísticos locais, e, inclusive, o valor para se manter na capital.  

A centralidade do ensino artístico francês e o papel de reconhecimento 

desempenhado pelos Salões artísticos na capital parisiense, porém, levavam muitos 

artistas a se deslocarem de seus países, muitas vezes em condições adversas, carregados 

de expectativas, para tentarem reconhecimento em um sistema que ressoava como 

universal226. 

                                                           
225 SIMIONI, Ana Paula Cavalcanti. Op. cit., 2005. p. 343. 
226 Um dos bastiões dessa centralidade estava relacionado à Academia francesa que data do século XVII, 
sendo um empreendimento rapidamente tomado à frente pelo Estado francês. Tendo sobrevivido à 
Revolução Francesa, no século XIX conheceu o seu apogeu, atraindo cada vez mais uma massa de alunos 
de diferentes nacionalidades. A solidificação do sistema de ensino artístico francês acabou servindo de 
modelo para outras academias, dentre as quais destacamos a Academia Imperial de Belas Artes, no Rio de 
Janeiro, em 1826. Ainda no começo do século XX, a Academia francesa continua como modelo para uma 
parcela de artistas brasileiros, cujas produções continuarão em consonância com àquelas apresentadas nos 
Salões, como será aprofundado no decorrer deste tópico. Sobre a constituição do sistema artístico francês, 
pela sua extensão que remonta ao século XVII, cabem apenas algumas poucas considerações. Nikolaus 
Pevsner, em seu livro As Academias de Arte, traça de forma primorosa o histórico das guildas até a 
constituição das Academias na Europa e como esses evento traziam em seu bojo a discussão sobre a 
alteração do status do artista e da arte, se estes elementos deveriam ser associados aos afazeres manuais, 
ou a uma criação do espírito, de caráter intelectual, tendo predominado esta última proposta. PEVSNER, 
Nikolaus. Academias de Arte. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.Os estudos dos White também 
indicam este aspecto: “In consolidating its monopoly of privilege, theAcademy also emphasized a new 
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Entretanto, no início do século XX, o ambiente artístico era bastante complexo. 

A centralidade do sistema acadêmico vinha sofrendo, há décadas, sucessivos abalos, que 

podem ser sinteticamente vistos por meio da quebra da hegemonia do Salon. Nesse 

momento, fissuras no sistema acadêmico francês permitiram o surgimento de outros 

Salões, como o Salon d´Automne, o renascimento do Salon da Société Nationaldes 

Beaux-Arts, o Salon da Société des Artistes Independents; pelo nascimento de um 

mercado expositivo particular, estruturado por um sistema de galerias privadas227; ao 

mesmo tempo, não podemos perder de vista a atividade de outros grupos de artistas 

nesse momento, que correm por fora deste sistema ainda nomeado “acadêmico”, como 

                                                                                                                                                                          

conception of the artist. No longer an artisan or a low-castle hawker of wares, he was instead a learned 
man, a teacher of the high principles of beauty and taste.”. WHITE, Cynthia A.; WHITE, Harrison C. 
Canvases and Careers: Institucional Change in the French Painting World. Chicago: The University of 
Chicago Press, 1993. p. 6. De acordo com os autores citados, e no caso da Academia francesa, que nos 
interessa de forma especial, é um sistema artístico que se inicia em 1648, tendo como inspiração as 
Academias de Roma e Florença, segundo Pevsner, e tomado à frente pelo Estado francês. Após 
desentendimentos e disputas com as guildas locais, a Academie Royal de Peinture et Sculpture sai 
soberana, se tornando um empreendimento da Coroa e recebendo auxílio da monarquia francesa. Um dos 
pontos de destaque da centralização do ensino artístico na Academie Royal foi justamente a prática do 
curso de modelo vivo, que começou a ser realizado exclusivamente em seu interior.. Desde o início, nota-
se uma preocupação com o desenho no currículo acadêmico, assim como uma hierarquia bem marcada 
dos gêneros da pintura, sendo a pintura histórica considerada o gênero maior por longa data. Esses três 
elementos, a retenção do aprendizado do modelo vivo, a ênfase no desenho e na pintura histórica, 
marcaram a constituição desse aparelho que pouco a pouco assumiu todo o processo artístico do princípio 
ao fim. A academia francesa era responsável por admitir e formar o aluno, dar visibilidade aos seus 
trabalhos e produções através das exposições, os Salões, e conceder as premiações, em um sistema 
altamente hierarquizado, fomentando, assim, o próprio sistema. Podemos pensar, que somente no fim do 
século XIX e início do XX, é que esta organização, sistematicamente questionada passa a dividir espaço 
com outros circuitos de aprendizado, visibilidade e consagração de artistas. 
227 Sobre isso, pontua Nathalie Heinich: “Cette situation de crise, ou commençaient à coexister structures 
officielles et structures marginales – celles ci - représentant une contestation em acte de celles-là – 
entraîna des tentatives de réforme au plus haut niveau. Em 1881 fut décidée lafin de la tutelle de l´État sur 
le jury du Salon, désormais constitué exclusivement de profissionnels, membres de laSocieté des artistes 
français, nouvellement constituée. En 1884 fut créé le Salon des Independents, et en 1890, la Société 
nationale des beaux-arts, dotée de son propre salon. Enfin, 1903 verra la création de la Societé du Salon 
d´automne, destinée aux "indépendents arrivés". Ainsi, dans les anées 1880, une dizaine de societies 
organisaient des expositions: l´éclatement des lieux de présentation des oeuvres marquait la fin du régime 
néo-academique, et l´institutionnalisation d´une nouvelle organisation de l´art, beaucoup plus plurielle et 
privée, qui est encore la régle aujourd´hui.”. HEINICH, Nathalie. Op. cit., 1996. p. 38. Lemaire também 
aponta esta situação no campo francêscom mais alguns detalhes: Alguns artistas, descontentes com as 
regras do Salon da Société des Artistes Français, vão propor a reestruturação da Société National des 
Beaux-Arts, que havia sido fundada em 1862, mas tinha cessado as atividades, retornando em 1890. Estas 
duas instituições vão rivalizar no campo artístico francês. Ainda em 1883 é fundada a Société des Artistes 
Independents presidida por Odilon Redon, cuja primeira exposição ocorre em dezembro de 1884, sem 
júri, o que é sintomático se levarmos em conta as inúmeras críticas à instituição frequentemente 
direcionadas ao júri e às suas recusas. Em 1903 é criado o Salon d´Automne, com o desejo de ser um 
Salão a refletir a produção moderna. A primeira exposição deste Salon ocorre em 1903 mesmo ano de sua 
fundação. Fora ainda os circuitos privados de galerias e outras iniciativas que investem na exibição de 
obras dos artistas. LEMAIRE, Gérard-Georges. Op. cit., 2004.  p. 232-233. 
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Pablo Picasso ou Vincent van Gogh228. Esse sistema cindido apresentava, porém, 

nuances, pontes, interligações. Mesmo os artistas mais inclinados às experimentações 

artísticas, buscavam muitas vezes um aprendizado inicial com professores mais 

conservadores229. 

No início do século XX, mesmo com novas tendências despontando e se 

consolidando, a École de Beaux-Arts ainda mantém posição e prestígio. Por outro lado, 

expoentes das novas tendências artísticas não precisam se filiar a esta instituição. Há 

outros circuitos possíveis e em voga, o que não quer dizer, entretanto, que a École não 

poderia se abrir a inovações, mesmo mantendo manifestações, como o cubismo, do lado 

de fora. Mesmo com outras instituições surgindo, a École des Beaux-Arts e o Salon, que 

a partir de 1882 será responsabilidade da Société des Artistes Français, continuavam a 

atrair alunos de todo o mundo, e mesmo de origem francesa.  

Os acadêmicos continuam a ser procurados, mesmo por artistas que não se 

sentam à vontade em acatar suas diretrizes, ou seguidos por aqueles que ainda acreditam 

nessa vertente como meio mais adequado à situação. A vanguarda presente, neste 

momento, ainda não tomou definitivamente a situação do campo artístico francês230. No 

entanto, embora estas visões artísticas coexistam em um mesmo momento, acreditamos 

que a situação de maior liberdade em filiação a correntes marcadamente vanguardistas é 

válida para o contexto francês, pois no campo artístico brasileiro, o reconhecimento no 

início do século XX ainda estava associado às escolhas conectadas a uma espécie de 

“tradição modernizada”, como tentaremos desenvolver adiante, com trabalhos ainda 

pautados pelo desenho, com flertes sutis com o legado impressionista e com temáticas 

que agradassem às elites dirigentes, formada pela parcela que efetivamente consumia 

essas obras231. 

                                                           
228 Pablo Picasso pinta em 1907 Les Demoiselles d`Avignon, Vincent Van Gogh que antes disso, em seu 
período parisiense apresenta telas como Pére Tanguy (1887-1888), em diálogo com as produções 
impressionistas. 
229 Diversos artistas mais “ousados” estudaram também nas academias privadas que seguiam as diretrizes 
da École des Beaux-Arts, sendo que o mesmo ocorre no Brasil com Anita Malfatti e Tarsila do Amaral 
que buscam o ateliê do acadêmico Pedro Alexandrino em São Paulo. 
230 Sobre isso, Nathalie Heinich pontua que a modernidade vai se tornar soberana a partir da segunda 
guerra mundial: “Puis, la victoire de la modernité se marquera – approximativement à partir de la seconde 
guerre mondiale - par la discréditation généralisée de l`ancien système, tandis que le nouveau deviendra 
dominant, y compris a un niveau institucionnel. Em effet, le signe principal de CE basculement dans la 
modernité reside dans la conversion des institutions artistiques au snouvelles valeurs: dês lors que les 
musées se sont mis acheter des oeuvres contemporaines et novatrices, dês lors que desaides publiques ont 
été octroyées aux artistes les plus avant-gardistes, alors on peut dire que la modernité a vraiment eu gain 
de cause.”. HEINICH, Nathalie. Op. cit., 1996. p. 59-60. 
231 Sobre este ponto, em São Paulo, temos o levantamento da crítica de arte feito por Tadeu Chiarelli, que 
mostra o quanto os críticos, sobretudo aqueles ligados ao jornal O Estado de São Paulo eram avessos às 
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De acordo com Ana Paula Simioni, os artistas que iam à Paris tinham 

motivações diversas, havia os que viajavam em busca de um refinamento cultural e 

viam no aprendizado artístico um passatempo, havia os alunos em férias que 

aproveitavam o período para tomar lições com grandes artistas da capital e ainda os 

bolsistas das escolas nacionais que se dirigiam para estágios em escolas previamente 

selecionadas em seus programas. Virgílio Maurício, pela sua trajetória, não se acomoda 

confortavelmente em nenhuma das categorias. A sua viagem parece um misto de 

motivações, a busca por refinamento cultural, o aprendizado com os mestres, mas uma 

delas fica evidente desde o início, reconhecimento em um sistema cultural e artístico 

ainda valorizado no meio artístico brasileiro, no seu caso, bem longe das soluções da 

vanguarda. 

Uma vez em Paris e em um período propício a isso, Maurício não precisou se 

associar a nenhuma instituição oficial de estudo. Imediatamente opta por uma fatura 

associada aos moldes acadêmicos, obtendo sucesso instantâneo com uma pintura de nu, 

sendo, inclusive, laureado com uma terceira medalha no Salon da Societèdes Artistes 

Français232. Podemos imaginar o quanto isso seria impossível algumas décadas antes, 

um artista estrangeiro, sem uma comprovação acadêmica dos seus esforços e 

rendimento em seu país de origem e tampouco no país centralizador da produção 

artística. Um artista feito pelo seu próprio esforço sem precisar de uma validação prévia 

da Academia para poder expor e concorrer aos prêmios. Podemos considerar que 

Maurício encontra a França descrita anteriormente, com uma profusão de Salões e 

abertura para iniciativas particulares ou de grupos.  

Mesmo com o início de uma descentralização no aprendizado artístico, a meta 

primordial de parte dos artistas continuava sendo o ingresso no Salon, que desde o 

século XIX era o principal evento do contexto artístico francês233, trazendo muitos 

                                                                                                                                                                          

novas tendências artísticas no início do século XX. Tal ponto pode ser verificado pela mostra de Emma 
Voss em São Paulo, em 1910, na exposição de Arte Moderna protagonizada por Anita Malfatti, em 1917, 
em que o crítico mais influente da época, e apreciador de uma vertente naturalista da arte, Monteiro 
Lobato, vocifera contra as novas correntes dos “ismos”, cubismo, futurismo, etc. CHIARELLI, Tadeu. 
Op. cit. 1995. Ver também RIBEIRO, Maria Izabel Meirelles Reis Branco. Op. cit. 1992. 
232 Prêmio conferido para a pintura Après le rêve, de 1912, atualmente pertencente ao acervo da 
Pinacoteca do Estado de São Paulo. A partir de 1881, o governo francês renunciou à responsabilidade de 
patrocinar o oficial, função então assumida pela Société des Artistes Français (SAF) que realizou 
exposições anuais e catálogos até o ano de 1914. 
233 “The central event in the French painting world of the nineteenth century was the Paris Salon. 
Significant historical changes in its structure brought out different, conflicting purposes and meanings. 
What was it? An exhibition of and for a professional group? A show put on by a benevolent state? Or an 
enormous picture shop? No one was quite sure. Everyone has his opinion and expectation. The result was 
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benefícios para aqueles que conseguiam admissão para mostrar seus trabalhos234. Ainda 

no século XX, uma medalha no Salon era capaz de trazer reconhecimento e alavancar o 

nome dos artistas na imprensa francesa em seu próprio país, justamente o que ocorreu 

com Virgílio Maurício. Ainda que houvesse, como pontuamos, a alteração no panorama 

artístico francês englobando as novas correntes artísticas, as novas escolas e os novos 

circuitos expositivos privados, nada disso é capaz de abalar totalmente a crença no 

Salão enquanto instituição privilegiada para exposição e reconhecimento dos trabalhos e 

de seus artistas. Mudam-se os nomes, as regras de aceite, o júri, optam por determinadas 

correntes artísticas, mas o Salon – enquanto instituição reconhecida permanece no início 

do século XX. 

 Pelo que foi exposto, uma vez na capital parisiense, o artista deveria procurar um 

lugar para se instalar, edificar seu ateliê. Este era um problema que muitos artistas 

passavam, inclusive, os altos preços para se manter em Paris faziam com que muitos 

deles fossem obrigados a optar por ateliês mais afastados. No entanto, antes de partir do 

Brasil, vemos uma notícia de jornal citando a condição financeira de Virgílio Maurício: 

 

Felizmente Virgílio Maurício dispõe de meios pecuniários que lhe 
consentirão fazer no estrangeiro uma demorada permanência para 
aperfeiçoar-se na nobre arte que abraçou e da qual se mostrou um cultor 
sincero, apaixonado, de assombrosa produtividade.235 

 
 

A questão do custo para se manter na cidade é algo que realmente preocupava 

os artistas. Vemos as dificuldades para se manter enquanto bolsista no caso de Julieta de 

França236 e Anita Malfatti237, sendo que ambas estagiam em Paris com vinte anos de 

diferença.  

                                                                                                                                                                          

a great mismatch in cultural and social meanings. This is an important theme in investigating the Salon as 
an instrument of control.” LEMAIRE, Gérard-Georges. Op. cit., 2004. p. 41. 
234 “A Salon medal, press publicity, the faint hope of a state commission were the lures that set painters 
furiously to work around january of each year to finish their Salon offerings in time for the late march or 
early april deadline. Once a medal of a certain class had been won (specifications and number of medals 
varied over the years) a painter was 'hours concours': automatically accepted for the Salon.[...] Cash 
prizes accompanying medals were fairly substantial [...] But single paintings by favored masters 
commanded much more on the market, so that probably few thought of the medals for the money 
attached". Idem, ibidem, p. 27. 
235 O Gutemberg, 24 de março de 1911. 
236 A questão do custo para se manter na cidade é algo que realmente preocupava os artistas. Vemos as 
dificuldades para se manter enquanto bolsista no caso de Julieta de França e Anita Malfatti , sendo que 
ambas estagiam em Paris com vinte anos de diferença. Julieta de França, bolsista da Escola Nacional de 
Belas Artes, passa por dificuldades no início dos anos 1900 para se manter a trabalhar na França. Ana 
Paula Simioni cita o texto “Cartas de longe”, escrito sob o pseudônimo de Joafnas, em que este narra uma 
visita ao ateliê da artista, evidenciando as dificuldades por conta do baixo valor recebido. Esta questão, 
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 Diferindo de seus colegas de geração, Mauricio optou por um aprendizado de 

certa forma independente238. De qualquer modo, se tinha recursos próprios para buscar 

aulas particulares e viajar à Paris, é curioso que não tenha tentado a matrícula na 

Academie Julian, instituição para a qual a maior parte dos artistas brasileiros se 

dirigiram entre 1880 e 1922239. Uma vez possuindo condição financeira confortável, o 

que de certa maneira era um trunfo, o artista instalaria o seu ateliê na Rue des Beaux-

Arts, 9, um local privilegiado em Paris, próximo à École des Beaux-Arts, embora não 

tenha estudado lá. Este local era de todo modo estratégico, uma vez que a proximidade 

da École possibilitava fácil acesso ao seu corpo docente, inclusive, ao mestre Jean Paul 

Laurens, personagem que Maurício travou contato. Como já foi apontado, não 

encontramos indícios de que Virgílio tenha buscado o ateliê de Detaille, mas, se por 

acaso o fez, não conseguiu mais do que dois meses de lições, uma vez que chega à Paris 

em meados de outubro de 1912 e Detaille falece em dezembro do mesmo ano240.  

 Uma vez instalado e prosseguindo na esteira artística que despontou no Brasil, 

através do aprendizado com o acadêmico Rosalvo Ribeiro, era necessário começar os 

trabalhos tendo algum horizonte, e o seu, até mesmo pelo caminho estilístico que 

escolheu, era o Salon da Societédes Artistes Français. Como pontua Ruth Sprung “Uma 

vez no exterior, todos procuravam entrar no Salon des Artistes Français, a maior glória 

que podia um artista alcançar, e que depois seria seu cartão de apresentação durante a 

carreira artística”241. Maurício, uma vez em Paris pode ter compreendido muito 

rapidamente em quais brechas dispostas no próprio sistema poderia se enquadrar de 

                                                                                                                                                                          

teria sido inclusive, motivo de rusga entre o então diretor da Escola, Rodolfo Bernardelli e Julieta de 
França, conforme cartas analisadas. SIMIONI, Paula Cavalcanti. Souvenir de ma carrière artistique. Uma 
autobiografia de Julieta de França, escultora acadêmica brasileira. Anais do Museu Paulista. v. 15. n.1. 
jan.- jun. 2007. p. 256-257.  
237 Vemos igualmente o custo de vida em Paris através de Anita Malfatti, então bolsista do Pensionato 
Artístico. Esta queixa-se do dinheiro recebido através do Pensionato e o custo de vida na cidade em cartas 
endereçadas a Mário de Andrade e Freitas Valle. CAMARGOS, Márcia. Op. cit., 2012. p. 176-178. 
238 STUMPF, Lucia. Op. cit., 2014. p. 62-63. É curioso notar que Parreiras utiliza o mesmo recurso. Não 
há indícios de que tenha freqüentado algum curso na França. Monta um ateliê em Paris em 1906, que 
utiliza em suas estadas parisienses e em seus retornos ao Brasil traz consigo as telas pintadas em país 
estrangeiro.  
239 Nas pesquisas na instituição realizadas por Ana Paula Simioni o nome do artista não aparece, 
conforme o artigo publicado: SIMIONI, Ana Paula Cavalcanti, Op. cit., 2005. p. 362-363. É curioso, 
também perceber que até o momento não encontramos citação nos jornais e nas notícias veiculadas sobre 
o artista de algum pertencimento a ateliês, a não ser a já citada aproximação com Detaille.  
240 A Fon-Fon de 15 de março de 1913 traz um desenho de Virgílio e a seguinte informação: “Manoel 
d´Arriaga, presidente da República Portuguesa. Desenho feito a bico de pena por Virgílio Maurício, aluno 
do célebre pintor francês Detaille, ultimamente falecido. [...]”. Livro de Recortes nº 14. 
241 PINACOTECA DO ESTADO (org.). Dezenove Vinte, uma virada no século. São Paulo: Pinacoteca 
do Estado, 1986. p. 18. 
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forma a fazer valer seu nome na capital artística e, consequentemente, em seu país de 

origem, jogando um jogo de associações bastante dúbias. 

Nathalie Heinich, pensando nas estruturas artísticas vigentes no século XIX, 

aponta para uma justaposição conflituosa entre o sistema vigente, o neo-acadêmico, e o 

sistema vocacional, que começa a emergir: 

 

On pourrait, en résumé, definir le régime neo-académique comme um 
mélange conflictuel de deux régimes: professionnel et vocationnel. Le 
"professionnel" est celui du système officiel, directement issu du 
mouvement acadèmique, mais sous une forme rigidifiée; le "vocationnel" 
est celui beaucoup plus informel, des nouvelles conceptions de 
l´excellence artistique qui émergent à la marge, et dont la victoire 
progressive fera basculer à nouveau l´ensemble du statut d´artiste, qui 
tendra dês lors à se definir selon la conception romantique de l´individu 
inspiré, voire du génie méconnu242. 

 

Prossegue a autora citando os conflitos do sistema de forma a apontar a justaposição 

conflitante dos dois sistemas243. Sobre o regime vocacional, aponta que: 

 
Le régime vocationnel par contre, met lavocation au centre des conditions 
nécessaires au bon exercise de l´activité. S´y ajoutent, en matière 
artistique, d´autres requisits, qui vont contribuer à distinguer radicalement 
l´art des autres professions traditionellement accessibles àl´idée de 
vocation de sorte que peinture et sculpture ces seront justement d´être des 
"professions" – ce qu´elles étaient parvenues à être durant quelques 
générations – pour devenir un "art" au sens moderne du terme, une 
création, lieu d´un investissement total de la personne. Ces requisits de la 
conception moderne, romantique, de l´artiste, sont notablementle don 
inné, l´inspiration, l´individualité, l´originalité.244 

 
 
Heinich afirma que as características notáveis da concepção vocacional de arte se fazem 

sentir pela inspiração, individualidade e originalidade, sendo que o ponto máximo deste 

sistema está centrado na figura do gênio: 

 

                                                           
242  HEINICH, Nathalie. Op. cit., 1996.  p. 39. 
243 “Le XIXe siècle será donc caractérisé par la juxtaposisition conflictuelle du système em place et de sés 
contestations romantiques ou vacationnelles. Pour comprendre cequis´est produit, Il faut donc 
impérativement penser la coexistence de plusieurs régimes, dont le nouveau était en outra difficile à 
systematizer, à percevoir comme tel. C´était donc, si l´on peut dire, um mixte contradictoire d´hyper-
norme (le professionnalisme académique) et de relative anomie (la vocation romantique), qui exige pour 
être intelligible de penser à lafois par strates générationelles [...]. Il s´agit donc là d´une situation 
complexe, à articulations multiples - mais parfaitement cohèrente dans ses contradictions internes.“ Idem, 
ibidem. p. 39-40. 
244 Idem, ibidem, p. 40-41. 
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Et la réalisation la plus haute de ce régime vocationnel, devenu la norme 
en matiére artistique, será la notion de génie, portée par la conception de 
l´art comme création originale et innovation plutôt que reprodution des 
modèles comme affirmation d´autonomie de la personne à l´égard de la 
tradition.245 
 

Embora comente, neste ponto, o panorama do século XIX, associando o regime 

vocacional aos “românticos”, ainda no XX a perspectiva vocacional ressoava, enquanto 

se formava a nova concepção dos artistas de vanguarda246. Maurício, percebendo o local 

em que poderia se inserir  joga de forma dúbia com a perspectiva neoacadêmica e com a 

vocacional. Não possuindo uma carreira acadêmica, tanto no Brasil como na França, no 

sentido de uma comprovação institucional de seus esforços enquanto artista, decidiu 

adotar para si a postura vocacional de sua “personalidade de artista”, ou seja, daquele 

que detém o dom e a inspiração e, portanto, prescinde de mestres, aulas ou da rígida 

dedicação acadêmica. É comum ver Maurício se posicionar sobre a sua trajetória 

artística nomeando o seu primeiro professor, e depois enfatizando que prosseguiu os 

seus aprendizados com a “natureza”, em seu próprio ateliê, demonstrando que a sua 

capacidade artística não está necessariamente atrelada à uma disciplina acadêmica, 

portanto, o seu talento é um dom individual. 

Por outro lado, em sua realização enquanto artista, aproxima-se com vigor do 

sistema neoacadêmico, sobretudo em suas telas do período francês, apostando em temas 

consagrados no gosto do público e da crítica, e fatura bastante tradicional, flertando com 

a produção dos mestres acadêmicos, rechaçados pelos artistas da linha "vocacional", e 

inclusive, optando por circuitos expositivos ainda tradicionais, como o Salon da Société 

des Artistes Français.  A estratégia "vocacional" adotada por Maurício, daquele que 

apesar de dispensar a trajetória acadêmica apresenta talento vigoroso e precocemente 

associado ao dos mestres da pintura de nu, parece ser um dos meios mais importantes 

pelo qual obtém reconhecimento neste seleto sistema. 

Vemos que logo que Maurício chega à Europa, já começam a surgir as 

primeiras notícias sobre o seu nome, sobretudo nos veículos Le Courrier du Brèsil e Le 

                                                           
245 Idem, ibidem, p. 41. 
246 Heinich caracteriza a concepção dos artistas da vanguarda como regime de singularidade, que pode ser 
definido por: “[...] c´est leur singularité, fait à la fois de personnalisation – aucunne ressemble à l´autre - 
et desexcentricité - chacun explore des voies inédites, bizarres, paradoxales, dans l´art et la manière d´être 
um artiste. Et, c´est cette singularité qui, paradoxalement là encore, donne son unité à l´image répandue 
pour que, dans le imaginaire de la plupart des gens, le mot ‘artiste’ evoque três souvent des 
répresentations analogues.”. Idem, ibidem, p. 62. 
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Brèsil247. No Le Brèsil de 27 de outubro de 1912 é noticiado um convite inusitado ao 

artista, que neste momento está de passagem por Bruxelas: 

 

Nous lisons dans les journaux de Bruxeles: M. León Rotthier, professeur 
à l´Académie des Beaux-Arts, a inviter le peintre brésilien Virgilio 
Mauricio, de passage à Bruxeles, à  exposer au prochain Salon du 
Printemps et à l´expositión de la Societé des aquarellistes et pastellistes 
belges.248 

 
O texto ainda continua dizendo que Virgílio vai instalar o seu ateliê na já citada Rue des 

Beaux Arts, 9, local onde o artista já convida os articulistas do jornal a o visitarem e ver 

algumas das obras. Sempre muito próximo da imprensa, Maurício não perderia a 

oportunidade de firmar seu nome em um veículo destinado aos brasileiros residentes em 

                                                           
247 Sobre estes dois periódicos, não existem muitos registros de sua existência e longevidade. Sobre o 
Courrier du Brésil, temos registros de um jornal com mesmo título, o Courrier du Brésil, feuille 
politique, comerciale et littéraire, atuante no Brasil entre os anos 1830 e 1840. Mais tarde, um semanário 
de nome similar Courrier du Brésil – politique, littérature, revue des théâtres, sciences et arts, industrie, 
commerce”, foi publicado entre os anos 1854 e 1862 no Rio de Janeiro e constituiu um suporte de 
expressão para os franceses residentes no Brasil. Tal jornal é tratado de forma aprofundada em um 
capítulo do estudo de CANELAS, Letícia Gregório. Franceses “quarante-huitards” no Império dos 
Trópicos (1848-1862). Dissertação (mestrado) – IFCH-UNICAMP, 2007. Entretanto, nenhum desses 
dois periódicos corresponde ao citado aqui. O Courrier du Brésil contemporâneo à Virgílio Maurício 
certamente trata-se do Courrier du Brésil. Politique, litteraire, financier et politique atuante na capital 
francesa entre 1906 e 1914, localizado à rua du Mont-Thabor, Paris. Constituiu um jornal voltado aos 
brasileiros residentes em Paris. Este jornal é tratado no estudo de QUINTELA, Raphael. Les périodiques 
brésiliens en France au XIXe siècle. Dissertação (mestrado) - Université de Versailles/Saint-Quentin en 
Yvelines, 2013. “Dans Le Courrier du Bresil, um hebdomadaire de quatre pages cree em 1906 paraissant 
tous les vendredi dans la capitale francaise, les rubriques sociales se detachent em premiere page comme 
les 'Echos et informations' qui annoncent les naissances et les deces de Bresiliens habitant a Paris, les 
mariages et les arrivees et departs des principaux representants bresiliens. Le journal se considere 
d'ailleurs comme um interlocuteur privilegie de la communaute bresilienne a Paris. Une rubrique nommee 
'Aux Bresiliens de Paris' est une vitrine pour des annonces specialement destinees a ces Bresiliens 
parisiens” e “Ce dernier [Le Courrier du Brésil] propose em effet d'effectuer des liaisons télégraphiques 
entre la capitale française et Rio de Janeiro, et ainsi permettre le contact entre les Brésiliens et leur pays. 
[...] Le périodique speuvent également servir de relayeurs d'informations communautaires, comme la 
rubrique échos et informations du Courrier du Brésil, qui contient des informations sur les naissances et 
décès, les arrivées, des départs de Brésiliens de France et des mariages. Ce périodique se considère 
d'ailleurs comme le journal de la communauté brésilienne parisienne et comme son interlocuteur 
privilégié. Il informe également les horaires des bateaux au départet àl'arrivée du Brésil depuis toute 
l'Europe et les ports français, hollandais, portugais et espagnols.” p. 66. Este jornal ainda serviam como 
canal oficial em que instâncias como o Consulado do Brasil, serviam-se de suas páginas para passar 
informes: “Outre les lecteurs, les instances officielles peuvent egalement faire passer des annonces dans 
les journaux. C'est le cas du Consulat du Bresil, qui publie dans Le Courrier du Bresil dans la rubrique 
'correspondance' l'annonce suivante: 'toutes les personnes dont les noms suivent peuvent reclamer lettres 
ou telegrammes au Consulat du Bresil, 51 rue Cambon, ou a la legation, 47, rue de Lisbonne. '” p. 68. Já o 
“Le Brésil”, acreditamos se tratar do jornal citado atuante na França entre 1881 e 1922, localizado no 
boulevard Montmartre, e citado no mesmo estudo: “Le Bresil, qui a eu une longue diffusion de 1881 a 
1922, est le premier d'entre eux. C'est um hebdomadaire relatant les evenements économiques et 
politiques du Brèsil suivant une classification par États” p. 60, visto que a dissertação ainda lista outros 
jornais com título semelhante, como o Le Brésil actuel. Revue mensuelle d'information bresilienne en 
France, que encerrou as atividades em 1911. 
248 Le Brésil, 22 de outubro de 1912. Livro de Recortes nº 14. 
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Paris. O Le Courrier du Brèsil fornece mais detalhes sobre o convite e o ateliê do 

artista: 

 

Nous avons eu dernierement le plaisir de visiter le confortable atelier de 
notre compatriote, le peintre brèsilien bien connu M. Virgilio Mauricio, 
situé au nº 9 de la rue des Beaux-Arts.  
Notre compatriote est installé à Paris depuis trés peu de temps, et malgré 
cela, nous avons pu constater le resúltat de son travail et admirer la 
collection de ses nouveaux tableaux et de ses exquisses. Nous avons 
surtout pu apprécier ses études de nu, d´une réalité saisissant et de une 
confection impeccable, parmi ses nouveaux tableaux, il y a également 
deux belles compositions et un magnifique portrait de M. Paul Loikan, 
travail de une finesse exquise et d´un coloris des plus reussis. Le jeune 
artiste va exposer prochainement dans le salon belge, sa tete de vieux, un 
des ses plus beaux tableaux. L´invitation pour pendre part a ce salon a ete 
fait à notre compatriote par le directeur de l´Académie Belge des Beaux-
Arts. 
Nous savons également que M. Virgilio Mauricio prepare un grand 
tableau, Femme nue, grandeur nature, qu´il exposerá du prochain Salon 
des Artistes Français. Ce tableau qui est presque fini est une des plus 
remarquables de aux qu´on peut admirer dans son artistique atelier et 
represente une somme de travail et d´étude qui est toute à l´honneur de 
notre compatriote. 
Nous publierons sous peu quelques-unes des oeuvres de notre jeune 
peintre à qui nous dédierons quelques pages de notre prochain 
supplément illustré.249 

 
O texto sublinha que apesar de estar há pouco tempo instalado, Virgílio Maurício já 

apresenta um bom número de quadros, incluindo o “Cabeça de velho”, exposto no 

Brasil.  Esta tela é que figurará na exposição na Academie des Beaux-Arts  belga. No 

entanto, até o momento não foi possível encontrar maiores informações sobre as 

circunstâncias em que se deu o convite de León Rotthier250. É possível que Maurício 

tenha se utilizado da imagem de artista promissor que despertou em alguns críticos 

nacionais, para impressionar os demais artistas como um jovem artista prodígio de 

destaque em seu país natal251. No entanto, o que mais nos chama a atenção é o destaque 

dado ao quadro intitulado pelos críticos de Femme nue, ou nu. Trata-se da tela Après le 
                                                           
249 Le Courrier du Brèsil. 29 de novembro de 1912. Livro de Recortes nº 14.  
250 León Rotthier (1868-1958) é um artista belga. 
251 Maurício se sentia tão à vontade no ambiente parisiense que resolveu criar o Cercle des Artistes 
Brèsiliens, em 1913, iniciativa conjugada pelo próprio e que reunia artistas que estavam em Paris na 
ocasião, como Marques Campão, Vicente do Rego Monteiro, Fedora do Rego Monteiro, Zac Paraná, 
entre outros. A natureza do grupo parecia ser de divulgação da arte brasileira na França, com a realização 
de exposições. Maurício chega a convidar personalidades francesas para fazer parte do grupo, como Paul 
Albert Laurens, Léon Comerre, William Laparra, entre outros para integrarem o grupo na condição de 
membros de honra. Embora seja até mesmo noticiada uma exposição que ocorreria em Paris, em breve, 
como idealização do Círculo, esta atividade parece não ter fornecido muitos frutos, sendo necessário uma 
investigação mais detalhada. O Cercle d´Artistes Brèsiliens foi noticiado, sobretudo, pelos jornais Le 
Brèsil e Le Courrier du Brèsil. Arquivo Virgílio Maurício. Livro de Recortes nº 14.  
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rêve, que a imprensa já começa a destacar, antes mesmo de figurar no Salão, como um 

quadro com qualidades. 

 

 
Le Courrier du Brèsil. 29 de novembro de 1912. Livro de Recortes nº 14. Arquivo Virgílio Maurício. 
Acervo Cedoc/Pinacoteca do Estado de São Paulo 

 

O Le Brèsil de janeiro de 1913 cita uma festa íntima que Maurício concedeu em seu 

ateliê e cita o quadro: 

 

[...] prepare un grand tableau destiné au Salon de la Société des Artistes 
Français. Ce tableau represente une femme étendue dans une pose 
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empreinte de Grace et de naturel. On sait combien de les sujets de nu sont 
difficiles à traiter: l´oeuvre qu´il nous a été donné d´admirer prouvé les 
indeniables qualités du talent de l´auteur; nous sommes persuades que cet 
envoi será fort aprecie au prochain Salon.  
Dans l´atelier de M. Virgilio Mauricio nous avons vude nombreuses 
études et des tableaux intéressants parmi lesquels une tête de vieillard qui 
a obtenu au Brésil un grand succés.  
La femme étendue destinée au prochain Salon nous a paru, à tous les 
points de vue, de beaucoup superieure aux autres tableaux de nu qui 
figurent dans l´atelier de ce tout jeune artiste qui a devant de lui un bel 
avenir plein de promesses.252 

 
O artigo do Le Brèsil evidencia alguns pontos importantes. O primeiro é a 

questão do nu como um assunto difícil de tratar. Como aponta Elaine Dias, sobre um 

breve histórico da utilização do modelo vivo no século XIX, o nu é uma constante na 

arte acadêmica francesa, que sofre alterações por conta de um debate sobre o uso de 

modelos e, sobretudo, com o advento da fotografia e a sua utilização na captação do 

corpo humano em auxílio de artistas253. Mesmo no início da década de 1910, a 

preocupação com um tratamento adequado do nu, envolvendo modelado, proporção e 

anatomia permanece. Voltando ao texto, o artigo destaca que este nu será fortemente 

apreciado no próximo Salão, o que nos leva a crer que ele estava de acordo com os 

parâmetros de pintura de nus mostrados no Salon da Societé. Por fim, o artigo, destaca, 

assim como as notícias da imprensa brasileira, o artista como promessa.  

O Le Brèsil de maio de 1913 traz maiores informações sobre o envio de 

Maurício ao Salon. Inicialmente traz informações sobre a participação dos artistas sul 

americanos nas exposições de Belas Artes em Paris, considerando que “[...] même dans  

les sujets du nu  [...] l´art sud-americain figure avec honnour”. Pelo mesmo artigo, 

podemos perceber que Virgílio enviou dois trabalhos ao Salon, o Après le rêve e um Nu 

em pastel: 

 

Le jury a démonstré en quelle estime il tenait le talent de M. Virgílio 
Mauricio par l´emplacement qu´il a reservé au premier de ces tableaux, 
qui fugure sur la cimaise de la grande salle VI, du côté opposé a celui 
occupé par l´oeuvre de Rochegrosse.254 
 

                                                           
252 Le Brèsil, 12 de janeiro de 1913. Livro de Recortes nº 14. 
253 DIAS, Elaine. Um breve percurso pela história do Modelo Vivo no Século XIX - Princípios do método, 
a importância de Viollet Le Duc e o uso da fotografia. 19&20, Rio de Janeiro, v. II, n. 4, out. 2007. 
Disponível em: <http://www.dezenovevinte.net/ensino_artistico/ed_mv.htm>. Acesso em junho de 2015. 
254 Le Brèsil, maio de 1913. Livro de Recortes nº 14. 
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[imagem 2.1] Virgílio Maurício. Nu (pastel), entre 1912 e 1913. Reprodução na Gazette des Beaux-Arts, 
maio de 1914. Arquivo Virgilio Maurício. Acervo Cedoc/Pinacoteca do Estado de São Paulo 

 

O texto deixa claro que além de haver uma disputa para ingresso no Salon, bem como 

pela disposição interna das obras. Essa questão já vinha ocorrendo há tempos no salão, 

era estrutural, como bem aponta Lemaire, que analisando o Salon de 1880, menciona o 

número recorde de obras, demonstrando que havia uma certa discriminação em relação 

aos lugares que se dispunham as pinturas, de modo que os artistas consagrados 

obtinham destaque facilmente, ao passo que os outros eram dispostos de maneira 

caótica, dificultando a visibilidade de suas obras:  

 

Une nouvelle discrimination s´impose alors: les artistes reconnus (donc 
les artistes primés, decores, médaillés ou chefs d´atelier) sont installés 
bien en vue, sur une seule file, alors que les autressont liberalement 
accrochés selon la tradition de cette vieille institution, c´est-à-dire, dans 
un joyeux désordre du plancher au plafond.255 

 
Assim, o lugar que se ocupa no Salon, ainda em 1913, é uma espécie de demonstração 

de apreço à obra e a autoria ali apresentadas. No caso, Virgílio Maurício, em sua 

primeira aparição européia dividia a sala com o mestre Georges-Antoine 

                                                           
255 LEMAIRE, Gérard-Georges. Op. cit., 2004. p. 213. 
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Rochegrosse256, que expôs na ocasião a tela L´incendie à Persépolis, cuja única imagem 

que encontramos, infelizmente, não permite verificar detalhes da obra (11).  

 
[imagem 2.2] George-Antoine Rochegrosse. L'Incendie de Persépolis, c. 1913. Exposto no Salon des 
Artistes Français de 1913. Photo (C) RMN-Grand Palais / François Vizzavona. 

 

Em artigo do Le Monde Illustré de maio de 1913257, vemos que na sala VI, além das 

duas obras já citadas de Virgílio e Rochegrosse, caracterizada como “imensa”, figura a 

obra de Mme. Rondenay, aluna de M. Humbert. Ou seja, pela citação acima, a estima 

que os jurados tinham pelos trabalhos apresentados podia ser percebida através da 

localização destas telas no Salon, no caso de Maurício, a primeira tela que envia é 
                                                           
256Pintor francês (1859-1938), discípulo de Jules Joseph Lefebvre e Gustave Clarence Rodolphe 
Boulanger. Informações extraídas de Warburg Banco Comparativo de Imagens da Unicamp. Acesso em 
08 de junho de 2014. 
257 Le Monde Illustré, 17 de maio de 1913. Livro de Recortes nº 14. 
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disposta na grande sala VI, do lado oposto da obra do mestre Rochegrosse, o que 

assinala sua boa aceitação.  

No mesmo Le Monde Illustrè, vemos as palavras de Jean-José Frappa, 

caracterizando o nu de Virgílio como: “[...] certainement un des meilleurs de Salon 

sinon le meilleur. Un dessin impeccable, une facture hardie, franche, une sûreté 

d´exécution en front une toile de tout premier ordre”. O entusiasmo do crítico é 

evidente, um dos melhores do Salon senão o melhor, uma tela de primeira ordem, com 

elogios ao desenho, à segurança de execução, à fatura. Maurício teve poucos meses para 

se dedicar a esta tela, levando em consideração que chegou à Paris em meados de 

outubro de 1912 e o Salon já estava aberto em maio de 1913, no entanto, chegou a 

resultados surpreendentes. Mas afinal, o que os críticos viram nesta tela? 

A composição que Virgílio apresenta é um tema recorrente na história da 

pintura ocidental, o nu feminino reclinado, como trataremos no capítulo 3. Uma jovem 

mulher nua, de longos cabelos preenche a dimensão horizontal de tela. Ela está deitada 

em uma superfície plana, similar a uma cama, sobre um tecido amarelo, levemente 

desalinhado. Seu corpo apresenta uma leve contorção do tronco, enquanto a linha do 

quadril se mantém de frente para o observador. Na leve torção de seu corpo, só é 

possível observar parte de seu ombro esquerdo. A mesma torção faz o seio esquerdo 

tomar uma posição de destaque, elevando-se no contorno do corpo. O seu braço direito 

emerge dos seus longos cabelos, em posição angular, enquanto a mão direita, com 

dedos entreabertos pousa delicadamente sobre o seio direito formando uma leve sombra, 

contudo, sem ocultá-lo. O quadril é realçado por uma leve dobra do joelho esquerdo, 

recurso que igualmente permite o ocultamento do sexo entre as coxas, com as pernas 

unidas. O pé direito e os cabelos avermelhados pendem para fora da superfície coberta, 

sendo que o tratamento do cabelo é interrompido pelo término da tela. A cabeça, em 

leve abandono sobre o ombro direito, está voltada para o espectador, no entanto, o olhar 

da figura feminina é distante, e não fita diretamente o observador.  

Sua cabeça está encostada em uma almofada em tons esverdeados, no lado 

esquerdo da tela. O fundo da composição é de um panejamento vermelho. O tratamento 

que Maurício dá às feições da moça é de forma a acentuar a delicadeza da cena. Seus 

olhos, nariz e boca de pequeno tamanho, são cuidadosamente desenhados, assim como 

os dedos dos pés e das mãos. Do seu corpo claro, parece emanar uma luz quase dourada. 

Vê-se que o artista utilizou o recurso do desenho antes da aplicação da cor, pois há 

partes do corpo da mulher que evidenciam o grafite aparente. No entanto, vê-se uma 
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preocupação com a cor, e o tratamento colorístico realizado com pinceladas largas e 

esparsas, aparentes na superfície, não sendo utilizado o recurso de apagamento do 

pincel. Essas pinceladas largas contribuem para a criação de uma atmosfera difusa, 

corroborando o tema do onírico presente no título Après le rêve. No entanto, a crítica 

francesa não se restringiu aos aspectos formais, relacionados à capacidade artística de 

Virgílio Maurício no quesito do desenho ou na aplicação das cores em suas telas. Ela 

menciona também a questão da precocidade do artista, do bom gosto empregado em 

suas telas e também no seu ateliê. 

Em outro artigo, do Soleil, de 30 de abril de 1913258, são citados os nus de 

Virgílio Maurício e Victor Tardieu, exposto no mesmo Salon. Victor Tardieu (1870-

1937) é um artista francês, aluno de León Bonnat259, e, na ocasião, também expôs um 

nu reclinado denominado Femme nue, cuja única imagem de que dispomos é o cartão 

postal, que costumava popularizar as obras apresentadas nos Salões.  

Na composição, vemos uma mulher em ambiente fechado, deitada em uma 

espécie de cama ou sofá, sobre um tecido delicadamente desalinhado. A figura nua 

recosta seu tronco em um conjunto de almofadas dispostas no lado direito da tela, 

enquanto seu braço esquerdo repousa em um encosto, deixando à mostra um cotovelo 

angular e o braço despende em repouso. O corpo também apresenta uma leve torção do 

tronco, enquanto o quadril é colocado de frente para o observador. A mão direita 

repousa suavemente sobre o sexo, cobrindo-o. As pernas estão unidas com uma leve 

flexão dos joelhos, a tela, no entanto, acaba sem mostrar o desenho dos pés da figura. O 

rosto da mulher volta-se para cima, com o olhar igualmente perdido e os lábios 

levemente abertos.  

Diferentemente da figura representada por Virgílio Maurício, seus cabelos não 

são tão visíveis, provavelmente terminando junto às almofadas. No segundo plano da 

pintura, vemos algo semelhante a uma cadeira coberta por um tecido e um móvel, sendo 

que a parede se assemelha a uma grande porta. Não temos condições de comentar a 

aplicação das cores, pois estamos partindo de uma reprodução em cartão postal, mas 

acreditamos que o desenho do corpo e o modelado, pela posição escolhida, oferece 

maiores dificuldades à representação do corpo do que a posição escolhida por Virgílio. 

No entanto, este nu não foi tão comentado. Dos recortes de jornais contemplando o nu 

                                                           
258 Soleil, de 30 de abril de 1913. Livro de recortes nº 14. 
259 León Bonnat(1833-1922) foi um acadêmico francês. Professor da École des Beaux-Arts à partir de 
1888, e em 1905 tornou-se seu diretor. Famoso por seus retratos, Bonnat, com 14 anos parte com a 
família para Madri, onde o contato com a pintura espanhola marcaria a sua produção. 
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de Virgílio Maurício, só encontramos, até o momento, uma menção ao nu de Tardieu e, 

entretanto, eles utilizam de soluções semelhantes.  

 
Victor Tardieu. Femme nue, c. 1913. Exposta no Salon des Artistes Français de 1913. Cartão postal. 
Fonte: www.delcampe.net 

 

O quadro Après le rêve concedeu a Virgílio uma medalha no Salon da Société des 

Artistes Français, sobre isso, o Courrier du Brésil aponta: 

 

Nous apprenons avec plaisir que notre distingué compatriote M. Virgilio 
Mauricio, le peintre bien connu dont les oeuvres ont eté admirées au 
Salon des Artistes Français, vient de recevoir une medaille comme 
recompense de son talent. M Virgilio est le plus jeune artiste qui, jusqu´a 
present ait reçu une telle récompense. Nous ajoutons nos felicitations à 
celles déjá reçues par M. Virgilio Mauricio, parmi lesquelles on remarque 
celles de: MM. Bonnat, Jean Paul Laurens, William Laparra, León 
Comerre, J.-F. Bouchor, Denis Hubert, Etcheverry, Louis Lavalley, Paul 
Chabas, Armand Dayot, inspectéur génerál des Beaux-Arts, Neurdein 
fréres, Mme. Clotilde Rio Branco, Miss Power, Mme. Nery, MM. 
Vicente de Paulo do Rego Monteiro, Zac Paraná, Jean Turin, Flameng, 
famille Rego Monteiro, famille Lavalley, etc, etc.260 

 
Gostaríamos de destacar entre os cumprimentos recebidos por Virgílio, aqueles 

efetuados por alguns nomes de relevo, primeiramente o de León Bonnat, professor da 

École des Beaux-Arts e da Academie Julian, e também professor de Tardieu. Jean Paul 

Laurens, professor da École des Beux-Arts e da Academie Julian, León Commere, 

artista francês, aluno de Alexandre Cabanel, que será uma inspiração para Maurício. 

                                                           
260 Le Courrier du Brésil. 13 de junho de 1913. Livro de Recortes nº 14.  
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Paul Chabas261, artista francês de renome, e a família Rego Monteiro que se encontra 

em Paris, incluindo o artista Vicente do Rego Monteiro e sua irmã, Fedora do Rego 

Monteiro. Deste seleto grupo, Jean Paul Laurens e seu filho Paul Albert Laurens, Paul 

Chabas e León Bonnat deixam mensagens nos livros de dedicatórias de Virgílio. 

O Le Bulletin d´art Ancien et Moderne traz a lista dos premiados no Salon, 

sendo que Maurício é contemplado com a terceira medalha, juntamente com outros 

vinte e cinco artistas. A repercussão apareceu nos jornais franceses e na imprensa 

nacional. O L´Art Brésilien262 traz os comentários e felicitações que recebeu Virgílio 

Maurício, referindo-se a sua premiação. Também é importante notar que Maurício, por 

poucos votos, não obteve a segunda medalha, ao invés da terceira, como reforçam os 

comentários de Paul Albert Laurens e Léon Comerre263: 

 

Cher ami, 
Vou avez été proposé une deuxiéme médaille et vous avez failli l´avoir à 
2 voix rés.  - il en fallait 35, vous avez eu 33. Vous avez donc une des 
premières troisièmes médailles.  
Felicitations de  
Signé: P. A. Laurens 

 

Cher Monsieur, 
Les operations du Jury sont terminées.J´ai le plaisir de vous féliciter de 
votre troisième médaille. Vous avez obtenu 33 voix pour la deuxième 
médaille, en fallait 35. Vous avez été bien près de l´obtenir, c´est un beau 
succès.  
Croyez cher Monsieur, à mes sentiments dévoués.  
Signé: León Commerre 

 
 

Além dessas demonstrações de felicitações e aprovações da obra apresentada, a 

“Fon-Fon”264 reproduz a já citada fotografia de Jean-Paul Laurens visitando o ateliê de 

Virgílio Mauricio, dando destaque à posição ocupada pelo mestre francês no campo 

artístico. Tais associações fortaleciam o nome do jovem pintor em um grupo bem 

específico da arte francesa, a saber, daqueles que, apesar de inovações em seu fazer 

artístico, mantinham o olhar para uma tradição, seja nos temas apresentados ou nas 

formas. Tal exemplo talvez fique mais evidente justamente com o nome de Jean Paul 

                                                           
261 Paul Chabas (1869-1937), aluno de Bouguereau, foi um retratista conhecido em seu período, tendo 
pintado, inclusive, o retrato de Olívia Guedes Penteado. Ainda era conhecido pela sua produção de nus. 
MICELI, Sergio. Op. cit., 2003. p. 83. 
262 L´Art Brésilien, 1913. Livro de Recortes nº 14. 
263Journaux Illustrés, sem data. Livro de Recortes nº 14. 
264 Fon-Fon, 1913. Livro de Recortes nº 14. 
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Laurens que no século XX era ainda considerado um bastião da pintura histórica 

francesa, quando as telas de gênero já tinham ocupado um espaço significativo nas 

produções da Academia, nos Salões e no consumo da época265. 

 
Virgílio Maurício e Jean-Paul Laurens, 1913. Coleção Família Maurício da Rocha. Fotografia cedida por 
Regina Maurício da Rocha. Crédito Fotográfico: Autor desconhecido. 

 

Tal posição de reconhecimento de uma parcela importante da crítica e entre os 

artistas franceses sugerem a aceitação do jovem pintor em uma repercussão ligada aos 

meios “oficiais”. Nesse sentido, associações com estes homens e seus cargos serão 

abundantes. Como reforça a legenda da foto acima reproduzida na Fon-Fon de 15 de 

novembro de 1914: “Jean-Paul Laurens, o grande mestre francês, membro do Instituto 

de França e Legião de Honra, no atelier de Virgílio Maurício, o pintor brasileiro 

                                                           
265 Sobre esse tópico ver CELEBONOVIC, Aleksa. Op. cit., 1974. 
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medalhado no Salon de 1913, com seu quadro Après le rêve a ser, em breve, exposto no 

Rio”.  

Entre o sucesso de Après le rêve e o outro envio que vai movimentar a crítica 

francesa no ano seguinte, Maurício produziu mais alguns quadros e participou de outras 

exposições, que por falta de documentação, não podem ser vastamente exploradas266.  

 

 
Virgílio Maurício. Dans les rêves, entre 1912 e 1914. Tela que teria sido exposta no 60º Salon de 
Versailles. Reproduzido na Fon-Fon, 25 de abril de 1931. Arquivo Virgílio Maurício. Acervo 
Cedoc/Pinacoteca do Estado de São Paulo 

 

O ano de 1914 demonstra outros avanços do artista. Apresenta então uma nova 

composição no Salon des Artistes Français, dessa vez muito mais complexa e 

ambiciosa. L´heure du goûter, um óleo sobre tela de 236 x 334 cm, é uma composição 

com quatro nus principais ligados entre si e mais um parcialmente à mostra, ao fundo da 

composição. As personagens distribuem-se em um ambiente fechado e intensamente 

forrado com tapetes, almofadas e panos diversos e intensamente coloridos. É um 

momento de descontração em que as personagens partilham frutas, reforçando o 

ambiente íntimo. O colorido é acentuado, a profundidade muito mais marcada, e há uma 

ampla variação das poses das mulheres, demonstrando um aperfeiçoamento da questão 

anatômica. 

                                                           
266 Em artigo do Correio da Manhã, é anunciado que Maurício vai expor no 60º Salon de Versailles as 
telas Dans les rêves e Effet de neige, e em Londres, na Royal Academy, outro nu intitulado Oriental. 
“Correio da Manhã”, 4 de maio de 1913. Livro de Recortes nº 14. 
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O primeiro plano da pintura nos oferece toda uma sorte de tapetes e tecidos 

dispostos ao chão. Há uma grande almofada do lado esquerdo da tela, com detalhes 

florais, e um pequeno baú de onde saem colares. Sapatos de textura acetinada estão 

dispostos no chão, dois mais próximos em tons de azul e um mais afastado em tons de 

amarelo. Mais voltado ao lado direito da tela, vemos um tecido branco que cai de uma 

cama em que estão alocadas duas figuras femininas. Este tecido prolonga-se até a parte 

inferior da tela, e coincide com o primeiro nome da assinatura do pintor. Seguindo o 

tecido branco, vemos uma mulher sentada sobre os tapetes alocados no chão, 

parcialmente apoiada em outra almofada em tons de amarelo. Esta figura, que ocupa 

uma posição relativamente central, é a chave de entrada neste quadro: sentada com o 

tronco levemente inclinado para trás de modo a tocar na parte inferior da cama, onde 

apóia o braço esquerdo, é desenhada com o pescoço também inclinado para trás, na 

mesma direção do tronco. Sua cabeça levemente recostada faz com que haja uma 

elevação do queixo, cujo movimento é acentuado pela sua mão esquerda apoiando-o 

levemente, e é assim que ela, provavelmente a única a olhar para fora do quadro, 

convida o observador a adentrar este ambiente íntimo, com um ar de superioridade e 

mistério, como se apresentasse a cena.  

As demais componentes deste banquete íntimo se distribuem pela cena. Do 

lado esquerdo da tela, sobre a cama forrada com um tecido floral em tons roxos e 

violáceos, uma mulher nua sentada, com o braço esquerdo apoiado sobre a superfície e 

sobre este tecido, estende a mão para pegar uma fruta vermelha oferecida pela segunda 

componente que ocupa a cama. Esta está deitada e em contato com a mulher sentada 

não só pelo ato de oferecimento da fruta, mas também pelas pernas, que encostam nas 

da sua colega, enquanto o pé esquerdo pende para fora da cama. A cabeça e os cabelos 

desta terceira figura nua, a segunda da esquerda para a direita no quadro, encontra com 

a cabeça da primeira figura descrita, que está sentada no chão. Ao lado desta, uma 

personagem parcialmente de costas para o observador está ajoelhada e repousa a mão 

esquerda no limite entre o quadril e cintura de sua colega posicionada à esquerda, 

enquanto com a mão direita busca algo em uma espécie de cesto. A última mulher, 

apartada do grupo principal é uma mulata, cuja tonalidade capilar e da pele contrastam 

com a alvura da pele das demais mulheres e também de seus cabelos que oscilam entre 

o ruivo, o loiro e o castanho, todos presos. Esta quinta mulher está ao fundo da 

composição com a cabeça baixa, um colar ao pescoço e igualmente nua, até onde é 

possível observar uma vez que esta está inserida atrás da cama e das figuras que ocupam 
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os primeiros planos da pintura. Ela é alocada na penumbra, uma vez que os tons vão 

ficando mais escuros e sombreados conforme avançam os planos. Esta última figura traz 

uma cesta de frutas, entre as quais podemos observar claramente um abacaxi e outras 

frutas de coloração vermelha, similares à que as mulheres partilham entre si.  

No lado extremo direito da tela, ainda há um aparador de madeira, cujo entalhe 

decorativo lembra as linhas de padronagem oriental, e que serve de apoio para um jarro. 

O fundo da composição apresenta um grande painel decorativo, possivelmente um papel 

de parede estampado com motivos florais e arabescos e um grande desenho de círculo, 

enquanto ambos os lados, direito e esquerdo, são mergulhados em sombras. 

Se compararmos esta obra com o Après le rêve ou mesmo os outros nus que 

Maurício vinha apresentando, chegaremos à conclusão de que é uma pintura ambiciosa 

pela escala da tela. No entanto, não há na composição a clareza do Après le rêve, ou 

uma perfeita segurança anatômica, como veremos adiante, quanto às posições ocupadas 

pelos corpos em conjunto.  

Ambas as telas possuem estudos preparatórios. Encontramos no Museu 

Mariano Procópio, Minas Gerais267, os estudos para algumas obras de Maurício268. O 

Après le rêve tem um rápido esboço em grafite, cujas linhas do corpo são definidas, 

apenas, embora mantenha a orientação do corpo que será empregada no quadro. O 

Mensário de Arte, sem data, traz um desenho muito melhor acabado deste quadro em 

que podemos ver poucas alterações na passagem final para a tela.  

                                                           
267 Sobre os estudos preparatórios para as telas L´heure du goûter e Après le rêve, pertencentes ao Museu 
Mariano Procópio, sabemos por publicação na Gazeta Commercial, que Maurício, em carta destinada ao 
diretor Alfredo Lage, teria oferecido toda a série de seus estudos, esboços e croquis dos quadros L´heure 
du goûter e Après le rêve, a ainda Academias e demais estudos, totalizando 19 desenhos, logo após a 
exposição do artista em outubro de 1926, no Rio de Janeiro, onde figuraram alguns destes desenhos. 
Entretanto, não sabemos em qual momento foi efetivada a doação e qual foi a seleção operada por museu 
ou artista que resultou a transferência de sete desenhos, somente. Gazeta Commercial, 20 de janeiro de 
1927. Livro de Recortes nº 20. 
268 Faz-se necessário um agradecimento às pessoas que tornaram possível a descoberta e o acesso a estes 
documentos. Estes desenhos foram descobertos por Ana Paula Simioni, em visita e pesquisa à instituição. 
Algum tempo mais tarde, Valéria Piccoli e Fernanda Pitta, curadora chefe e pesquisadora da Pinacoteca 
do Estado respectivamente, também em visita à instituição tornaram possível o acesso a estes documentos 
por meio de fotografias tiradas junto à equipe do museu.  
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Virgílio Maurício. Nu (Estudo para Après le rêve), s.d. grafite sobre papelão.14,8 x 31 cm; 24,2 x 42 cm 
(suporte). Acervo Museu Mariano Procópio. 
 

 
Virgílio Maurício. Après le rêve, (desenho e quadro). Reprodução em O mensário de Arte, s.d. Livro de 
Recortes nº 17. Arquivo Virgílio Maurício. Acervo Cedoc/Pinacoteca do Estado de São Paulo 

 

Já o L´heure du goûter possui três desenhos preparatórios em crayon no Museu Mariano 

Procópio. O primeiro deles trabalha as duas figuras que ocupam a cama em posições 

similares às que figuram no quadro, a diferença está na ligação entre os corpos, 

realizada pela mescla das pernas e pelas mãos, já que elas são desenhadas com as mãos 

juntas, ao invés de partilhando frutas, portanto, Maurício opta por uma alteração.  
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Virgílio Maurício. Nu (Estudo para l’heure du goûter), 1913-1914. Crayon sobre papelão. 45,8 x 59,5 cm. 
Acervo Museu Mariano Procópio. 

O segundo desenho trabalha a figura deitada isoladamente, e podemos perceber 

que talvez o artista tenha gasto um tempo maior com este desenho, uma vez que a 

composição final dá a entender que a perna direita foi suprimida, mas talvez não 

corretamente269. O último estudo pertencente ao museu e referente a este quadro é a 

figura da mulata com o cesto de frutas. Há dois estudos para esta figura no mesmo 

suporte, um deles contemplando a parte superior e inferior da figura, notamos, então, 

que esta personagem não estaria totalmente nua como as demais, sendo a parte inferior 

de seu corpo coberta com um tecido. O segundo desenho contempla exclusivamente o 

rosto. Nota-se que os desenhos conferem maior expressividade à figura, sendo possível 

perceber claramente os traços e os olhos, o que Virgílio suprimiria na versão final, 

desenhando-a com a cabeça baixa e um volumoso cabelo cobrindo-lhe os olhos.  

                                                           
269 Se compararmos desenho e tela, notamos que o artista acaba por suprimir a perna da segunda 
personagem da esquerda para a direita na tela, enquanto no desenho preparatório, esta perna se refugia 
entre as coxas na primeira personagem. Talvez a possibilidade de escândalo que esta posição poderia 
despertar tenha sido um indício para operar a supressão, tão somente. 
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Virgílio Maurício. Nu (Estudo para l’heure du goûter), 1913-1914. Crayon sobre papelão. 42 x 50 cm. 
Acervo Museu Mariano Procópio. 

 
Virgílio Maurício. Sem título (Negra com tabuleiro), 1913. Crayon e giz branco sobre papelão. 60 x 45,1 
cm. Acervo Museu Mariano Procópio.  
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Esta tela, se comparada aos outros trabalhos que Virgílio vinha apresentando, é 

uma obra de excessos, nas cores, padronagens e composição. Percebemos um cuidado 

com o desenho dos corpos mas algumas soluções anatômicas para o trabalho com os 

corpos em conjunto não parecem tão convincentes. Fora isso, mãos e pés são 

desenhados com atenção e detalhamento e impressiona o grau de avanço no estudo do 

nu feminino que alcançou em pouco tempo na Europa. A grandiosidade também está no 

seu tamanho e no motivo escolhido. Os nus apresentados até então entravam facilmente 

em uma chave mais comedida da representação do corpo, no sentido de se apresentarem 

sem exuberâncias compositivas. Até o momento, consideramos esta tela a mais 

ambiciosa e específica da carreira do autor, não encontrando representação similar nos 

trabalhos que realizará depois seja em dimensões, nas escolhas compositivas e até 

mesmo no colorido. Podemos pensar que o investimento em uma tela com estas 

características seria uma aposta almejando um prêmio ainda maior que a medalha 

recebida no ano anterior. 

O L´heure du goûter ainda possui um elemento provocante. O próprio tema 

escolhido, cujo título poderia ser traduzido como hora do lanche ou da merenda, com 

um banquete realizado por quatro mulheres nuas que deliberadamente se tocam em 

algum momento, partilham frutas em meio a um ambiente fechado, sombreado, forrado 

de tapetes e panos de intenso colorido de modo a indicar o conforto da cena, servidas 

por uma quinta mulher, ao que tudo indica, também parcialmente nua e cujo convite de 

acesso ao quadro é colocado no olhar desafiador de uma das mulheres centrais da trama, 

tudo isso representado em grandes dimensões é por si só polêmico, mesmo em 1914. A 

opção por elementos decorativos e cores em sintonia com um orientalismo fim de 

século será melhor investigada adiante, quando vamos analisar as escolhas da 

representação artística sobre o corpo feminino feitas pelo artista. Por ora, cabe assinalar 

que a imprensa também enxergou o quadro como uma cena de harém como veremos em 

seguida, e que pintores contemporâneos a Virgílio Maurício, aceitos no Salon, 

apostavam em temas orientalistas, como por exemplo, Adrien Tanoux, listado abaixo.  

No Salon de 1882 foi apresentado um outro L´heure du goûter, com temática 

infantil, por Jean Geoffroy, em que uma menina, criança, parece esconder o seu lanche 

dos meninos na hora do recreio270, fazendo jus ao título “hora do lanche”. Não sabemos 

se Virgílio teve contato com esta tela, mas a cena, bem distinta da representada por 

                                                           
270Agradeço ao Carlos Lima Júnior por partilhar esta descoberta comigo em suas pesquisas pelos 
catálogos do Salon.  
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Virgílio, talvez evidencie uma certa ironia ao empregar o mesmo título em uma pintura 

de nus.  

 
[imagem 2.3] Jean Geoffroy, L'heure du gouter, 1882, [Exposto no Salon des Artistes Français de 1882]  
gravure de Mme A. Duvivier, Le Monde illustré. Fonte: http://www.le-temps-des-instituteurs.fr/peri-la-
cantine.html.  

 

Não à toa, o L´heure du goûter, quadro enviado ao Salon da Société des 

Artistes Français, foi acolhido, colocando Maurício, mais uma vez, nos jornais 

franceses. O primeiro destaque é o local em que esta obra foi alocada, na sala I, 

reservada às telas de grandes formatos271. L´heure du goûter aparece na crítica como um 

quadro de qualidades elevadas. Vale a pena recuperar a recepção da tela em sua época. 

Por exemplo, La Revue des Beaux-Arts, traz uma nota do crítico Habert, insatisfeito 

com a localização da obra, colocada muito no alto: “L'Heure du Goûter de Virgílio 

Mauricio nous prouve que la peinture du Nu a encore, chez les três jeunes artistes des 

représentants enthousiaste. Ce beau tableau a malheureusement été accroché trop 

haut”272. Outro crítico, Roy de Montigny, do Jounaux Illustrès de Dimanche, também 

analisa a tela de Maurício: 

 
[...] L´heure du gouter attire tout de suite l´attention, cést un superbe nu 
de grand dimension, trés puissant, trés chaud comme coloris, bien vivant. 
Quatre femmes aux beaux corps de une savoureuse blancheur aperçues 
sous de jours differents sont nonchalamment couchées sur des tapis et 
degustent des fruits exotiques servis par une servant indigéne dont la peau 
brune fait une frappante opposition avec la leur. Cette trés belle toile est 

                                                           
271 Como mostra o Les Nouvelles de 30 de abril de 1914. Livro de Recortes nº 14. 
272 La Revue des Beaux-Arts, sem data. Livro de Recortes nº 14. 
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d´un tout jeune brésilien, M. Virgílio Maurício, dejá médaille l´année 
derniére à 20 ans.273 
 

Marcel Paÿs, do Le Radical, comenta: “La composition du jeune peintre 

Virgilio Mauricio ‘le Goûter’, group de cinq femmes nues aux carnations fraiches qu´on 

pourrait croire de Cabanel, ce qui, aux artistes français, constitue un compliment 

indiscutable”274. Vê-se que o crítico aproxima o trabalho do jovem alagoano ao do 

mestre da pintura francesa de nus da segunda metade do século XIX, Alexandre 

Cabanel. Elogios são feitos também no jornal Miroir illustré:  

 

Nous avons aussi remarque dans la salle I la grand toile de M. Virgílio 
Maurício, une curieuse étude de nu. Ces femmes, très jeunes, sont d´une 
plastique harmonieuse: des modèles enjoués, aux poses de déesses! 
L´heure du goûter, ou bien, l´heure de la passion...Cet envoi qui met 
également à nu le vigoureux talent de l´artiste est trés goûté du public275 

 

Mas não só a imprensa francesa dá destaque a este trabalho. O jornal britânico 

Daily Mail, de 3 de maio de 1914, trata a composição de Virgílio como “a scene in a 

harem, is also full of excelent work and charming”276. Também o jornal editado em 

Portugal, a “Illustração Portuguesa”, comenta os aspectos positivos do quadro de 

Maurício:  

 

Na primeira sala, a mais vasta do Salon d´este ano, figura um quadro de 
grandes dimensões, cujo valor é incontestavelmente considerável. 
Intitula-se L´heure du goûter, mas não é como seu nome parece indicá-lo 
a reprodução frivolamente mundana, d´um Five o´clock qualquer. É um 
vasto estudo de nu feito com propriedade, com relevo, com vida, d´um 
colorido a que não falta nem a audácia nem o vigor. O seu autor é o 
pintor brasileiro sr.Virgilio Mauricio, artista dos mais novos, mas já dos 
mais ilustres do seu país e de cujas poderosas qualidades já afirmadas já 
d´uma maneira iniludível, muito certamente é lícito esperar.  
O sr. Virgílio não enfileira na tropa fandanga dos inovadores por parti-
pris. Evidentemente que não é um imitador, evidentemente que a sua arte 
é bem pessoal e até bem da sua raça pela abundância, que alguns julgarão 
excessiva, do decor, pelo colorido vibrante dos adornos. Mas o artista que 
soube pintar aquelas figuras de mulher educou-se seguramente no estudo 
dos grandes mestres. E a lição que esse estudo permite receber aos que 
sinceramente a ele se consagram, nenhuma dúvida de que o belo talento 
do jovem artista brasileiro soube admiravelmente assimilar.277 

 

                                                           
273Jounaux illustrés de dimanche, sem data. Livro de Recortes nº 14. 
274 Le Radical, 1 de maio de 1914. Livro de Recortes nº 14. 
275Miroir illustrè , maio de 1914. Livro de Recortes nº 14. 
276 The Daily Mail, 3 de maio de 1914. Livro de Recortes nº 14. 
277 Ilustração Portuguesa, sem data. Livro de Recortes nº 14. 



 

176 

 

A crítica do jornal português deixa claro que na sala mais vasta do Salon figura 

uma tela de valor considerável, seja pelo seu vigor, pelo colorido, seja pela audácia. 

Indica que o seu autor é “artista dos mais novos, mas já dos mais ilustres do seu país e 

de cujas poderosas qualidades já afirmadas já d´uma maneira iniludível”, o que reforça a 

hipótese de que Maurício, possivelmente, se passava por um reconhecido pintor em seu 

país de origem. A nota ainda critica indiretamente a “tropa fandanga dos inovadores por 

parti-pris”, de que Maurício não faria parte, possivelmente se referindo aos artistas da 

vanguarda, reforçando que a arte de Maurício é bem pessoal, e até mesmo excessiva 

pelos adornos e colorido, mas é uma arte que tem referência nos “grandes mestres”, os 

quais Maurício certamente estudou para atingir uma composição como L´heure du 

goûter.  

É importante frisar que a maior parte da documentação aqui apresentada foi 

reunida pelo próprio artista, ainda em vida e organizada em seu arquivo pessoal, 

conforme já salientamos anteriormente. Ainda que seja fruto de uma seleção deliberada, 

traz indícios seguros de uma repercussão positiva de suas obras, que o levaram a uma 

posição de relativo destaque no ambiente artístico francês, naqueles primeiros anos da 

década de 1910.  

Assim que, conforme noticia o jornal La France, de abril de 1914, o artista é 

convidado a fazer parte de uma exposição de nus organizada por Henry Revers, diretor 

da Revue des Beaux-Arts, intitulada “maitres de la peinture contemporaine”. Sobre 

Maurício é dito: “Un jeune artiste será certainement remarqué pour as parfait maitrise 

auntant que pour le charme de son inspiration: Virgilio Mauricio” 278. Como se não 

bastasse a honra de ser medalhado em um Salon francês, e, como apontam muitas 

notícias no Brasil, o primeiro brasileiro a obter a façanha, Maurício com pouco mais de 

vinte anos recebia felicitações de grandes artistas franceses, era aclamado como um dos 

mestres da pintura contemporânea de nu, e seus quadros fazem até lembrar os de 

Cabanel para alguns. Além disso, de acordo com o regulamento do Salon, os artistas 

medalhados teriam direito a uma tela hours concours, ou seja, um livre acesso ao Salon, 

sendo, portanto, desta forma que o L´heure du goûter deve ter ingressado no Salon de 

1914.  

Além de toda a exposição na imprensa francesa, L´heure du goûter foi 

reproduzido no catálogo Le nu au Salon, de 1914, e Maurício ganhou três páginas da 

                                                           
278 La France, 21 de abril de 2014. Livro de Recortes nº 14. 
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Notre Gazette de maio de 1914279, dedicadas ao seu trabalho, reunidas sob o título 

Peintres et Sculpteurs de la Femme. Esta publicação traz alguns pontos importantes 

para reflexão. Um deles é a precocidade do artista: 

 

[...] Ces réflexions nous sont suggérées par l'oeuvre étonnement puissante 
déjà, de l´un de nos plus jeunes et meillours peintres de la femme, 
Virgilio Mauricio, à qui des esprits  moroses reprochent comme un défaut 
sa si précoce jeunesse. On n´a pas idée qu´en la vingtième année, un 
peintre ait pu, comme en se jouant, atteindre à la virtuosité si laborieuse 
des maitres qui, dans les Ecoles et les Salons Officiels, reprèsentent les 
traditions classiques de l`Art français! 

 
O artigo cita a precocidade de Maurício, no sentido de ter condições de, aos vinte anos, 

alcançar o virtuosismo laborioso dos mestres que representam as tradições clássicas da 

arte francesa. Outra questão que aparece no texto da Notre Gazette é a origem,  a 

nacionalidade do artista: “Virgilio Mauricio qui est originaire de ce Brésil fabuleux, où 

la nature est si fertile, qu´on y peut faire, par an deux récoltes égales, a d´emblée 

conquis sa médaille aux Artistes Français oú il exposait pour la première fois en 1913”. 

É curiosa a associação positiva com fertilidade do país e com as colheitas do país 

estrangeiro, para designar o local do qual Maurício vem. No entanto, podemos nos 

perguntar qual era o estatuto dos artistas estrangeiros nestas premiações. Acreditamos 

que a sua presença opera dentro de uma lógica de valorização de um sistema universal, 

mesmo que neste momento o Salon já não possua o mesmo prestígio de antes. Para 

Laurent Cazes, a participação estrangeira evidencia a diversidade e heterogeneidade do 

Salon: 

 

Aussi l’ensemble des peintres étrangers ayant exposé au Salon parisien ne 
peut-il se ranger sous une seule étiquette esthétique, mais engage à 
reconnaître l’intérêt autant que la diversité de la peinture de Salon. Ces 
artistes présentent d’autre part une grande diversité de formations et de 
catégories sociales : des peintres proches du pouvoir et de l’aristocratie 
comme Winterhalter ou Madrazo côtoient dans les catalogues des Salons 
des artistes issus de milieux bourgeois ou franchement modestes. Les 
peintres étrangers forment ainsi un corpus large et hétérogène qui nous 
semble tout à fait représentatif de la diversité du Salon.280 

 

                                                           
279 Notre Gazette, maio de 1914. Livro de Recortes nº 14. 
280 CAZES, Laurent. Le Salon officiel et la peinture européenne (1855-1889): méthodes et  
perspective. p. 2. Disponível em  
http://hicsa.univparis1.fr/documents/pdf/Ecole%20doctorale/CAZES%20Laurent%20texte.pdf. Acesso 
em junho de 2014. 
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A questão da heterogeneidade do Salon não estava somente evidente, somente, 

nas escolas ali representadas ou na diversidade nacional de seus componentes, mas 

também na classe social dos pintores que compunham este corpo artístico. No entanto, a 

questão estrangeira nem sempre foi bem vista. Como aponta Beatrice Joyeux-Prunel, 

houve uma crise no Salon d´Automne de 1912, em que os tópicos acerca da 

nacionalidade, o gosto e as vanguardas entraram em discussão. Nesta contenda, por 

vezes associou-se os exageros das vanguardas às origens estrangeiras dos artistas, 

evidenciando o caráter xenofóbico de uma parte dos críticos, notadamente aqueles mais 

conservadores, política e esteticamente. Diz a autora281: 

 

En 1912, certains édiles parisiens s’inquiétaient de la présence étrangère 
au Salon d’Automne et des troubles provoqués par les avant-gardes. 
Un conseiller municipal de Paris nommé Lampué écrivit à l’automne 
1912 une lettre au sous-secrétaire d’État aux Beaux-arts Léon Bérard, 
exigeant qu’il soit mis fin aux « turpitudes du salon d’Automne » menées 
par des « apaches », et que l’accès du Grand Palais, où le Salon 
d’Automne était installé,soit refusé à ces artistes14. Derrière cette 
intervention, plusieurs enjeux se recouvraient, dont le refus de 
l’innovation picturale, la xénophobie et le souci de la vocation nationale 
et internationale de Paris. Lampué, peu cultivé en matière d’art, accusait 
au premier chef l’agitation des cubistes. 
Mais rapidement, l’association entre cosmopolitisme et avant-garde, 
métèqueset apaches, s’imposa, déplaçant le centre de gravité du débat de 
la question esthétique à la question politique. [...] 
[...] Au départ, les arguments se mêlaient: xénophobie, question de goût, 
règlements de compte personnels. L’éventail des ennemis des avant-
gardes du Salon d’Automne était large: conservateurs de goût comme 
Lampué, représentants des anciennes institutions artistiques, l’Institut ou 
la très académiqueSociété des artistes français, critiques en vue 
favorables à un art moderne modéré (Arsène Alexandre, du Figaro, 
Camille Mauclair); mais aussi des hommes plus ouverts à l’innovation 
esthétique, dont le plus connu est le critique Louis Vauxcelles (1870-
1943), membre d’honneur du Salon d’Automne.282 

 
 

Deste modo, embora a participação estrangeira tivesse um importante sentido 

para tornar o sistema “universal”, as tensões, sobretudo, relacionadas à vanguarda 

apareceram no Salão de Outono, despertando debates no meio artístico francês. Nesse 

                                                           
281 JOYEUX-PRUNEL, Béatrice. L’art de la mesure: Le Salon d’Automne (1903-1914), l’avant-garde, 
ses étrangers et la nation française. Histoire & mesure XXII – 1, 2007. “Dans la querelle de 1912, la 
peur de l’étranger et de la modernité n’était en fait que la face émergée d’une crise plus profonde : celle 
de la définition d’un art moderne national, de l’épuisement du système artistique cristallisé autour de 
l’héritage impressionniste centré sur Paris. Un nouveau système des avant-gardes se constituait, dont la 
logique internationale, mercantile et médiatique remettait en question l’idéologie moderniste élaborée 
depuis la fin du XIXe siècle.”. p. 148. 
282 Idem, ibidem, p. 150. 
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sentido, os estrangeiros podiam ser mobilizados tanto positiva quanto negativamente 

por meio da crítica francesa. No que diz respeito a Maurício, visto como um bom 

exemplo de jovem estrangeiro, associado aos modelos canônicos da arte francesa, os 

elogios à sua produção continuam na Notre Gazette, e novamente emerge a associação à 

fatura de Cabanel: 

 

Ce qu'il faut dire de Virgílio Maurício, qui est mieux que le plus brillant 
espoir de la jeune Ecole, c´est qu íl est à l´âge où la plupart de de nos 
artistes ne sont que de timides éléves, un incomparable virtuose de la 
couleur. Sa formule est peut être d´une pureté classique encore un peu 
étroit. On y devine l ínfluence des enseignements de l´Ecole. Le jeune 
artiste peint avec l ´etourdissant brio, la grâce légère, la saveur fraîche, la 
voluptueuse sensibilitè qui, dans la trentième anée, firent la gloire de 
Cabanel et autres qui current, quoi qu´en disent les épateurs fougueux 
apologistes d´étrangetés contemporains, leur juste célebrité. Si elle 
manque d´originalité puissante, leurs oeuvre fut de peinture solide et 
durable, et presque toujours fort décorative.283284 
 

O artigo volta a insistir na idade e nos atributos das obras que apresenta. 

Maurício muitas vezes vai ser destacado por seu colorido. Outra vez o artigo cita uma 

fórmula “clássica” nos nus de sua autoria. Para verificarmos esta questão, acreditamos 

ser necessário realizar um levantamento dos nus que circulavam no mesmo momento 

em que Maurício expunha os seus, uma vez que estes julgamentos podem vir através de 

comparações com as demais telas vistas. Além disso, há uma grande possibilidade de 

Virgílio Maurício, muito jovem, ter utilizado uma série de citações em suas obras, tendo 

como base outros nus vistos285, hipóteses que serão melhor desenvolvidas no capítulo 3, 

em que procuraremos traçar as escolhas de filiação do autor e a suposta relação com 

uma pintura clássica do nu.  

                                                           
283Notre Gazette, maio de 1914. Livro de Recortes nº 14. 
284 Idem, ibidem. 
285 Por ora, de acordo com os catálogos da Société des Artistes Français consultados no Museu Nacional 
de Belas Artes do Rio de Janeiro, sabemos que no Salon de 1913 foram expostos os nus: Nonchalance, 
Louis Joseph Raphaël Collin (1850-1916); La Douche irisée, Ludovic Alleuaume (1859-1941); Femme 
nue, Victor Tardieu (1870-1937); Fleur du mal, Adrien Henri Tanoux (1865-1923); Femme couchée, Jean 
Louis Marie Bedorez (datas desconhecidas, século XIX - século XX); e Nonchalance, Fernand Achille 
Lucien Bivel (1888-1950). No Salon de 1914, foram expostos Nu, Jean Louis Marie Bedorez; Le Modèle, 
nu, Marie-Gabriel Biessy (1854-1935); Mort de Cléopâtre, Fernand Achille Lucien Bivel; L´abandonée, 
Louis Marie Joseph Ridel (1866-?); Indolence, Guillaume Seignac (1870-1924); e Parfuns troublantes, 
Adrien Henri Tanoux. Ainda destacamos o brasileiro Antonio Parreiras, que vinha expondo no Salon de 
la Société Nationale des Beaux-Arts: Phryné (Salon de 1910), Dolorida (Salon de 1911), Fleur 
brésilienne (Salon de 1913) e  Nonchalance (Salon de 1914). Parreiras era conhecido na Europa como 
pintor de nus, apesar de nunca os ter mostrado nas Exposições de Belas Artes do Rio de Janeiro. 
NASCIMENTO, Ana Paula. O nu além das Academias. São Paulo: Pinacoteca do Estado de São Paulo, 
2011. p. 24-25. 
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Para encerrar a matéria da Notre Gazette, vemos as premiações e exposições 

que Maurício concorreu na França, ressaltando que o artista agora é hours concours. É 

citado que Maurício obteve uma medalha de segunda classe na Exposição em Langres, e 

a tela Dans les rêves que figurou na Exposição de Belas Artes de Nice. O artigo ainda 

dá destaque ao Après le rêve, ao Nu (pastel), que aqui aparece como Femme Couchée  e 

ao Orientale.Maurício, certamente, aproveitando a sua repercussão positiva na imprensa 

francesa, buscou formas de ampliar o seu nome, fazendo-se presente em outras 

exposições além do Salon des Artistes Français. Entretanto, a documentação quase 

inexistente recolhida pelo próprio artista relacionada a outras exposições que não o 

Salon, não permite reconstruir com propriedade a participação de Maurício neste outros 

circuitos. 

Após dois anos em Paris, cuja temporada demonstrou-se extremamente 

positiva para o jovem artista, com a deflagração da Primeira Guerra Mundial, vemos o 

anúncio do retorno de Maurício em uma pequena nota no jornal “O Estado de São 

Paulo” de 6 de outubro de 1914. Em meio à primeira página praticamente tomada pela 

movimentação beligerante na Europa, vemos que a chegada de Maurício a bordo do La 

Fandre é esperada para o dia 12 de outubro de 1914, dia que retorna de fato. Assim, a 

Primeira Guerra encerra a primeira temporada européia do artista brasileiro, coroada de 

louros e reconhecimento.  

 
 

2.3 As figurações do boêmio: a recepção de Virgílio Maurício no Brasil 

 
Uma vez em Paris, Virgílio Maurício pôde desfrutar de um ambiente diverso 

do que havia experimentado até então. Embarcando inda muito jovem, em termos de 

idade e de experiência na carreira, ficou suscetível, de certo modo, aos encantos da 

capital parisiense, algo que se refletiu fortemente em sua personalidade enquanto 

homem e suas escolhas enquanto artista. A transição entre o ambiente brasileiro e o 

parisiense, embora fosse desejável como uma etapa importante da formação de um 

artista, despertava descrença em críticos como Monteiro Lobato. Se referindo ao 

traslado artístico dos jovens brasileiros, alertava sobre os perigos da “sereia de Paris”286. 

                                                           
286 A idéia de “sereias de Paris” aparece no texto “Pensionamento de Artistas”, O Estado de São Paulo, 15 
de janeiro de 1916, p. 7, em que o autor sustenta a idéia que antes de ir à Europa o jovem artista deveria 
passar uma temporada no Rio de Janeiro, sob supervisão dos professores da Escola Nacional de Belas 
Artes: “[...] Estará mais homem, menos imbelecável pela mulherzinha, já sovado pela vida de capital, 
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Em artigo anterior, “A Propósito de Wasth Rodrigues”, publicado em janeiro de 1916, 

Lobato tem oportunidade de tratar essa questão embora considere Rodrigues um artista 

que não se deixa levar pelo processo que denuncia: 

 

[...] Durante a estadia de aprendizagem, o pensionista só vê a França, só 
lhe respira o ar, só conversa com mestres franceses, só educa os olhos em 
paisagem francesa, arte francesa, museu francês. 
As vergoentas congeniais que levou daqui desmedram, e pega de brotar 
aquele enxertozinho de borbulha operado em sua epiderme.  
Concluído o tirocínio há duas sendas para o transplantado: ou fica por lá 
perdido na turba de exóticos que travancam Paris, incapaz de emparelhar 
com os nativos da terra, porque o inferioriza uma alma de empréstimo, 
estragando a vida assim num patinhar penoso de expatriado, ou torna cá, 
tombando para a categoria do ‘expatriado artístico’. A sua pátria estética 
lá ficou, a França – reconhecem-na eles. 
Os débeis malsinam então, as nossas coisas. O céu é estupidamente azul, 
O verde não tem gamas. A cor é excessiva. Não há cambiantes. Não há 
árvores pinturescas. Não há gente. Não há costumes. Não há mulheres. E 
suspiram com o olho da saudade fito na criadita que os enfeitiçou por lá. 
– Ah Paris, Paris!”287 
 

Lobato pontua que alguns artistas, uma vez em Paris, são “enfeitiçados”: só enxergam e 

trabalham uma realidade que não é a sua, não sendo capazes de competir com os artistas 

nativos, uma vez que a “alma de empréstimo” o inferioriza. Se o artista resolve retornar 

ao seu local de origem, adentra a categoria de “expatriado artístico”, uma vez que a 

pátria estética é Paris. Como aponta Chiarelli, a posição de Lobato no campo artístico 

brasileiro está intimamente ligada a uma concepção de arte que preza pelo naturalismo 

e, nesse sentido, Lobato não poupará nenhum artista da aplicação de sua visão 

naturalista para a arte brasileira. Virgílio Maurício talvez se acomode confortavelmente 

na descrição lobatiana dos artistas expatriados. Como vimos anteriormente, uma vez em 

Paris, Maurício optou por alocar a sua produção no seio da arte francesa, cultivando 

uma das mais caras representações do fim do XIX e início do XX nos Salões franceses, 

a pintura do nu feminino. Para além da questão artística, Maurício embebeu-se em 

elementos da estética e da cultura francesa, como acusa Lobato, de tal forma que 

dificilmente seria reconhecido aqui pelos pares, a não ser como uma figura por vezes 

excêntrica e afetada, ou culta e refinada, um homem de “salão”. 

Podemos acompanhar a transição do jovem artista ao pintor formado que 

desembarca no Brasil após a explosão dos conflitos da Primeira Guerra Mundial, 
                                                                                                                                                                          

com as ideias consolidadas, o caráter em via de cristalização definitiva. A sereia de Paris não o estonteará 
com três piscadelas de Mimi Pinson.”. CHIARELLI, Tadeu. Op. cit., 1995. p. 140 
287 “A propósito de Wasth Rodrigues”. O Estado de São Paulo, 9 de janeiro de 1916. Ibidem. p. 134. 
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através de registros fotográficos cedidos pela família do artista288. Um dos primeiros 

registros fotográficos de Maurício, antes do estágio parisiense, tirada no Rio de Janeiro 

em 1910 mostra um tipo franzino, com um olhar um pouco acanhado, revelando a 

insegurança do jovem que acabara de deixar Alagoas para mostrar seu trabalho nos 

centros artísticos do país. A fotografia é acompanhada de uma singela mensagem: “Olá 

caríssimo irmão Zezé, como lembrança oferece o Virgílio, Rio 910”. O “Zezé” refere-se 

a José Maurício da Rocha (1885-1969), irmão de Maurício, que se tornaria o primeiro 

bispo da cidade de Bragança Paulista em 1927289.  

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
288 As imagens foram gentilmente cedidas por Regina Maurício da Rocha.  
289 Segundo algumas fontes, Dom José Maurício “foi um dos mais influentes bispos brasileiros até sua 
morte. Monarquista, ferrenho antimodernista, anticomunista e antiliberal, dotado de inteligência 
privilegiada, vastíssima cultura e piedade exemplar, escreveu inúmeros artigos e cartas pastorais, nos 
quais revelava seu amor à Igreja e suas preocupações pela defesa da fé e dos costumes, bem como pelos 
problemas sociais e políticos.”http://fratresinunum.com/2014/11/20/missa-em-sufragio-da-alma-de-dom-
jose-mauricio-da-rocha-45-anos-de-falecimento/ Acesso em 29 de março de 2015. 
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Virgílio Maurício. Rio de Janeiro, 1910. Coleção Família Maurício da Rocha. Fotografia cedida por 
Regina Maurício da Rocha. Crédito fotográfico: autor desconhecido. 

 

 

Em 1912, já instalado em Paris, Maurício volta a enviar fotografias ao irmão 

clérigo, acompanhada dos seguintes dizeres: “Ao bom irmão Zezé, com abundância de 

afetos. Virgílio Paris 1912”. Desta vez, a atitude e o olhar tímidos são substituídos por 

uma segurança maior, assim como a pose e a escolhadas vestimentas denotam maior 

desenvoltura no ambiente de estúdio em que está inserido. Maurício posa de corpo 

inteiro, meio de perfil, com chapéu e um casaco tipo sobretudo que lhe permite esconder 

as mãos. O olhar diretamente direcionado ao fotógrafo demonstra uma segurança 

distinta do retrato tirado no Rio de Janeiro.  
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Virgílio Maurício, Paris, 1912.  Coleção Família Maurício da Rocha. Fotografia cedida por Regina 
Maurício da Rocha. Crédito fotográfico: autor desconhecido. 

 

Um ano mais tarde vemos uma nova fotografia endereçada a José Mauricio da Rocha. 

Maurício posa em estúdio fotográfico novamente com vestimentas escuras, sentado 

sobre uma espécie de aparador de tramas claras, dividindo o espaço com flores claras. 

Seu corpo está alocado de perfil, com as pernas cruzadas, que serve de apoio para um 

livro levemente entreaberto. O olhar perdido, acompanhado do livro displicentemente 

entreaberto demonstra uma intenção de afirmar uma erudição contemplativa. Nesta 

imagem estão simbolicamente alocados os elementos que, no Brasil, farão grande parte 

da fama de Maurício, o livro e as flores, simbolizando a erudição e o bom gosto, que 

frequentemente serão associados a sua personalidade. Os dizeres ao irmão são os 

seguintes: “Ao meu querido irmão Zeze homenagem. Virgilio Mauricio Paris 913”.  
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Virgílio Maurício, Paris, 1913. Virgílio Maurício, Paris, 1912.  Coleção Família Maurício da Rocha. 

Fotografia cedida por Regina Maurício da Rocha. Crédito fotográfico: autor desconhecido. 

 

Nestas imagens, que tinham por finalidade servir como suportes de mensagens 

para a família, vemos que Virgílio tenta modelar uma imagem que provavelmente 

encontrava ecos no ambiente parisiense que circulava então. O cuidado com as 

vestimentas, a indicação de uma suposta erudição, demonstravam o processo de 

construção de uma imagem que atingiu seu auge em 1914 em outro registro fotográfico 

do jovem artista, desta vez sem destinação a familiares. Nesta imagem Maurício assume 

a imagem que levará por boa parte de sua vida: a figura do dândi.  
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Virgílio Maurício, Paris, 1914. Virgílio Maurício, Paris, 1912.  Coleção Família Maurício da Rocha. 
Fotografia cedida por Regina Maurício da Rocha. Crédito fotográfico: autor desconhecido. 
 

No registro de 1914, vemos Virgílio Maurício posando junto a um homem não 

identificado. Maurício veste um terno escuro e alinhado com um grande cravo branco na 

lapela e chapéu claro com a aba inclinada para cima. Posa de pé, com o tronco inclinado 

à frente e o cotovelo direito escorado em um aparador. A mão direita alocada junto ao 

queixo permite ver anéis dispostos no dedo anelar, enquanto a mão esquerda pousa 

sobre um amplo tecido escuro que cai sobre o aparador.  

Seu colega de foto posa de pé, com o corpo levemente de perfil. Veste um 

terno cinza com uma flor escura na lapela, um colete cinza onde está disposto um 

prendedor de gravatas e um chapéu escuro. Os braços cruzados um pouco abaixo do 
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peito deixam as mãos à mostra, sendo a direita apoiada em uma bengala longa e a 

esquerda apoiada sobre o braço direito. Um pequeno anel, similar a uma aliança na mão 

esquerda pode ser um indício da condição matrimonial do homem. Apesar de apresentar 

um bigode espesso, aparenta ser jovem também. Seu olhar, assim como o de Maurício, 

está voltado para o horizonte. 

Não sabemos a identidade deste homem, mas por ora, nos interessa a figura de 

Maurício, e qual identidade forjou para si nos anos parisienses. De acordo com o já 

citado “Correio da Manhã”, de 4 de maio de 1913, Maurício já apresentava algum 

aspecto boêmio antes de iniciar os estudos em Paris. Chegando à capital francesa, um 

local dandy por excelência desde os tempos de Baudelaire, sua influência se fez sentir 

sobre o artista. Maurício não só fez questão de se associar e circular junto aos altos 

expoentes da arte de Salão francesa, como também forjou para si uma identidade de 

homem culto, refinado, de apurado senso estético, cultor da beleza e no âmbito pessoal, 

um homem independente e livre uma vez que nunca contraiu matrimônio. Em Paris, 

Virgílio Maurício esteve associado a uma rede de sociabilidade em encontros e festas do 

tipo soirée, algumas delas realizadas em seu ateliê. Mesmo na capital francesa, seu 

bom-gosto já tinha destaque, como noticia o Courrier du Brésil: “Um des plus 

remarquables ateliers a visiter, a cause de son originalité, de as simplicité et de son bon 

goût est sans aucun doute celui de Virgílio Mauricio, um artiste que ne cesse de 

produire”290. 

Mesmo sendo um estrangeiro em Paris, Maurício logo trata de se inserir em 

círculos e de ser notado pelos pares artistas e pelas pessoas da alta sociedade através de 

“fetes intimes” em seu ateliê291. Uma delas foi realizada em homenagem aos artistas 

Alexander Claude Louis Lavalley e Auguste Ravanel, com um programa musical 

executado por Maurício e convidados, incluindo um dos artistas homenageados292.  

Antes de empreender a viagem, Maurício já era conhecido no Brasil, pela sua 

boêmia, como noticia o Correio da Manhã, ao tomar conhecimento dos progressos do 

jovem artista em Paris: 

 

A julgar por essas informações, Virgílio Maurício, o boêmio que aqui 
conhecemos, entregou-se a sérios estudos na Europa, o que só pode 
legitimar tão extraordinário progresso de execução. 

                                                           
290 Courrier du Brésil, 13 ou 14 de dezembro de 1912. Livro de recortes nº 14. 
291 Uma destas festas é citada pelo Le Brésil de 12 de janeiro de 1913. Livro de recortes nº 14.  
292 Noticiado pelo Le Brèsil, sem data. Livro de recortes nº 14. 
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Realmente, o meio parisiense muito adiantado e culto muito pode sobre 
os nossos pintores.  
Antes assim.293 

 

O texto salienta um aspecto da personalidade de Maurício: sua boemia. Pode-se pensar 

que, a despeito dos esforços do artista e suas conquistas nos meios oficiais da arte 

francesa, ainda assim, a mitologia do artista boêmio impregnou a sua imagem pública, o 

que irá certamente impactar as opiniões de uma parcela da crítica brasileira. Segundo 

Nathalie Heinich, a boemia enquanto um mito estaria mais associada aos artistas da 

linha vocacional do que aqueles associados à linha profissional, deste modo, pontua a 

autora: 

 

Vocation plutôt qu´apprentissage ou enseignement, inspiration plutôt que 
labeur soigné et régulier, innovation plutôt qu´imitation des canons, genie 
plutôt que talent et travail: telles sont les nouvelles conditions, non pas 
bien sûr de l´exercise effectif des beaux-arts, mais de ses representations 
idealisées.294 

 

Entretanto, a autora pontua que existe uma diferença entre a idealização da 

imagem e a realidade vivida dos artistas, sendo que o modo de vida dos artistas da linha 

vocacional possui uma imagem particularmente influente que é a da vida boêmia295: 

 

 

La bohème em effet relève de ces legendes qui imprègnent l´imaginaire 
collectif autant qu´individuel, devenant inséparables des êtres à propos de 
qui elles prirent corps - ici, les artistes. Mais si une légende n´est, par 
définition, pas toujours fidèle à la réalité, elle n´est pas pour autant à être 
dénoncée comme fausse, illusoire, dénuée de sens sous pretexte qu´elle 
serait dénuée d´existence - sauf à réduire l´experience à la réalité vécue, 
en ignorant tout ce qui en elle réleve de l´imaginaire ou du symbolique, 
de l´ideal et de la norme. Or un "statut", telle statut d´artiste, est composé 
aussi bien de réalités matérielles, statistiques, positives, que de 
répresentations, d´images mentales, d´aspirations à réaliser un ideal.296 

 
Como pontua Heinich, uma lenda não é sempre fiel à realidade, e a realidade 

dos artistas é formada por condições materiais e por representações. Entretanto, a 

boêmia é um forte mito que se impregnou no nome de alguns artistas, e a sua força pode 

ser medida pelo fato dos artistas optarem por viver uma vida boêmia: 

                                                           
293 Correio da Manhã, 4 de maio de 1913. Livro de Recortes nº 14. 
294 HEINICH, Nathalie. Op. cit., 1996.  p. 43. 
295 Ibidem, p. 43. 
296 Ibidem, p. 43. 
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C´est pouquoi, si la bohème artistique est um mythe (et elle est en partie, 
en tant qu´elle est foundatrice d´unimaginaire collectif, de récits, de 
représentations communes) il faut préciser qu´elle est un mythe fondateur 
de statut, constructeur de vocations, créateur de réalités: qu´un aspirant 
artiste cherche à vivre pour son compte la "vie de bohème" c´est la 
meilleur epreuve de l´efficacité pratique du myth, qu´il serait donc 
absurdement réducteur de dénouncer au nom de la réalité297 

 

 

Segundo a autora, a invenção da boêmia coincide com o momento em que a 

carreira artística é vista como um modo de ganhar a vida, e não mais seguindo a 

tradição das carreiras passadas de pai para filho. Mesmo datadas, consideramos que 

ainda na década de 1910, tanto a linha artística vocacional, quanto a boêmia, 

impregnavam fortemente o imaginário social dos artistas, recaindo sobre a figura de 

Virgílio Maurício.  Deste modo, assim como optou por aspectos da linha vocacional 

para se posicionar enquanto artista, Maurício não abraçou uma vida boêmia, entretanto, 

nunca se posicionou contrariamente a esta associação à sua imagem de artista. Como 

ficará evidente, a imagem que mais se associa à personalidade que Mauricio forjou para 

si é a figura do dandy, correspondente ao seu cavalheirismo e refinamento, apurado 

senso estético e apreço por atividades de certa forma ociosas mas também relacionadas 

às artes.  

 

                                                           
297 Ibidem, p. 44.  
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2.4 Um homem “de salão” no ambiente brasileiro: tentativas de 

perpetuação do nome 

 
Virgílio Maurício. Fotografia reproduzida em “O Máscara”, 12 de outubro de 1918. Livro de Recortes nº 
22. Arquivo Virgílio Maurício. Acervo Cedoc/Pinacoteca do Estado de São Paulo 

 

De volta ao ambiente brasileiro, Maurício será reconhecido por este perfil de 

homem refinado e culto. Entre as suas qualidades destacadas estarão a desenvoltura na 

música, sua capacidade de oralidade, bom gosto e refinada educação. Entretanto, se na 

França, Maurício transitava em um ambiente que permitia soirés e aprés-midis, no 

Brasil, os descompassos entre o personagem que criou e o meio local eram visíveis. Em 

1915, pouco depois de retornar da Europa, Virgílio Maurício instalou-se em Recife, 

montando um ateliê na rua Santa Cruz. Em outubro de 1915, Maurício anuncia, 

inclusive na imprensa, que sediará um aprés-midi em seu ateliê. Entre poetas, artistas e 

homens da sociedade recifense, Maurício mostrou seus trabalhos, incluindo a tela 

premiada em Paris, e depois ele e seus convidados, declamaram poesias, serviu-se licor, 

chás e bolos. Ocorreu, que depois do aprés-midi, Maurício recebeu a visita do capitão 

Américo de Oliveira, subdelegado de Boa Vista, que interpretando mal a expressão 
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francesa aprés-midi, entendeu que se tratava de um evento imoral, e intimou Maurício a 

abandonar o seu distrito em 48 horas. Este fato, narrado em tom de anedota pela 

imprensa, mostra um certo descompasso entre o artista e as normas morais de algumas 

localidades da sociedade brasileira298.  

Maurício foi louvado por parte da crítica brasileira que o via como artista de 

mérito e vocação, e ainda como um intelectual vigoroso299. Visto como possuidor de 

“Temperamento emotivo e requintadamente sensível de esteta pelas formas soberanas 

da beleza uma paixão fascinadora e o especial segredo de entendê-las [...]”300, mesmo os 

eventos mais simples eram tomados como uma manifestação das qualidades admiráveis 

de Maurício. O jornal “A Província cita uma recepção de Maurício em seu ateliê, na rua 

da Matriz, em 1917: 

 

O serviço de chá foi servido por “garçons” vestidos de branco. 
A mesa – gênero Pomjadour [sic] – estava ornamentada de guirlandas de 
flores naturais e avencas.  
No centro, rosas alvas encimavam um “chemin de balle” de “Venise”.  
O salão principal apresentava-se mobiliado de um lado a Luiz XV, do 
outro à “Renaissance”. 
Viam-se tapeçaria orientais. 
Uma cesta de prata em flores via-se n´um dos ângulos do salão. 
Além das novas telas de Virgilio Maurício, viam-se obras de Rosalvo 
Ribeiro, Edonard Detaille [sic], Jean Paul Laurens, Teles Junior, Helena 
Pereira da Silva, etc. 
O salão é muito amplo e estava decorado com muito bom gosto.301 

 

Além da questão do bom gosto de Maurício, o trecho é modelar para inserir um 

elemento que aparece por vezes: o colecionismo do artista. Sobretudo, em notícias de 

seu ateliê, é citado que Maurício possuia obras de outros artistas. Pela documentação 

reunida pelo artista, não temos maiores informações da ocasião em que Maurício teria 

adquirido estas e outras telas, incluindo a totalidade de sua coleção.  

Sobre aspectos da personalidade do homem, há mais registros: 

 

                                                           
298 Este fato foi noticiado por diversos jornais, entre eles o jornal Pequeno de 4 de outubro de 1915, o 
Diário de Pernambuco de 3 de outubro de 1915 e Fon-Fon de 20 de novembro de 1915. Livro de recortes 
nº 15. 
299 Salientamos que a história de Virgílio Maurício na imprensa brasileira é formada por um grande racha 
de opiniões sobre a sua personalidade. Enquanto Maurício procura, em sua grande maioria, resguardar a 
memória da crítica que o reconhece enquanto artista de mérito, pesquisando outros periódicos, há toda 
uma linha contrária e combativa a Maurício que será vigorosamente atuante durante toda a sua vida e 
postumamente também.  
300 A União, 27 de agosto de 1919. Livro de Recortes nº 20.  
301 A Província, 23 de setembro de 1917, p. 2. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
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Pintor, músico escritor, Virgilio Mauricio se recomenda ainda pelas 
extraordinárias qualidades de causeur magnífico.  
Realmente, a causerie, flor da espiritualidade, desabrochada nos 
perfumados salões de Paris elegante, tem em Virgílio um cultor 
nobilíssimo.302 
 

 
A questão da aura artística e intelectual que Maurício forjou para si, algumas 

vezes assumiu contornos totalmente desproporcionais. Em 1920, em viagem ao Brasil 

para coletar material para um livro que nunca foi publicado303, Maurício visitou uma 

série de localidades. Em Nazareth, cidade pertencente ao estado da Bahia, vemos a 

seguinte recepção realizada ao artista: 

 

Virgílio Maurício, o laureado artista do Après le rêve que foi trazido do 
Hotel Avenida por uma comissão de pessoas gradas da cidade e pelo 
povo em massa, acompanhado da Philarmônica Erato, deu entrada no 
edifício municipal sob uma chuva de pétalas  de rosas.  
Ali chegado o pintor brasileiro, assumiu a cadeira da presidência o nosso 
querido amigo dr. Edgard Matta, convidando para ocuparem as outras 
cadeiras representantes do alto comércio, imprensa, artes, etc [...]. 
Em seguida, precedido desta comissão de cavalheiros deu entrada no 
Salão nobre o artista, ocupando a cadeira de honra e ouvindo-se neste 
momento em toda a sala uma ruidosa salva de palmas e o hino da 
bandeira cantado pelo Colégio Caldas que ali comparecera sob a regência 
da senhorinha prof. Rosalia Matta e do prof. José Freire de Lemos.  
O dr. Edgard Matta, com aquela eloquência bela e formosa linha de 
tribuno que o torna um admirável orador, apresentou ao auditório o artista 
brasileiro cuja visita tanto honrava Nazareth.304 

 

Este excerto narra uma recepção, que certamente seria destinada a uma figura 

de alta importância e projeção nacional, foi concedida a Virgílio Maurício em sua 

passagem pela cidade. A recepção com direito a cortejo, pétalas de rosas, execução de 

hinos, entre outros, não é facilmente relacionada a artistas no Brasil, sendo que por este 

evento, podemos indicar que para além de um artista consagrado, como apontava parte 

da crítica, Maurício era visto como uma figura de destaque, no cenário artístico e 

                                                           
302 Jornal do Povo, 6 de março de 1920. Livro de Recortes nº 20.  
303 O livro “Cem anos de arte no Brasil” constituía um empreendimento para ser lançado junto às 
comemorações do Centenário da Independência. Maurício visitou diversas localidades brasileiras para 
recolher material para a publicação. Não sabemos se era um projeto individual do artista ou realizado em 
parceria com algum órgão. O jornal “A Ordem” de Cachoeira, de 18 de agosto de 1920, e a Folha do 
Norte de 21 de agosto de 1920, indicam que a iniciativa partiu do Governo do Estado da Bahia, mas não 
encontramos outra documentação que comprove esta iniciativa firmada entre artista e governo, assim 
como os motivos pelos quais a publicação não foi adiante. Para levantar material para o seu livro 
Maurício visitou diversas localidades da Bahia, dentre as quais Nazareth, Ilhéus, Itabuna, Cachoeira, entre 
outros. Livro de Recortes nº 20. 
304 O Conservador, 15 de agosto de 1920. Livro de recortes nº 20. 
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intelectual. A sua aura de homem fino, educado no seio da mais alta cultura universal 

fazia com que algumas vezes o seu nome, e a sua figura, fosse tomado por exageros, 

como o narrado acima.  

Como vemos em crítica do “Correio de Aracaju”, Maurício possui um 

“temperamento de homem de salão”: 

 

Encontramo-nos Virgilio Maurício e eu na sala de redação deste Correio. 
Discutimos sobre arte, falamos sobre literatura. 
Depois no “Recreio Club” ouvi-o recitar Haricourt, executar Beethoven, 
Wagner, Debussy... 
É um temperamento de homem de salão, parece um parisiense da haut-
gomme, requintado como um Rostand, com delicadezas sutis, com trucs 
deliciosos de um herói de Balzac, de um perfeito Rastinag. Mas isto o 
homem.305 

 
A personalidade de Maurício, por vezes, apresentava um magnetismo como 

aponta o artigo publicado em “O Progressista Canavieiras”: “Bem educado, finíssimo 

no trato, conhecedor de toda a Europa, elegante no trajar, insinuante, soberbo musicista, 

não é possível se deixar de admirá-lo depois de alguns instantes de convivência”306. 

Esta separação entre o homem fino e o artista vigoroso aparece com alguma 

freqüência sobre a sua personalidade. “O Commércio”, de Ilhéus volta a citar a alma 

boêmia do artista: “Na sombra peregrina e argêntea de sua inteligência florida, o 

jornalista aparece fecundo e de pulso. A elegância do seu estilo simples, encantador, de 

uma adorável naturalidade, mostra-nos o reflexo de sua alma boêmia e cristalina.”307. É 

certo que este magnetismo da personalidade do artista é altamente impactante e mais 

perceptível em veículos de localidades pequenas.  Entretanto, não eram todos que viam 

com bons olhos todo esse refinamento e cultura que Maurício ostentava, para alguns 

soava como uma afetação negativa. 

Sobre a produção de Virgílio Maurício em ambiente nacional, apesar do que 

afirmam seus detratores, de que Maurício não teria produzido, a atuação do artista no 

Brasil é significativa, ampliando, inclusive, o leque de possibilidades para o seu nome. 

Maurício atuou como pintor, realizando obras e exposições, ampliando o seu repertório, 

sobretudo, no gênero da paisagem. Atuou como conferencista, jornalista, crítico de arte 

e debruçou-se sobre temas da Medicina.  

                                                           
305 Correio de Aracaju. 4 de março de 1920. Livro de Recortes nº 20.  
306 O Progressista Canavieiras, 17 de julho de 1920. Livro de Recortes nº 20.  
307 O Commércio, 7 de junho de 1920. Livro de Recortes nº 20.  
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Retornando da Europa, em 1914, Maurício inicia uma nova etapa em sua 

trajetória. O jovem pintor, voltando ao seu país de origem, coberto de boas 

recomendações obtidas em país estrangeiro, teria que trabalhar muito no Brasil para 

tentar obter reconhecimento junto aos seus pares. Todos os ecos de desconfiança, 

desabonadores para a carreira de Maurício, tratados no primeiro capítulo, ecoaram por 

anos junto ao nome do pintor. 

 No Brasil, Maurício atuaria intensamente, levando a frente várias atividades. 

Entretanto, no meio artístico, que é o que mais nos interessa, viveu consideravelmente à 

margem, abrindo os seus próprios caminhos e espaços, trabalhando para perpetuar e 

ampliar o seu nome. Quando pensamos nos agentes que atuam neste campo no sentido 

de designar aqueles que fazem parte, daqueles que não fazem, temos toda uma sorte de 

instituições e seus agentes: as escolas de arte, os salões, a imprensa, os críticos, os 

próprios artistas, entre outros. Embora consiga amplo destaque e posicionamentos 

positivos, ou seja, reconhecimento por uma parcela da imprensa, a luta pela inserção 

neste campo será intensa, sendo que Maurício frequentemente será jogado para fora dos 

limites do campo artístico, sobretudo por seus pares, que ora se posicionarão ativamente 

contrários à sua presença, ora silenciarão sobre o seu nome. 

 Entre o fim de 1914, quando retorna da Europa e 1916, as informações são um 

pouco desencontradas. Após o seu retorno, é noticiado que em meados de 1915, 

Maurício faz uma exposição no Rio de Janeiro308, o que não é procede, uma vez que o 

artista fará uma exposição individual na cidade somente em 1926. Talvez o articulista se 

refira à mostra que Maurício realiza no Hotel Avenida309, quando de seu retorno. Na 

ocasião, Bicho teria denunciado Maurício na imprensa, afirmando que os quadros não 

eram seus. Em meados de 1915 está no Recife, onde passará uma longa temporada. 

Em Pernambuco, Maurício instala o seu ateliê na Rua Santa Cruz, 54. Em 

breve, são colocados anúncios nos jornais em que o artista oferece aulas particulares em 

seu ateliê ou em residências310. Uma vez obtendo alunos, Maurício passa a aplicar aulas 

práticas em locais abertos. Em meio a isso, pinta uma paisagem que retrata a estrada do 

Tacaruca. Em uma dessas ocasiões, leva seus alunos até a Fortaleza do Buraco, para 

                                                           
308 O Imparcial, 16 de novembro de 1916. Livro de Recortes nº 14. 
309 Como noticia Fon-Fon, 15 de novembro de 1914. Livro de Recortes nº 14 
310 O programa da aulas, dividido em módulos, publicado em jornal não identificado, indica aulas que 
contemplem desenho de flores e frutos, fragmentos da figura humana, perspectiva,  estudos retirados da 
estatuária e modelo vivo, proporções e anatomia, ossos e músculos, cabeças e expressões, composições 
gerais, composições religiosas e tópicos sobre mitologia e história antiga. Salientamos que alguns desses 
tópicos, aparentemente, Maurício nunca teria desenvolvido em suas telas. Livro de Recortes nº 15.  
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colherem material para a realização de telas311. Em meados de novembro, conclui o 

Fortaleza do Buraco, quadro que teria pintado nas últimas horas da manhã, conforme 

notícia publicada312. 

 

 
Virgílio Maurício. Fortaleza do Buraco, 1916. Reproduzida em Jornal não identificado, sem data. Livro 
de Recortes nº 15. Arquivo Virgílio Maurício. Acervo Cedoc/Pinacoteca do Estado de São Paulo 

 

No início de 1916 já surgem boatos na imprensa, publicados por Carlos Maya 

no Jornal do Recife, que trazem à tona os problemas relativos à autoria da obra, já 

trabalhados no capítulo anterior. Levantando argumentos do Gutmann Bicho, para dizer 

que os quadros que Maurício apresenta não são seus. Em meio à polêmica, para colocar 

um fim definitivo nestes boatos, algo que nunca ocorreria, Maurício concebe a tela 

Après le bal, realizada no Recife e com o ateliê do artista aberto à visitas313. A 

confecção da tela e sua conclusão, largamente documentadas na imprensa são 

simbólicas, uma vez que Maurício realiza no Brasil um nu similar aos que tinha 

                                                           
311 Jornal desconhecido, 24 de outubro de 1915. Livro de Recortes nº 15. 
312 Jornal desconhecido, 23 de novembro de 1915. Livro de Recortes nº 15.  
313 Além do Après le bal, o artista teria pintado outras duas paisagens, “Nocturno” e “Crepúsculo de 
Olinda”. Jornal Pequeno, 4 de maio de 1916. Livro de Recortes nº 15.  
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produzido na França, sendo a sua produção local muito mais voltada ao tema da 

paisagem.  

O quadro, de grandes dimensões, realizado em meio a visitas ao ateliê, permitia 

confirmar a autoria da tela, sendo um momento propício para desvanecer as sombras 

sobre o seu nome. Entretanto, em meados de 1917, ainda no Recife, Maurício sofre 

nova campanha contra o seu nome, liderada pelo Círculo de Belas Artes e por Antônio 

Parreiras. Em meio a este ambiente desfavorável, Maurício ainda realiza exposição no 

Recife, inaugurada no Teatro Santa Isabel, em 30 de junho, em conjunto com os seus 

alunos, totalizando 245 telas. Segundo Ana Paula Nascimento, no mesmo ano, em abril, 

participa de uma mostra coletiva de arte cristã na Associação da Boa Imprensa no Rio 

de Janeiro ao lado de outros artistas, incluindo Gutmann Bicho314. 

Em 1918, o artista apresenta o seu primeiro livro, Algumas Figuras uma 

coletânea de artigos publicados anteriormente. O livro é muito bem recebido pela 

imprensa, e as comparações com o lugar deixado “vago” por Gonzaga Duque, são 

inevitáveis, como noticiam alguns veículos315. O novo livro de impressões de arte ainda 

recebe a crítica favorável de M. Nogueira da Silva316 e Ronald de Carvalho317. Para 

além das críticas favoráveis a forma como Maurício trata os seus pares chama a atenção 

da imprensa: “O que porém é uma nota curiosa e de encantador perfume moral, é a 

delicadeza com que o autor se refere a colegas que toda gente sabe que não o suportam 

e que lhe tem feito  o maior mal.”318 

                                                           
314 NASCIMENTO, Ana Paula. Op. cit., 2013. p. 276. 
315 “No nosso, onde a não ser Gonzaga Duque, ninguém mais tratou de assuntos verdadeiramente de arte, 
o livro de Virgílio Maurício, além do prazer que dará aos felizes que o lerem, terá, talvez, a virtude de 
despertar um pouco mais de atenção por alguns belos artistas que por aí vivem esquecidos, ou que jazem 
olvidados nos subterrâneos dos nossos hipotéticos museus.” Fon fon, 23 de fevereiro de 1918. Livro de 
Recortes nº 21.  
316 Rio Jornal, 12 de abril de 1918. Livro de Recortes nº 21: “Seja, porém, como fôr. Quando me encontro 
de frente de um quadro ou de uma estátua ou quando abro um livro, a minha indagação a mim mesmo é 
se gosto ou não e nunca ponho em dúvida a autoria da obra. Assim, lendo o livro “Algumas Figuras” 
achei-o bom.  Está feito com uma certa elegância, escrito com um delicado sentimento, conduzidos bem 
os assuntos nele tratados. E afora um ou outro reparo que eu faria se fizesse crítica literária, o livro de sr. 
Virgílio Maurício merece ser lido [...].” 
317 Jornal do Commércio, 22 de setembro de 1918. Livro de Recortes nº 21. Ronald de Carvalho, em sua 
crítica, pontua que: “Há nos seus estudos qualquer coisa a mais, há uma discreta e formosa sensibilidade 
que se derrama nas suas deliciosas ‘academias’, nas bem anotadas ‘manchas’, nas suas paisagens frescas e 
luminosas. [...] No que nos concerne propriamente o livro, é precioso, há nele conceitos que, a serem 
seguidos, serão a boa semente para os manhinhos campos da nossa cultura artística. O favoritismo, a 
incapacidade ou a inveja dos juízes a falta de seriedade nas decisões, a intriga insidiosa, a petulância de 
certos consagrados, são, em verdade, e como pensa Virgilio Mauricio o maior obstáculo ao progresso das 
nossas artes.” 
318 A Província, 28 de abril de 1918. Livro de Recortes nº 21. 
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Ainda em 1918, Maurício passa a colaborar em “A Época” 319 e realiza 

conferências no sul do país, incluindo uma palestra que realiza em Bagé sobre a 

“Mulher brasileira na arte”320, seguindo para Montevideu e Buenos Aires no fim deste 

ano. De lá retorna em fevereiro de 1919, quando o Correio do Sul, da cidade de Bagé 

noticia a exposição de novas telas: 

 

Ontem por uma gentileza que muito nos penhora, Mauricio expôs no Hall 
do Correio do Sul três magníficas telas, a primeira das quais, praia de 
Paquetá, é a reprise de um grande quadro em que o talento do artista 
soube reproduzir as belezas de um encantador recanto da Bahia de 
Guanabara. Essa linda tela foi oferecida pelo autor ao nosso prezado 
amigo e dr. Heitor Mercio. Paisagem gaúcha, outro dos trabalhos 
expostos, é uma reminiscência de Porto Alegre, onde foi executado, 
representando um pitoresco trecho da Guahyba. 
Virgilio Mauricio ofereceu este quadro ao sr. Belchior Peixoto. 
A outra tela, a que nos referimos acima, é a cópia fiel de uma paisagem 
rio-grandense, aqui executada, e denomina-se Na encosta da Serra. 
Trabalho de grande inspiração do artista, esse quadro é notável pela 
exatidão de todos os detalhes.321 

 

Em agosto de 1919, realiza exposição com seu discípulo, Amadeu Medeiros, na 

Paraíba, inaugurada em 9 de agosto na Congregação Mariana, contou com um total de 

23 quadros, sendo 11 de Virgílio Maurício e 12 de seu aluno322. Entre as telas de 

Mauricio, destacam-se paisagens323 como Manhã de Luz, Melancolia e Crepúsculo na 

Floresta324, sendo três adquiridas durante o certame, entre elas Manhã de Luz325 pelo 

governo da Paraíba, na figura do sr. Camillo de Holanda326. Na Paraíba, também, 

Mauricio será alvo de uma homenagem constituída pela revista “Polyanthéa” (Em honra 

de Virgílio Mauricio), publicada em 16 de agosto de 1919. A edição especial é uma 

espécie de dossiê com diversas informações sobre o artista e opiniões sobre as suas 

obras327.  

 

                                                           
319 A Notícia, 1 de maio de 1918, Livro de Recortes n 21. 
320  Noticiada pelo Correio do Sul, 25 de dezembro de 1918. Livro de Recortes nº 22.  
321 Correio do Sul, 16 de fevereiro de 1919. Livro de Recortes nº 22. 
322 A União, 9 de agosto de 1919. Livro de Recortes nº 20.  
323 A Gazeta de Notícias, 8 de setembro de 1919, ainda destaca os quadros Flores do Campo, Casa 
solitária, Outonal e Praia de Olinda, citando que foram adquiridas por particulares. Livro de Recortes nº 
20.  
324 A União, 10 de agosto de 1919. Livro de Recortes nº 20.  
325 O Norte, 24 de agosto de 1919. Livro de Recortes nº 20. A nota cita o encerramento da exposição no 
dia 24 e a aquisição das telas de Maurício. 
326 A Tribuna, 8 de setembro de 1919; Correio da Manhã, 10 de setembro de 1919. Livro de Recortes nº 
20. 
327 “Polyanthéa” (Em honra de Virgílio Mauricio), 16 de agosto de 1919. Livro de Recortes nº 20. 
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Revista da Semana, 27 de setembro de 1919. Inauguração da exposição de Virgílio Maurício 

na Paraíba. Livro de Recortes nº 20. Arquivo Virgílio Maurício. Acervo Cedoc/Pinacoteca do Estado de 
São Paulo 
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Reprodução do quadro “Manhã de luz”. Gazeta de Notícias, 8 de setembro de 1919. Livro de Recortes nº 
20. Arquivo Virgílio Maurício. Acervo Cedoc/Pinacoteca do Estado de São Paulo 
 

Após a temporada feliz na Paraíba, Maurício chega à Bahia em meados de 

outubro de 1919. O que poderia ser mais uma temporada tranqüila e frutífera, com 

trabalho, exposições e aquisição de telas se torna mais um escândalo na carreira do 

pintor. Maurício envolve-se em mais uma boataria ligando o articulista do Diário de 

Notícias, Altamirando Requião, e o pintor Presciliano Silva. Este último lança a 

denúncia de que Maurício não é o autor de suas telas através de coluna de Requião. O 

debate incendeia a imprensa baiana, sendo relançados os mesmos argumentos que já 

foram vistos na querela de 1917, no Recife. Por envolver personalidades mais enfáticas, 

sobretudo na figura de Requião, o debate assume contornos quase impróprios para o 

público. Maurício consegue manobrar a situação publicamente de forma que Requião e 

Silva, antes amigos, passem a se degladiar em termos bastante desagradáveis. Ao fim da 

querela, Mauricio, aos olhos de Requião, sai “vencedor” do debate. Embora passando 

por mais um desgaste público, Mauricio conseguiu realizar atividades no local, como a 
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conferência sobre o pintor Lopes Rodrigues, realizada em 25 de outubro de 1919328, na 

Associação dos Empregados do Comércio.  

Em março de 1920, o artista está em Sergipe, local em que expõe duas 

paisagens no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, “Crepúsculo da floresta” e “A 

volta do caminho”329. Na ocasião, Maurício ainda teria se envolvido em uma iniciativa 

de levantamento de fundos para a construção de um monumento em homenagem ao 

poeta sergipano Tobias Barreto. A tela executada pelo artista, representando um trecho 

de uma praia sergipana foi oferecida ao Instituto Histórico para ser leiloada. Na ocasião, 

foi adquirida pelo dr. Baptista Bittancourt, por 42$000.330 Na ocasião, Maurício também 

realizou uma conferência sobre a obra do artista sergipano, intitulada “A Arte, ideias e 

filosofia de Tobias Barreto”.331 

Após cerca de um mês em Sergipe, Maurício segue rapidamente para a Bahia, 

onde passa mais tempo do que o previsto por ter sido acometido por uma doença; e de lá 

para o Rio de Janeiro, onde em breve partirá para a Europa novamente. Sobre as 

motivações para a viagem, vemos uma reportagem no “A Notícia”, 22 de maio de 1920, 

anunciando a exposição de Virgílio Maurício a ser realizada brevemente, e buscando 

uma entrevista com o artista. O encontra escrevendo uma longa carta a Ronald de 

Carvalho. Maurício mostra ao jornalista a lista de seus quadros e diz: “Efetivamente, 

tenciono ir à Paris buscar as minhas telas. Tenho seguramente umas 150 obras ainda na 

Europa – academias, pastéis, nus, carvões, sanguíneas, aquarelas, etc. [...] Estou certo de 

que o público do Rio assistirá ainda este ano a minha exposição.”332 

Sobre as calúnias de que é alvo, responde afirmando ter trabalhado bastante: 

 

Tenho trabalhado enormemente no meu país; realizei no Recife uma 
grande exposição, apresentei várias telas lá executadas, entre as quais 
“Depois do baile”; fiz na Paraíba uma exposição onde só figuraram telas 
de assuntos brasileiros; falei em conferências, no Rio Grande do Sul, em 
Porto Alegre, Bagé e Pelotas, lá pintei várias telas que pertencem à vários 

                                                           
328 A Hora, 27 de outubro de 1919. Livro de Recortes nº 19. 
329 Correio de Aracaju, 5 de março de 1920. Livro de Recortes nº 20. 
330 Noticiado no Correio de Aracaju, de 14 de março de 1920 e no Jornal do Povo, de 15 de março de 
1920. Livro de Recortes nº 20. Nestas ocasiões, para além de questões artísticas, Maurício ainda 
conseguia angariar outros tipos de nomeações ou recomendações. Em sua passagem por Sergipe, é 
publicado no Diário Oficial do Estado a ata da terceira sessão ordinária do Instituto Histórico e 
Geográfico de Sergipe, concedendo o título de sócio correspondente à Virgílio Maurício, sendo que este, 
em seu discurso, inclui outros nomes para o cargo de sócio correspondente, como Ronald de Carvalho e 
Luiz Rollemberg. Este último foi o autor de artigo elogioso a Maurício publicado no Correio de Aracaju 
de 4 de março de 1920. Diário Oficial de Sergipe, 20 de março de 1920. Livro de Recortes nº 20.  
331 A Notícia, sem data. Livro de Recortes nº 20.  
332 A Notícia, 22 de maio de 1920. Livro de recortes  nº 14. 
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colecionadores. Na Bahia fiz uma conferência e de uma polêmica nascida 
lá saí vitorioso [...]; em Sergipe, realizei nova conferência, pintei algumas 
telas, duas pertencem ao governo; em Vitória fui ultimamente falar à 
mocidade, em palestra de arte [...]. 

 

A sua fala indica que seus trabalhos e atuação são incompatíveis com a 

boataria que se espalha sobre o seu nome. Sobre a exposição no Rio, entretanto, o 

público carioca teria que aguardar mais alguns anos até conhecer as suas famosas telas.  

 Parte, finalmente para a Europa em fins de outubro de 1920 a bordo do Pays 

de Waes. A permanência de Maurício será rápida, sendo noticiado que o artista vai à 

Paris buscar as suas telas, com o intuito de realizar uma grande exposição no Brasil333.  

Em Paris, Maurício encontra um acolhimento discreto na imprensa para o seu 

livro Algumas Figuras334, e participa de reuniões sociais, como de costume. O seu 

retorno ao Brasil se dá em meados de março de 1921, tendo permanecido na Europa 

aproximadamente quatro meses. Retornando, Maurício inicia os preparativos para uma 

grande exposição de suas telas que tencionava realizar em maio do mesmo ano, no Rio 

de Janeiro. A mera notícia deste evento já coloca em alvoroço a imprensa, pois todas as 

vezes que Maurício realiza uma exposição, os debates em torno de seu nome voltam a 

se tornar calorosos. Entre as obras que figurarão na exposição estão listadas as já 

consagradas Après le rêve e L´heure du goûter, entre outras desconhecidas do público. 

Sobre a exposição, Maurício desafia: 

 

Minha exposição será realizada em maio. A série de telas que eu vou 
expor vai dizer aos meus patrícios um pouco do meu esforço; diante da 
minha obra é que vai se julgar o artista, o homem e o patriota que 
colocou, sempre, acima de tudo, o sentimento da terra que lhe serviu de 
berço, o Brasil [...]335 

 

Infelizmente, a grande exposição de Maurício no Rio de Janeiro levaria mais 

alguns anos para se concretizar, ocorrendo apenas em 1926, uma vez que os quadros se 

perdem na viagem, sendo descobertos no cais do Porto em 1923336. 

                                                           
333  Gazeta de Notícias, 26 de outubro de 1920. Livro de Recortes  nº 20.  
334 Citado pelo Comoedie de 15 de janeiro de 1921 e pelo Le Petit Havre de 13 de fevereiro de 1921. 
Livro de Recortes nº 20.  
335 A Folha, 9 de março de 1921. Livro de Recortes nº 20.  
336 A questão largamente noticiada indica que os quadros de Maurício permaneceram cerca de 1 ano e 
meio parados em caixas no porto, enquanto o artista buscava informações de seu paradeiro. Maurício 
soube pelo jornal, que noticiava a presença dos trabalhos e a necessidade de se realizar uma inspeção. O 
caso, com tom de denúncia, foi noticiado pelo A Noite, de 10 de janeiro de 1923; Correio da Manhã, de 
11 de janeiro de 1923; A Pátria, de 12 de janeiro de 1923; e A Tribuna de 11 de janeiro de 1923. Livro de 
Recortes nº 20. 
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Em 1921 ainda é noticiado que Maurício realizou um retrato do poeta Ronald 

de Carvalho337. Sobre este retrato, executado em sanguínea, o “Diário de Notícias” traz 

algumas informações. A primeira delas é que Maurício teria realizado o trabalho frente 

a críticos de arte que, assim testemunharam a ação: 

 

[...] o último quadro de Virgílio Maurício, que lá o pintou, ante vários e 
ilustres críticos de arte, e o que é mais, executado com perícia rara, o 
retrato de um deles, em sanguínea, obra extraordinária que representa a 
cabeça do escritor e poeta sr. Ronald de Carvalho.338 

 

O segundo ponto que chama a atenção é que o próprio Ronald de Carvalho 

teria posado para a confecção do trabalho: ”Em duas poses feitas pelo seu já glorioso 

modelo, ante as vistas de Renato Almeida e outros intelectuais brasileiros, Virgílio 

Maurício esboçou e concluiu a sanguínea que é a definitiva demarcação de sua vitória 

[...].” 

 A preocupação em documentar e testemunhar o trabalho de Maurício encontra 

base nas acusações a que frequentemente era submetido, trabalhadas no capítulo 1, e 

que periodicamente encontravam algum respiro em iniciativas que o autor tomava, 

como a produção de obras com testemunhas, ou a produção de telas locais em suas 

viagens. Entre o fim de 1921 e o início de 1922, Maurício realizou excursões por Santa 

Catarina, Paraná e São Paulo339. É noticiado neste mesmo ano um novo livro do artista, 

denominado “Correspondências e autógrafos”, que por motivos desconhecidos, acaba 

não indo adiante340. Entre julho e agosto de 1922 está em Minas Gerais.  

Em 1923, Maurício atua como colaborador da Gazeta de Notícias, este fato é 

importante, pois o artista atua como seu porta–voz, reeditando notícias positivas e de 

destaque à sua obra341. Em 1925 é noticiado pelo “Jornal Pequeno”342 que o artista está 

no fim do curso de Medicina realizado na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. 

                                                           
337 Noticiado por A Tribuna, de 21 de abril de 1921; O Paiz, de 1 de maio de 1920 e o Diário de Notícias, 
de 9 de maio de 1921. Livro de Recortes nº 20.  
338 Diário de Notícias, 9 de maio de 1921. Livro de Recortes nº 20. 
339 A Reação Republicana, 18 de janeiro de 1922. Livro de Recortes nº 20.  
340 A Notícia, 22 de abril de 1922. Livro de Recortes nº 21. A nota cita que o livro se trata de uma 
coletânea de correspondências pessoais de Mauricio com nomes importantes do cenário francês como 
Paul Chabas, e brasileiro, como Ronald de Carvalho e Assis Chateaubriand. A livro ainda é noticiado pelo 
Correio de Sul, 6 de julho de 1922. Livro de Recortes nº 21 
341 Ana Paula Nascimento comenta que, neste mesmo ano “Em agosto, sua aluna Áurea Viana Palmeira 
participa da 30ª Exposição Geral de Belas Artes com três estudos de paisagem e, em outubro, Georgina 
Barbosa Viana, irmã de Áurea e também discípula de Virgílio Maurício, realiza individual no Rio de 
Janeiro.”. NASCIMENTO. Op cit., 2013. p. 278. 
342 Jornal Pequeno, 23 de abril de 1925. Livro de Recortes nº 20.  
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Sobre a formação de Maurício em Medicina, não temos muitas informações. Sabe-se 

que o artista estava cursando Medicina em 1909343, possivelmente, tendo interrompido o 

curso para levar adiante as suas ambições no âmbito da carreira artística. Não sabemos 

os motivos que levaram Maurício a retornar ao curso na década de 20344, mas, 

possivelmente, viu na carreira médica, que nunca exerceu de fato, um meio de aliar o 

prestígio no seio da família tradicional a sua carreira artística, como veremos adiante.  

Pela trajetória citada, é evidente que Mauricio obteve prestígio em parte da 

imprensa nacional. Entretanto, entre os seus pares artistas, a questão sempre foi mais 

delicada. O Jornal Pequeno345, em 1925, noticia o aniversário de Maurício e as 

felicitações que recebeu. Entre os apoiadores estão familiares do artista, figuras políticas 

e religiosas como Afonso Penna, ministro da Justiça, dom Sebastião Leme, arcebispo 

coadjuto do Rio de Janeiro, homens da imprensa como Cásper Líbero e Thomé Gibson, 

o médico Miguel Couto e até mesmo Oswaldo de Andrade. Entretanto, nenhum homem 

do pincel consta nas felicitações recebidas.  

Este é o ano que o autor lança o seu segundo livro Outras Figuras, sendo 

novamente bem recebido pela imprensa346. Ainda em 1925, Maurício parte para Minas 

Gerais e realiza uma conferência sobre Aleijadinho no Club de Juiz de Fora, largamente 

anunciada na imprensa. O evento ocorreu em 8 de agosto de 1925, e é importante 

destacar um trecho da fala de Maurício na referida conferência: 

 

Em toda grande obra de arte vive um pouco da fisionomia íntima do 
autor. Existe um reflexo do artista no que seu talento criou, sua 
imaginação transplantou para o real. O artista e a obra fazem um só 
episódio no capítulo da vida. Não se pode separar o criador da obra 
concebida e executada. Vosso escultor vem afirmar esses conceitos.347 

 
                                                           
343 O Correio Paulistano, de 29 de setembro de 1909, trata de uma tragédia envolvendo o assassinato de 
estudantes da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em um conflito com policiais. Nessa ocasião, 
Virgílio Maurício fez parte da comissão dedicada a promover os as homenagens aos colegas falecidos. 
Para maiores detalhes sobre essa questão, ver BORGES, Vera Lucia Bógea. A Primavera de Sangue: a 
cidade do Rio de Janeiro na batalha eleitoral de 1910. Dimensões, vol. 27, 2011, p. 115-128. Disponível 
em: http://www.periodicos.ufes.br/dimensoes/article/viewFile/2586/2082. A Notícia, de 11 de janeiro de 
1927, afirma que Maurício retornou ao curso de Medicina em 1924: “O sr. Virgílio Maurício quando 
voltou à Faculdade de Medicina, em 1924, para reencetar o seu curso anteriormente interrompido, levava 
o seu espírito afeito às pugnas intelectuais: jornalista, escritor, com alguns volumes publicados.” Livro de 
Recortes nº 23. 
344 Segundo Ana Paula Nascimento, “Virgílio Maurício abandona os estudos de medicina no começo da 
década de 1910 para dedicar-se a pintura e só volta para a faculdade após o falecimento do pai, em abril 
de 1923.”. NASCIMENTO. Ana Paula. Op. cit., p. 278. 
345Jornal Pequeno, 23 de abril de 1925. Livro de Recortes nº 20. 
346 A Pátria, 17 de setembro de 1925; O Imparcial, 19 de junho de 1925; entre outros, noticiam o livro. 
Livro de Recortes nº 21.  
347 Jornal do Commercio, 9 de agosto de 1925. Livro de Recortes nº 20.  
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Este trecho é modelar uma vez que Maurício parece transplantar a sua situação, 

enquanto artista, quando trata de outros casos, como o de Aleijadinho. Neste caso, 

indica ser impossível separar o criador da obra executada, uma vez que a obra carrega 

um pouco da fisionomia “íntima” de seu autor, talvez projetando a própria situação em 

sua fala, quando lhe é retirada a fisionomia à força de seus trabalhos pelos pares artistas, 

críticos e outros. 

Em 1926 finalmente são iniciados os preparativos da exposição de Virgílio 

Maurício no Rio de Janeiro. A “Gazeta de Notícias” informa que  

 

[...] o discutido pintor vai exibir os seus não menos discutidos trabalhos, 
que há anos vem sendo ansiosamente aguardados.  
[...] Apontado por uns como mentalidade extraordinária, por outros 
negados como incapaz de harmonizar duas pinceladas, o sr. Virgílio 
Maurício tem a sua carreira artística assinada pelos encômios mais 
laudatórios e pelos mais soezes ataques 
Sempre a exposição foi considerada o meio adequado para se estabelecer 
um juízo definitivo, que viesse esclarecer o público, até agora atordoado 
por essa avalanche de opiniões extremadas. 
Vai chegar a oportunidade. 
O sr. Virgílio há pouco quis valer-se da Exposição Geral de Belas Artes 
para mostrar alguns dos seus quadros. 
Mas, a isso, como se sabe foi obstado por inapelável decisão do júri, que 
se apegou, para a recusa, em questões de idoneidade moral.  
Agora, e melhor, porque poderá expor toda a sua coleção, que dizem ser 
vultosa, o sr. Virgílio Maurício vai desvendar-se ao público.348 

 
A nota reitera a ocasião em que Maurício quis expor os quadros Beauté e 

Recueillement na Exposição Geral de Belas Artes de 1926, tendo sido negada a sua 

participação por questões de idoneidade moral349, como já foi apontado no capítulo 1. 

Maurício, sem poder mostrar seus trabalhos junto aos seus pares, tendo novamente o 

acesso negado ao campo artístico brasileiro, finalmente anuncia a sua grande exposição 

individual.  

Embora o texto da “Gazeta de Notícias” informe que a exposição de Maurício 

seria o meio para se estabelecer um juízo definitivo acerca de sua atividade enquanto 

artista, não quer dizer que Maurício, desde o seu retorno da primeira temporada 

européia não tenha produzido ou exposto, como procuramos demonstrar. O que ocorre é 

que Maurício ainda não havia exposto no Rio de Janeiro, como aponta a notícia de “A 

Pátria”: 

 
                                                           
348 Gazeta de Notícias, 22 de setembro de 1926. Livro de Recortes nº 20. 
349 Citado também em jornal desconhecido, sem data. Livro de Recortes nº 18. 
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Virgílio Maurício vai ter contato pela primeira vez com o público do Rio 
de Janeiro. Sua obra não é conhecida; ninguém, a não ser os poucos 
íntimos que frequentam o seu studio, conhece as suas formosas telas. Sua 
exposição constituirá o maior acontecimento artístico destes últimos anos 
entre nós [...]. 
Pela primeira vez terá a população do Rio, o ensejo de apreciar as telas 
que têm trazido em permanente destaque o nome do artista brasileiro.  
 

A exposição ocorre no Salão da Associação dos Empregados do Comércio, 

tendo a vernissage ocorrido no dia 30 de setembro de 1926350: 

 

O Salão nobre da Associação dos Empregados no Comércio encheu-se de 
intelectuais, pintores, críticos, jornalistas senhoritas e senhoras e artistas. 
A impressão é das mais agradáveis, pela harmonia do conjunto e artística 
disposição das telas. O catálogo registra 70 trabalhos sendo que o L´heure 
du goûter a maior tela que temos visto, nestes últimos anos, entre nós, 
está documentada com a série de estudos e esboços iniciais da obra 
definitiva 
[...] Podemos adiantar, entretanto, que as telas de Virgílio Maurício, 
sobretudo o Após o Baile, pintada no Recife, merecem a consagração que 
lhe fez o Salon de Paris, concedendo-lhe a 3º medalha. 
No catálogo encontram-se opiniões dos nomes mais eminentes da França, 
nas letras e nas artes e igualmente, conceitos firmados por intelectuais 
brasileiros351. 

 

Não tivemos acesso ao catálogo da mostra, entretanto, constam as telas mais 

importantes de Maurício, “Cabeça de Velho”, a tela que logrou destaque no início de 

sua carreira, e os famosos nus que lhe fizeram a fama, Après le rêve, L´heure du goûter 

e Après le bal352. Notamos que outras telas polêmicas da carreira de Maurício ficaram 

de fora da exposição, como “Mulher francesa” e “Ataque a um comboio”, que poderiam 

                                                           
350 A exposição ocorreu de 1 a 10 de outubro de 1926. 
351A Pátria, 1 de outubro de 1926. Livro de Recortes nº 20. 
352 O Globo, 9 de setembro de 1926 e A Pátria de 22 de setembro de 1926 trazem a lista dos trabalhos que 
serão apresentados. Não tivemos condições de cortejar a lista da imprensa com o catálogo da mostra que, 
infelizmente, não faz parte do conjunto documental do Arquivo Virgílio Maurício. São citados os 
trabalhos: “Cabeça de Velho, Après le rêve, Oriental, Dans les rêves, L´heure du goûter, Após o baile, 
Iracema, Depois do banho, O modelo, Beauté, Recolhimento, Nonchalance, Fantasia, Pudor, Velho 
modelo, Saudade, Perfil, Cabeça de mulher, Adolescente, Estudo, Cabeça de expressão, Estudo a 
espátula, Barro e vegetação, Nas margens do rio, Pedras, Paisagem bahiana, O velho muro, Paisagem de 
França, As tulherias (pochade), Na suissa (pochade), S. Jerônimo (academia), O modelo Jean (academia), 
Pierre (academia), O velho (academia), Mãos (estudo), Esquisse (pintada de L´heuredugoûter), Cabeça de 
negra (estudo para L´heure du goûter), Cartão principal do L´heure du goûter, Maria (estudo para o 
L´heure du goûter), Desenho (estudo para L´heure du goûter), Procurando o movimento (estudo para 
L´heure du goûter), Recherche (para o L´heure du goûter), Negra portadora de frutas (para o L´heure du 
goûter), Estudo da figura central do L´heure du goûter, Sanguínea e carvão (estudo para o L´heure du 
goûter), Oriental (desenho), desenho do Após o baile, Nu (desenho), Marthe (desenho), Retrato de mulher 
(sanguínea), retrato do poeta Ronald de Carvalho (sanguínea), desenho do Après le rêve, primeiro 
esquisse do Après le rêve, Eva expulsa do Paraíso (sanguínea), Sanguínea, Uma pose (carvão), Estudo 
(carvão), Canção religiosa, Columnada (estudo para o Parc Monceau), Étude (desenho para o Parc 
Monceau) e Estudo para o Dans les rêves.”. 
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ter sido solicitadas pelo artista para figurarem na mostra. A tônica da exposição, é 

evidente, está na representação da figura humana, com poucas representações de 

paisagens. Entre os trabalhos, figuram muitos nus femininos, como as já citadas telas e 

ainda Oriental, Dans les rêves, “Iracema”, “Depois do banho”, Beauté, Recueillement, 

Nonchalance, Pudeur, entre outros. Este recurso empregado por Maurício, talvez esteja 

relacionado à crítica de suas paisagens locais, uma vez que alguns críticos as viam como 

medíocres, incapazes de terem sido realizadas pelo mesmo pincel que pintou quadros 

consagrados como o Après le rêve.  

Com base nos trabalhos apresentados, um fato chamou a atenção positivamente 

da imprensa, já anunciado pela matéria de “A Pátria”, a escolha de Maurício de alocar 

os seus estudos preparatórios junto às telas consagradas: 

 

[...] Belo documento moral a série de estudos que Virgílio Maurício 
apresentou preparatórios para as suas grandes telas Après le rêve, L´heure 
du goûter, Após o baile e Oriental. Estes esboços reunidos à obra 
extraordinária do pintor brasileiro esmagaram os seus negadores, 
aniquilaram os seus inimigos, terminaram com a série de conflitos que 
provocava o nome de Virgílio Maurício como pintor. Perante o juízo 
público e o senso analítico dos nossos verdadeiros homens de letras, dos 
intelectuais, do nosso mundanismo ficaram desmoralizados os negadores 
de Virgílio Maurício.353 
 

 
 

Virgílio Maurício. Estudo de nu [Figura de L’heure du goûter], 1913 grafite sobre papel, 51,5 x 63,5 cm. 
Coleção Família Maurício da Rocha. Crédito fotográfico: Regina Maurício da Rocha, 2012. 

                                                           
353 A Rua, 9 de outubro de 1926. Livro de Recortes nº 20. 
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Junto às considerações realizadas sobre a exposição, “A Rua” busca uma 

entrevista com o artista. Embora parte da imprensa tenha noticiado positivamente a 

exposição, sobretudo, aquela parcela ligada ao artista por questões profissionais, ou até 

mesmo pessoais, a primeira questão toca no silêncio dos demais artistas sobre o evento: 

 

 - Não lhe causou certa estranheza o silêncio dos pintores em torno da sua 
exposição? 
- Não foi surpresa para mim. 
O público fez seu julgamento diante da obra, Aguardou, evidentemente, a 
opinião dos pintores, dos que me insultaram, dos que procuravam abalar a 
minha reputação artística. Não apareceu o menor comentário 
desfavorável à minha exposição. Exibi trabalhos executados em épocas 
diversas desde 1908 até hoje – e a técnica, a execução é sempre a mesma, 
existindo apenas a diferença da evolução. Eu próprio aguardei o juízo dos 
artistas nacionais, eles que viviam a falar de minha obra pelos cafés, pelas 
esquinas, enfim, por todo o canto. Não surgiu nenhum pintor ou pseudo-
pintor para contestar o juízo da imprensa ou para diminuir, abalar o 
veredicto do público. Ninguém conhecia minha obra. Agora viram uma 
parte e pela exposição dos trabalhos que apresentei, fez a população do 
Rio seu juízo sobre o artista e tirou suas conclusões acerca da campanha 
que moviam, conclusões muito desabonadoras para os meus gratuitos 
inimigos. Aliás, a campanha era pessoal. Creio que o desejo dos artistas 
cingia-se a que o público não conhecesse minha pintura? A prova está no 
silêncio em que se fecharam, lamentando que eu não fizesse um estudo 
crítico, completo, da minha obra desde as esquisses até as telas 
definitivas. Sei mesmo que alguns pintores solicitaram de jornais amigos 
para que não escrevessem sobre a exposição. É profundamente curioso e 
notável como exemplo de falta de compostura intelectual. Não me 
aborreceu o silêncio de alguns diários, cujos críticos não escreveram 
sobre a exposição, Aqui as questões de arte são tratadas com indiferença. 
Não sou melhor nem pior que os outros e não tenho razão de queixa da 
imprensa. Quase todos os jornais se ocuparam do meu trabalho. É o 
bastante.  

 

O trecho, embora longo, traz uma denúncia de Maurício contra certo 

corporativismo artístico. Pouco tempo após ter os seus quadros recusados na Exposição 

Geral de Belas Artes do mesmo ano, Maurício comenta que alguns pintores pediram 

que jornais silenciassem em relação a sua exposição, fato que vai ao encontro do 

próprio silêncio dos artistas patrícios em relação ao evento. É de se esperar que após 

anos de polêmica, alguns comentários fossem tecidos sobre o autor e as obras ali 

apresentadas.  

O articulista prossegue nesta questão ao passo que o artista responde: 

 

- Acredita que os pintores serenem e reconheçam os seus méritos? 
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- É difícil a resposta. Tenho certeza que eles que conhecem o metier são 
os primeiros a reconhecer nas suas consciências, no seu íntimo, que o 
autor de todos os trabalhos sou eu e se o não proclamam é apenas por 
uma questão de inexplicável maldade. Creio, entretanto, que o público 
não necessita mais da opinião dos pintores. É rara a justiça vinda de 
oficiais do mesmo ofício... 
Posso garantir que sempre estive sereno e alheio a todas as tempestades e 
diatribes que se desenrolavam a meus pés.  
Vivi sempre trabalhando, entregue à minha arte a aos meus estudos, 
procurando fazer sempre melhor e orgulhando-me de nunca ter feito mal 
a ninguém e agido sempre dentro da verdade, da moral, da honestidade. 

 
Maurício, neste trecho, rebate a atuação dos pintores patrícios, afirmando que 

raramente há justiça entre profissionais do mesmo ofício, certamente aludindo ao fato 

de ter sido vetada a sua participação na exposição Geral de Belas Artes, iniciativa 

levada à frente pelos próprios artistas, como já apontamos em capítulo anterior. Ainda 

acredita que o público, agora, conhecendo as suas obras, prescinda da opinião dos 

artistas para julgar os seus trabalhos.  

A exposição de Maurício conforme noticiou a imprensa, foi um evento que 

movimentou o Rio de Janeiro, sendo a freqüência “verdadeiramente notável”354, tendo 

inclusive, motivado a aquisição de telas355. 

                                                           
354 A Rua, 5 de dezembro de 1926. Livro de Recortes nº 20.  
355 “Já foram ontem mesmo adquiridos por amadores, da capital, seis telas da coleção.” Infelizmente, o 
Jornal não cita quais telas foram adquiridas e o nome dos compradores, assim como não foi possível 
encontrar esta relação na documentação recolhida pelo artista, entretanto, podemos afirmar que entre estas 
seis telas não consta algum dos destaques expositivos. A Pátria, de 2 de outubro de 1926. Livro de 
Recortes nº 20. 



 

 

Exposição de Virgílio Maurício no Rio de Janeiro. A P
Recortes nº 20. Arquivo Virgílio Maurício. Acervo Cedoc/Pinacoteca do Estado de São Paulo

 

 
Exposição de Virgílio Maurício no Rio de Janeiro. A Pátria, 2 de outubro de 1920. Livro de 

Arquivo Virgílio Maurício. Acervo Cedoc/Pinacoteca do Estado de São Paulo
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átria, 2 de outubro de 1920. Livro de 
Arquivo Virgílio Maurício. Acervo Cedoc/Pinacoteca do Estado de São Paulo 

 



 

210 

 

Exposição de Virgílio Maurício no Rio de Janeiro. Revista da Semana, sem data. Livro de Recortes nº 20. 
Arquivo Virgílio Maurício. Acervo Cedoc/Pinacoteca do Estado de São Paulo 

 

Algo que a imprensa enfatizou suficientemente é o fato de haver uma unidade 

no trabalho de Maurício, elemento que os seus detratores frequentemente faziam uso 

para indicar a desigualdade técnica, de concepção, colorido e mais tantos outros 

atributos entre as suas telas da fase francesa e as telas realizadas no Brasil. A Notícia 

cita que Maurício 

 

[...] apresenta setenta trabalhos de vários gêneros, feitos em épocas 
diversas, nos quais se observa a mesma técnica, o mesmo sentimento e a 
mesma maestria.  
Isto só basta para destruir a principal acusação feita ao ilustre artista de 
que os seus quadros diferem fundamentalmente, na maneira, uns dos 
outros... 
Não é verdade. Todos obedecem à mesma unidade, com a originalidade 
de, alguns deles, serem realmente obras-primas. Iguais a algumas obras 
de Virgílio Maurício, não vimos outras assinadas por pintores 
brasileiros.356 

 

 

Entretanto, ao contrário do que apostava a imprensa favorável, seria o 

momento em que os boatos cessariam de uma vez por todas, o que na carreira de 

Maurício nunca aconteceu. Após a sua exposição, o artista fornece pistas de quais 

seriam os seus próximos passos: a medicina357. 

Para além da medicina, entre 1927 e 1936, Maurício envolve-se em uma série 

de atividades editoriais, viagens e demais atividades que não permitiriam que 

produzisse358. Somente em 1936, após intensa atividade editorial e literária Maurício 

                                                           
356 A Notícia, 5 de dezembro de 1926. Livro de Recortes nº 20. Este julgamento aparece também em O 
Paiz, de 9 de outubro de 1926: “A crítica da imprensa foi unânime em reconhecer na sua obra qualidades 
fisionomizantes, assinaladoras de um verdadeiro artista. Estudando quer o Aprèslerêve, ou o Após o baile, 
quer Oriental ou Saudade, a crítica  acentuou a unidade da obra exposta, salientando a homogeneidade de 
todos os trabalhos”. 
357 “- Agora vou entregar-me aos meus estudos de medicina. Dentro de dois meses prestarei exames na 
Faculdade. Estou no último ano e tenho que defender a tese de doutoramento.  
É muito trabalho, depois de minha formatura preciso descansar um pouco, estudar clínica e pintar. 
Tenciono realizar todos os anos uma exposição aqui. É com o trabalho que se solidifica um nome e se 
afirma uma reputação. Palavras, intrigas, insultos, calúnias, tudo desaparece diante do trabalho honesto, 
feito com consciência e probidade.”357. A Rua, 9 de outubro de 1926. Livro de Recortes nº 20.  
358 Em 1930, Maurício prossegue na esteira literária publicando o “Trapézio da Vida”, um conjunto de 
textos publicados anteriormente na imprensa que ganhou a versão editorial, seguindo a linha dos livros de 
“impressões”, publicados anteriormente, “Algumas Figuras” e “Outras Figuras”, alcançando, inclusive, 
uma segunda edição. Ainda em 30, assumiu a sucursal do jornal “A Crítica” em São Paulo, onde residia. 
Em 1931, Maurício parte para Portugal, onde passará uma longa temporada, sendo que o período 
português do artista mereceria um estudo mais detalhado pelas relações que estabeleceu com os artistas e 
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produz um novo quadro, “Diva”, um nu feminino ao ar livre, pintado em São Paulo, no 

mesmo ano359. Ainda em 1936, Maurício empreende a criação de “Mensário de Arte”, 

em São Paulo. O “Correio Paulistano” saúda o novo periódico afirmando que o último, 

e ao que tudo indica, primeiro numero se encontra esgotado e que a próxima edição 

versaria sobre a pintura de nu. Entretanto, o “Correio Paulistano” já anuncia a 

precariedade da saúde de Maurício, que deve partir em breve para o Rio de Janeiro para 

se consultar360. Entretanto, em meados de junho de 1936, é noticiado que Maurício se 

                                                                                                                                                                          

intelectuais portugueses e a repercussão de seu nome na imprensa local , uma vez que teria produzido 
obras em Portugal, como a estampada na “Revista da Semana” de 11 de março de 1933, “Sinfonia de 
Pedras”. Grande parte do Livro de Recortes nº 17, recolhido pelo artista contempla o período português 
do artista. Entre as figuras que teria travado contato estão o escritor Julio Dantas, o escultor Teixeira 
Lopes, o pintor e diretor do Museu de Arte Contemporânea, Souza Lopes, entre outros. Em 1932, 
Maurício participou da 29ª Exposição da Sociedade Nacional de Belas Artes de Lisboa com três 
trabalhos: “O Saxe”, “Recolhimento” e um desenho do Tribunal de Justiça de Paris. “O Saxe” foi 
adquirido pelo colecionador e capitalista sr. José Salgueiro Esteves . Notamos que ainda em 1932, pelas 
etiquetas das obras expostas armazenadas junto ao Arquivo, Maurício ainda se apresentada como um 
discípulo de Detaille. Maurício retorna ao Brasil em meados de julho de 1932, com laços reforçados com 
Portugal. Desde parte de sua estadia lusitana, anunciava um novo empreendimento, um livro sobre 
Portugal. A publicação “Treze meses em Portugal” constitui um conjunto de impressões de Maurício 
sobre o período que permaneceu no país estrangeiro. Prefaciado pelo escritor português Julio Dantas, foi 
publicado no Brasil em 1934, com ampla divulgação na imprensa nacional e portuguesa. Retornando de 
Portugal e passando algum tempo no Recife, Maurício recebe homenagens do Gabinete Português de 
Leitura, da Faculdade de Direito do Recife. Em 1932 ainda, está na cidade quando é inaugurada a Escola 
de Belas Artes do Recife. A cerimônia de inauguração se reveste de ironia, como noticia o Jornal 
Pequeno, de 22 de agosto de 1932, quando o orador Gastão Manguinhos cita que Virgílio Maurício 
“irradia cintilações bonitas de arte pelo Velho Mundo – Virgílio Maurício – o grande pintor brasileiro”. A 
ironia reside no fato, de como noticiar o jornal: “A inauguração da Escola de Belas Artes é como que a 
reminiscência do Círculo de Bellas Artes, infelizmente anulado pelo egoísmo e questões subalternas”, 
sendo este o Círculo que moveu a maior campanha desabonadora de caráter moral e artístico que 
Maurício já sofreu, como apontamos no capítulo 1. A atividade editorial de Maurício é constante e em 
1933, é convidado a assumir a direção da sucursal do jornal “A Hora” em São Paulo. Segundo 
informações recolhidas por Ana Paula Nascimento, participa do 1º Salão Paulista de Belas Artes, em 
1934, com o pastel “Recolhimento”. NASCIMENTO. Op. cit., 2013. p. 282. Residindo em São Paulo, 
Maurício igualmente movimenta não só a imprensa da cidade, mas a vida social. O Correio Paulistano de 
22 de novembro de 1934 noticia uma recepção que Maurício deu em sua residência em homenagem à 
René Thiollier, então recém eleito para a Academia Paulista de Letras. Para além de movimentar a cena 
cultural paulistana, ou de outros locais onde residia, Maurício continuava a sua produção. O Jornal “A 
Nação” de 6 de outubro de 1935, cita um novo livro do autor, denominado “Artes Plásticas”, dedicado 
exclusivamente à pintura e escultura, que acaba não sendo lançado. Segundo Ana Paula Nascimento, “O 
ano de 1935 é repleto de novidades: organiza o Grupo Almeida Júnior e, em dezembro, lança o primeiro 
número de Mensário de arte (artes plásticas, literatura, música e sociedade) – destinado a divulgar e 
incentivar as artes plásticas, publicação que teve seis exemplares – até julho de 1936, quando já se 
encontra bastante adoentado.”. NASCIMENTO Ana Paula. Ibidem, p. 282. Ainda em 1935 viaja à Minas 
Gerais, onde profere conferência sobre os valores turísticos do Triângulo Mineiro e também sobre a obra 
do escultor local Bento Antônio e participa em outubro da exposição do Grupo Almeida Júnior, no 
Palácio das Arcadas , como apontam NASCIMENTO, Ana Paula. Ibidem, p. 282; TARASANTCHI, 
Ruth Sprung. Pintores Paisagistas em São Paulo, 1890-1920. São Paulo: Edusp, 2002. p. 63; e 
LOURENÇO, Maria Cecília França. A Modernidade defende causas. In: GONÇALVES, Lisbeth 
Rebollo (Org.). Arte brasileira no século XX. São Paulo: Imprensa Oficial, 2007.  p. 133.  
359 Pintura vastamente reproduzida, na imprensa da época, sendo divulgada por “A Nação, sem data 
[1936]; “O Mensário de Arte” [março de 1936]; “Jornal Pequeno”, 25 de abril de 1936, entre outros. 
Livro de Recortes nº 17.  
360 Correio Paulistano, 9 de maio de 1936. Livro de Recortes nº 17.  
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encontra em Belo Horizonte, na residência de seu irmão, Miguel Maurício da Rocha, 

sendo operado no mesmo mês361. 

Mesmo se recuperando da cirurgia, o quadro de Maurício não é um dos 

melhores, e em outubro de 1936, é noticiado que Virgílio Maurício prossegue enfermo, 

sem condições de ler ou escrever362. O último capítulo da história de Maurício, a 

despeito da doença, seria um dos mais significativos363. O “Diário Carioca” de 17 de 

setembro de 1937 noticia a abertura do XLIII Salão Nacional de Belas Artes, cuja 

abertura seria realizada no mesmo dia364. Entre os expositores, vemos duas telas de 

Virgilio Maurício, dois nus femininos, o quadro “Diva” e “Depois do Banho”. A 

despeito da comissão organizadora formada pelos artistas Lucílio de Albuquerque, 

Adriana Janacopulos, J. O. Correia Lima, Oswaldo Teixeira, Carlos Leão, Cândido 

Portinari e Eliseu Visconti, alguns deles, desafetos de Maurício, o artista foi aceito para 

figurar em um salão com seus pares, algo que não ocorria desde que partiu para a 

Europa pela primeira vez em 1912. Entre os expositores figuravam Eliseu Visconti, 

Antônio Parreiras, Oscar Pereira da Silva, Guignard, Manoel Santiago, Georgina de 

Albuquerque, Oswaldo Teixeira, entre outros.  

As telas de nu que Maurício expõe são destaque desde a abertura do Salão. 

Apesar de ser aceito, houve uma voz dissonante ao fato, como noticia “A Pátria” de 30 

de setembro de 1937, que Aquino [sic] Campofiorito, pintor de Araraquara, teria 

enviado à comissão organizadora um ofício protestando contra o aceite de Maurício na 

exposição, ao passo que a comissão decidiu não tomar conhecimento da representação 

feita pelo pintor365. 

Uma vez aceito, a imprensa destacou largamente o fato e suas obras. A “Gazeta 

de São Paulo” pontua que “Virgílio Maurício, o pintor patrício que há muito reside entre 

nós, apesar de isolado dos ambientes artísticos, continua a trabalhar ativamente.”366. O 

excerto é claro ao afirma que Maurício é “isolado” dos ambientes artísticos, e 

                                                           
361 Diário Carioca, 26 de junho de 1936 e A Nação, 26 de junho de 1936. Livro de Recortes nº 17.  
362 A Nação, 4 de outubro de 1936; A Gazeta, 9 de outubro de 1936.  Livro de Recortes nº 17. 
363 Na documentação recolhida pelo artista, possivelmente pelo agravamento de sua saúde, há um hiato 
entre aproximadamente outubro de 1936 e setembro de 1937, com poucos recortes recolhidos neste 
período.  
364 Além do Diário Carioca de 17 de setembro de 1937, noticiam ainda o Correio da Noite, de 17 de 
setembro de 1937, O Globo, 18 de setembro de 1937; A Gazeta, 14 de outubro de 1937, todos 
estampando o quadro “Diva” como destaque. Livro de Recortes nº 18.  
365 A Pátria, 30 de setembro de 1937. Livro de Recortes nº 18. Certamente a procuração foi apresentada 
por Quirino Campofiorito. Muito embora tenha nascido no Belém do Pará, Campofiorito leciona em 
Araraquara por volta de 1937.  
366 A Gazeta de São Paulo, 14 de outubro de 1937. Livro de Recortes nº 18. 
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analisando a trajetória pontuada até então, fica claro que não é autorizada a participação 

do pintor em eventos artísticos em que constam os seus pares, sendo o atual Salão uma 

exceção. A imprensa, entretanto, não tardou em elogiar as obras de forma enfática. “O 

Paiz”, de 22 de setembro de 1937 traz uma nota sobre os trabalhos: 

 

No salão deste ano, os trabalhos de Virgílio Maurício não desmentem o 
seu passado. É o mesmo artista de sentimento e de consciência das suas 
responsabilidades. Ele resiste galhardamente aos choques do modernismo 
equívoco. E nos seus quadros de agora, dá ainda uma demonstração do 
seu respeito pela arte pura. Em dois nus em que o desenho e o colorido 
são perfeitos e precisos.367 
 

Outra notícia publicada em “A Rua”, de 28 de setembro de 1937, diz: 

 

E se na paisagem é Parreiras quem se destaca, na figura todos os aplausos 
e as melhores atenções se voltam para Virgílio Maurício, o grande pintor 
cujo renome universal enche de glória a nossa vida artística.  
[...] Os nus que expõe no certamen oficial são duas obras primas. Torna-
se difícil separar um do outro. Pastel e óleo se confundem na mesma 
perfeição técnica e na mesma segurança de desenho.368 
 
 

O “Democracia” de 28 de setembro de 1937 destaca igualmente os trabalhos do autor 

assinalando que 

 

Sua presença no certame oficial honra o nosso meio artístico e muito 
enobrece os membros do júri que receberam em unânime aplauso os seus 
trabalhos.  
A comissão organizadora do Salão deste ano triunfa igualmente visto que 
o nome do único brasileiro medalhado no Salon Official de Paris surge 
novamente em nossas exposições após longa e injustificada ausência.369 
 

E prossegue sobre as opções artísticas de Maurício: 

 

Aliás, a contribuição de Virgílio Maurício, pela excelência, verdade, 
ciência, personalismo, não encontra “símile” na mostra oficial. Todo seu 
mérito reside às formas belas, na orientação seguida pelo pintor que sabe 
ser moderno, continuando sincero aos princípios eternos. 
Eis a razão de seu triunfo.  
 
 

                                                           
367 O Paiz, 22 de setembro de 1937. Livro de Recortes nº 18.  
368 A Rua, 28 de setembro de 1937. Livro de Recortes nº 18.  
369 Democracia, 28 de setembro de 1937. Livro de Recortes nº 18.  
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Como ficou evidente, a imprensa noticia largamente o retorno de Maurício às 

exposições, indicando, em muitos casos, que o seu afastamento dos circuitos artísticos 

oficiais trazia uma questão mais profunda que estava ligada ao reconhecimento do 

artista enquanto tal. Os trabalhos recebem os mais variados elogios, sobretudo, aqueles 

ligados à segurança e execução do desenho e a presença de colorido, elementos que 

frequentemente surgem na crítica dos trabalhos de Maurício. Além disso, indicam o 

parentesco das obras com os outros nus que Maurício produziu. O pastel “Depois do 

Banho” é associado à “Iracema”, Nonchalance, entre outros, enquanto “Diva”, 

dialogaria com os nus consagrados da produção do autor.  

 

 

[imagem 2.4] Virgílio Maurício. Depois do banho, sem data, pastel sobre papel, 32 x 25 cm. 
Coleção Família Maurício da Rocha. Crédito fotográfico: Regina Maurício da Rocha, 2012. 
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Virgílio Maurício. Diva. Reproduzido em “Montanheza”, 2 de julho de 1936. Livro de Recortes nº 17. 
Arquivo Virgílio Maurício. Acervo Cedoc/Pinacoteca do Estado de São Paulo 

 

Entretanto, para além dos elogios, talvez a maior satisfação do artista seja ser 

colocado ao lado de seus pares, que durante tantos anos se posicionaram contrariamente 

ou silenciaram frente às acusações dos demais artistas. A Pátria, de 18 de setembro de 

1937, traz uma nota colocando Virgílio Maurício ao lado de Eliseu Visconti370: 

 

[...] Virgílio Mauricio e Eliseu Visconti são os expositores que melhor se 
representam no Salão. São a trave mestra do certamen oficial, os mais 
originais, dispensando as suas telas qualquer indicação e mesmo 
assinatura. Individuais. Veja-se os dois estudos de Virgílio Maurício. 
Soberbos. Impossível melhor realizar. “Depois do banho”, obra-prima de 
desenho e bom gosto, consagra um nome. A leveza da execução é só 
comparável a perfeição do conjunto. E “Diva”? Ar livre surpreendente de 

                                                           
370  Na ocasião, Visconti apresenta duas telas, “Lavadeiras” e “Retrato de Luiz Edmundo”. 
Coincidentemente, o jornalista Luiz Edmundo era amigo dos pintores Theodoro Braga, Antônio Parreiras, 
Eliseu Visconti e será um dos que se debruçará de forma a perpetuar a dúvida sobre o nome de Maurício 
após a sua morte, como trabalhamos no capítulo 1.  
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verdade, onde a atmosfera banha a figura e a paisagem, impõe-se pela 
justeza do colorido, observação da luz e, sobretudo, pela correção do 
desenho.371 

 
Após anos de atuação nacional, Maurício finalmente tem a possibilidade de ter 

seus trabalhos vistos em conjunto a outros reconhecidos e importantes artistas 

nacionais, e, do mesmo modo, ter a sua produção julgada em comparação à destes 

mesmos artistas. Para um pintor hors concours na França, medalhado, e cujo título de 

artista lhe foi sistematicamente negado em seu local de origem, talvez esta tenha sido a 

maior conquista de Maurício, no meio artístico brasileiro.  

 Aproveitando o ensejo, Maurício tem a oportunidade de se pronunciar sobre o 

Salão, e, de uma forma mais abrangente, sobre o ambiente artístico nacional. Maurício 

aponta que: 

 

São os próprios artistas os culpados do desinteresse do meio pelas 
exposições e mesmo pela nossa vida artística. Vivem se degladiando. 
Falta, em geral, nobreza nos julgamentos. Ódios, despeitos, tudo estéril, 
aliás. Só a bondade frutifica. As campanhas são tremendas e a ausência 
de cultura muito contribui para o enfraquecimento e esfacelamento dos 
nossos artistas.  
Precisamos de união, de fé, de coragem, amor ao trabalho e sinceridade. 
Nunca mentir. Estudar. A estrada é larga. Existem caminhos para todos. 
Glória, mérito, não são privilégios de um só indivíduo. Todos nós somos 
portadores de qualidades. Devemos aproveitá-las e reconhecê-las nos 
outros. Fazer justiça. Agir com o coração. Ter como alma a bondade. Um 
só esculo – a benevolência. Abandonar as intrigas, esquecer 
ressentimentos, encorajar, jamais prevalecer os mesquinhos processos e 
os falsos julgamentos. Amar, trabalhar. Viver com a verdade. Traçar uma 
linha reta de conduta e nunca se desviar-se dela. Tudo possuímos. Somos 
os únicos responsáveis pela indiferença do público. Se dentro da própria 
classe existem tantas animosidades, como querem os pintores, os 
escultores a simpatia geral? Precisamos começar por nós mesmos. 
Compreender que é pela união, pelo auxílio mútuo que poderemos nos 
tornar uma força, força esta que, tendo como base confraternização, 
trabalho e fé, se tornará invencível pois a ela se reunirão o público, o 
povo, aquele que consagra e faz justiça.372 

 

 Embora bastante romantizado, o discurso de Maurício coloca a responsabilidade 

pelo desinteresse artístico nos próprios artistas, que vivem se degladiando. Colocando-

se, obviamente, como um artista real e de valor, e, portanto, como vítima de um sistema 

competitivo e injusto, Maurício não considera que as campanhas movidas contra o seu 

nome visavam, justamente, o fortalecimento da classe artística nacional, que não 

                                                           
371 A Pátria, 18 de setembro de 1937. Livro de Recortes nº 18.  
372 A Pátria, 26 de setembro de 1937. Livro de Recortes nº 18. 
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poderia tolerar falsários em seu círculo. De qualquer modo, o aceite de Maurício no 

Salão, parecia um indicativo de que, após tanto tempo, estas questões ficariam em 

segundo plano. O que motivou o seu aceite, tardiamente, dificilmente saberemos. É 

possível que a sua intensa atuação tenha solidificado o seu nome de tal forma que os 

artistas patrícios se viram obrigados a dividir espaço com aquele que fora outrora 

indesejado e sistematicamente negado. 

“Diva”, possivelmente, foi a última tela executada pelo autor. Logo após o 

término do Salão, em 17 de outubro de 1937, a saúde de Maurício, que já andava 

debilitada, piora. A fase terminal de sua vida, é passada em residência de seu irmão, 

Miguel Maurício da Rocha, em Belo Horizonte, onde Maurício vem a falecer em 14 de 

dezembro de 1937, encerrando uma trajetória combativa, ativa e rica no cenário artístico 

e intelectual brasileiro, onde, possivelmente, sempre desejou estar: representado ao lado 

de artistas nacionais, sendo ele próprio considerado um.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

218 

 

Capítulo 3.  Olhares sobre o corpo feminino 

 
 

“O intérprete ideal da mulher deve ser, ao 
mesmo tempo, pintor, escritor e médico. 
Pintor para a sentir, escritor para a 
sonhar, médico para a conhecer. Virgílio 
Maurício reúne, em condições de 
admirável equilíbrio, estas três 
qualidades. Por isso o grande artista 
brasileiro nos aparece como um singular 
intérprete da Eva nua, esplêndida e 
gloriosa.” 
Julio Dantas373 
 

 
Partindo do que foi exposto nos capítulos anteriores podemos perceber que a 

representação do corpo feminino era uma preocupação central na obra de Maurício. 

Este, por sua vez, não teria se limitado somente ao olhar artístico ao encarar este objeto 

de interesse. Este capítulo pretende trabalhar os diversos olhares que Virgílio Maurício 

teve sobre o corpo feminino, partindo inicialmente de sua atuação como pintor, e 

posteriormente como médico, em que debruçou-se sobre questões relacionadas à saúde 

e beleza da mulher.  

Primeiramente procuraremos pontuar algumas questões sobre a pintura de nu, 

cara à tradição artística ocidental e qual o seu papel e possibilidades no fim do século 

XIX e início do XX. Partindo deste panorama, visamos compreender a relação dos nus 

produzidos por Virgílio Maurício com o panorama artístico internacional de seu tempo, 

de sorte a compreender quais eram os modelos de que dispunha para compor as obras 

que enviou, à época, para os Salons franceses. Por fim, abordaremos suas 

representações acerca do “feminino” por meio de seus escritos, particularmente de sua 

tese “Da mulher: Proporções – Belleza – Deformação –Hygiene, mulher e moda –Sports 

– A mulher, o nu e a moral”, defendida em 1926 na área de medicina. A eclética 

produção de Virgilio Maurício permite ensaiar diálogos instigantes entre campos 

aparente, mas apenas aparentemente muito distintos, como pretendemos mostrar, a 

saber: a medicina e a arte, ambos, discursos poderosos capazes de construir 

representações ideais sobre o corpo feminino.  

 

                                                           
373 Jornal Pequeno, 11 de novembro de 1932. 
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3.1 A pintura de nu: uma questão de tradição? 

 
 

As obras de Virgílio Maurício que obtiveram maior destaque na crítica de arte 

francesa são majoritariamente nus, um gênero bastante tradicional na história da arte. 

Faz-se necessário, portanto, realizar um pequeno recuo nesta questão de modo a 

compreendermos os ideais de representação do corpo humano no século XIX, os 

embates em que esta modalidade foi colocada e mais, ainda, as modernizações a 

alterações no gênero clássico de representação humana que tiveram lugar naquele 

século.  

As questões aqui recuperadas serão de grande valia para entendermos a 

produção de nus no início do século XX e as opções da Maurício. Sobre a representação 

do corpo humano na arte, Carlos Lima Júnior pontua:  

 

Considerado uma forma ideal de arte, o corpo humano sempre exerceu 
uma centralidade na arte do Ocidente. O conhecimento da anatomia 
humana, dentro dos valores propagados pela academia francesa (e 
também a brasileira, a congênere criada no Rio de Janeiro, em 1916) era 
entendido como uma etapa primordial na formação dos aspirantes à 
carreira artística.374 

 

Esta centralidade da figura humana, traz em seu bojo a importância da questão 

anatômica e o apurado estudo da representação dos corpos, como era realizado no 

interior da academia, indicando um cientificismo da representação corpórea: 

 
 
L´anatomie, au même titre que la perspective, constituait la base de 
l´enseignement de l´art académique. L´étude du corps humain, d´après 
dissection ou d´après le modèle vivant, devait apporter à l´artiste une 
autenthique science du nu, car le peintre pour acquérir la maîtrese du 
dessin, se doite de connaître parfaitement l´organisation des os et des 
muscles sous la peau.375 

 

De acordo com a hierarquia estabelecida na pintura, o auge de uma composição 

artística estaria centrado na representação da figura humana376. Sendo este fato próprio 

                                                           
374 LIMA JUNIOR, Carlos. Folhas de outono de Horácio Hora, e a Noite, de Oscar Pereira da Silva: 
Acerca de duas pinturas alegóricas do Museu Mariano Procópio In: CHRISTO, Maraliz (Org.) Coleções 
em Diálogo: Museu Mariano Procópio e Pinacoteca de São Paulo. São Paulo: Pinacoteca do Estado, 
2014. p. 242. 
375 HADDAD, Michele. La divine et l'impure: Le nu au XIXe . Paris : Jaguar, 1990. p. 14. 
376 Ainda na questão da tradição da representação do corpo humano e a sua longevidade, Stephanie Dahn 
Batista pontua que: “A representação da figura humana é alvo da produção artística desde a Antiguidade. 
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da hierarquia do aprendizado nas academias de arte, quando o jovem artista teria contato 

com os modelos vivos somente em estágios mais avançados de seu aprendizado. O 

intuito deste capítulo, entretanto, não é retornar aos pressupostos gerais da pintura, mas 

atentar para algumas questões sobre a pintura do corpo humano, sobretudo, no que diz 

respeito à representação do nu feminino no panorama da arte ocidental, que integra um 

sistema de longa duração de produção, sistema esse, entendido como uma “tradição”. 

Entretanto, podemos notar que o nu feminino nem sempre foi a preferência no âmbito 

da pintura, como aponta Linda Nochlin: 

 

Yet if we examine the history of the nude in art, we find that the female 
variety did not always occupy such a central position in artistic creation. 
From the time of Michelangelo´s David in the Renaissance, down to the 
early nineteenth century, in the work of David and his school, it was 
mastery of the male nude, not the female, that constitute the most serious 
challenge to the aspiring artist. Indeed, the subjects for the crucial Prix de 
Rome invariably involved the representation of the heroic male nude; and 
the single-figure composition contest - that of the so-called "Académie" - 
was invariably based on the male and not the female model. Heroism, 
sublimation, knowledge of anatomy and antique exemplars were the 
issues that stake rather than overt sensuality and the embodiment of 
desire. It was not until in the century, with the rise of the art market and 
the dealer system and the fall of importance of history painting itself that 
the female nude came to take the domination position which it has 
occupied ever since, to the extend that today when someone says "this is 
a show of nudes", the show is invariably understood to feature naked 
woman, unless the otherwise specified.377 
 

 

Segundo a autora, no Renascimento e Maneirismo o nu masculino ocupava um lugar 

privilegiado, exemplificando os modelos de heroísmo, assim como o conhecimento de 

anatomia e do “antigo”. Somente a partir da segunda metade do século XIX é que o nu 

feminino passará a dominar a produção artística378.  

                                                                                                                                                                          

A partir do Renascimento as imagens artísticas são vetores de implicações específicas, sejam elas 
políticas, sociais, culturais, coletivas ou individuais. Com o tratado De pictura (1435, Livro 2), Leon 
Battista Alberti formulou a prática clássica da pintura que supõe hierarquias de nobreza ou grandeza em 
relação aos temas representados: a pintura deve narrar uma história com uma composição de figuras 
humanas engajadas numa ação. Essa norma renascentista demonstra o estatuto privilegiado do corpo e o 
lugar crucial que ele ocupa no sistema das Belas Artes, sendo, portanto, a figura central e seu próprio 
alicerce.” BATISTA, Stephanie Dahn. O corpo falante: As inscrições discursivas do corpo na pintura 
acadêmica brasileira do século XIX. Tese (Doutorado em História). Paraná: UFPR, 2011. p. 12 
377 NOCHLIN, Linda. Representing woman. New York: Thames and Hudson, 1999. pp. 217-218. 
378 Como aponta Elaine Dias: “O modelo vivo masculino constituía, desde a época da Academia real, a 
base do ensino na instituição e nos ateliês privados e, principalmente, dos concursos trimestrais, 
semestrais e anuais. O modelo nu feminino passará a ser admitido nos ateliês da escola na década de 1880 
e só será admitido nos concursos anuais a partir de 1939.”. DIAS, Elaine. Op. cit., 2007.  
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 Os nus femininos muitas vezes são tomados pela história da arte como uma 

modalidade capaz de transcender épocas e estilos, no entanto, ele é historicamente 

produzido. Linda Nochlin, ao analisar as pinturas das banhistas de Renoir, afirma: 

 

On the surface of it, nothing would seem less problematic than the late-
nineteenth-bather. It seems to be a natural "given" of art history: timeless, 
elevated, idealized, and as such central to the discourses of high art. Yet, 
of course, it has become obvious already that the bather theme is anything 
but a given, opposite of natural. On the contrary, it is a construction 
particular to a certain historical periodo, though based on and attaching 
itself to a long artistic tradition; and far from being natural, it is a highly 
artificial and self-conscious construction at that.379 

 

A autora aponta o quanto o discurso do nu, no interior da história da arte, 

aparenta ser atemporal, idealizado, e natural, de sorte a negar as construções históricas e 

sociais implícitas neste gênero pictórico. Estas características de atemporalidade e 

idealização tem relação, por sua vez, com as convenções que circundam a pintura do nu, 

como pontua John Berger: “What is true in that the nude is always conventionalized - 

and the authorithy for its conventions, derives from a certain tradition of art.”380. 

Um exemplo desse tipo de construção é a interpretação do clássico ensaio de 

Kenneth Clark intitulado O nu: Um estudo sobre o ideal em arte381 faz uma distinção 

entre os termos “naked”  e “nude” . Segundo o autor, to be naked significa estar 

desprovido de roupa, o que implica em um certo embaraço; já a palavra nude, na 

aplicação culta, não apresenta relação com desconforto ou impudor. Assim, prossegue 

tomando como base a colocação do Professor Samuel Alexander, que afirma que se o 

nu despertar desejos da ordem material deve ser considerado falsa arte e má moral: 

 

[...] torna-se necessário analisar a evidência e afirmar que nenhum nu, por 
muito abstracto que seja, deverá deixar de provocar no observador um 
vestígio de sentimentos eróticos, mesmo que não passe de uma subtil 
sugestão. Se assim não suceder, é que, então, trata-se de falsa arte e má 
moral. O desejo de contacto e união com outro corpo humano constitui 
uma parte tão fundamental da nossa natureza, que um qualquer juízo 
sobre a chamada ‘forma pura’ é inevitavelmente influenciada por ele, e 
uma das dificuldades do nu como tema de arte está em tais instintos não 

                                                           
379 NOCHLIN, Linda. Renoir’s Great Bathers: Bathing as Practice, Bathing as Representation. In: 
Bathers, Bodies, Beauty: The Visceral Eye. Canadá: Harvard University Press, 2006. p. 15. 
380 Entre as convenções citadas por Berger, estaria, por exemplo a supressão da representação de pêlos 
que, uma vez aparentes, eram motivo de escândalo. BERGER, John. Ways of seeing. BERGER, John. 
Ways of seeing. London: British Broadcasting Corporation and Penguin Books, 1972. p. 53 
381 CLARK. Kenneth. O nu: um estudo sobre o ideal em arte. Lisboa: editora Ulisseia, c.1956. 
 



 

222 

 

poderem permanecer ocultos, como sucede, por exemplo, quando nos 
deleitamos em observar um vaso de cerâmica, em que prevalece a força 
da sublimação.382 
 
 

No entanto, tal visão canônica e idealizada do “nude” não problematiza 

questões mais amplas, tais como de que modo por meio dela estão sendo construídos e 

postos em prática espaços de exercimento de uma certa feminilidade ou 

masculinidade383. Ao trabalhar o nu em sua gênese, seus modelos ancestrais pautados 

por uma pureza clássica, suas formas ideais, proporções, entre outros elementos vistos 

como “atemporais”, essa visão contribui para tornar este tipo de construção imagética 

neutra. No entanto o nu, na verdade, é um depositário de tensões e disputas das mais 

diversas, as quais atingem seu ápice no século XIX, tensões  sobretudo de caráter moral, 

como veremos adiante. Coadunando com os argumentos de Nochlin e Batista, temos a 

constatação de Henri Zerner, que coloca o corpo codificado como “suporte tanto de 

                                                           
382 CLARK. Kenneth. Op. cit., c. 1956. p. 29. Aqui vale ressaltar a questão da bibliografia do nu, que tem 
em Kenneth Clark o seu estudo mais tradicional, em que promoveu uma revisão do nu da Antiguidade até 
o século XX. O estudo de Clark e seu conceito, embora importante, é questionado por alguns autores, 
sobretudo pela vertente da história da arte feminista, da qual podemos destacar Linda Nochlin, Lynda 
Need, Marcia Pointon, entre outras. Estas autoras trazem novos olhares e ampliam os debates sobre a 
compreensão e representação do corpo feminino, combatendo antigos pressupostos desta representação, 
como os argumentos de Kenneth Clark. Lynda Need, no artigo The Female Nude Pornography, Art and 
sexuality, Need abre um debate sobre a pornografia e o quanto este tema é insistentemente jogado para 
fora das fronteiras da “grande arte”, tratado de forma opositiva, justamente para elevar a arte como uma 
cultura de maior valor. Need observa nos apontamentos de Kenneth Clark, justamente esta oposição, em 
que a grande arte seria contemplativa, enquanto a pornografia incitaria o observador à ação, não podendo, 
desta forma, fazer parte da alta cultura artística. Na visão da autora, esta separação só policia as fronteiras 
de forma a manter a estética e a pornografia como elementos polarizados. NEED, Lynda. The Female 
Nude: Pornography, Art and sexuality, p. 325. Já Marcia Pointon em seu livro Naked Autority: the Body 
in western painting 1830-1908, trás a tona a formas em que o corpo feminino é criado no interior das 
formações discursivas da pintura ocidental do século XIX, a construção e organização do corpo feminino 
no patriarcado, reforçando que a autoridade patriarcal é a condição para a produção de obras canônicas. 
Pointon aponta problemas nos argumentos de Clark, uma vez que a sua matriz binária de naked/nude não 
dá conta da diversidade das representações. Para além disso, a ideia de naked/nude fornece motivos para 
que, utilizando as categorias “correto” e “incorreto” nas representações, a tradição continue imperando no 
centro dos discursos da história da arte, segundo a autora. Já Nochlin, como apontamos, pretende, em seus 
trabalhos, “desnaturalizar” a representação do nu, mostrando que o ideal atemporal não corresponde à 
contemporaneidade dos corpos e nem mesmo às práticas sociais do período. Outro livro em que as autoras 
vão encontrar problemas, embora concordem em alguns pontos é Ways of seeing, organizado por John 
Berger, em 1972. Como coloca Pointon, é um livro que informou toda uma geração na Bretanha, e no 
capítulo 3 discute o nu na história da arte ocidental. Berger, segundo Pointon, distinguiria os 
espectadores-donos das pinturas, homens, geralmente, do objeto tratado, geralmente mulheres. O autor 
adotaria a distinção naked/nude de Clark, sendo disfarçado somente pelo modo de escrita. Segundo 
Pointon, o argumento central de Berger é que a mulher é retratada de modos bastante diferentes do 
homem porque o espectador ideal é sempre masculino e, geralmente, as pessoas tratadas como objetos são 
geralmente mulheres. Lynda Need, que também toca na argumentação de Berger, pontua que o autor 
generaliza seus exemplos, quando justapõe pinturas européias a óleo com revistas pornôs identificando os 
mesmos gestos e poses. Tal procedimento, na visão de Need, indica que a as particularidades culturais 
não são importantes, perto do repertório de convenções que os nus acreditam implantar. 
383 BATISTA, Stephanie Dahn, Op. cit., 2011. p. 26. 
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idéias quanto de ações”384, não podendo, desta forma, ser visto como algo naturalizado 

ou puramente formal.  Nochlin ainda constata que  

 

The bather was a perennial favorite in the Salons of the nineteenth 
century, a theme increasingly secularized and generalized as the century 
progressed and as earlier classical or biblical pretexts - Dianas, 
Susannahs, or even to the more up-to-date orientalist Sarahs, vanished, 
giving way to the newer bather subject of preference: the "bather" tout 
court.385 

 

A autora chama a atenção para o tema da banhista que, no fim do século XIX, 

sobrepujou até mesmo os nus femininos pautados na tradição bíblica ou mitológica, 

inscrições narrativas estrategicamente depositadas sobre a figura nua feminina386, recuo 

que evitava desconfortos aos olhos contemporâneos, como aponta Carlos Lima Júnior: 

 

O nu feminino tornou-se um dos temas centrais na pintura do século XIX. 
Encobertos pelas pesadas vestes no cotidiano, o corpo da mulher era 
exposto com freqüência nos Salões parisienses, personificando seres 
mitológicos e alegóricos: corpos deslocados para contextos idealizados, 
distantes, como os haréns do Oriente, ou mesmo para os tempos remotos 
da história pátria. Tal recuo espaço-temporal garantiria a exibição do nu 
feminino de modo adequado aos olhos do grande público.387 

 
Segundo Haddad, este preceito de recuo temporal do nu, frequentemente 

utilizado, era uma convenção seguida pelos artistas, onde o nu não poderia ser 

representado sem uma justificativa388. Portanto, o nu com frequência vinha inscrito no 

interior de uma narrativa389 , seja ela bíblica, mitológica, inserida dentro de 

                                                           
384 ZERNER, Henri. Op. cit., 2008. p. 102. 
385 NOCHLIN, Linda. Op. cit., 2006. p. 16. 
386 Segundo pontua Batista, partindo de um raciocíonio de Arasse: “Ainda conforme Arasse, são várias as 
modalidades que fixam a representação erótica do corpo ao longo do tempo pelas práticas artísticas e 
sociais. A modalidade que traz à tona o caráter inventivo da erotização da representação do corpo e que 
igualmente significa um dos mais importantes motivos da imageria erótica europeia até o século XIX é o 
corpo nu feminino deitado.”. BATISTA, Stephanie Dahn. Op. Cit., 2011. p. 44. 
387 LIMA JUNIOR, Carlos. Op cit. 2014, p. 242.  
388 "Ne représenter le nu en peinture que s´il est justifié" Cette loi fondamentale éclaire les choix 
iconographiques des artistes; elle explique en particulier toutes les compositions qui mettent en scène Eve 
ou Vénus, dont la nudité trouve dans la mythologie sa raison d´être. Elle justifie aussi les innombrables 
baigneuses qui envahirent les cimaises des Salons, car le meilleur prètexte pour prendre une femme nue, 
n´était-il pas de montrer au bain?. HADDAD, Michele. Op. cit., 1990. p. 20. 
389 Sobre este ponto, mesmo analisando um período consideravelmente anterior, e os códigos da figuração 
erótica no século XVI, Carlo Ginzburg constata que as imagens declaradamente eróticas circulavam em 
ambiente restrito e vinham com freqüência formuladas em um código cultural elevado, o mitológico: “As 
imagens intencionalmente eróticas, inacessíveis às massas, com a exceção já citada, eram, pelo contrário, 
muito representadas no circuito icônico privado, reservado à elite. Na sua grande maioria, vinham 
formuladas num código cultural e estilisticamente elevado, o mitológico – quer se trate de imagens 
antigas, quer se trate, pelo contrário de imagens expressamente pintadas ou esculpidas por artistas 
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acontecimentos distantes, como as representações orientalistas390 que tomaram o gosto 

do público no século XIX391, e cuja representação exótica privilegiada recaía sobre as 

mulheres. Deste modo, a representação do nu, por si só, que não fosse parte de uma 

narrativa, não era recomendada. Entretanto, nem sempre os recuos temporais tornavam 

os nus mais seguros e “inofensivos” nos Salões.  

A partir da década de 1860, o nu feminino passa por um debate, sobretudo, de 

caráter moral, como veremos adiante. Embora distante temporalmente do caso de 

Virgílio Maurício, os ecos destas discussões ainda se farão sentir nas apreciações do nu 

feminino em pleno século XX. Michele Haddad, em seu estudo sobre as variações do nu 

na pintura do século XIX, aponta para uma modificação no status desta pintura: 

 

Au XIXe siècle, on assiste à un lent dénudement du nu. Un à un les 
symboles de la Tradition et les codifications anciennes se vident de leur 
sens; lorsque les subjects habituels de la peinture du nu auront aussi 
perdu leurs justifications, alors apparaîtra, devant un public scandalisé, la 
femme moderne, dans sa nudité.392 
 
 

Essa premissa do desnudamento do nu, que Haddad pontua, válida, sobretudo 

para o fim do século XIX, já era sentida no início da segunda metade do século, quando 

artistas apresentaram obras de nus femininos, cujos elementos chocaram o público e a 

crítica. Tais exemplos nos fornecem subsídios que comprovam o argumento de Nochlin, 

em que a pintura de nu apresenta uma série de discursos inscritos, não podendo ser vista 

como a representação natural de um corpo.  

Os três casos apresentados resumidamente a seguir, já que não se tratam 

especificamente do período aqui estudado, foram largamente discutidos pela 

historiografia. O primeiro caso é a apresentação de um nu feminino inscrito no interior 

                                                                                                                                                                          

contemporâneos. A fantasia erótica do século XVI encontrava na mitologia clássica, um repertório já 
pronto de temas e formas, imediatamente decifráveis por uma clientela internacional [...]”.GINZBURG, 
Carlo. Mitos, emblemas, sinais. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 122. 
390 O Orientalismo europeu vem sido revisto, sobretudo, após a divulgação dos estudos de Edward Said, 
em 1978390. Por esse estudo, baseado na análise da literatura dita orientalista, Said nos convida a refletir 
sobre o Orientalismo não sendo a  forma como o Ocidente enxerga o Oriente, mas sim como o Ocidente 
fabrica o Oriente e projeta nele as suas aspirações, desejos e medos, trabalhando, inclusive, aspectos de 
dominação e projeção política. O Oriente, portanto, seria invenção do Ocidente e diria muito mais sobre a 
cultura ocidental do que sobre a cultura oriental, uma vez que os ocidentais europeus não enxergam essa 
cultura em seus próprios termos, mas sim pelo olhar de sua própria cultura (ocorre o mesmo no sentido 
inverso do pensamento). SAID, Edward. Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2007. 
391 Haddad aponta que as odaliscas correspondiam ao equivalente orientalista da banhista europeia. 
HADDAD, Michele. Op. cit., 1990. p. 113. 
392 Idem, ibidem, p. 9. 
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da narrativa mitológica. Em 1861, Jean-Léon Gérôme apresentou um quadro 

denominado Phryne devant l´Aeropage. Nesta tela, Gérôme usa como tema o 

julgamento de Phryne, bela cortesã grega, que foi acusada de profanar os Mistérios de 

Elêusis e submetida a um julgamento. Na representação, seu defensor, em determinado 

momento, pressentindo a condenação, arranca-lhe o manto para mostrar seu belo corpo, 

que seria sinônimo de virtudes, elemento suficiente para absolvê-la. Gérôme escolhe 

reproduzir essa cena, mas acrescenta um elemento curioso, quando o orador lhe retira o 

manto, Phryne esconde o rosto. A história de Phryne era bem conhecida no século XIX, 

mas quando o quadro ingressou no Salon de 1861, causou descontentamento. Zola 

referiu-se ao quadro como “ cheap appeal to public prurience”  e Degas o reprovou 

alegando que ao pintar Phryne no ato de esconder os seus olhos, Gérôme tinha 

produzido um quadro pornográfico393, uma vez que o corpo perfeito, na Grécia, seria 

sinônimo de virtude, não causando embaraços. O ato de Phryne esconder seu rosto 

frente à sua brusca nudez, encontra justificativa mais próxima em uma 

contemporaneidade pautada pela individualidade e pelo pudor do corpo, sendo assim, 

mais próxima aos ideiais da época de Gérôme, do que dos ideiais gregos ali 

representados. Muitos críticos comentaram a sua tela e alguns acusaram Gérôme, artista 

acadêmico, de modernizar um tema clássico, embora o modelado e características 

idealizadas do corpo nu de Phryne correspondessem aos propalados ideais da arte 

acadêmica.  

 

                                                           
393  RYAN, Judith. More seductive than Phryne: Baudelaire, Gérôme, Rilke and the problem of 
autonomous art. PMLA , Vol. 108, No. 5 (Oct., 1993). p. 1135. 
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[imagem 3.0] Jean-Léon Gérôme. Phryné devant I’Aréopage, óleo sobre tela, 1861, 80,5×128 cm. 
Hamburguer Kunsthalle, Hambourg 
 

O segundo caso apresentado é bem conhecido, e diz respeito à recepção das 

obras de Édouard Manet, que em 1863 já havia causado furor com Le Déjeuner sur 

l'herbe. Em 1865, Manet incendeia novamente os debates sobre a questão do nu. A tela 

Olympia causou alvoroço entre os críticos a ponto de ser retirada do Salão. T. J. Clark394 

nos mostra que, apesar de buscar um diálogo claro com a “Vênus de Urbino”, de 

Ticiano, obra que foi citada por diversos outros artistas, no caso de Olympia a recepção 

desse processo foi negativa. Para o autor um dos elementos fundamentais da rejeição395, 

diz respeito ao modo com que a tela colocava em tensão diversos elementos formais e 

sociais complexos.  

A prostituição crescia consideravelmente a cada ano, e as prostitutas, um dos 

símbolos da modernidade, assumiam várias máscaras sociais e “flanavam” pelas esferas 

da sociedade, mas na pintura somente uma face desta mulher era admitida: a grande 

cortesã, que ostentava símbolos de luxo e riqueza, muito diferente da prostituta das ruas 

parisienses. Olympia era uma prostituta, todos sabiam, mas não é por isso que foi 

renegada. Segundo a argumentação de Clark, seus detratores enxergaram na 

representação da moderna Olympia elementos de sua classe social, que não era a mesma 

daquela elite que freqüentava o Salon e adquiria suas obras. Portanto, a sociedade que 

freqüentava os Salões se sentiu incomodada diante de um nu que trazia soluções 

estéticas pautadas em uma contemporaneidade, cujos elementos de classe estavam 

inscritos no corpo, muito além da simples representação feminina.  

 

                                                           
394 CLARK, T. J. Pintura da Vida Moderna: Paris na Arte de Manet e de seus seguidores. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2004. p. 136.  
395 Clark pontua outras acusações que acabaram por encorpar a rejeição à tela, como o fato da 
representação do corpo não estar de acordo com as representações que dominavam os Salões, sendo a tela 
de Manet tomada como mal acabada, o fato da modelo de “Olympia” ser conhecida, ao mesmo tempo em 
que eram identificáveis os elementos de classe no corpo da modelo que indicavam a sua condição de 
prostituta de classe baixa, distante da grande cortesã que ostentava luxo, e o fato da modelo ali 
representada, encarar o espectador de forma incisiva. CLAK, T. J. Ibidem. Jorge Coli, por sua vez, pontua 
que Olympia era uma cortesã, entretanto, em sua representação, Manet modificou a tradição do nu, 
fazendo desaparecer a sedução erótica das curvas. COLI, Jorge. O Corpo da Liberdade: reflexões sobre 
a pintura do século XIX. São Paulo: Cosac&Naif, 2010. p. 183-184. 
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[imagem 3.1] Edouard Manet. Olympia, 1863, óleo sobre tela, Paris, Musée d'Orsay. Crédito 
fotográfico: © Musée d´Orsay/RMN. 

 

Outro caso é o de Henri Gervex, que em 1878 apresentou o seu quadro Rolla, 

recusado pelo júri. A tela se baseava em um poema de Alfred Musset, de 1833, que 

narrava o momento em que o burguês Jacques Rolla estaria prestes a cometer suicídio. 

Em um quarto desarrumado, prestes a se lançar para fora da janela, Rolla observa 

Marion, a cortesã com quem passou a sua última noite, dormindo tranquilamente. Na 

composição, constava um único nu, feminino, representado pelo corpo de Marion. O nu 

reclinado, conforme as regras acadêmicas, não teria chocado os observadores 

contemporâneos. O que causou mal estar foi a composição das vestimentas em 

desordem, dispostas no chão, em primeiro plano. Entre as roupas se via um claramente 

um corset, uma peça íntima feminina, indicando que aquele nu, não se tratava de um 

modelo qualquer, e sim a representação de uma prostituta396, de acordo com o poema. 

Para além do corset, a pose relaxada de Marion indica o descanso profundo após uma 

noite de prazer, e neste caso, não haveria outra alternativa a não ser a representação de 

uma prostituta, pois como pontua Michelle Perrot, “O prazer feminino é negado, até 

mesmo reprovado: coisa de prostitutas397”. Uma das acusações é a de que Gervex foi 

                                                           
396 HADDAD, Michele. Op cit., 1990. p. 150. 
397 PERROT, Michele. Os silêncios do corpo da mulher.  In: MATOS, Maria Izilda Santos de; SOIHET, 
Rachel (orgs).  O corpo feminino em debate. São Paulo: Editora Unesp, 2003.  p. 16. 
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recusado por modernizar tanto o poema quanto o nu; estimulando demasiadamente o 

erotismo398, sobretudo porque: 

 

The subject of Rolla was contemporary prostitution, and for novels 
written at the time the painting was made, the topic alone was grounds for 
seizure, prosecution, and censorship. When taken to court, the authors 
and and their lawyers argued, when appropriate, that those novels ending 
with the illness and death of the prostitute demonstrated the inevitable, 
miserable consequences of prostitution.399 
 
 

 

[imagem 3.2] Henri Gervex. Rolla, 1878. óleo sobre tela. 175 x 220 cm. Bordeaux, Musée des 
Beaux-Arts. Crédito fotográfico: © RMN-Grand Palais / A. Danvers. 
 

Este ponto reforça a ideia da autora de que a o problema da pintura não era o nu ali 

representado, mas sim elementos dispostos na composição, como a cartola que 

simboliza o abandono de Rolla de sua condição privilegiada masculina, burguesa e 

pública para viver um ilícito romance entre classes400. A narrativa preocupava, uma vez 

que era centrada na história de um jovem burguês e sua fraca moral, que o levaria à 

                                                           
398 DAWKINS, Heather. DAWKINS, Heather. The Nude in French Art and Culture, 1870-1910. 
Estados Unidos: Cambridge University Press, 2002. p. 20. 
399 Idem, ibidem, p. 21.  
400 DAWKINS, Heather. Op cit., 2002. p. 22. 
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morte. Como aponta a autora, Rolla foi censurado no Salon sem uma explicação oficial. 

Talvez esta recusa, uma vez inviabilizada pela composição que ali se apresentava, teria 

receio em demonstrar um fundo puramente moral.  

No entanto convém notar que, como afirma Zerner, jamais “O nu nunca foi tão 

cultivado como no século XIX, que foi a época da pudibundaria por excelência. Na vida 

cotidiana, por outro lado, o corpo nunca foi tão zelosamente ocultado, sobretudo, o 

corpo da mulher”401.  

Olympia, Phryne e Rolla podem assinalar, na verdade, que estaria ocorrendo 

uma transição do gênero pintura de nu, ou seja, um tema clássico passaria a receber 

soluções novas. Esses sopros de renovação contradizem o discurso de que seria um 

tema essencialmente acadêmico, o que significa tomá-lo como exemplar de uma arte 

regrada, pautada em convenções rígidas, imutáveis. Embora existisse por certo 

resistência às modernizações, sobretudo aquelas de ordem moral, ainda assim, vários 

artistas viram nesse tema uma possibilidade de transformarem a tradição402. Como 

aponta Michele Haddad: 

 

En réalité, une évolution se manifestait dans la peinture du nu, dont nous 
verrons, au fil du tempos, se preciser les étapes. Nous en avons entrevu 
l´un des aspects, à propos du theme traditionnel de l´académie: ce point 
de départ, cet outil de travail du peintre dans le secret de son atelier, 
s´humanisait et le peintre découvrait que son modèle avait une vie propre. 
Entre ces premiers essays encore timides, oú les modèles détournent 
encore pudiquement les yeux, et le regard insolent de l´Olympia de 
Manet, qui plante ses yeux droit dans ceux de son peintre, et, à travers lui, 
dans ceux du spectateur, s´inscrit le passage de la tradition à la modernité. 
A coté des tableaux de baigneuses et de nymphes se dessine une 
iconographie moderne du nu. Les thèmes traditionnels se mettent au goût 
du jour: par exemple, le thème de la baigneuse donne naissance, sous 
l´influence du goût orientaliste, à celui, plus neuf, du bain maure. 
L´argument de l´exotisme permet enfin de montrer des nus modernes. 
D´autres sujets vont s´affirmer, qui tous justifient le nu. Le modèle dans 
l´atelier, la courtisane au lit, les femmes entre elles, ce que l´on peut 
définir globalement como des sujets baudelairiens403.  
 
 

                                                           
401 ZERNER, Henri, Op. cit., 2008. p. 109. 
402Neste ponto é interessante salientar que diferentemente do apontado pelo discurso tradicional de que os 
acadêmicos eram avessos às modernizações, ponto já trabalhado no decorrer desta disssertação, 
curiosamente, estes três casos são levados adiante por três artistas acadêmicos. Talvez alguma ressalva se 
faça à figura de Manet, visto em alguns estudos como um dos grandes renovadores da pintura. Entretanto, 
Manet partilhava deste sistema, tendo estudado na École des Beux-Arts, e sendo conhecido por 
frequentemente buscar o reconhecimento no Salon, justamente aquele certamen que acabaria por recusar 
algumas de suas telas, como Le Déjeuner sur l'herbe, realizado em 1863. 
403 HADDAD, Michele. Op cit., 1990. p. 24. 
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Embora o posicionamento de Haddad se paute por uma “evolução” na pintura de 

nu, podemos considerar que a máxima acadêmica que pregava a inserção desta 

modalidade somente quando justificável, ficou para trás. Os novos nus, modernos, 

aparecem em diversas situações, como a modelo no ateliê, a cortesã no leito, ou nus 

exóticos e mitológicos: qualquer motivo pode servir para à representação. Sobre os nus 

apresentados, modernizados em maior ou menor medida, podemos considerar que a 

despeito das reações às telasde Manet, Gérôme e Gervex, pode-se afirmar que havia um 

apreço ao nu e, inclusive, uma boa aceitação em termos de mercado dessa 

modalidade404. Sabendo do apelo público de tais trabalhos, Boime igualmente pontua as 

concessões mercadológicas que os pompiers realizavam para satisfazer o mercado, 

mesmo que isso significasse quebrar em parte com precedente arte clássica ortodoxa.  

Nos salões convivam tanto nus mais modernizados, quanto aqueles de caráter 

mais tradicional, apelidados por Haddad de “fábricas de naiades e ninfas”, por seu apelo 

aos temas mitológicos ou orientais405. Tais obras também eram eróticas, porém de um 

erotismo aceitável porque evocava lugares e tempos distantes dos espectadores; ao 

contrário dos nus de Manet e Gervex. O recurso à alegoria tornava o espetáculo do 

corpo feminino cabível dentro da moral vigente406. 

É ainda preciso observar o quanto tais obras traziam uma outra tipologia: a 

recorrente ausência masculina, quebrada por alguns casos em que essa era evocada pela 

figura do fauno ou do sátiro. Os homens, ausentes nas representações, estava porém 

muito presentes no sistema artístico que as originou, como criadores, espectadores ou 

compradores das obras. Assim, nota-se que durante as décadas de 1870 e especialmente 

                                                           
404 Sobre as aquisições de nus nos Salões, podemos considerar que havia um significativo mercado para 
esta modalidade, sobretudo no que tange às esferas oficiais. Aleksa Celebonovic cita que a tela La 
Naissance de Vénus, de Cabanel, foi adquirida por Napoleão III. CELEBONOVIC, Aleksa, op. cit., 1974. 
p. 11. Michelle Haddad aponta que anos antes, Napoleão III teria comprado a tela Nymphe enlevée par un 
faune, de Cabanel, em 1861. HADDAD, Michele. Op cit., 1990. p. 93. Assim como o diplomata Khalil 
Bey, era o proprietário de telas de nus femininos, como o Bain Turc, de Ingres, e alguns outros polêmicos, 
como Le Sommeil e L´Origine du Monde, encomendadas pelo diplomata a Courbet. HADDAD, Op. Cit. 
p. 160. Em fotografia realizada de algumas das compras do Estado no Salon de 1865, vemos dois nus 
femininos, Le Sommeil de Vénus, de Firmin Girardet e L´Enlèvement de Amymoné, de Félix-Henri 
Giacomotti. FRASCINA, Francis [et.alli]. Modernidade e Modernismo: A pintura francesa no século 
XIX. São Paulo, Cosac & Naify, 1998. p. 24.  
405 HADDAD, Michele. Op cit., 1990. p. 93. 
406 “All of these bather paintings are replete with what I would call ‘the aesthétic effect’; they are smooth, 
fetching, playful, relaxed, and strenuously removed from any context that would suggest either 
contemporaneity or the realities of urban existence, including the existence of the opposite sex. [...] There 
are rarely any men in these pictures aside from an occasional faun or satyr. The pastoral idyll represents 
only the naked female: the male presence is an absence; or, rather, it is displaced to the understood 
position of the creating artist and the consuming viewer, not to speak to the potencial buyer of the work.”. 
NOCHLIN, Linda. Op. cit., 2006. p. 19-20.  
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1880 emergem nus inovadores, os quais trazem elementos modernizadores, 

particularmente ao apresentarem os corpos em contextos da vida contemporânea407. 

Esse processo artístico participava de um processo mais amplo travado no campo social 

e político. Na Terceira República Francesa (1870-1940), os ideais de liberdade entraram 

em conflito com o ideal de dignidade pública propalado pelo regime. Chegou-se a criar 

um escritório oficial em que se regulavam as imagens que poderiam circular em 

público408. Muitas vezes a distinção pautava-se entre a diferença entre um “nu” e uma 

representação imagética que beirava a “obscenidade”409, sendo os critérios de avaliação 

e aceite ou recusa para circulação destas imagens pouco claros e previsíveis.  

O Salon, espaço privilegiado para exibição de obras de arte, foi palco de 

disputadas entre os critérios “artísticos” e “morais” para julgamento das obras. Para dele 

participar, as obras eram julgadas por júris que as escolhiam em função de seus critérios 

“estéticos”. Entretanto, uma vez aceito o trabalho, ainda assim a censura, exercida pelo 

Estado, poderia imperar. Um caso conhecido é o de Gabriel Ferrier, cuja obra aceita no 

Salon de 1880, mereceu lugar de honra na exposição. Edmond Turquet, sub-secretário 

de Belas Artes do Estado, personagem constantemente envolvido na censura de nus, 

julgou a figura insuficientemente vestida e a dispôs no alto, de modo que o público 

tivesse dificuldade de vê-la adequadamente410. 

Não só os Salons sofreram censura, mas também a imprensa. Jornais, como Le 

Courrier Français, e publicações, como Le Nu au Salon, e outros suportes, como as 

fotografias de nu, tiveram que lidar, por diversos motivos, com os censores e as suas 

restrições sobre a publicização das figuras de nu411, em um momento em que era cada 

vez mais freqüente a sua exposição e circulação412.  

                                                           
407 DAWKINS, Heather. Op cit., 2002.  p. 7. 
408 Idem, ibidem, p. 9. 
409 Idem, ibidem, p. 12. 
410 Idem, ibidem. p. 23 
411 A censura durante a Terceira República Francesa é estudada por Heather Dawkins, no capítulo 
“Decency in Dispute”.  
412  Para além das questões do gosto e consumo destas obras, na segunda metade do século o 
desenvolvimento da fotografia fez circular representações de nus, como aponta Nochlin: “While 
photography quickly took over the representation of the nude female figure and disseminated in to a 
greatly extended market of eager amateurs - including amateurs of overt pornography - this branch of 
photographic representation also made its appeal to professionals. Artists made uso of this cheap and 
convenient source of ready-made, two-dimensional models available in a wide variety of poses, often 
aping the themes of traditional art itself.”. NOCHLIN, Linda. Seurat´s Poseuses.  In: Representing 
woman. New York: Thames and Hudson, 1999. p. 225-226. 
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Justamente, esse período foi o palco dos artistas pompiers413, que tinham na 

figura feminina nua o seu tema infindável. Os pompiers, embora designados sob esse 

termo pejorativo, são os responsáveis por manter fortemente acesa a questão do nu 

feminino entre os anos 1860, até meados do século XX, não sem polêmicas, 

representando muitas vezes seus temas com exagero e violência Segundo Alberto 

Boime: 

  

The pompier was one who used a traditional classic, allegorical or 
religious subject; worked methodically in an academic-classic technique; 
generally painted on a large scale; and stretched the limits of tradition by 
using for strategy excessive action and characterization, photographic 
realism, and outlandish sentiment. Pompiers differed from their more 
orthodox confrères through their valiant attempt to rescue the grand 
tradition by infusing it with a dose of contemporary life and melodrama. 
The violence and extravagance of their scenes represents both a 
devaluation of the classical-academic tradition and an acknowledgement 
of the actual dynamic changes.414 

 

A descrição fornecida por Boime pretende enquadrar os artistas pompiers em certas 

características e recursos utilizados nas composições. Desta forma, os artistas desta 

vertente415, costumavam pintar em larga escala, fiéis à técnica clássica acadêmica, que 

era a base de seu aprendizado. Isso fornece corpos perfeitos e praticamente uma 

                                                           
413 Segundo Boime, “The meaning of the term ‘pompier’ is shrouded in ambiguity, and has been 
complicated by the generalizing of the concept to refer to all late nineteenth century painting of the non-
progressive or academic sort. Like most successful labels it works because it embraces a rich array of 
interrelated meanings.” BOIME, Albert. Op. cit., 1986. p. 91. Ainda segundo o autor, o termo 
originalmente foi derivado dos neoclassicistas que utilizavam em seus heróis gregos e romanos um 
capacete, similar aos capacetes de bronze utilizados pelos bombeiros franceses, conhecidos como 
pompiers. Ibidem, p. 94. Ainda pode designar “pompa”, termo largamente conhecido por designar 
ostentação e exagero. O termo, com outras acepções também se refere a um estilo artístico ou literário 
ultrapassado, conforme a oitava edição do Dicionário da Academia Francesa. Ibidem, p. 94. Através dos 
comentários de Jorge Gonczarowska, sobre o estudo de Jacques Thuillier, podemos ver que o autor 
tambpem assinala as possíveis origens para o termo pompier. JORGE, Marcelo Gonczarowska. 
Comentário a ‘Peut-on parler d’une peinture pompier?’, de Jacques Thuillier. 19&20, Rio de Janeiro, v. 
VI, n. 2, abr./jun. 2011. Disponível em: <http://www.dezenovevinte.net/ha/pompier_mgj.htm>.Acesso em 
outubro de 2015. 
414 BOIME, Albert. Op cit., 1986, p.  94. 
415 Podemos indicar algumas diferenças entre os artistas pompiers e os acadêmicos no sentido de alguns 
recursos e ênfases utilizados na realização das telas, como a dramaticidade explícita, entretanto, é 
importante entender a pintura pompier como uma ramificação da pintura acadêmica, como pontua 
François Derivery: “L'art pompier, s´il est bien 'un prolongement de l´art académique', tient autant de son 
appartenance à la tradition académique - théorie générale des moyens et des fins en art qu´à une 
hegemonie des institutions sur la vie artistique à un moment donné, et sans doute, pour la deuxième 
moitié du 19e siécle, à un centralisme idéologique générateur de censures. Aussi, la forme spécifique 
d´académisme qui en a résulté, si elle a valeur exemplaire, n´épuise pas les possibilités d´apparition 
d´autres académismes, sous d´autres formes, en d´autres lieux et temps, et pourquoi pas, jusque dans notre 
actualité moderne ou postmoderne.". DERIVERY, François. A propos de l´art pompier: de la 
scénographie et de ses déviances académiques. Ligeia, nº  9, outubro, 1991, p. 85. 
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obsessão com o desenho e com a correta linha dos corpos. Diferentemente dos 

acadêmicos clássicos, utilizavam efeitos exagerados em suas composições e eram 

adeptos do realismo fotográfico, utilizando muitas vezes este recurso na composição de 

seus trabalhos. Suas composições, concebidas, muitas vezes de forma a acentuar a 

dramaticidade das cenas, frequentemente esbarravam em violência e exageros. A 

tradição clássica de que eram caudatários e da qual faziam uso, incluindo elementos de 

uma contemporaneidade, sobretudo nos temas apresentados, segundo Boime, representa 

ao mesmo tempo uma desvalorização da tradição acadêmica clássica, mas também o 

reconhecimento da dinâmica de mudanças de seu tempo416. 

Sobre o nu feminino, Boime pontua que: “Pompier painting was generally 

antifeminist in its manipulation and objectification of the female body. Often the 

classical trappings were no more than a pretext for a misogynist viewpoint.”417. Para 

além da postura objetificada com que enxergavam a mulher, em alguns casos, a pintura 

pompier frequentemente dialogava com elementos de seu tempo, como o racismo e o 

imperialismo do XIX, segundo o autor: 

 

The imperialism and racism of the late nineteenth century regularly enter 
into pompier imagery and its often linked with virile adventurism and 
anti-feminism. Here, pompier modernist was predicated on the excess of 
global investment and colonial expansion, the dark side of Belle 
Époque.418 

 

O lado obscuro da Belle Epoque poderia ser apreendido por algumas pinturas 

pompiers, que para além de seu contexto imediato, relacionado às questões do 

imperialismo do fim do século e a representação feminina que, via de regra, trazia em 

seu bojo discussões morais e sociais, ainda flertava com as questões científicas 

associadas ao cientificismo racial do fim do século XIX. 419. 

                                                           
416 “This attempt to give theirs works the feel of modernity through wild enthusiasm and prodigious scale 
or action made them more experimental than their colleagues, and in a very real sense they perceived 
themselves as mediating between the forms and content of the tradition and the modernistic experiments 
of the avant-garde”. BOIME, Albert, Op. cit., 1986. p. 94. 
417 Idem, ibidem, p. 96. 
418 Idem, ibidem, p. 96. 
419 Boime, comentando a pintura de Jules Arsène Garnier, L´épave (The Shipwreck), realizada em 1873, 
aponta elementos evidentes de racismo e sexismo. Após um naufrágio, uma mulher nua, em pose 
reclinada está em uma praia em meio aos restos do naufrágio. Os cabelos estão espalhados e a única 
evidência de sua vestimenta reside em um vestido branco que ainda aparece preso ao braço. Deitada e 
imóvel, com os olhos semi-cerrados e possivelmente, impossibilitada de se levantar, a mulher é observada 
com curiosidade por dois nativos negros, cuja tonalidade do corpo faz intenso contraste com a alvura de 
sua pele. Os outros personagens nativos estão parcialmente vestidos, utilizam adereços de penas 
coloridas, colares com dentes, e demais adereços no nariz e orelhas. A interpretação desta obra, para além 
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A questão que o nu destas narrativas colocava, frequentemente, estava pautado 

pelas noções de gênero, classe e exploração racial420. Boime vai ainda mais longe 

quando considera que estas figuras, mulheres e nativos, tendo como base as teorias 

científicas, eram a base de servidão do homem branco e europeu do fim do século 

XIX 421. Para além das representações, a questão de classe e de gênero estava centrada 

justamente no fazer artístico, sobretudo na figura das modelos422. 

Por tudo o que foi exposto, podemos considerar que a arte acadêmica francesa 

passava por intenso debate na segunda metade do século XIX, debate este fomentado, 

em grande parte pela representação do nu feminino nos salões, seus limites 

representativos, sopros de renovação e tentativas de inseri-lo em narrativas e contextos 

contemporâneos. O grupo, entretanto, que levou isso adiante de forma quase radical, os 

artistas pompiers, atuaram, sobretudo, no fim do século XIX e início do XX.  

No início do novo século, o nu feminino vai pouco a pouco se descolando das 

narrativas mitológicas e distantes para figurar em uma contemporaneidade visível. Por 

sua vez, isso não impede que os artistas ainda tenham a ânsia de associar as suas telas à 

narrativas que “disfarcem” o nu, como fará Virgílio Maurício em sua produção francesa.  

 

 

                                                                                                                                                                          

dos elementos já citados, possivelmente residia na influência das teorias de Darwin “The solution to this 
enigmatic work lies in the spread of Darwinian theory in the 1870s. It not only provided justification for 
colonizing "inferior" peoples - i. e. peoples presumed to be in early stage of the evolutionary process, but 
also suggested that inequality between men and women, like racial inequality, was an inevitable fact of 
nature.”. Ibidem, p. 96. 
420 Como pontua Stephanie Dahn Batista, “No entanto, os corpos falantes – esses corpos representados - 
não são neutros, mas sim receptáculos de inscrições discursivas de gênero, de raça, de classe, de poder.”.  
BATISTA, Stephanie Dahn, Op. cit., 2011. p. 2. 
421 BOIME, Albert. Op. cit., 1986.  p. 96. 
422  Como salienta Dawkins, as mulheres no papel de modelos, sendo a maioria delas da classe 
trabalhadora, participavam da elaboração das figuras de nus femininos, entretanto, na condição de 
retratadas.O sujeito do olhar e do discurso é o artista, conjugado no masculino “Women were involved in 
making and marketing images of the nude in the early Third Republic, but retrieving their perspectives on 
the genre of the nude or on the industry in images of women is no easy matter. Working-class woman 
were central to the genre as models, but cultural stratification denied them the means to represent their 
particular view of modelling or of the nude. Models were instead represented by the artists, which meant, 
generally, according to the cultural agendas of another gender and class. When it came to the nude, 
working-class woman were the mute recipients of the look not practitioners engaged in a critical or 
criative practice. Seen from this perspective, the nude was a depressing symbol - an icon of mute 
acquiescence to a masculine gaze and a cultural hierarchy.”. DAWKINS, Heather. Op. cit., 2002. p. 86. 
Em capítulo posterior “Woman and the Fine Art of the Nude”, a autora vai discutir como as mulheres 
artistas estavam em larga desvantagem para trabalhar o tema do nu na arte, uma vez que as restrições 
institucionais, fez com que a especialização neste tema fosse considerada um desafio a autoridade e ao 
privilégio.  
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3.2 Despir o corpo feminino 

 

O término do século XIX não determinou o fim de uma produção artística 

pautada pela tradição proveniente das academias. Mesmo após o advento do 

impressionismo, que balançou as estruturas da produção acadêmica, o “realismo 

burguês” adentrou o século XX ainda com força, coexistindo com as vanguardas. 

Segundo Celebonovic:  

 

Bourgeois Realism, the art pompier which was to attract the fury of 
everyone who wanted to liberate colours and forms, did not appear until 
after 1860 and enjoyed public favour until the beginning of the following 
century. After this period, in a different and rather subdued form, works 
of this genre continued to occupy a place in the artistic life of the pre-war 
period and even later423 

 
Pela afirmação de Celebonovic, podemos perceber que os temas realizados pelos 

pompiers, entraram no novo século com força e ainda correspondendo a um gosto 

artístico ainda existente no período. Batista assinala que um elemento fundamental da 

arte pompier ainda permanecia presente, e não só circunscrito a esse “grupo” artistico.  

 

Isso significa que o leitmotiv da narração, o erotismo, permanece, e se 
apresenta na virada do século com o advento das vanguardas, cada vez 
mais desveladas; os elementos constituintes de um texto fundador são o 
espaço contemporâneo e o tempo simultâneo dentro do cotidiano da 
vida moderna com todas as suas inquietações, assimetrias e 
contradições.  Eis uma narrativa inscrita num corpo moderno que tem 
como elo uma controvérsia ideológica sobre o tradicional e o novo que 
move todo o campo da arte, e além deste, outros bens simbólicos da 
sociedade, a nudez feminina como expressão do gosto da cultura 
burguesa.”424 

 
 

 
Se o corpo e erotismo são preocupações presentes tanto nas vanguardas425 quanto na 

arte em franco diálogo com a tradição acadêmica, podemos questionar o que determina 

as escolhas de um artista? Durante algum tempo, os artistas acadêmicos, de um modo 

                                                           
423CELEBONOVIC, Aleksa. Op. cit., 1974. p. 24.  
424 BATISTA, Stephanie Dahn. Op. cit., 2011. p. 67 
425 Nesse sentido, o livro Le nu de Gauguin à Bonnard mostra como o corpo, sobretudo o corpo feminino, 
continua sendo parte privilegiada do pensamento de artistas vanguardistas como Gauguin, Bonnard, 
Rodin, Picasso ou Matisse. SERRANO, Veronique. Le nu de Gauguin à Bonnard: Ève, icône de la 
modernité? Paris, Musée Bonnard, 2013. 
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geral, foram acusados de não perceberem as vanguardas. Sobre isso, Ana Paula Simioni 

pontua:  

Freqüentemente, a viagem desses artistas de orientação acadêmica foi 
descrita como insensível às novidades da cena artística parisiense ou 
incapaz de incorporá-las. Novidade, neste caso, aparece como sinônimo 
de vanguarda. Tal perspectiva historiográfica assenta-se em determinadas 
balizas, de orientação modernista, que foram responsáveis por introduzir 
fissuras específicas no campo artístico. Os impressionistas foram alçados 
à condição de “vanguarda” e, como tal, sujeitos das inovações que 
invadiram os finais do século XIX, sobretudo por seu antiacademismo; 
por outro lado, existiam aqueles outros, genericamente rotulados como 
“acadêmicos”, que teriam sido apáticos às mudanças.426 

 

  

Atentanto para o caso da argentina, Laura Malosetti Costa, ao estudar os 

artistas de Buenos Aires que também iam à Europa na virada do século XIX para o XX, 

coloca a questão das “escolhas” dos artistas:  

 

Cuestionando aquella supuesta “desinformación” o “ceguera” de estos 
artistas podemos considerar sus elecciones como gestos deliberados que 
resultan de una toma de posición respecto de las problemáticas del arte, la 
política y la sociedad en el medio al que pertenecían y que constituía su 
permanente punto de referencia. Es preciso pensar las decisiones 
implícitas no sólo en el hecho de realizar tales obras, sino tambiém en la 
elección de determinados ámbitos para la legitimación de las mismas, en 
términos de construcción de uma modernidad em la periferia.427 

 
 

Pelo que afirma a autora, os pintores e escultores da transição do XIX para o XX, 

tomavam posições deliberadas frente aos debates e soluções, não só artísticas, como 

sociais e políticas de seu tempo, nos convidando a pensar sobre as eleições dos artistas 

em realizar determinadas obras ou, igualmente, os âmbitos de sua legitimação. Ou seja, 

longe estavam de uma suposta “desinformação” ou “isolamento” em relação ao período. 

Tal recurso se faz necessário, uma vez que, como afirma Batista retomando a análise de 

Arasse: “o tempo das formas e da história da arte não é um tempo linear, é uma 

“superposição de presentes longos...um conflito de precocidades, de atualidades e de 

atrasos”428. 

                                                           
426 SIMIONI, Ana Paula Cavalcanti. Op. cit., 2005. p. 363. 
427 COSTA, Laura Malosetti. Los primeros modernos: Arte y sociedad en Buenos Aires a fines del siglo 
XIX. Buenos Aires: Fondo de Cultura Economica, 2001. p. 24. 
428 BATISTA, Stephanie Dahn. Op. cit., 2011. p. 23. 
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Assim, deve-se pensar a história da arte não como um discurso linear ou 

sucessivo, mas sim sujeito a sobreposição de temporalidades e de estilos. Não há um 

caminho inequívoco a ser seguido, mas uma pluralidade de caminhos, em que o artista 

escolhe deliberadamente a linha representativa que melhor se adequa aos seus objetivos.  

Tal colocação é fundamental para entender as escolhas estilísticas de Virgílio 

Maurício. Quando este chega à França, leva um repertório estilístico desenvolvido nos 

seus anos como aluno de Rosalvo Ribeiro. Uma vez na capital parisiense, rapidamente 

opta por uma temática que faria seu nome receber algum destaque, a saber, a pintura de 

nu. Para realizar-se nesse gênero contava com modelos contraditórios, como vimos. A 

qual deles teria se filiado? O que motivara suas escolhas? Para responder a tais 

questões, procuraremos situá-la no contexto das obras expostas nos as Salons da Société 

des Artistes Français, dos quais participara.  

Em um primeiro momento, podemos nos questionar o motivo que levou 

Maurício a optar pela pintura de nu. Um dos motivos principais era o fato de que, 

mesmo no século XX, a aceitação desta modalidade era garantida no Salon da Societé 

des Artistes Français. Antônio Parreiras na França era conhecido como um pintor de 

nus, cuja produção era exclusiva para exibição em Paris, enquanto não os produzia no 

Brasil. Parreiras fala sobre o Salon e o envio dos nus em suas memórias: 

 

 
Como havia feito na primeira vez que tinha estado em Paris, diariamente 
tinha um modelo para estudo, todas as manhãs. 
O resto do dia dedicava à execução de trabalhos encomendados como 
então fazia com a Fundação do Rio de Janeiro. 
Logo ao chegar havia começado dois nus de tamanho natural. 
Alternadamente iam os dois quadros sendo concluídos ao mesmo tempo. 
Ao aproximar-se o Salon estavam ambos concluídos. 
_ Envia um deles, disse-me um dia Essemel [escultor com ateliê em 
frente ao de Parreiras em Paris]. 
_ Para qual Salon? 
_ Para o “Nacional”, onde estão Rodin, Meissonier, Roll, Bonnat, 
Lhermitte, Puvis de Chavannes, Carolus Duran e outros grandes mestres. 
_ E se for recusado? 
_ Não faz mal, grandes artistas o têm sido; Puvis foi muitas vezes. Millet 
também, outros, e outros. 
Mandei emoldurar os dois nus. 
_ Qual devo mandar, Essemel? Fantasia ou Frinéia? 
_ Manda o pior. 
_ O pior? 
_ Sim, entrará com mais facilidade... 
_ Não compreendo. 
_ É bem fácil. Se mandas o melhor, a inveja, o despeito, o temor do 
confronto, a facilidade de ser adquirido, te fecharão as portas do Salon. 
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_ Qual! Pois aqui num meio tão vasto, há também quem assim proceda? 
_ Tanto há que se recusou obras que hoje estão no Louvre?! 
_ Mas afinal estão no Louvre?! 
_ Sim, porque lá se entra depois que se morre... 
Segui o conselho. Acreditava na sinceridade do velho artista e ainda mais 
na sua colossal experiência. 
Enviei o Fantasia. 
Durante longos dias, em aflitiva expectativa, esperei o julgamento. 
O salon fazia-me medo. Recusado, temia a dúvida que nasceria em minha 
alma. 
Afinal chegou o dia. 
O meu quadro fora aceito por unanimidade de votos pelo Júri da 
Nacional. 
Pela segunda vez um artista brasileiro conseguia a difícil entrada naquele 
Salon onde não imperava o empenho, onde não se impunha a proteção de 
Embaixadas. Visconti e Parreiras foram esses artistas. 
Não devo ocultar que foi imenso o meu júbilo. 
Deu-se ainda uma circunstância que ainda mais justificou a minha 
alegria: o meu trabalho de estréia foi colocado na – [cimaise – o que só se 
obtinha depois de anos de Salon. 
Iniciando-me como pintor de nu, tive que continuar a expô-los e assim fiz 
sempre – com 'Fantasia' em 1907, com 'Frinéia' em 1909, 'Dolorida', em 
1910, 'Flor Brasileira', em 1913, 'Nonchalance' em 1914, 'Modelo em 
repouso', em 1920. 
Na Europa ninguém me conhece senão como pintor de nu. Nunca enviei 
ao Salon uma paisagem – a não ser Calme du Soir."429 
 

 
Pelo texto de Parreiras, podemos perceber qual era a sua dinâmica de trabalho em Paris, 

e reforçar algumas questões que já foram apontadas no decorrer deste trabalho. Ao 

questionar qual obra deveria enviar ao Salão, não titubeia, sendo realizados dois nus 

para este fim430. Parreiras, assim como Maurício, se inicia nas exposições nos Salons 

franceses com um trabalho de nu feminino. Podemos ainda aventar a hipótese da 

importância de se apresentar um trabalho nestes circuitos. Se uma participação e 

eventual premiação em um dos Salões franceses no início do século XX pode ser 

relativizada no caso francês, com a abertura de outros circuitos e sistemas para 

apresentação e extroversão de obras, e pela presença massiva das vanguardas que vão 

acabar forçando outras formas de extoversão que não a nos circuitos oficiais, para um 

artista brasileiro, este evento dificilmente poderia ser relativizado.  

 Como aponta Parreiras, após o envio “Durante longos dias, em aflitiva 

expectativa, esperei o julgamento. O salon fazia-me medo. Recusado, temia a dúvida 

que nasceria em minha alma.”, ao passo que ao ser aceito, indica de forma vitoriosa que 
                                                           
429 PARREIRAS, Antonio. História de um pintor contada por ele mesmo: Brasil - França / 1881 -1936. 
3ed. Niterói: Niterói Livros, 1999.  p. 139-40. Atualização gramatical realizada pela autora. 
430 “Durante suas estadias em Paris o artista lança-se a outro gênero pictórico: os nus femininos que lhe 
abririam as portas do Salon Nationale des Beaux-Arts.”. STUMPF, Op. cit., 2014.  p. 64. 
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“Pela segunda vez um artista brasileiro conseguia a difícil entrada naquele Salon onde 

não imperava o empenho, onde não se impunha a proteção de Embaixadas. Visconti e 

Parreiras foram esses artistas.”. O artista sublinha, portanto, que o sistema francês era 

confiável, uma vez que não imperava a proteção de seus candidatos. Parreiras finaliza as 

suas memórias sobre este evento salientando que na Europa ninguém o conhece a não 

ser como um pintor de nus, deixando evidente o paradoxo de ser conhecido como um 

pintor de nus na França e um paisagista no Brasil. Partimos agora para a questão de 

Maurício que, em certa medida, é similar à de Parreiras. Tendo sido conhecido como 

um pintor de nu, vamos esboçar quais são as filiações a que submete quando adentra o 

tema da representação do corpo feminino.   

Quando Maurício expõe o seu primeiro nu em 1913, no Salon da Societé des 

Artistas Français, o nu ainda imperava com força nesse sistema, sendo facilmente 

identificáveis dois tipos de produção, as da vertente mitológica/ orientalista e a dos nus 

contemporâneos, sem a filiação necessária à alguma narrativa  do passado. O primeiro 

tema que escolhe para o seu quadro Après de rêve é o nu feminino reclinado, o qual não 

possui um fundo mitológico ou espacialmente distante, nem mesmo pelo título, 

portanto, poderia se enquadrar em um nu contemporâneo. Entretanto, quais são os 

modelos para Maurício realizar este quadro? Muitos deles podem estar alocados em 

temas mitológicos realizados por outros artistas, sendo o nu reclinado um tema utilizado 

vastamente pelos artistas em trabalhos de nu feminino. 

Há que se notar que havia una circularidade de modelos e poses de nus 

femininos, sendo que muitas obras nos Salões podem claramente manifestar o emprego 

de soluções utilizadas por trabalhos anteriores, configurando convenções específicas. 

Em um primeiro momento, podemos pensar que seu quadro retrata um nu em ambiente 

fechado. Muitos artistas utilizavam este recurso para fazer representar os seus nus. 

Pouco antes de Maurício apresentar o seu trabalho em 1913, temos toda uma sorte de 

nus femininos reclinados apresentados no mesmo Salon da Société des Artistes 

Français, sobretudo próximo da década de 10.  
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[imagem 3.3] André Félix Roberty. Nonchalance. Exposta no Salon des Artistes Français de 1908. 
Crédito fotográfico: (C) RMN-Grand Palais / François Vizzavona 

 
 

 
[imagem 3.4] Gaston Noël Basile. Etude de nu. Exposta no Salon des Artistes Français de 1911. Crédito 
fotofráfico: (C) RMN-Grand Palais / François Vizzavona 
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[imagem 3.5] Gustave Brisgant. "Amoroso" . Pastel exposto no Salon des Artistes Français de 1911. 
Crédito fotográfico: (C) RMN-Grand Palais / François Vizzavona 
 

 

 

 

 
[imagem 3.6] Etienne Albert Eugène Joannon. Lassitude. Exposta no Salon des Artistes Français de 
1911. Crédito fotográfico: (C) RMN-Grand Palais / François Vizzavona 
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[imagem 3.7] Alexandre Jacques Chantron. Danaé. Exposta no Salon des Artistes Français de 1908. 
Crédito fotográfico: (C) RMN-Grand Palais / François Vizzavona 
 

 

 
[imagem 3.8] Gustave Brisgant. Rêverie. Exposta no Salon des Artistes Français de 1910. Crédito 
fotográfico: (C) RMN-Grand Palais / François Vizzavona 
 

 

 
[imagem 3.9] Charles Michel. Le Collier de jais. Exposta no Salon des Artistes Français de 1909. 
Crédito fotográfico: (C) RMN-Grand Palais / François Vizzavona 
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[imagem 3.10] Claude Alexandre Berthault Lucien. Sommeil: femme nue, 1910. Exposta no Salon des 
Artistes Français de 1910. Crédito fotográfico: (C) RMN-Grand Palais / François Vizzavona 
 

 
[imagem 3.11] Carolus-Duran. Volupté, 1904. Exposta no Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts 
de 1905. Crédito fotográfico: (C) RMN-Grand Palais / François Vizzavona / reproduction RMN 
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[imagem 3.12] Etienne Albert Eugène Joannon. Lassitude. Exposta no Salon des Artistes Français de 
1911. Crédito fotográfico: (C) RMN-Grand Palais / François Vizzavona 
 

 
[imagem 3.13] Henry Farré. La Belle à la rose; étude de nu. Exposta no Salon des Artistes Français de 
1911. Crédito fotográfico: (C) RMN-Grand Palais / François Vizzavona 
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[imagem 3.14] Charles Michel. Le Collier de jais. Exposta no Salon des Artistes Français de 1909. 
Crédito fotográfico: (C) RMN-Grand Palais / François Vizzavona 
 

 
[imagem 3.15] P. Lopez-Buchardo. Etude de nu. Exposta no Salon des Artistes Français de 1911. 
Crédito fotográfico: (C) RMN-Grand Palais / François Vizzavona 
 

 
[imagem 3.16] Armand Coudert. Jeune fille. Exposta no Salon des Artistes Français de 1909. Crédito 
fotográfico: (C) RMN-Grand Palais / François Vizzavona 
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[imagem 3.17] Emmanuel Michel Benner, dito Many. Rêverie. Exposta no Salon des Artistes Français 
de 1907. Crédito fotográfico: (C) RMN-Grand Palais / François Vizzavona 
 

 
[imagem 3.18] Carmina Gagarine-Stourdza. Endormie. Exposta no Salon des Artistes Français de 1912. 
Crédito fotográfico: (C) RMN-Grand Palais / François Vizzavona 
 

 
[imagem 3.19] Cécile Paul-Baudry. Fumeuse d'opium. Exposta no Salon des Artistes Français de 1912. 
Crédito fotográfico: Photo (C) RMN-Grand Palais / François Vizzavona 
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Pelas imagens apresentadas, podemos considerar a utilização de poses e o 

posicionamento dos corpos similares, bem recorrentes, indicando uma circularidade dos 

modelos de representação do nu. As telas “Amoroso”, Lassitude, La Belle à la rose; 

étude de nu, Jeune fille e Fumeuse d'opium, demonstram um posicionamente corporal 

que seria retomado no Après le rêve. Já os longos cabelos espalhados, elemento que se 

repete na tela de Virgílio Maurício seria presente em Fumeuse d'opium, “Dânae”, 

Lassitude, La Belle à la rose; étude de nu e Jeune Fille. O cenário, com panejamentos 

abundantes não só no leito, mas como também em uma espécie de cortina atrás das 

personagens é elemento presente em Jeune Fille, Étude du nu, “Dânae”, La Belle à la 

rose; étude de nu, Lassitude, e Sommeil; femme nue. Já o tema do onírico e do sonho 

aparecem em Endormie, Rêverie e Sommeil; femme nue. 

 Para as demais obras, lembrando que estes exemplos não correspondem à 

totalidade das representações de nus femininos reclinados no período, podemos verificar 

que a passagem dos nus ao século XX, propiciou um desapego à tradição, no sentido da 

representação estritamente mitológica ou de narrativas distantes. Muitas obras 

denominadas somente “Estudo de nu”, Jeune Fille, ou com referência ao estado das 

personagens, por exemplo, demonstram um descolamento maior ainda da pintura de nu 

dos temas clássicos, embora a “naturalização” do estado do nu feminino persista nestas 

representações de início de século. 

Entretanto, os exemplos fornecem subsídios para que possamos apontar a 

circularidade dos modelos de nu feminino, uma vez que, Maurício provavelmente, 

buscou referências em artistas mais tradicionais para a realização de seu primeiro nu 

feminino de grandes dimensões. É possível que Maurício tenha buscado referências em 

artistas consagrados do período431. 

Entretanto, uma das hipóteses mais marcantes recai no trabalho de Paul Albert 

Laurens. A ligação de Maurício com a família Laurens já foi tratada no primeiro 

capítulo. Entre as pinturas de Laurens retratando temas mitológicos, temos as ninfas 

marítimas de Caresses de la vague: 

 

                                                           
431 As indicações a seguir são colocadas como hipóteses, uma vez que algumas obras apresentadas a 
seguir possuem poucas informações que permitem uma datação segura, não sendo possível afirmar com 
propriedade que estas obras foram realizadas antes do Après de rêve, e que Maurício as tenha visto.  
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[imagem 3.20] Paul-Albert Laurens. Les caresses de la vague.  Óleo sobre tela, circa 1891. Localização 
desconhecida. Fonte: http://warburg.chaa-unicamp.com.br/obras/view/8219.  
 

Essaa obra foi exposta no Salon da Société des Artistes Français em 1891, mas não 

sabemos se Mauricio teve acesso à tela em visitas ao ateliê da família Laurens. De todo 

modo, salta aos olhos a semelhança entre o desenho do nu feminino de Après de rêve e a 

figura deitada de Les caresses de la vague. Os cabelos desalinhados, a proximidade do 

rosto com o ombro direito, a postura do tronco inclinado para o lado esquerdo, fazendo, 

assim, levantar o seio esquerdo e a mão direira próxima ao seio, demonstram escolhas 

semelhantes de Maurício, se tomarmos a obra de Laurens como base para o Après le 

rêve.  A parte inferior do corpo igualmente demonstra grandes semelhanças entre as 

duas telas. As pernas e pés estão praticamente na mesma posição, com soluções de 

desenho muito semelhantes. O desenho dos dedos do pé direito são totalmente 

semelhantes, assim como a solução de esconder parcialmente o pé esquerdo da 

personagem, deixando somente os últimos dedos aparentes. A expressão de ambas é de 

um contentamento alheio aos observadores da pintura. A ninfa marítima de Laurens 

mantém os olhos desviados do observador, em seu prazer de sentir as carícias 

provocadas pelas ondas. Já a personagem de Maurício, parece refletir, igualmente alheia 

ao espectador, sobre seu sonho após despertar. Para além disso, o movimento das ondas 

que circundam as ninfas pode ter sido substituído pelos panejamentos no interior do 

ambiente em que a personagem de Mauricio está alocada. Tais conjuntos de soluções 

nos parecem indicar que em algum momento, Mauricio tomou conhecimento desta tela, 

utilizando recursos semelhantes para elaborar a sua personagem onírica. 
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[imagem 3.21] Henri Gervex. La naissance de Vénus, 1907. Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la 
Ville de Paris. Crédito fotográfico: (C) RMN-Grand Palais / Agence Bulloz 
 

Outra fonte de inspiração para Maurício pode ter sido a tela La naissance de 

Vénus, de Gervex, produzida em 1907. Nesta representação, encontramos similaridades 

entre o tronco da Vénus e a figura do Après le rêve, sobretudo na forma em que a deusa 

apóia a cabeça em seu ombro direito, deixando o antebraço bem visível na composição. 

Além disso, temos, novamente, a opção pelo seio esquerdo despontado e os cabelos 

desalinhados e espalhados. 

Recursos similares do posicionamento do corpo são utilizados por Bouguereau, 

artista de grande destaque em seu tempo, em seu quadro de mesmo tema, L´Océanide. 
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[imagem 3.22] Bouguereau William-Adolphe. L'Océanide, 1904, óleo sobre tela. Musée des Beaux-Arts 
de La Rochelle 
 

 

 Outra possibilidade de inspiração para Maurício de modo a encontrar soluções 

semelhantes para o seu nu é o artista Léon Comerre, cujo trabalho Maurício sempre 

demonstrou ser um admirador432. Comerre produziu muitos nus femininos, inclusive 

contemporaneamente à permanência de Maurício na França.  

 

                                                           
432 Maurício, em seus artigos na imprensa, como crítico, elogiava os trabalhos de Comerre. Dedica um 
capítulo de seu livro “Algumas Figuras” a León Commere, artista que admira, sobretudo, pela produção 
de nus. Comentando a tela La pluie d´or, comenta: “Observo neste trabalho uma grande perfeição de 
desenho e uma harmonia absoluta de colorido. Os panejamentos estão executados com muita 
simplicidade, a parte decorativa segue a mesma directriz. Tudo é belo e simples.”  MAURÍCIO, Virgílio. 
Algumas Figuras. Rio de Janeiro: Typ. E Lith. Pimenta e Mello e C, 1919. p. 84. 
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[imagem 3.23] Léon François Comerre. L'Araignée. circa 1905. Compra do Estado para o Musée du 
Luxembourg. Photo (C) Musée d'Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt 

 

Em L´Araignné, vemos um nu feminino reclinado na natureza, em meio à 

folhages e árvores. A personagem repousa despreocupadamente sobre uma larga teia de 

aracnídeo. Longe de se tratar de uma situação de perigo, Comerre retrata a mulher na 

figura da própria aranha, como indica o título. Algumas soluções para esta figura 

lembram a tela de Paul Albert Laurens, como a posição da parte inferior do corpo, com 

as pernas e pés similares, o seio esquerdo despontado por conta da torção do tronco, e 

os cabelos desalinhados e espalhados. A personagem de Comerre, entretanto, não desvia 

o olhar de seu observador, encarando-o de forma consciente. Possivelmente, esta tela 

também pode ter servido de inspiração para Maurício, dada a proximidade assinalada 

entre o jovem artista e Comerre. 

Para além de todas as referências, é impossível não falar da obra matriz, que 

forneceu modelo para o nu feminino reclinado por décadas, Naissance de Vénus de 

Alexandre Cabanel, a qual havia sido apresentada no Salon de 1863, sendo adquirida 

por Napoleão III, obtendo assim grande destaque em seu tempo. 
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[imagem 3.24] Alexandre Cabanel. Naissance de Vénus, 1863, Paris, Musée d'Orsay. Crédito 
fotográfico: (C) RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski 

 

No mesmo Salon em que Maurício expõe o seu nu reclinado, outros artistas 

igualmente optam por este tipo de representação433, dentre os quais destacamos as telas 

de Alexandre Chantron, León Comerre, Adrien Tanoux434: 

                                                           
433 Em 1913 foram expostas as seguintes pinturas genuinamente de nus femininos, ou composições 
contendo nus femininos (salientamos que este levantamento não corresponde à totalidade de nus 
femininos na ocasião, mas aqueles que foram possíveis levantar através de avidencias de que se tratavam 
realmente de nus femininos): Avant la représentation, Guillaume, R. M. (1876-?); Baigneuse, Réol, Marie 
Marguerite (1880-1963); Surprises, Mondineu, Jean-Etienne (1872-1940); Au repos, Penot, Albert Joseph 
(1870-?); Nymphe endormie, Mercié Antonin (1845-1916); Printemps, Chantron Alexandre Jacques 
(1842-1918); "Il m'aime", Zwiller Marie-Augustin (1850-1939); Nu, Vergeaud Jean Antoine (1876-?); Le 
Liseron, Chantron Alexandre Jacques (1842-1918); Baigneuse, Vasselon Marius (19e siècle-20e siècle); 
La Sandale, Montassier Henri (1880-1946); Fleur d'Andalousie, Comerre Léon François (1850-1916); Le 
bain, Scalbert Jules (1851-20e siècle); Nue, Ritman Louis (1889-1963); Suzanne, Roberty André Félix 
(1877-1963); Toilette, Roganeau François Maurice (1883-1973); La Légende des Saintes-Maries-de-la-
Mer, Fould Consuelo (1862-1927); La Douche irisée, Alleaume Ludovic (1859-1941); Femme nue, Cool 
Gabriel de (1854-?); En Rangeant, Landau Emilie (19e siècle-20e siècle); Extase, Brisgand Gustave (vers 
1880-1944); Etude de nu, Berthon Maurice Alexandre (1888-1914); Nonchalance, Collin Raphaël (1850-
1916); Les Charités: essai d'harmonie, Calbet Antoine (1860-1944); Chasseresses, Cazes Clovis (?-1922); 
Baigneuses à Venise, Faugeron Adolphe (1866-1944); Les Naufrageurs, Boutigny Paul Emile (1854-
1929); L'Incendie de Persépolis, 330 av. J.C., Rochegrosse Georges Antoine (1859-1938); Leurs jouets, 
Girardot Georges Marie Julien (?-1914); Ruines, Bécat Paul Emile (1885-1960); Devant la poudreuse, 
Maliquet Claire (1884-1964); Le Pied blessé, Allard Fernand (dit), Allard-l'Olivier Fernand (1883-1933); 
Petit lever Hippolyte-Lucas Marie Felix (1854-1925); Nuitsereine, Hippolyte-Lucas Marie Felix (1854-
1925); L'Ame et le corps, Ferrier André Gabriel (19e siècle-20e siècle); Vision intime: étude de nu, Dufau 
Clémentine-Hélène (1869-1937), Hélène Dufau (dite); L'Enlèvement d'Europe, Courselles-Dumont Henri 
(1856-?); Le pendentif, Tabary Emile (19e-20e siècle); Nus, Tavernier Julien Louis (1879-20e siècle); 
Farniente, Tillier Paul Prosper (1834-19e siècle); Fleur du mal, Tanoux Adrien Henri (1865-1923); 
Quiétude, Scalbert Jules (1851-20e siècle); Léda, Scalbert Jules (1851-20e siècle); Après le bain, Smith-
Champion Madeleine (19e siècle-20e siècle); Après le bain, Costilhes André Eugène (1865-?); 
"Nonchalance", Bivel Fernand Achille Lucien (1888-1950); Femme couchée, Bedorez Jean Louis Marie 
(19e siècle-20e siècle); Joies d'été, les baigneuses, Buzon Frédéric Marius de (1879-1958); "Se coiffant", 
étude de nu, Callot Henri Eugène (1875-1956); Préparatifs pour le bal des Quat'z-Arts, Coutts Gordon 
(1875-1937); La Rafale, Quinsac Paul François (1858-?); La Grenouille, Zier Edouard (1856-1924); 
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[imagem 3.25] Alexandre Jacques Chantron. Le Liseron. Exposta no Salon des Artistes Français de 
1913. Crédito fotográfico: (C) RMN-Grand Palais / François Vizzavona 

 

 
[imagem 3.26] Léon François Comerre. Fleur d'Andalousie. Exposta no Salon des Artistes Français de 
1913.  Photo (C) RMN-Grand Palais / François Vizzavona 

                                                                                                                                                                          

Danseuse de Pompéi, Lenoir Charles Amable (1861-?); Panneau décoratif destiné à l'hôtel de ville de 
Toulouse, fragment, Laurens Paul Albert (1870-1934). Salientamos que as telas de Claire Maliquet e 
Emily Tabari hoje integram o acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo.  
434 Destacamos estes artistas por diversos motivos, Adrien Tanoux por ter investindo o seu nu reclinado 
de elementos orientalistas, indicando um elemento ainda em voga, Comerre por ser um dos artistas que 
Maurício busca inspiração e rende admiração, e Chantron, por apresentar um nu feminino disposto sobre 
uma planta denominada Le liseron, que dá nome ao quadro, e que em francês, pode ter interpretação 
dúbia, demosntrando certa ironia e dubiedade quanto à figura ali representada. Salientamos que na 
seleção apresentada acima, vemos que as representações  
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[imagem 3.27] Adrien Henri Tanoux. Fleur du mal, 1913. Exposta no Salon des Artistes Français de 
1913. Crédito fotográfico: (C) RMN-Grand Palais / François Vizzavona 

 
 

No ano seguinte, como já apontamos, Maurício expõe L´Heure du goûter, uma 

composição com cinco nus femininos. Composições de nus femininos em grupo eram 

presentes nos Salões, entretanto, podemos apontar que eram inferiores numericamente 

aos nus femininos reclinados e adotados, sobretudo, para o desenvolvimento de temas 

mitológicos, como apontam os exemplos a seguir: 
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[imagem 3.28] Adolphe Lalire. La Ronde dessirènes. Exposta no Salon des Artistes Français de 1909. 
Crédito fotográfico: (C) RMN-Grand Palais / François Vizzavona 

 
 

 
[imagem 3.29] Adolphe Lalire. Sirènes lutinées par des Amours. Exposta no Salon des Artistes Français 
de 1911. Coleção particular 

 
 
 

 
[imagem 3.30] Henri Eugène Delacroix. L'Heure dorée, 1910. Exposta no Salon des Artistes Français de 
1910. Crédito fotográfico: (C) RMN-Grand Palais / François Vizzavona 
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[imagem 3.31] Adolphe. Lalire. Les Sirènes reçoivent la visite des muses. Exposta no Salon des Artistes 
Français de 1912. Crédito fotográfico: (C) RMN-Grand Palais / François Vizzavona 

 
 
Pela seleção de imagens de nus femininos apresentados, isolados ou em grupo, 

podemos perceber que esta modalidade permanecia ainda em vigor no início do século, 

embora as soluções se alterem. Os nus reclinados individuais, são maioria, e embora 

alguns ainda mantenham o lastro narrativo/mitológico, outros já se destacam por 

elementos que atestam a sua contemporaneidade de forma evidente, tanto nas escolhas 

de representação, nus sem lastro mitológico se divertindo em ambientes externos, 

alteração nas poses, e títulos. Para além das representações contemporâneas, artistas 

consagrados como William Bouguereau utilizaram frequentemente o nu feminino 

grupal para as suas composições mitológicas, como fica evidente nas composições, 

Nymphs and Satyr (1873), The Oreads (1902), e The Nymphaeum, reproduzida abaixo: 

 



 

257 

 

 
[imagem 3.32] William-Adolphe Bouguereau. The Nymphaeum, 1878. The Haggin Museum, Califórnia, 
Estados Unidos. 
 

Os nus femininos grupais, na maioria das vezes em movimento, permitiam 

demonstrar a maestria de seus autores, pelo desafio de articular uma composição de 

grandes dimensões a uma competência na representação do corpo em diversas posições. 

Nesse sentido, ao optar por uma obra desse tipo é possível que vislumbrasse se destacar 

no salão, evidenciando maestria, competência nessas modalidades. Mas é também 

possível perceber que ele flertava com outra tradição, igualmente bem aceita na década 

de 1910, a do orientalismo.  

As pinturas orientalistas de nus femininos, normalmente se passam em 

supostos haréns, locais de ambiente fechados, onde diversas mulheres, brancas, estão 

confinadas em atividades diversas, normalmente em banhos, em momentos de lazer em 

piscinas, fumando narguiles, partilhando frutas, repousando, entre outras atividades. É 

comum ver nessas composições a introdução de coloridos tapetes, frutas e jarros. 

Normalmente, as “odaliscas”, comumente chamadas neste tipo de representação, são 

servidas por personagens negros, correpondendo ao imaginário da ideologia da servidão 

européia.  

Maurício utiliza alguns recursos da pintura orientalista em suas composições, 

alocando as suas personagens em ambiente fechado, forrado com toda uma sorte de 

tapetes e tecidos coloridos partilhando frutas entre si. As quatro personagens de pele 

alvíssima são servidas por uma personagem negra ao fundo da composição, cujo rosto é 

praticamente invisível, conforme as escolhas realizadas por Maurício na representação 
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desta figura, já apontado no capítulo 2. Em algumas representações de haréns, os 

personagens negros também aparecem com o rosto praticamente invisível, seja por 

estarem alocadas na sombra ou seja pelos adereços que carregam, como fica evidente 

em composições de Gérôme. 

 
[imagem 3.33] Jean-Léon Gérôme. L’Allumeuse de narghilé, circa 1898, 54,6 × 66 cm. Coleção 
particular. 
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[imagem 3.34] Jean-Léon Gérôme. Une piscine dans le harem, circa 1876. Óleo sobre tela, 73,5 × 62 
cm. Hermitage Museum St.Petersburg. 

 

Para além da decoração e dos tapetes, a introdução de um pequeno aparador, com um 

jarro em cima, Maurício indica dialogar com as pinturas orientalistas quando introduz 

em sua tela um pequeno aparador onde um jarro está disposto, novamente indicando 

escolhas compositivas operadas por Gérôme, quando representa jarros a aparadores em 

suas obras, como pode ser visto em Une piscine dans le harem e L’Allumeuse de 

narghilé. A diferença marcante está no olhar das mulheres. Enquanto em telas icônicas 

orientalistas, as mulheres estão, na maioria dos casos, alheias ao espectador, distraídas 

em suas atividades, entre as mulheres representadas por Maurício, uma delas direciona o 

olhar ao espectador, convidando-o desafiadoramente a adentrar a representação, como 

num convite. O título que adota, e não remete a uma tradicional cena de harém, pode 

indicar o desejo do artista em modernizar o tema, realizando uma espécie de harém 

contemporâneo, onde mulheres do presente, alocadas em um cômodo com inspiração 

orientalista, partilham frutas em um momento de prazer.  
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Diferentemente do Après le rêve, não podemos indicar, com propriedade, as 

inspirações que Maurício foi buscar para a composição dos corpos de seu harém 

contemporâneo, mesmo analisando obras icônicas de nus grupais, como as de 

Bouguereau, ou mesmo Gérôme. Um ano antes de apresentar o seu L´heure du goûter, o 

Salon da Societé de Artistes Français recebeu algumas composições retratando 

conjuntos de nus, dentre as quais ressaltamos as produções de Jules Scalbert e de 

Ludovic Alleaume.  

 

 

 
[imagem 3.35] Ludovic Alleaume. La Douche irisée. Exposta no Salon des Artistes Français de 1913. 
Crédito fotográfico: (C) RMN-Grand Palais / François Vizzavona 
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[imagem 3.36] Jules Scalbert. Le bain. Exposta no Salon des Artistes Français de 1913. Crédito 
fotográfico: (C) RMN-Grand Palais / François Vizzavona 

 

Ambas as obras, apresentam os nus em cenas bem contemporâneas, em locais 

abertos, sem nenhum tipo de referência mitológica ou alegórica, ou de recuos espaço-

temporais. Acreditamos que estas obras contemporâneas possam ter despertado algum 

interesse em Maurício, fornecendo alguns modelos de representação, mas nos parece 

que a atenção de artista se voltou de forma incisiva para a fotografia, para a produção de 

suas figuras do L´heure du Goûter, como pontua Celebonovic: 

 

The numerous photographs of models published at the beginning of the 
century, under the resonant title of Le nu esthétique, enable us to 
recapture not only the appropriate state of mind for a particular type of 
painting, but also an additional proof of the profound and reciprocal 
influence between painting and photography.435 

 
A passagem cita as numerosas publicações com nus fotográficos presentes no início do 

século, dentre as quais, Le nu estétique, podendo ainda ser citada a publicação Le nu 

académique: publication de documents photographiques à l'usage des artistes, também 

presente no início do século e demais fotografias que circulavam entre o fim do século 

XIX e início do XX436, como as produções de Pierre Louÿs437, François-Rupert 

Carabin438 e Louis Igout439, reproduzidas abaixo. 

                                                           
435 CELEBONOVIC, Aleksa. Op. cit., 1974. p. 40. 
436 Camila Dazzi aponta que Rodolpho Amoedo, ao elaborar o seu nu feminino Estudo de mulher, em 
1884, pode ter usado o recurso fotográfico: “Amoêdo, em sua tela, ao mesmo tempo em que mantinha um 
vínculo com os modelos da tradição clássica, (perceptível em obras como o Hermaphroditus Borghese, a 
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Carabin François-Rupert (1862-1932). Femme nue couchée sur le côté droit ; Femme nue couchée sur le 
côté gauche, de dos, jambes pliées ; Femme nue debout, de profil. Entre 1895-1910. Fonds François-
Rupert Carabin. Paris, musée d'Orsay. Crédito fotográfico : Photo (C) Musée d'Orsay, Dist. RMN-Grand 
Palais / Patrice Schmidt 
 
 

                                                                                                                                                                          

Vênus ao Espelho, de Velázquez e a Grande Odalisca, de Ingres) assimilava as novidades da ‘Escola 
Francesa’ dos anos de 1880. O exagero de certas linhas presentes em Estudo de Mulher nos leva a 
arriscar, ainda, que a tela possui uma interessante conexão com as primeiras fotografias pornográficas do 
século XIX. Surgidas em uma época em que as mulheres burguesas eram prisioneiras do corset “droit-
devant” e do faux-cul, a fotografia pornográfica, através de principiantes como Auguste Belloc ou o 
escritor Pierre Louÿs, nos revelam o verdadeiro gosto masculino da época, e ele não tendia às silhuetas 
tubulares e andróginas. Nádegas redondas e proeminentes, acentuada por cinturas extremamente finas, 
como aquelas apresentadas em Estudo de Mulher, encarnavam, na década de 80 do séc. XIX, o corpo 
feminino erotizado.”. DAZZI, Camila. O nu feminino no Brasil e na Argentina nas telas de Rodolpho 
Amoêdo e Eduardo Sívori. 19&20, Rio de Janeiro, v. VI, n. 2, abr./jun. 2011. Disponível em: 
<http://www.dezenovevinte.net/obras/nus_dazzi.htm>. Acesso em junho de 2015. 
437 Pierre Louÿs, poeta e fotógrafo belga (1870-1925). Ana Gonçalves Magalhães em seu estudo sobre o 
nu feminino na pintura, indica que Degas provavelmente tece contato com as fotografias de Pierre Louÿs 
na elaboração de Depois do Banho: “Seria preciso trazer para a discussão uma outra referência à mão para 
Degas, ao elaborar sua figura feminina, qual seja, a fotografia erótica/pornográfica da virada do século 
XIX para o XX em formato de cartão postal e, mais precisamente, àquelas elaboradas por Pierre Louÿs 
(1870-1925). Data de 1897 uma prancha de nus femininos de Louÿs em que vemos uma das figuras 
femininas reclinada sobre uma poltrona, de costas para a câmera, projetando seu quadril para trás. Esse 
gesto lembra muito aquele da figura de Degas, bem como a composição sumária da fotografia: temos uma 
cortina ao fundo, encerrando o espaço e focando nossa atenção na figura.6 Além disso, Louÿs elabora 
uma espécie de catálogo raisonné de gestos e posições eróticas, classificados de acordo com cada 
momento das preliminares do ato sexual.”. MAGALHÃES, Ana Golçalves. Ticiano, Manet, Degas:notas 
sobre o nu feminino na pintura. Revista de História da Arte e Arqueologia. nº 7, jan-jun 2007. p. 56.  
438 François-Rupert Carabin, escultor, gravador, medalhista francês (1862-1932). 
439 Louis Igout, fotógrafo francês (1837–1881). 
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Carabin François-Rupert . Modèle de nu de dos, bras droit levé. Fonds François-Rupert Carabin. Entre 
1895 et 1910. Paris, musée d'Orsay 
Crédito fotográfico: (C) RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Jean-Gilles Berizzi 
 

 
Louis Igout, 1880. (Cliché Biblioteca Nacional de França, Paris). Apud DAWKINS, Heather. The Nude 
in French Art and Culture,  1870-1910.  Estados Unidos: Cambridge University Press, 2002. p. 13 

 

Acreditamos que Maurício pesquisou tais suportes, que eram bastante conhecidos pelos 

pintores de seu tempo, para melhor elaborar os esquemas corporais utilizados em  

L´heure du goûter. Uma das possibilidades é escolher as poses tendo como base 

fotografias como as produzidas por Igout, em que os modelos em diversas posições, 

estão alocados em ambiente recriado com panejamentos, tapetes e jarros.  
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De um modo geral, podemos considerar que Maurício, embora produzindo em 

1912, foi buscar inspiração para as suas pinturas de nu em modelos contemporâneos, 

porém, não aqueles mais radicais, tanto do ponto de vista da forma, como as obras de 

Matisse, Derain e Picasso desse período, ou mesmo de um enquadramento temático, 

como os nus de grupos femininos registrados em cenas do presente abordados 

anteriormente. Seus modelos eram aqueles de artistas já consagrados pelos Salões e por 

um gosto dominante, como Paul Albert Laurens, Henri Gervex, Léon Comerre e as 

pinturas orientalistas de Gérôme. Flertou igualmente com a fotografia de modo a trazer 

para a sua pintura elementos do realismo fotográfico, perceptíveis especialmente no 

L´heure du goûter. 

Assim, pretendemos demonstrar que Maurício se associou deliberadamente à 

pintura pompier, tanto na escolha dos temas representados, indicando o persistente 

triunfo da representação do nu feminino, como por outros elementos. Suas telas em 

dimensões generosas e seu cuidado com o desenho e com o modelado indicam este 

lastro com a tradição pompier. A composição onírica de Aprés le rêve, e provocante de 

L´heure du goûter denunciam o seu percurso na esteira das Vênus, ninfas e odaliscas, 

produzidas por estes artistas icônicos da arte fin-de-siècle. É importante ressaltar que 

Maurício, até o fim da vida, optou por nomear os seus nus, criando-lhes uma narrativa, 

ao invés de tão somente designa-los como femme nue, entre outros termos, que 

procuravam aproximar o espectador do objeto representado, quebrando com a 

idealização. Embora, raramente associe os seus nus à mitologias, ou narrativas, recusa 

este elemento da contemporaneidade da pintura do nu, em que a representação por si só 

basta, sem artifícios narrativos. Através de sua pintura, mantém, portanto, a arte 

pompier em vigor, não só na França mas também no Brasil. 

 

3.2.1 O nu e a apreciação no Brasil: alguns apontamentos 

 

Como foi visto, os nus femininos na França propiciaram amplo debate de caráter 

moral. Se na Europa este debate tomou conta da segunda metade do século XIX, como 

será que o mesmo tema foi percebido no Brasil?  Como eram recebidas estas telas? 

Partindo do fato concreto de que Antonio Parreiras havia optado, deliberadamente, por 

não expor esse tipo de pintura no Brasil, podemos supor, em um primeiro momento que 

o meio não seria tão receptivo a essa modalidade. Entretanto, como pontua Luciano 
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Migliaccio em sua análise da figura de Moema, representada em um quadro de Victor 

Meirelles: 

 

Com Moema, exposta em 1866, Victor Meirelles reformulara em termos 

nacionais, vinculando-a ao indianismo dos intelectuais românticos em torno de 

dom Pedro II, um gênero da tradição clássica da pintura: a paisagem histórica ou 

mitológica caracterizada pela presença do elemento erótico do nu feminino. Essa 

interpretação da temática indianista era destinada a se tornar um dos temas 

preferidos dos artistas brasileiros durante toda a metade do século, quase um 

exercício de emulação com o primeiro mestre nacional consagrado pela 

Academia. É suficiente pensar nas Marabás, nas Iracemas, nas Cariocas 

executadas por mestres como Pedro Américo, Antônio Parreiras, Rodolfo 

Amoedo, José Maria de Medeiros, entre outros.440 

 

Esta passagem nos permite indicar que os nus femininos não eram novidade ou 

raramente expostos no país, mas uma constante que os artistas da metade do século XIX 

exploraram, sobretudo, através da temática indianista.  Prossegue Migliaccio indicando 

algumas aproximações que Meirelles teria feito em sua Moema, uma vez que teria 

participado do mesmo Salon em que Cabanel expôs, com louvor, a sua Naissance de 

Vénus: 

 

O pintor brasileiro participava do mesmo salão expondo a sua “Primeira 
Missa” no Brasil (1860) e poderia ter sido impressionado pela 
consagração de uma pintura de gênero erótico e mitológico decretada 
pela aquisição por parte do soberano [Napoleão III], com uma escolha 
distante dos habituais temas oficiais de caráter militar ou moral. 
Certamente a Moema de Victor Meirelles imita a Venus de Cabanel na 
escolha de colocar o corpo feminino em primeiro plano, de maneira a 
apagar os outros elementos do quadro.441 

 

Luciano Migliaccio, aponta, então a proximidade da obra de Meirelles, daquele 

que se tornaria o ícone da pintura de nu feminino, atravessando o século XIX e 

chegando ainda como referência no século XX. A ideia de ressignificação dos modelos 

da tradição clássica para a arte brasileira, e para o nu feminino, lançada pelo autor, pode 

ser utilizada ainda no século XX analisando as obras de Maurício em relação às suas 

possíveis inspirações francesas. 

                                                           
440 MIGLIACCIO, Luciano.  Moema: cujo amor as ondas não apagaram. In: PALHARES, Taisa, 
(Org.). In: Arte brasileira na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Cosay Naify: São Paulo, 2009. p. 60-62. 
441 Idem, ibidem, p. 65. 
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Entretanto, mesmo presente na cultura brasileira, alguns nus não escapavam 

imunes a uma recepção mais tortuosa. Camila Dazzi, comentando a recepção da tela de 

Rodolpho Amoedo, Estudo de Mulher, de 1884 ressalta que os países da América do 

Sul também tiveram os seus escândalos relacionados à produção do nu artístico. 

 

 

Os países da América do Sul, sempre a par das últimas tendências 
artísticas, também tiveram os seus escândalos. Ou, reformulando a frase, 
tiveram telas que entraram para a História da Arte como escândalos. [...]. 
São com essas palavras que Gonzaga Duque, em seu livro ‘Arte 
Brasileira’ (1888), se refere à primeira exposição de Estudo de Mulher no 
Brasil, em 1884: 
“E para qualificar o poder de realidade que tem este quadro, a estranha 
vida que anima esta obra-prima, apenas encontro como forma clara e 
única a frase dita por uma senhora diante dessa figura: 
- Que mulher sem-vergonha! 
Este quadro que, na exposição de 1884 foi o mais bem pintado, o que 
resumia mais conhecimento de modelado e maior savoir faire, isto é, 
espontaneidade, segurança e elegância de toque, mereceu da congregação 
acadêmica uma censura por... ser imoral!” 
 

Segundo Dazzi, pelo argumento de Gonzaga Duque, a tela pareceu excessivamente 

ousada aos olhos do público, mas busca outras evidências sobre a apreciação da tela, nas 

palavras de Oscar Guanabarino: 

 

[Estudo de Mulher] é o trabalho mais delicado que temos visto neste 
gênero entre nós, e a mais exata reproducção da côr da carne humana. 
O tom roseo que predomina em toda a figura talvez pareça um tanto 
exagerado aos que estão habituados a vêr as falsas côres do nú, que 
geralmente se nos apresentão. 
[...] A cabeça, os cabellos, o tronco, as pernas, os pés, tudo emfim 
denuncia acurado estudo e vontade firme de vencer algumas 
difficuldades sérias, como, por exemplo, esta: fazer destacar os pés, 
que são de uma finura extrema, sobre as dobras de uma colcha de 
nobreza clara. 
Mas ainda não é tudo. [...] Todo o quadro tem muita luz e sobretudo 
muito ar (duas qualidades excellentes). E os accessorios são de tal 
ordem que não podem passar desapercebidos. 

 

Ainda segundo a autora, uma das críticas feitas ao trabalho pelo corpo docente 

de Academia Imperial de Belas Artes consistia justamente na adesão do artista ao 

“realismo exagerado”, afastando-se dos “bons princípios da escola clássica”. A autora 

pontua que Amoedo, ao mesmo tempo em que mantinha um vínculo com os modelos da 

tradição clássica, dialogava igualmente com as obras produzidas no fim do século XIX, 
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e com a fotografia pornográfica, no exagero das linhas do corpo feminino, similar a 

modelos que posavam nesta modalidade.  

Outro caso pode nos ajudar a compreender a questão da recepção do nu no 

Brasil. Em passagem na imprensa, vemos a recepção de um nu de Oscar Pereira da 

Silva, “A Escrava Romana”, exposta em 1904, através de uma crítica da Revista 

Polytechnica: “Cita o crítico o tratamento cuidadoso dado aos mínimos detalhes, sem 

nenhum exagero e sem nada que pudesse provocar sentimentos voluptuosos, pormenor 

este que era cuidado na época.”442 

Os nus apresentados no Brasil não eram uma novidade, tanto que Gonzaga 

Duque, em suas apreciações sobre o Salão de 1907, antes mesmo de Maurício partir 

para a França, comenta sobre o abuso do nu nas obras brasileiras ao falar de uma obra 

de Puga Garcia: 

 

O assunto não me satisfaz. Pelo abuso que o nu tem tido, quase todas as 
posições, ainda mesmo as menos esthéticas e não raro as menos decentes, 
foram exploradas. Disso resulta o estafamento dos assuntos. Para que um 
desses quedros se salve pelo motivo, é preciso que o nu seja 
admiravelmente tratado.443 
 
 

Duque aponta uma intensa estafa dos temas de nu, mesmo nas soluções “menos 

estéticas” e também as “menos decentes”, indicando que este tema era um lugar comum 

na produção brasileira do século XX, em consonância, seguramente, ao ambiente 

francês e sua profusão de nus femininos, como já apontamos. 

Mirian Seraphim, ao trabalhar a tela “No Verão” de Elyseu Visconti, levanta 

uma série de nus femininos de mulheres adultas na arte brasileira, entre os quais a tela 

de Maurício, L´heure du goûter, e ainda Teodoro Braga e sua tela “Muiraquitã”, os nus 

de Parreiras, que embora tenham sido produzidos na França, incorporavam a cultura 

visual brasileira, como “Flor Brasileira”, “Flor do Mal”, Tulio Mugnaini e sua tela 

“Outono”, entre tantos outros, inclusive entre os artistas de vanguarda444. Portanto, o nu 

continuou veiculado na arte brasileira mesmo após o comentário visivelmente 

incomodado de Gonzaga Duque.  

                                                           
442TARASANTCHI, Ruth Sprung. Op. cit., 2006. p. 52. cf. FORMICO, Marcela. A "Escrava Romana" 
de Oscar Pereira da Silva: sobre a circulação e transformação de modelos europeus na arte acadêmica 
do século XIX no Brasil. Dissertação (Mestrado em Artes Visuais). IA-Unicamp, 2012. 
443 DUQUE, Gonzaga. Contemporâneos (pintores e escultores). Rio de Janeiro: Typ. Benedicto de 
Souza, 1929. p. 163. 
444 SERAPHIM, Miriam Nogueira. Eros Adolescente: No verão de Elyseu Visconti. Campinas, SP: 
Autores Associados, 2008. pp. 190-194 
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Entretanto, a questão moral que encerravam as pinturas de nus não passava de 

forma despercebida nas páginas da imprensa brasileira. Ainda mesmo quando as telas 

de Mauricio eram expostas na França, a imprensa local já comentava certo embaraço 

causado pelo L´heure du goûter e encampava uma defesa em prol de um nu casto. 

Xavier de Toledo, em O Paiz comenta o quadro L´heure du goûter, com um nome 

diferente, e defende a obra do autor: 

 

O publico continua a admirar na sala I o quadro aprés le gouter, do Sr. 
Virgilio Mauricio. São cinco sugestivos nus que os bilhetes postaes têm 
popularizado em todo o Paris, o que já é uma glorificação. As meninas 
tímidas afastam os olhos daquelle grupo tão crú e tão provocante. Mas na 
arte não pode haver a hypocrisia do falso pudor. O nú é sempre casto. 
Todos o sabem, é por isso que o quadro do Sr. Virgilio Mauricio tem 
merecido os applausos da crítica.”445 

 

“O nu é sempre casto”, é o veredicto do crítico, apontando ainda o “falso pudor” 

em arte. Uma vez as telas no Brasil, não encontramos indícios de escândalo na 

apresentação das mesmas. Isso talvez se deva ao fato da questão moral envolvendo o 

nome de Maurício, como já apontamos, ser mais grave do que a moralidade que 

envolvia a sua produção de nus femininos. De qualquer modo, o artista se sentiu 

impelido a tratar a questão sobre “O nu e a moral”446, em seu livro “O Trapézio da 

Vida”: 

 

 
Accidentada tem sido sempre a questão do nu. Entram em jogo 
interesses vários – surgem commentarios desencontrados e a moral é a 
arma invocada pelos censores, cujos sentimentos e cujas acções vivem 
em completo antagonismo ás ideas e propósitos expressos.  
 

Maurício demonstra ter conhecimento sobre a polêmica que recai “sempre” sobre a 

questão do nu. Possivelmente teve contato com este elemento de forma mais acentuada 

em sua primeira passagem por Paris. Para justificar o seu ponto de vista, de que o nu é 

sempre isento de imoralidades, se detém sobre algumas obras da Capela Sistina, 

curiosamente tratando de um nu masculino, a figura de Adão: 

 
 
 

                                                           
445 O Paiz, documento sem data, retirado da pasta do artista na Biblioteca Walter Wey. 
446 MAURICIO, Virgilio. O nu e a moral. In: Trapézio da Vida. São Paulo: Editora Irmãos Ferraz, 1929. 
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[...] Entre os debates mais accesos surgia sempre a preliminar do nu. 
Será o nu considerado immoral a ponto de sua ostentação ser prohibida 
nos logares sagrados? Não.  
[...] Deixemos os trabalhos dos museus e entremos na Capella Sixtina, 
logar de recolhimento, de meditação, templo dos papas e das altas 
dignidades da Igreja.  
Antes de examinarmos o Juizo final, detenhamo-nos na ‘Creação de 
Eva’. Observa-se em toda sua plenitude, em toda a sua rudeza do sexo, 
um nu surprehendente de verdade, de anatomia, de proporção – Adão.  
É um estudo tão minucioso que choca as naturezas revestidas de um 
falso pudor publico, mas que passa despercebido aos olhares dos que 
apreciam, exclusivamente a obra, o objeto de arte, a febre de perfeição. 
Aliás, as Galerias do Vaticano e os Jardins estão cheios de nus a 
desafiarem os olhares pudibundos de moralistas ferrenhos... 
 

Maurício pontua que a figura de Adão, por sua surpreendende verdade no sentido 

anatômico e de proporção, choca somente aqueles embuídos de falso pudor, mas ante 

aqueles que observam exclusivamente a obra, não há motivos para choques. O autor 

prossegue afirmando que em arte não existe sentimento sexual.  

 
Em arte não existe o sentimento sexual. E isto observa-se mesmo nos 
trabalhos os mais realistas dos grandes pintores. Na verdadeira obra de 
arte reside uma tal sublimidade só comparável com a concepção do 
Criador na feitura do homem, sua imagem e semelhança... 
Creio que o transformador de um objeto em immoral somos nós 
próprios, nossa imaginação, nosso cerebro doentio, nossos instinctos, 
nosso sensualismo... 
Convem insistir. Todo objecto é immoral se nos assim o entendermos. 
[...] 
 
 

O autor julga que os únicos responsáveis por transformar um trabalho em imoral são os 

observadores, através da imaginação, do cérebro doentio, do sensualismo e do instinto. 

Aqueles que enxergam o nu imoral tiram-lhe a nobreza, lançando-os em obcenidades, 

Maurício encerra o seu texto indicando que “todo objeto de arte, que merece 

verdadeiramente este nome é casto e puro”: 

 
A hipocrisia é a máscara dos que só enxergam em o nu imoral. São os 
pobres de espírito, que passam os dias em maquinações sensuais e se 
comprazem, com simples e certos objetos de arte, na sua contemplação, 
em invertê-los, tirando-lhe a nobreza de sua finalidade para os lançar no 
turbilhão das coisas obcenas, muitas criadas por eles próprios, censores 
de uso externo...  
O nu em arte, no seu escopo principal, não se afunda na immoralidade 
nem participa de seus effeitos corruptores. Todo o objeto de arte, que 
merece verdadeiramente esse nome, é casto e puro. Existe abstracção da 
carne, vive o espirito, impera a fórma, surge a belleza, emociona a 
perfeição. 
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Pelos argumentos de Maurício, ele próprio um criador de imagens de nus femininos 

tendo como modelo um repertório de sensualismo e erotismo de fim de século discutido 

anteriormente, o nu não pode ser visto como imoral quando pautado em ideais clássicos 

de representação, e ancorado na anatomia e nas proporções corretas. Mesmo 

eventualmente sendo um entusista da arte moderna francesa, entendida aqui como as 

recentes vanguardas, este será um argumento caro ao artista, a das proporções corretas. 

Este e outros argumentos como a questão da moral e do sensualismo, deixaram as telas 

do pintor para figurar em um tratado de medicina sobre o corpo feminino, como 

veremos adiante.   

 

3.3  Arte, Medicina e eugenia, a tese “Da Mulher” 

 

 Como já foi mencionado no decorrer deste trabalho, uma das atividades que 

Maurício desenvolveu, foi a Medicina. Interrompendo o curso inicialmente na década 

de 1910 na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro para retomá-lo novamente, no 

mesmo local, em 1924, tendo o título médico concedido em dezembro de 1926.  

De fato, já no ano de 1926, recém formado, Maurício se dedica a assuntos 

médicos publicando o livro “Ouvindo a Sciência”, uma coletânea de entrevistas com 

médicos sobre a questão hospitalar e o ensino da medicina no Brasil, acrescida de 

análises de casos clínicos fornecidos pelos próprios entrevistados. O livro encontra 

ampla repercussão na imprensa. Logo depois da publicação de “Ouvindo a Sciência”, 

Maurício obtém o título de mestre pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro com a 

tese “Da Mulher- Proporções-beleza-deformação-hygiene”, de que nos ocuparemos 

adiante com maior propriedade. A tese foi aprovada com distinção e bem recebida tanto 

no meio médico quanto na imprensa pela originalidade do tema e, sobretudo, por aliar a 

personalidade de Maurício aos temas médicos, como aponta “O Paiz” : 

 

Virgílio Maurício acaba de concluir o curso médico. A tese inaugural 
com que pleiteou o diploma é a expressão de uma personalidade. Pintor, 
poeta, literato, tinha que encarar a medicina através da estesia de artista. 
Daí o assunto escolhido – Da mulher. Encarou-a sob os pontos de vista – 
das proporções do corpo, da beleza, das deformações, da higiene, e do 
esporte. Se a emoção e o sentimento ditaram alguns capítulos, a 
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abnegação e o estudo traçaram outros, fundindo ciência e arte num todo 
harmônico.447 

 

Uma vez na área da Medicina, Maurício pôde aliar a sua predisposição para os 

temas estéticos e a sua visão sobre o corpo feminino, como um pintor de nus, com as 

questões anatômicas e biológicas do corpo da mulher. A proximidade com o corpo 

médico ainda permitiu ao artista mostrar a sua obra em outros circuitos, como na 

ocasião das “Jornadas Médicas” no Rio de Janeiro, evento que contava também com um 

“Salão artístico” onde Maurício teria exposto os quadros Nonchalance e Dans les rêves, 

duas telas de nus femininos448.  

A formação em Medicina só fez aumentar o leque de atividades de Maurício 

que passa a viajar para acompanhar eventos relacionados à sua nova área de atuação.  

 

 
Maurício em visita à enfermaria, possivelmente em Minas Gerais, em 1928, junto aos seus 

irmãos, Dom José Maurício da Rocha, neste momento bispo de Corumbá e o engenheiro Miguel Maurício 
da Rocha. Sem data. Livro de Recortes nº 23. Arquivo Virgílio Maurício. Acervo Cedoc/Pinacoteca do 
Estado de São Paulo 

 

                                                           
447 O Paiz, 30 de dezembro de 1926. Livro de Recortes nº 23.  
448 As Jornadas Médicas ocorreram em julho de 1928. A sessão solene ocorreu no Theatro Municipal do 
Rio de Janeiro. O Salão artístico ocorreu no saguão da Policlínica Geral, na Avenida Rio Branco, e é 
destinado aos médicos e acadêmicos de medicina que se dedicavam às Belas Artes.  
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Maurício visita a Faculdade de Medicina de Belo Horizonte a convite do Diretório Acadêmico. Revista da 
Semana, 2 de setembro de 1933. Livro de Recortes nº 17. Arquivo Virgílio Maurício. Acervo 
Cedoc/Pinacoteca do Estado de São Paulo. 

 

Pode parecer, em um primeiro momento, estranha a opção de um artista e intelectual 

reconhecido retomar um curso anteriormente abandonado, ainda mais na área médica449. 

Entretanto, Stephanie Batista pontua a proximidade entre os artistas e a ciência médica: 

 

No que diz respeito à anatomia, o artista tem um papel importante na 
constituição da relação entre a ciência médica, a construção cultural do 
corpo e as imagens como obras de artes. Além de ser um campo muito 

                                                           
449 Possivelmente, Maurício proveniente de uma família tradicional alagoana, teve de lutar para fazer 
valer o seu desejo de se tornar artista. Ao analisarmos a sua família composta por um pai deputado, um 
irmão engenheiro, outro irmão advogado, e um terceiro irmão clérigo, salta aos olhos a ausência de um 
médico, como pontua em suas análises sobre as carreiras familiares na primeira república. MICELI, 
Sergio. Poder, Sexo e Letras na República Velha. São Paulo: Editora Perspectiva, 1977.  Maurício, 
possivelmente fazendo seu próprio destino quanto ao desejo de ser artista abandona o projeto familiar, 
retomando-o quase quinze anos depois. É provável, entretanto, que neste momento Maurício já não 
responda à uma questão familiar e veja possibilidades de ampliar o prestígio de seu nome, aliando arte e 
medicina.  



 

273 

 

complexo devido às circunstâncias proibitivas que cercam a execução 
anatômica em diferentes tempos, tal ação ganhou rituais e circunscrições 
próprias nos tempos modernos embrenhando-se no lugar metafórico da 
imaginação. E assim, não só fascinando pelo puro prazer da descoberta e 
do conhecimento objetivo e científico, mas também ante as soluções 
visuais encontradas pelos artistas para lidar com o horror – pathos, como 
temos observado – e a vulnerabilidade do corpo anatomizado. 
Independente dessas curiosidades que podem ser entendidas como 
violentas a respeito do ser humano, foram os artistas-anatomistas como 
Michelangelo (1475-1564) e ainda Leonardo da Vinci (1452-1519) que, 
com suas próprias dissecações e desenhos, assumiram papel importante 
na constituição da disciplina moderna – a anatomia ‒ que é 
contemporânea à exaltação da beleza e da erotização do corpo nas 
artes.450 
 

 
Batista, portanto, assinala a relação entre artistas e saber médico, que através da 

anatomia e da relação com o corpo, como saberes que tiveram ampla repercussão na 

questão artística. A autora prossegue indicando a reciprocidade entre as duas 

disciplinas, arte a anatomia e o interesse dos artistas: 

 
O proveito das duas disciplinas – arte e anatomia ‒ foi recíproco, porque 
para os artistas representarem os corpos na sua maior expressividade 
atuavam “dissecando a morte para pintar a vida”. A anatomia era uma das 
disciplinas básicas nas academias de artes na Itália de meados do século 
XVI e desde 1648 era obrigatória na Academie Royale de Peinture et 
Sculpture na França. Porém, a prática era restrita mais aos desenhos 
bidimensionais de écorché e aos livros de anatomia. O interesse principal 
dos artistas se voltava para o esqueleto e a miologia, especialmente a 
superfície muscular porque ela guarda os efeitos corporais da 
expressividade, do movimento e de gênero.451 
 

Para além da questão da anatomia, Batista ainda pontua com base em Arasse e 

Elias, a importância da ciência médica não só para o esclarecimento da interioridade 

física invisível dos corpos, mas também e de uma manutenção da consciência higiênica 

e do cuidado com o corpo, as questões raciais e toda uma sorte de discursos que vão 

acompanhar as representações sobre os corpos modernos: 

 

Arasse destaca, de um lado, a importância da ciência anatômica, que 
como conhecimento médico esclarece a interioridade física invisível. 
Esse saber se insere com uma voz enfática na disciplina da anatomia 
artística que resolve a aparência ou a não aparência desse interior 
invisível. De outro lado, a instituição de regras e comportamentos, ou o 
que se pode chamar civilidade, igualmente tem efeito nas representações 
do corpo. As condutas de comportamento, como podemos observar com 

                                                           
450 BATISTA, Stephanie Batista. Op cit., 2011.  p. 51. 
451 Idem, ibidem. p. 52. 
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Elias, elaboram um controle e a manutenção de um corpo socializado e 
civilizado.452 

 

 
Portanto, os artistas desde longa data, tinham contato com saberes da medicina, 

sobretudo aqueles relacionados ao conhecimento do corpo humano. Assim, a 

aproximação entre arte e medicina parece plausível, sobretudo no caso de Maurício, um 

artista ligado às representações do corpo humano. Para a conclusão de seu curso, 

Maurício deveria apresentar uma tese, que foi apresentada na Cadeira de Higiene. Sob o 

título “Da mulher: Proporções – Beleza – Deformação – Higiene e moda – Higiene e 

Sport”, a tese virou livro posteriormente453, sendo publicado em livro no mesmo ano, 

com uma alteração no título: “Da Mulher: Proporções – Beleza – deformação – 

Hygiene, mulher e moda – Sports – A mulher, o nu e a moral”.454 

 

                                                           
452 BATISTA, Stephanie Dahn. Op. cit., 2011. p. 50. A autora ainda pontua que: “Podemos agregar a 
essas duas práticas mencionadas outros discursos como o discurso higiênico com os cuidados corporais 
tantos visíveis como invisíveis, o discurso racial, que determina a partir de critérios comparativos o corpo 
com uma aparência étnica. Todos esses discursos estabelecem observações genereficadas sobre os corpos 
masculinos e femininos e constituem simultaneamente uma consciência moderna do corpo em sua 
estrutura física e em sua sociabilidade.”. 
453 Segundo o jornal A Pátria, o sucesso do trabalho foi tanto que a edição especial para a faculdade 
esgotou rapidamente, e dos quinhentos exemplares da tese após a defesa restavam poucos, Maurpicio 
então: “A insistentes solicitações, resolveu Virgilio Mauricio fazer uma nova edição em caráter de livro e 
ampliada de mais um capítulo: ‘A mulher, o nu e a moral’”. A Pátria, 21 de janeiro de 1927. Livro de 
Recortes nº 23. 
454 MAURÍCIO, Virgílio. Da Mulher: Proporções – Beleza – deformação – Hygiene, mulher e moda 
– Sports – A mulher, o nu e a moral. Rio: Empreza Gráphica Editora, 1926. Este é o exemplar de que 
dispomos na análise e não a tese apresentada.  



 

 

Tese apresentada à Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro
Maurício. Acervo Cedoc/Pinacoteca do Estado de São Paulo

 

A tese foi bem recebida pela comunidade médica e amplamente divulgada na 

imprensa455. Entre as questões que mais cham

o tema da tese. Outros ele

curiosidade. 

 

 

O volume é ricamente ilustrado e primoroso com feição material. Não se 
conhece entre nós uma tese como a que defendeu Virgílio Maurício: 
assunto original e inédito e feitura material única
literária a científica recebeu o aplauso unânime da banca examinadora 
que conferiu a nota distinção, além de uma série de pareceres e louvores 
assinados por figuras das mais representativas em nosso meio científico 
como Fernando de 
 

                                                          
455 A maioria de notícias relacionadas à recepção da tese está compilada no Livro de Recortes nº 23.
456 A Rua, 4 de janeiro de 1927. Livro de Recortes nº 23.

 

Tese apresentada à Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1926. 
Maurício. Acervo Cedoc/Pinacoteca do Estado de São Paulo 

A tese foi bem recebida pela comunidade médica e amplamente divulgada na 

. Entre as questões que mais chamaram a atenção destacamos primeiramente

o tema da tese. Outros elementos como a questão da originalidade despertaram a 

O volume é ricamente ilustrado e primoroso com feição material. Não se 
conhece entre nós uma tese como a que defendeu Virgílio Maurício: 
assunto original e inédito e feitura material única em nosso meio. A parte 
literária a científica recebeu o aplauso unânime da banca examinadora 
que conferiu a nota distinção, além de uma série de pareceres e louvores 
assinados por figuras das mais representativas em nosso meio científico 
como Fernando de Magalhães, Dias de Barros, A. Austregildo.

                   

ionadas à recepção da tese está compilada no Livro de Recortes nº 23.
A Rua, 4 de janeiro de 1927. Livro de Recortes nº 23. 
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Magalhães, Dias de Barros, A. Austregildo.456 

ionadas à recepção da tese está compilada no Livro de Recortes nº 23. 
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Em pouco tempo, a publicação é alcança a condição de “verdadeira Bíblia 

feminina”457. Chama a atenção, igualmente, o fato da tese ser apresentada na área de 

Higiene. O texto inicial de Maurício que abre o livro, entretanto, deixa claro a filiação 

de seu trabalho: 

 

O caráter dos nossos apontamentos evidencia-se desde as suas primeiras 
folhas. Somos a favor da higiene doméstica, higiene que vem desde os 
primeiros instantes da juventude. O assunto é pouco ventilado e de sua 
propaganda resultam benefícios extraordinários em favor da raça. 
Precisamos eugenizar nossos hábitos – hábito, vida, forma, “habitat”. 
País novo como o nosso é o símbolo dos símbolos, a intensificação dos 
conselhos concernentes a uma boa saúde, uma compleição correta, uma 
forma regular, uma proporção normal, é necessária, pois que advirá dessa 
propaganda higiênica espécimes a orgulharem a nacionalidade.458 

 

Mauricio evidencia a questão do seu trabalho: a higiene no sentido de “eugenizar” os 

hábitos e a vida. Sua tese, desta forma, vincula-se ao pensamento eugenista 

desenvolvido no fim do século XIX e início do XX459. 

Lilia Schwarcz assinala a dupla função da eugenia como movimento cientítico 

e social: 

 

Transformada em um movimento científico e social vigoroso a partir dos 
anos 1880, a eugenia cumpria metas diversas. Como ciência, ela supunha 
uma nova compreensão das leis da hereditariedade humana, cuja 
aplicação visava a produção de “nascimentos desejáveis e controlados”; 
enquanto movimento social, preocupava-se em promover casamentos 
entre determinados grupos e – talvez o mais importante – desencorajar 
certas uniões consideradas nocivas à sociedade.460 

 

As primeiras discussões sobre eugenia no Brasil emergiram justamente durante 

as décadas de 1910 e 1920, como aponta Vanderlei Souza: 

 
 As discussões sobre a eugenia emergiram no Brasil durante as décadas 
de 1910 e 1920, associando-se diretamente às preocupações nacionais 

                                                           
457 Gazeta de Notícias, 9 de janeiro de 1927. Livro de Recortes nº 23. 
458 MAURÍCIO, Virgílio. Op. cit., 1926. Texto de abertura, sem página. 
459 “Criada no século XIX por Francis Galton, a eugenia é um conjunto de ideias e práticas relativas a um 
‘melhoramento da raça humana’, ou, como foi definida por um de seus seguidores, ‘ao aprimoramento da 
raça humana, pela seleção dos genitores tendo como base o estudo da hereditariedade’. Essa proposição 
teve grande sucesso e, mesmo após o seu questionamento como ciência, ainda se manteve por longo 
tempo como justificativa para práticas discriminatórias e racistas.”. MACIEL, Maria Eunice. A Eugenia 
no Brasil. Revista do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, nº 11, julho de 1999. p. 191. 
460  SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil 
1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.  p. 79. 
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quanto ao estado de saúde, saneamento, higiene e da situação racial da 
população. Os primeiros trabalhos sobre eugenia apareceram no início da 
década de 1910, com pequenos artigos publicados na imprensa carioca e 
paulista. Em 1914, o médico Alexandre Tepedino, sob a orientação do 
Prof. Miguel Couto, apresentaria à Academia de Medicina do Rio de 
Janeiro a primeira tese sobre eugenia, intitulada Eugenia. No entanto, 
conforme lembrava o eugenista Renato Kehl anos mais tarde, “parece que 
a questão não lograra interessar os nossos homens de ciência, os nossos 
jornalistas e estudiosos. A doutrina teria, talvez, sido mal compreendida”. 
Mas enfim, continuava Renato Kehl, “chegou, afinal, o dia de iniciarmos 
a nossa propaganda”.461 
 

Durante os anos 20, os debates e o movimento eugenista de deslocariam para o 

Rio de Janeiro, em meio ao nacionalismo, que via na eugenia uma possibilidade de 

regeneração social, no sentido de inserir o Brasil em meio às nações civilizadas. 

 

Durante os anos 1920, o movimento eugenista se deslocaria para o Rio de 
Janeiro, onde ganharia novo fôlego em meio ao crescente nacionalismo 
que estimulava grande parte da intelectualidade local. Convencidas do 
poder da ciência em estabelecer uma nova ordem ao mundo, a elite 
brasileira entendia que a eugenia poderia desempenhar um papel 
importante no sentido de auxiliar a regeneração nacional, orientando o 
Brasil a seguir o trilho do progresso e do tão almejado “concerto das 
nações civilizadas”.462 

 

No fim desta década, podemos perceber uma ampliação da questão eugenista pela 

publicação do Boletim de Eugenia, por Renato Kehl e pela realização do I Congresso 

Brasileiro de Eugenia: 

 

O ano de 1929 foi sem dúvida fundamental para as pretensões dos 
eugenistas brasileiros. Em janeiro deste mesmo ano, após ter publicado 
uma série de trabalho sobre eugenia, Renato Kehl passou a publicar, sob 
sua propriedade e direção, o Boletim de Eugenia. Ainda em 1929, com o 
objetivo de comemorar o primeiro centenário da Academia Nacional de 
Medicina, foi realizado no Rio de Janeiro o I Congresso Brasileiro de 
Eugenia, um dos principais eventos do meio médico e intelectual 
brasileiro promovido durante a década de 1920. Tanto a publicação do 
Boletim de Eugenia quanto a realização deste congresso, foram 
fundamentais no processo de transformação do debate sobre a eugenia no 
Brasil.463 

 

                                                           
461 SOUZA, Vanderlei Sebastião de. A eugenia no Brasil: ciência e pensamento social no movimento 
eugenista brasileiro do entre-guerras. ANPUH – XXIII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – 
Londrina, 2005. p. 1.  
462 Idem, ibidem. p. 2. 
463 Idem, ibidem. p. 4. 
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A vertente cara ao eugenismo, aquela que se preocupava com a higiene, vai criar todo 

um conjunto de prescrições saudáveis que deveriam não só orientar os hábitos dos 

cidadãos, mas também melhorar a saúde e a vida. A mulher, nesse sentido, assume 

papel fundamental, uma vez que era a figura responsável pela saúde e bem estar 

doméstico: 

 

O higienismo, como uma das bases da doutrina médica, criou todo um 
conjunto de prescrições que deveriam orientar e ordenar a vida, nos seus 
mais variados aspectos: na cidade, no trabalho, no comércio de alimentos, 
no domicílio, na família, nos corpos. Costumes e hábitos cotidianos, os 
prazeres permitidos/proibidos e a sexualidade deveriam seguir o 
parâmetro médico-sanitarista. 
Nesse sentido, destacava-se a necessidade de impor uma profilaxia 
antimicrobiana aos lares. Caberia à mulher o cuidado com a saúde e o 
bem-estar da família, de modo que se ampliaram suas responsabilidades 
como dona de casa no controle dos mandamentos da higiene doméstica e 
em relação à infância (cf. Costa, 1979).464 

 

O trabalho de Maurício foca justamente na figura feminina, uma vez que esta 

personagem era vista como o elemento privilegiado do aperfeiçoamento das futuras 

gerações465: 

 

A educação feminina tornava-se um ponto-chave para a medicina, pois 
através dela pretendia-se o aperfeiçoamento físico e moral da mulher, da 
mãe e das futuras gerações do país. A "nova mulher", submetida à tutela 
médica, além de se constituir num agente familiar da higiene social, 
tornava-se o baluarte da moral da sociedade. Dessa forma, as normas 
médicas deveriam ser transmitidas pelas mães às filhas a partir da 
adolescência e da puberdade, período do início da vida fértil da mulher, e 
que portanto deveria merecer especial atenção.466 

 

                                                           
464 MATOS, Maria Izilda dos Santos de. Delineando corpos: as representações do feminino e do 
masculino no discurso médico. In: MATOS, Maria Izilda Santos de; SOIHET, Rachel (orgs).  O corpo 
feminino em debate. São Paulo: Editora Unesp, 2003. p. 110. 
465 Não só na Medicina a figura feminina passou a ocupar papel de destaque. Nas representações artísticas 
republicanas, como analisa José Murilo de Carvalho, a mulher ocupava um papel central, na figura de 
Marianne. Ao comentar o quadro “Pátria”, de Pedro Bruno realizado em 1919, José Murilo pontua que “O 
quadro apresenta traços claramente positivistas. Embora seu objeto seja a bandeira o título é “Pátria”, ao 
gosto dos ortodoxos. O conteúdo também poderia ser endossado por Miguel Lemos: um gruupo de 
mulheres de todas as idades, filhas, mães, avós confecciona a bandeira. É uma exaltação tanto à bandeira 
e à pátria quanto ao papel moral da mulher na educação dos filhos e no culto dos valores morais da 
família e da pátria. O símbolo materno é também óbvio na mulher que amamenta e na outra que abraça e 
beija uma criança”. CARVALHO, José Murilo de.  A Formação das Almas: o imaginário da 
República no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. p. 119.  
466 MATOS, Maria Izilda dos Santos de. Op. cit., 2003. p. 110. 
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No capítulo inicial, das proporções, Maurício enfatiza que o seu estudo é 

“consagrado inteiramente à mulher”. Prossegue alertando sobre os males da 

degenerescência que 

 

se multiplicam, progridem, se impulsionam em nosso meio advindo de 
causas diversas – a hereditariedade, a falta de higiene, o pouco 
conhecimento que tem os brasileiros da marcha e do conhecimento de 
certas moléstias, da ausência, quase completa, de propaganda intensa a 
favor da criança, prêmio de nossa grandeza futura ou herança de nossa 
depauperação física que vai refletir diretamente em nosso moral, em 
nossa reprodução, na seleção dos elementos que constituem a raça, 
perpetuadores de nossa espécie e de nossa força.467 
 

Prossegue Maurício, tomando as palavras do médico Renato Kehl: 
 
O Doutor Renato Kehl escreve: “Eugenizar quer dizer selecionar a 
espécie humana, fazendo com que o planeta se povoe de gente sã, isto é 
moral e somaticamente.” A seleção é o primeiro passo para a beleza e a 
beleza nos é revelada pela forma.468 
 

Maurício, partindo do grande divulgador das idéias eugenistas, Renato Kehl, que, 

inclusive, apresentou a sua dissertação em medicina sob a orientação do prof. Miguel 

Couto, assim como Maurício, assume que a ideologia eugenista é seletiva. Nesse 

sentido, Maria Maciel pontua que: 

 

Como, segundo os pressupostos eugênicos, a hereditariedade 
determinaria o destino do indivíduo, ou seja, as condições de sua vida já 
estariam dadas de antemão e o seu futuro desenhado ao nascer segundo a 
classificação de determinados critériosque o colocavam numa categoria 
“inferior” ou “superior”. Justificavam-se, assim, as condições de vida 
pelas condições biológicas, o que equivale dizer que o pobre era pobre 
por ser inferior, predestinado à pobreza. Dests forma, não haveria como 
escapar, a inferioridade e a superioridade eram dados à priori , 
determinadas pela própria natureza.  
O movimento eugenista, ao procurar “melhorar a raça”, deveria “sanar” a 
sociedade de pessoas que apresentassem determinadas enfermidades ou 
características consideradas “indesejáveis” (tais como doenças mentais ou 
os então chamados “impulsos criminosos”), promovendo determinadas 
práticas para acabar com essas características nas gerações futuras. 
Todavia, esse quadro não era aplicado apenas a indivíduos, mas, 
principalmente, às raças baseando-se em um determinismo social [...] 
fazia com que a hierarquia social fosse traduzida por hierarquia racial.469 
 
 

                                                           
467 MAURÍCIO, Virgílio. Op. cit., 1926. p. 7. 
468 Idem, ibidem, p. 8. 
469 MACIEL, Maria Eunice. Op cit., 1999. p. 121-122. 
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Em seu tratado sobre a higiene e a conformação de uma mulher ideal que seria 

o bastião privilegiado ao formar uma nova nação com pessoas moralmente e fisicamente 

sãs, o médico-artista pode indicar o que considera as proporções ideiais do corpo 

feminino, indicando que este elemento impacta diretamente na beleza do corpo470. 

Assim, para demonstrar o seu ideal de proporção feminina, Mauricio recorre à arte, 

reproduzindo e analisando as medidas da “Venus de Milo”, e das personagens de seu 

quadro, Aprés le rêve e L´heure du goûter471. 

Após indicar as proporções ideais da mulher com base em medições científicas, 

Maurício passa a louvar o papel da mãe, reforçando o estereótipo da maternidade ideal 

como destino da mulher que, frente aos desejos do filho: “Nada a demove; o cansaço 

físico, o sono, o mal estar, lhe são indiferentes e só abandona o berço quando o perigo 

está conjurado, quando o fruto do seu amor repousa e adormece.”472 

Sobre a questão da valorização da maternidade, para além da questão da 

manutenção saudável das famílias e da população, como destino único das mulheres473, 

a medicina da época também fornece explicações: 

 

Para o discurso científico da medicina, as funções tradicionais atribuídas 
aos gêneros estariam iniludível e irreversivelmente enraizadas na 
anatomia e na fisiologia. Os médicos viam a mulher como produto do seu 
sistema reprodutivo, base de sua função social e de suas características 
comportamentais: o útero e os ovários determinariam a conduta feminina 
desde a puberdade até a menopausa, bem como seu comportamento 
emocional e moral, produzindo um ser incapaz de raciocínios longos, 
abstrações e atividade intelectual, mais frágil do ponto de vista físico e 
sedentário por natureza; a combinação desses atributos, aliada à 
sensibilidade emocional, tornava as mulheres preparadas para a 
procriação e a criação dos filhos.474 

 

Em outro tópico, Maurício passa a tratar da beleza física, que em sua 

concepção: “pode ser obtida aliando ao esporte a higiene. O esporte auxilia a obra da 

                                                           
470 MAURÍCIO, Virgílio. Op. cit., 1926. p. 8. 
471 Idem, ibidem, p. 15-17. 
472 Idem, ibidem, p. 20. 
473 “O evolucionismo e o positivismo, teorias que circulavam nos meios médicos do final do século XIX, 
justificavam com a diferença biológica dos sexos as desigualdades sociais e culturais entre homens e 
mulheres. A partir da década de 1920, porém, a teoria da complementaridade entre os sexos, já 
anteriormente difundida na Europa, provocou o deslocamento na trajetória discursiva, desviando o acento 
dado à inferioridade feminina para a idéia de que as diferenças biológicas e sociais seriam necessárias e 
complementares. Tal teoria, no entanto, ao contrário de ser emancipadora para as mulheres, reforçava nas 
falas médicas a divisão sexual de áreas de atuação, do trabalho e do espaço.” MATOS, Maria Izilda dos 
Santos. Op. cit., 2003. p. 122-123. 
474 Idem, ibidem, p. 114. 
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natureza; corrige e individualiza as formas.”475. Com isso, volta a enfatizar a questão 

das proporções corporais, cuja base está na relação óssea do corpo. Considera, 

entretanto, que não há um ideal de beleza sendo esta aquela que nos emociona e 

seduz476. Prossegue, considerando os gregos e sua noção de beleza, enfatizando que não 

legaram à humanidade um tipo clássico de beleza, padrão para todos os povos. Neste 

aspecto, Maurício indica a diferença de povos e culturas e as diversas maneiras de se 

apreender o conceito da beleza.  

Ainda sobre a sua recomendação sobre os esportes na conformação de um 

corpo belo, indica que: 

 

Se moldarmos nosso corpo às leis da higiene e da estética, coordenando 
todos os movimentos, enquadrando na atitude e no gesto, dentro do ciclo 
da beleza física que nos proporcionam os que praticam o esporte, e a 
cultura racional, o resultante dessa união da força e do belo será uma 
perene e ascencional conquista da perfeição humana. A cultura física, que 
corresponderá ao embelezamento geral, é tão útil e necessária quanto a 
cultura intelectual, a nutrição. O alimento é fator primordial para a 
perfeição do corpo humano.477 
 
 

Uma vez que a higiene, a beleza e um corpo são os grandes ideiais dos 

higienistas, totalmente na contramão estavam os problemas causados pelas doenças e 

degenerações diversas,  

 

A deformação pode ser congênita, natural, hereditária, adquirida. Pais 
alcoólatras, sifilíticos, entregues ao uso de tóxicos, aos excessos, aos 
desregramentos sexuais, não pode almejar uma prole sã; o fruto das faltas 
cometidas contra a sociedade, a higiene, o próprio filho alastra-se nos 
filhos raquíticos vítimas de uma série de deformações ósseas, de desvios 
que, sem rigoroso tratamento e severa higiene, os classificarão na série 
dos aleijados. O prazer da existência não lhes sorrirá e a vida transforma-
se num pesadelo difícil a ser suportado, amargurando-lhes os dias, 
aniquilando a vontade, ceifando a energia, anulando todos os desejos, 
matando, finalmente, toda a volúpia do amor.478 

 

Este panorama desolador fornecido por Maurício pode indicar o quanto os 

eugenistas estavam focados em erradicar os vícios, que seriam os responsáveis por gerar 

gerações inaptas, do ponto de vista evolutivo e civilizatório que propalavam. A 

                                                           
475 MAURÍCIO, Virgílio. Op. cit., 1926. p. 26. 
476 Idem, ibidem, p. 27. 
477 Idem, ibidem, p. 28. 
478 Idem, ibidem, p. 35. 
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inescapável hereditariedade que poderia tornar uma civilização sã ou decaída assume o 

tom completamente assustador, sendo um indicativo de alerta para as populações.  

Como aponta Maria Eunice Maciel, em um extremo, para que o ideal eugênico 

fosse vencedor: 

 

seria necessário que fosse estimulada a procriação entre os considerados 
“tipos eugênicos superiores” e coibida a procriação dos outros de modo a 
impedir a proliferação dos chamados “inferiores”. Dessa forma, o ideal 
eugênico implicaria práticas sociais que viriam a se constituir políticas 
públicas cujo objetivo expresso seria “melhorar a raça” e, ao mesmo 
tempo, impedir a “degeneração da mesma”479 
 
 

Podemos pensar na dificuldade de se adotar estas medidas em um país mestiço, uma vez 

que, como pontua Lilia Schwarcz, desde o fim do século XIX, as teorias raciais 

indicariam a problemática da miscigenação, como um dano.480. De qualquer modo, um 

dos elementos que faria diminuir os “monstros estigmatizados, degenerados que 

perambulam pelas multidões eternizando o crime e as perenes populações dos 

manicômios”481 é a regulação dos casamentos482. Maurício não deixa tão claro o seu 

ponto de vista, mas uma vez que “as leis de herança são implacáveis” e uma vez que 

“As taras são previstas e podemos indicar com previsão biológica o reaparecimento em 

novas vítimas”483 podemos compreender como um indício para que, de alguma forma, 

se controle a reprodução com vistas a regular os nascimentos de crianças saudáveis. No 

mesmo item, Maurício ainda pontua a importância do acompanhamento minucioso da 

                                                           
479 MACIEL, Maria Eunice da S. A Eugenia no Brasil. Anos 90 - Revista do Programa de Pós-Graduação 
em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, n. 11, julho de 1999. p. 122. 
480 SCHWARCZ, Lilia. Op. cit., 1993, p. 82: pontua que E. Renan, por exemplo, enxergava os grupos 
negros, amarelos e miscigenados como incivilizáveis e não suscetíveis ao progresso. Já Gobineau via a 
mistura de espécies humanas diferentes como “degeneração da raça”. 
481 MAURÍCIO, Virgílio. Op. cit., 1926.  p. 36. 
482 Como pontua Lilia Schwarcz, a mestiçagem não eram bem vista por alguns teóricos europeus como 
Gobineau e Renan, entendida, como uma degeneração da raça. SCHWARCZ. Lilia. Op. cit., 1993, p. 82-
83. Entretanto, como pensar a questão da miscigenação em um país que tinha esta característica diante de 
seus olhos? Schwarcz aponta “Era a partir da miscigenação que se previa a loucura, se entendia a 
criminalidade, ou nos anos 20, se promoviam programas ‘eugênicos de depuração’”. Ibidem, p. 249. 
Nesse sentido, doenças passavam a ser vistas e estudadas com base em argumentos raciais. O sentido que 
alguns eugenistas enxergavam na miscigenação, era garantir o embranquecimento da população. Nesse 
contexto, publicações médicas serviram para disseminar as ideias eugenistas, como a Gazeta Médica da 
Bahia. Em artigos publicados em 1923, é constatado que a população estava imersa na preguiça e na 
ignorância quanto aos aspectos de higiene. Para o ressurgimento da raça, eram apresentadas soluções “Em 
1923, um artigo defendia a introdução da educação física como forma de obter a perfeição humana: 
“mens sana in corpore sano”. No mesmo ano, outro artigo destacava a importância da “profilaxia 
matromonial, base indispensável do saneamento geral dos povos”. Nesse caso, não se tratava de condenar 
qualquer tipo de casamento, mas tão somente aqueles cujos noivos carregassem vícios ou doenças 
transmissíveis, como a tuberculose, a epilepsia, a loucura e o alcoolismo.”. Ibidem. p. 282-283. 
483 MAURÍCIO, Virgílio. Op. cit., p. 36. 
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gestação e dos partos, como elementos iniciais para o aprimoramento da raça, indicando 

que a medicina deve estar cada vez mais próxima do acompanhamento das famílias.  

Dentre as degenerações, largamente ilustradas no capítulo mediante o uso de 

fotografias, Maurício cita o raquitismo, as adiposidades excessivas e uma série de outras 

“anomalias”, prejudiciais ao desenvolvimento da raça. Sobre a questão da adiposidade, 

Maurício volta a tocar no conceito de beleza, indicando quais são os atributos da mulher 

saudável ideal: 

 

A mulher nasceu para atrair. Seu eixo de ação na terra é vasto e 
complexo. Sua sedução é inevitável, mas quando se reveste das 
quelidades inerentes ao sexo: graça, leveza, agilidade, harmonia nos 
movimentos, proporção. A mulher sobrecarregada de gordura, 
deformada, não representa o sorrir da natureza; desenha o pavor das 
tempestades e esculpe a tragédia dos tufões e desabamentos. [...] A 
mulher deformada é o orangotango ambulante que nos obriga até a 
vacilar acerca das teorias de Darwin...484 
 
 

O tom nada agradável que se dirige a mulheres “deformadas” é um recurso tão 

assustador quanto o tom com que se dirige aos supostos “deformados”. Esse alarde 

serve para que o autor volte a insistir na questão de uma vida pautada por regras, 

comedimentos, higiene, alimentação e esporte. Já sobre a moda, Maurício parece ter um 

olhar mais aberto. Inicia seu tópico identificando que as mulheres sacrificam-se pela 

moda e o modo como se submetem aos novos modelos em voga. Para exemplificar estes 

exageros femininos, o autor cita a obsessão pela cintura fina, obtida através do uso dos 

espartilhos, que traziam deformações ao corpo, com o uso constante, aconselhando as 

mulheres a se armarem frente às modas implacáveis cujos efeitos são negativos para a 

saúde485. Outra questão que interfere na saúde feminina é o uso de salto alto, 

impactando o equilíbrio natural, o caminhar e trazendo prejuízos ao desvio da estática 

visceral486. Na sequência, Maurício traz o tema dos esportes. Considerando que “A vida 

é o movimento. Viver é agir”487, recomenda vivamente o exercício para as mulheres, 

uma vez que: 

 

O exercício é o antídoto para o mal. O trabalho, a vida ao ar livre, os 
esportes. A mulher, mais que o homem necessita do esporte; moderado, 

                                                           
484 Idem, ibidem, p. 43. 
485 Idem, ibidem, p. 48-49. 
486 Idem, ibidem, p. 50-51. 
487 Idem, ibidem, p. 55.  



 

284 

 

regular, metódico. Tudo em excesso prejudica. A maneira pela qual a 
mulher deve adotar um axercício físico reside nas suas condições 
personalíssimas. A idade é um fator primordial. Se o exercício vem 
regular, desde a primeira juventude, a mulher poderá dedicar-se a todos 
os esportes.488 

 

Salientando todos os benefícios do esporte como o desenvolvimento do apetite, 

facilitação da digestão, aumento da energia e favorecimento da circulação, Maurício 

recomenda a caminhada, a natação, a dança, o tênis, o golfe, a esgrima, o ciclismo a 

ginástica, equitação e automobilismo. Saltos e corridas não são recomendáveis. O 

médico ainda aponta a importância do sono na regulação corporal.  

Maurício encerra o seu livro com o capítulo “A mulher, o nu e a moral”, uma 

versão ampliada do já publicado em “O Trapézio da Vida”. O tom é o mesmo, o autor 

parte do pressuposto que não existe imoralidade nos nus artísticos, e cita um professor 

da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro que, uma vez lançada a tese, teria 

reprovado através de comentários o trabalho de Maurício por considerar a abundância 

de nus um fator imoral. Maurício, por sua vez, reprova o professor em suas colocações, 

posto que o nu à serviço da arte e da Medicina jamais pode ser imoral. Este capítulo é 

inteiramente ilustrado com as suas produções de nus, evidenciando claramente que toda 

a sua produção sobre a figura feminina escapa, ou deveria escapar, a censuras de 

imoralidade, uma vez que respeitam a proporção a beleza e agora, os preceitos médicos 

eugenistas.  

Analisando a produção de Maurício acerca da mulher, podemos perceber que o 

seu trabalho estava em consonância com os discursos médicos que buscavam a 

conformação de um ideal feminino: 

 

Os discursos médicos explicitavam aspectos de normatização de um 
imaginário social urbano em transformação, com a construção de um 
perfil ideal feminino que refletia o perfil masculino. Assim, o discurso 
médico ordenou e classificou o real através de categorias que se 
transformaram em universais e em exemplo de objetividade e 
racionalidade, impondo uma ordem dualista com rígidas classificações 
que desembocavam no binômio permitido/proibido, na desqualificação de 
uns e na supremacia de outros.489 
 

Entretanto, salta aos olhos que essa conformação feminina seja direcionada 

somente às mulheres brancas. De todas as ilustrações presentes no livro, com exceção 

                                                           
488 Idem, ibidem. p. 56. 
489 MATOS, Maria Izilda dos Santos. Op. cit., 2003. p. 121. 
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da personagem negra que serve as quatro mulheres brancas do quadro L´heure du 

goûter, as demais representações femininas são todas brancas. Em nenhum momento 

Maurício se dirige às mulheres negras em seu estudo da mulher ideal. O 

desaparecimento dos negros para Maurício, através do silêncio de sua narrativa490, é um 

fator dado, ou que deveria ser dado, uma vez que não inclui mulheres negras, ou 

indíigenas, entre o seu perfil ideal. Mais do que obter uma população branca através do 

embranquecimento da população, que pressupõe mestiçagem, Maurício simplemente 

apaga estes grupos de sua narrativa de nação ideal, pautada pela figura da mulher.  

Em seu tratado médico, repleto de citações de Flaubert, Théophile Gautier, 

Keats, Anatole France, entre outros, e alusões ao campo da história da arte, com 

reproduções de obras de Bouguereau, Fragonard, Paul Chabas, fotografias de modelos 

femininos ideais nus, e com praticamente todas as suas obras de nus femininos 

reproduzidas, Maurício pretendia aliar medicina e arte, na conformação de um ideal 

feminino que extrapolasse tanto as fronteiras da arte como da medicina. A sua mulher 

ideal venceria igualmente as fronteiras do meio em que estava inserida, anulando 

completamente as questões raciais em seu país mestiço, colocando em prática uma 

ideologia pintada em cores alvíssimas, saudável e bela, como aqueles motivos que trazia 

em suas telas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
490 Este silêncio é curioso se pensarmos que mesmo a produção artística trazia elementos para se pensar a 
questão racial, como a tela apresentada por Modesto Brocos, A redenção de Cam, que foi utilizada como 
ilustração ao artigo, Sur les mêtis au Brésil, apresentado por João Batista de Lacerda no primeiro 
Congresso Universal das Raças, sediado na Universidade de Londres, Inglaterra, em 1911. O artigo 
exaltava o embranquecimento da população, que se daria dentro de três gerações. Para a ilustração, 
escolheu um quadro que estampava o processo de embranquecimento de forma clara. De autoria de 
Modesto Brocos, pintor espanhol, a tela recebeu a medalha de ouro no momento em que foi exposta pela 
primeira vez, na Exposição Geral de Belas Artes de 1895. LOTIERZO,Tatiana H. P.; SCHWARCZ, Lilia 
K. M. - Raça, gênero e projeto branqueador: “a redenção de Cam”, de modesto brocos. Artelogie, n° 5, 
Outubro 2013. URL: http://cral.in2p3.fr/artelogie/spip.php?article254. Acesso em janeiro de 2015. 
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Considerações finais 

 A epígrafe indicada no capítulo 1, escrita por M. Severiano de Cardoso491, fazia 

alusão às palavras de Hariri Basra492 para se referir a Virgílio Maurício. Para Severiano 

de Cardoso, os elogios atribuídos a Maurício eram exagerados, uma vez que se tratava 

de um artista consagrado e não um grande artista como afirmavam. Citando o poeta 

árabe, Cardoso afirma que o tempo provará se Maurício tratava-se de um prodígio ou 

não. O tempo, entretanto, parece não ter-lhe sido favorável. 

 Em vida, Maurício despertou as mais diversas e radicais posições sobre a sua 

figura. Prodígio atestado para uns, e reles embusteiro para outros, marcou 

profundamente o debate artístico de sua época através de sua atuação. A trajetória aqui 

apresentada, com olhar voltado, sobretudo, à sua atividade artística pretendeu indicar o 

quanto a sua atuação e presença no meio artístico brasileiro privilegiaram a abertura aos 

debates sobre a noção de uma moralidade artística, pautada pelas discussões sobre a 

cópia e, igualmente, sobre a autoria.  

 A questão da cópia, a ênfase colocada sobre a questão da autoria das telas e a sua 

trajetória artística não bem esclarecida contribuíram para que Maurício fosse alvo de 

uma política de apagamento do nome, levada adiante pelos pares artistas e por críticos. 

Se olharmos esta atitude pelo viés daqueles que tinham certeza que Maurício não era o 

autor das telas que apresentava, esta se apresentava como uma forma de proteger o 

próprio campo de atuação, uma vez que ser artista no Brasil poderia ser um caminho 

tortuoso, tendo em vista os degraus a serem alcançados, em condições nem sempre 

favoráveis. Portanto, um artista que simplesmente encomendava telas para tão somente 

assinar, não poderia desfrutar do reconhecimento destinado aqueles que seguiam as 

etapas de reconhecimento e distinção no interior do sistema acadêmico.  

 Como resposta a esta política, temos a realização do “Arquivo Virgílio 

Maurício”, elaborada pelo próprio Maurício, tentativa de legar à posteridade uma 

construção vitoriosa de si. Este Arquivo, por anos em domínio privado, enquanto o seu 

nome tornava-se mais rarefeito, reaparece em uma instituição pública, de modo a 

auxiliar a reconstruir a trajetória de seu criador. A maioria dos artigos ali recolhidos, 

reconhecendo a capacidade artística e intectual de Maurício, permitem indicar a 

amplitude que o seu nome alcançou em diversas atividades que empreendeu. Deste 

                                                           
491 Correio de Aracaju. 6 de março de 1920. Livro de Recortes nº 20. 
492  Al-Hariri de Basra (1054–1122), poeta árabe. 
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modo, a teoria de apagamento ganha mais força, uma vez que o nome de Maurício foi 

amplamente referenciado em seu tempo. 

 Enquanto pintor buscamos analisar alguns aspectos de sua trajetória artística, 

com especial atenção àquela produção que marcou o seu nome, a produção de nus 

femininos. Analisando de forma breve o panorama da produção de nus franceses e as 

questões que frequentemente suscitavam, pudemos indicar alguns padrões de produção 

em artistas que certamente Maurício tinha como inspiração, assim como indicar 

algumas de suas inspirações e o diálogo com a arte pompier do fim da passagem do 

século XIX para o século XX como aquela que escolheu se filiar.  

 Seu retorno ao Brasil compreende, desta forma, analisar como a sua produção 

foi recebida em seu país de origem e o quanto pôde se destacar em outras áreas de 

atuação, atentando, igualmente, para um certo descompasso entre o personagem que 

criou para si, forjado através da inspiração dos modelos do dandismo francês, e o meio 

nacional. Ainda no Brasil, Maurício pode retomar e empreender outra linha de atuação e 

produção: a Medicina. Como nunca teria exercido de fato a medicina, atuando muito 

mais como um teórico, Maurício buscou aliar os seus interesses nesta nova atividade em 

um tema que já lhe era caro: o corpo feminino. A sua tese sobre a saúde da mulher, 

pretende aliar os ideais eugenistas aos da arte, como a proporção e a beleza, de modo a 

adentrar um dircurso de regulação e depuração da raça de modo a contribuir com uma 

nação sadia fisicamente e moralmente.  

 Através da vida de Maurício e a sua produção, procuramos evidenciar o quanto 

esta trajetória toca de forma interessante em questões artísticas, culturais e sociais, 

afinal, podemos nos questionar: 

 

[...] até que ponto o termo “artista” é neutro? Artistas são pessoas, 
homens e mulheres. Portanto, até que ponto é possível discutir os artistas 
sem que se considerem as circunstâncias históricas nas quais eles 
trabalham, a classe e o sexo a que pertencem, suas atitudes, crenças e 
valores.493 
 
 

Partindo desta reflexão pretendemos, através deste trabalho, situar Maurício como um 

homem de seu tempo, em uma trajetória baseada em partes na narrativa particular que 

criou para si mas, ao mesmo tempo, integrante de um contexto mais geral, em que o 

artista/intelectual é entendido como um agente que opera escolhas e se filia a 

                                                           
493  FRASCINA, Francis [et.alli]. Op. cit., 1998. p. 34. 
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determinados debates e correntes que correspondem à suas crenças ou ao lugar que 

almeja estar e ser visto. As escolhas de Maurício, tanto no campo artístico quanto no 

campo da Medicina correspondem a uma visão de mundo, em que o artista teria 

igualmente contribuído para manter acesa ou fornatelecer, seja mantendo ativa a arte 

derivada da academia francesa, seja fortalecendo o discurso eugenista em que 

acreditava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

289 

 

Referências bibliográficas 

 
ACKERMAN, Gerald M. Jéan-Leon Gérôme: sa vie, son oeuvre (1894-1904). Paris: 
ACR Edition, 1997. 

ACQUARONE, F. Mestres da pintura no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Paulo de 
Azevedo, s.d.  

ALPERS, Svetlana. O projeto de Rembrandt: o ateliê e o mercado. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2009. 

ALVES, Caleb Faria. Benedito Calixto e a construção do imaginário republicano. 
Bauru: EDUSC, 2003. 

APPADURAI, Arjun. A vida social das coisas: as mercadorias sob uma perspectiva 
cultural. RJ: EDUFF, 2008. 

ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna: do iluminismo aos movimentos 
contemporâneos. São Paulo, Companhia das Letras, 1999. 

ARTIÈRES, Philippe. Arquivar a própria vida. Estudos históricos, Rio de Janeiro, v. 
11, nº 21, 1998. 

BALDASARRE, María Isabel. Falsos de autor. Sobre lo falso, lo auténtico y su 
colecionismo. In: Original-Copia...Original? III Congreso Internacional de Teoría e 
Historia Del Arte y XI Jornadas del CAIA. Buenos Aires: Centro Argentino de 
Investigadores de artes – CAIA, 2005. 

BALDASARRE, Maria Isabel. Sobre los inicios del coleccionismo y los museos de arte 
en la Argentina. Anais do Museu Paulista, vol.14, no.1, São Paulo Jan./June 2006. 
 
BATISTA, Stephanie Dahn. O corpo falante: As inscrições discursivas do corpo na 
pintura acadêmica brasileira do século XIX. Tese (Doutorado em História). Paraná: 
UFPR, 2011. 
 
BAXANDALL, Michael. Olhar renascente: pintura e experiência social na Itália da 
Renascença. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991. 

BAXANDALL, Michael. Padrões de intenção: a explicação histórica dos quadros. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2006.  

BECKER, Howard. New Directions in the Sociology of Art. Conferência proferida no 
Colloque ESA, Paris, abril de 2003. Disponível em: 
http://home.earthlink.net/~hsbecker/articles/newdirections.html. Acesso em agosto de 
2012. 

BERGER, John. Ways of seeing. London: British Broadcasting Corporation and 
Penguin Books, 1972. 

BOIME, Albert.  Les hommes d´affaires et les arts en France au XIXème siécle. Actes 
de la recherche em science sociales. Vol. 28, juin 1979. 



 

290 

 

BOIME, Albert. Painted Pomp: setting the world on fire. FRM Magazine [Milão], 
Dezembro 1986. Disponível em: http://www.albertboime.com/Articles/59.pdf.  

BORGES, Vera Lucia Bógea. A Primavera de Sangue: a cidade do Rio de Janeiro na 
batalha eleitoral de 1910. Dimensões, vol. 27, 2011. Disponível em: 
http://www.periodicos.ufes.br/dimensoes/article/viewFile/2586/2082.  

BOSTROM, Leslie; Marlene MALIK. Re-Viewing the Nude. Art Journal , Vol. 58, 
No. 1 (Primavera, 1999). 

BOURDIEU, Pierre. A Ilusão biográfica. In: Usos e Abusos da História Oral. São 
Paulo: FGV Editora, 1996. 
 
BOURDIEU, Pierre. As Regras da Arte: gênese e estrutura do campo literário. São 
Paulo: Cia das Letras, 2005. 

BURKE, Peter. Testemunha Ocular: História e Imagem. Bauru: EDUSC, 2004 

CAMARGOS, Márcia. Entre a Vanguarda e a Tradição: os artistas brasileiros na 
Europa (1912-1930). São Paulo: Alameda, 2011 

CAMARGOS, Márcia. Villa Kyrial:  crônica de Belle Époque paulistana. São Paulo: 
Senac, 2001. 
 
CAMPOFIORITO, Quirino. A proteção do Imperador e os pintores do Segundo 
Reinado 1850 – 1890. Rio de Janeiro: Pinakotheke, 1983 

CAMPOFIORITO, Quirino. História da pintura brasileira no século XIX. Rio de 
Janeiro: Pinakotheke, 1983. 

CANELAS, Letícia Gregório. Franceses “quarante-huitards” no Império dos 
Trópicos (1848-1862). Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 2007. 

CARVALHO, José Murilo de. A Formação das Almas: o imaginário da República no 
Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 

CASTELNUOVO, Enrico. Retrato e Sociedade na Arte Italiana: ensaios de história 
social da arte. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 

CAVALCANTI, Ana M. T./ DAZZI, Camila; VALLE, Arthur. (orgs). Oitocentos: arte 
brasileira do Império à República. Rio de Janeiro: Escola de Belas Artes – UFRJ, 
2008.     

CAVALCANTI, Ana Maria Tavares. “Arrufos” de Belmiro de Almeida (1858 – 
1935) – história da produção e da recepção do quadro. Comunicação para o III 
Simpósio Nacional de História Cultural, 2006.  

CAVALCANTI, Ana Maria Tavares. A recepção crítica das obras de arte e o 
entendimento da modernidade no século XIX. In: Anais do XXXIV Colóquio do 
Comitê Brasileiro de História da Arte: Territórios da História da Arte, Uberlândia, 
MG, 26 - 30 de agosto de 2014 / Organização: Marco Antonio Pasqualini de Andrade - 
Uberlândia: Comitê Brasileiro de História da Arte - CBHA, 2015 [2014]. 



 

291 

 

CAVALCANTI, Ana Maria Tavares. Belmiro de Almeida (1858 – 1935), Oscar 
Pereira da Silva (1867 – 1939) e o polêmico concurso para prêmio de Viagem de 
1887. Comunicação para o XXVI Colóquio do CBHA – São Paulo, 2006. 

CAVALCANTI, Ana; MALTA, Marize; PEREIRA, Sônia Gomes (org.). Novas 
perspectivas para o estudo da arte no Brasil de entresséculos (XIX/XX). 195 anos 
da Escola de Belas Artes. Rio de Janeiro: Escola de Belas Artes UFRJ, 2012. 

CAZES, Laurent. Le Salon officiel et la peinture européenne (1855-1889): méthodes 
et perspective. Disponível em: 
http://hicsa.univparis1.fr/documents/pdf/Ecole%20doctorale/CAZES%20Laurent%20te
xte.pdf 

CELEBONOVIC, Aleksa. Some call it kitsch: masterpieces of bourgeois realism. New 
York: Harry N. Abrams, Inc., 1974. 

CHIARELLI, Tadeu. Um jeca nos vernissages: Monteiro Lobato e o Desejo de Uma 
Arte Nacional no Brasil. São Paulo: EDUSP, 1995. 

CHRISTO, Maraliz de Castro Vieira. Pintura, história e heróis no século XIX: Pedro 
Américo e “Tiradentes Esquartejado”. Tese (Doutorado em História da Arte). 
Campinas: IFCH: Unicamp, 2005. 

CLARK, Kenneth. O nu: um estudo sobre o ideal em arte. Lisboa: editora Ulisseia, 
c.1956. 
 
CLARK, T. J. Pintura da Vida Moderna: Paris na Arte de Manet e de seus seguidores. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 

CLARK, T. J. The conditions of artistic creation. In: FERNIE, Eric. Art History and 
its Methods. New York: Phaidon Press Inc, 2011. 

  
COGEVAL, Guy. Impressionismo: Paris e a Modernidade. Madrid: Fundación 
Mapfre, 2012. 

COLI, Jorge. A Batalha de Guararapes de Victor Meirelles e suas relações com a 
pintura internacional. Tese (Livre-docência). Campinas: UNICAMP- IFCH, 1997.   

COLI, Jorge. Como estudar a arte do século XIX? São Paulo: Senac: 2005.   

COLI, Jorge. O corpo da liberdade: reflexões sobre a pintura do século XIX. São 
Paulo: Cosac & Naif, 2010. 

COSTA, Laura Malosetti. Escándalos (como en París). Desnudo y modernidad en 
Buenos Aires en las últimas décadas del siglo XIX. 1997. Publicación on-line del 
Instituto de Investigaciones Estéticas de México : Rita Eder (dir.) Los estudios de arte 
desde América Latina. Temas y problemas. http://www.esteticas.unam.mx/ 

COSTA, Laura Malosetti. Los primeros modernos: Arte y sociedad en Buenos Aires a 
fines del siglo XIX. Buenos Aires: Fondo de Cultura Economica, 2001. 

 



 

292 

 

DAWKINS, Heather. The Nude in French Art and Culture, 1870-1910. Estados 
Unidos: Cambridge University Press, 2002. 

DAZZI, Camila. O nu feminino no Brasil e na Argentina nas telas de Rodolpho 
Amoêdo e Eduardo Sívori. 19&20, Rio de Janeiro, v. VI, n. 2, abr./jun. 2011. 
Disponível em: <http://www.dezenovevinte.net/obras/nus_dazzi.htm>. 

DAZZI, Camila. Pôr em prática a Reforma da Antiga Academia: a concepção e a 
implementação da reforma que instituiu a Escola Nacional de Belas Artes em 1890. 
Tese (Doutorado em História da Arte). Rio de Janeiro: Escola de Belas Artes, 2011. 

DERIVERY, François. A propos de l'art pompier. Ligeia Dossiers sur l´Art, v. 9, 
1991. 

DIAS, Elaine. Um breve percurso pela história do Modelo Vivo no Século XIX - 
Princípios do método, a importância de Viollet Le Duc e o uso da fotografia. 19&20, 
Rio de Janeiro, v. II, n. 4, out. 2007. Disponível em: 
<http://www.dezenovevinte.net/ensino_artistico/ed_mv.htm>. 

DUNCAN, Carol. Virility and Domination in Early Twentieth-Century Vanguard 
Painting. In: Feminism and art history: questioning the litany. BROUDE, Norma; 
GARRARD, Mary D.Harper & Row, 1982. 

DUQUE, Gonzaga. A Arte Brasileira . Campinas: Mercado das Letras, 1995. 

 DUQUE, Gonzaga. Contemporâneos (pintores e escultores). Rio de Janeiro: Typ. 
Benedicto de Souza, 1929.  

DURAND, José Carlos. Arte, privilégio e distinção. São Paulo: Perspectiva, 1989. 

EDMUNDO, Luiz. De um livro de Memórias. Rio de Janeiro: Departamento de 
Imprensa Nacional, 1958. V. III. 

EINSENMAN, STEPHEN F. (org). Nineteenth Century Art:  a Critical History. 
Londres: Thames and Hudson, 2007. 
 
ELISEU VISCONTI : a modernidade antecipada. (Catálogo). Rio de Janeiro: Hólos 
Consultores Associados, 2012. 

FORMICO, Marcela. A "Escrava Romana" de Oscar Pereira da Silva: sobre a 
circulação e transformação de modelos europeus na arte acadêmica do século XIX no 
Brasil. Dissertação (Mestrado em Artes Visuais). IA-Unicamp, 2012. 
 
FRANCASTEL, Pierre. Historia de la pintura francesa. Madrid: Alianza Editorial, 
1970. 

FREIRE, Laudelino. Um século de pintura no Brasil: apontamentos para a história da 
pintura no Brasil de 1816 a 1916. Rio de Janeiro: Tip. Röhe, 1916. 

FREITAS, Marcos Cezar (org.). Historiografia Brasileira em Perspectiva. São Paulo: 
Contexto, 2005. 

FRIEDLANDER, Walter. De David a Delacroix. São Paulo: Cosac & Naif, 2001.      



 

293 

 

GENET-DELACROIX, Marie. Vies d´artistes: art académique, art officiel et art libre 
em France a la fin du XIX siécle. Revue d´histoire moderne et contemporaine. 
Société d´Histoire Moderne. XXXIII, fevereiro/março 1986. 
 
GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas, sinais. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.  

GOLDSTEIN, Carl. Teaching Academy. New York: Cambridge University Press, 
1996.  
 
GOMBRICH, E. H. Arte e Ilusão: um estudo da psicologia da representação pictórica. 
São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

GUICHARD, Charlotte. Du “nouveau connoisseurship” à l’histoire de l’art: Original et 
autographie en peinture. Annales Histoire Sciences Sociales, novembre-décembre 
2010, n° 6. 
 
HADDAD, Michele. La divine et l'impure: Le nu au XIXe . Paris : Jaguar, 1990. 

HANNUD, Giancarlo; PICCOLI, Valeria (Org.). Arte no Brasil: uma história na 
Pinacoteca do Estado de São Paulo. São Paulo: Pinacoteca do Estado, 2011. 

HARDING, James. Artistes Pompiers: French academic art in the 19th century. 
Londres: Academy Editions, 1979. 

HASKEL, La norme et le caprice: redécouvertes en art, aspects du goût et de la 
collection en France et en Angleterre, 1789-1914. Paris; Flamarion, 2007. 

HASKELL, Francis. Mecenas e pintores: arte e sociedade na Itália Barroca. São 
Paulo: Edusp, 1997.  

HEINICH, Nathalie. Être artiste: les transformations du statut des peintres et des 
sculpteurs. Paris: Klincksieck, 1996. 

HOBSBAWM, Eric. Introdução. In: HOBSBAWM, Eric & RANGER, Terence. A 
invenção das tradições. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002.    

HOBSBAWN, Eric. A era do capital: 1848 - 1875. São Paulo: Paz e Terra, 2009. 

JACQUES, Anie (Org.). Les Beaux-Arts, de l´Académie aux Quat´z´arts. Paris: 
École Nationale Superieure des Beaux-Arts, 2001. 

JORGE, Marcelo Gonczarowska. Comentário a ‘Peut-on parler d’une peinture 
pompier?’, de Jacques Thuillier. 19&20, Rio de Janeiro, v. VI, n. 2, abr./jun. 2011. 
Disponível em: <http://www.dezenovevinte.net/ha/pompier_mgj.htm>. 

JOYEUX-PRUNEL, Béatrice. L’art de la mesure: Le Salon d’Automne (1903-1914), 
l’avant-garde, ses étrangers et la nation française. Histoire & mesure XXII – 1, 2007. 

JÚNIOR, Martinho Alves da Costa. A figura feminina na obra de Théodore 
Chassériau: reflexões sobre nus, vítimas e o fim de século. Tese (Doutorado em 
História). São Paulo: UNICAMP, 2013.  
 
LE GOFF, Jacques. História e Memória. Campinas: Editora Unicamp, 2003. 



 

294 

 

LEMAIRE, Gérard-Georges. Histoire du Salon de Peinture. Paris: Klincksieck, 2004. 

LIMA JÚNIOR, Carlos. Folhas de outono de Horácio Hora, e a Noite, de Oscar 
Pereira da Silva: Acerca de duas pinturas alegóricas do Museu Mariano Procópio In: 
CHRISTO, Maraliz (Org.) Coleções em Diálogo: Museu Mariano Procópio e 
Pinacoteca de São Paulo. São Paulo: Pinacoteca do Estado, 2014.  
 
LIMA JUNIOR, Carlos. Imaginando o Início: a chegada de Cabral pelos pincéis de 
Oscar Pereira da Silva, Comunicação apresentada no Comitê Brasileiro de História da 
Arte de 2012, disponível em:  
http://www.cbha.art.br/coloquios/2012/anais/pdfs/artigo_s2_carlos_rogerio_limajr.pdf 
 
LIMA JÚNIOR, Carlos. Um artista às margens do Ipiranga: Oscar Pereira da Silva, o 
Museu Paulista e a reelaboração do passado nacional. Dissertação (Mestrado em 
Culturas e Identidades Brasileiras). IEB-USP, 2015. 
 
LOTIERZO,Tatiana H. P.; SCHWARCZ, Lilia K. M. - Raça, gênero e projeto 
branqueador: “a redenção de Cam”, de modesto brocos. Artelogie, n° 5, Outubro 2013. 
URL: http://cral.in2p3.fr/artelogie/spip.php?article254.  
 
LOURENÇO, Maria Cecília França. A Modernidade defende causas. In: 
GONÇALVES, Lisbeth Rebollo (Org.). Arte brasileira no século XX. São Paulo: 
Imprensa Oficial, 2007. 
 
MACIEL, Maria Eunice. A Eugenia no Brasil. Revista do Programa de Pós-
Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, nº 11, julho de 1999.  
 
MAINARDI, Patricia. Art and politics on the Second Empire:  the Universal 
Expositions of 1855 and 1867. Yale: Yale University Press, 1990.     

MARQUES, Luiz. 30 mestres da pintura no Brasil. 30 Anos Credicard. São Paulo, 
2001.      

MASSON, Frédéric; RICHARD, Jules. En Campagne, tableaux et dessins de 
Alphonse de Neuville et Edouard Detaille. Paris: Boussod, Valadon & Cie Éditeurs, 
1894. 
 
MATOS, Maria Izilda Santos de. Delineando corpos: as representações do feminino 
e do masculino no discurso médico. In: MATOS, Maria Izilda Santos de; SOIHET, 
Rachel (orgs).  O corpo feminino em debate. São Paulo: Editora Unesp, 2003. 
 
MAURÍCIO, Virgílio.  Algumas Figuras. São Paulo: Editora Irmãos Ferraz, 1929. 
 
MAURÍCIO, Virgílio.  Outras figuras. Rio de Janeiro: Papelaria Vênus, 1925. 
 
MAURÍCIO, Virgílio. 13 mezes em Portugal. Rio de Janeiro: Calvino Filho, 1934. 
 
MAURÍCIO, Virgílio. Da Mulher: Proporções – Beleza – deformação – Hygiene, 
mulher e moda – Sports – A mulher, o nu e a moral. Rio: Empreza Gráphica Editora, 
1926. 



 

295 

 

MAURÍCIO, Virgílio. O nu e a moral. In: Trapézio da Vida. São Paulo: Editora 
Irmãos Ferraz, 1929. 

MAURÍCIO, Virgílio. Ouvindo a sciencia – o problema hospitalar: o ensino médico 
– casos clínicos. Rio de Janeiro: Empreza Graphica Editora, 1926. 
 
MELLO E SOUZA, Gilda. Pintura brasileira contemporânea: os Precursores. In: 
Exercícios de Leitura. São Paulo: Duas Cidades, 1980. 

MENEZES, Ulpiano Bezerra de. Fontes visuais, cultura visual, História visual. Balanço 
provisório, propostas cautelares. Revista Brasileira de História, vol. 23, nº 45. 

MICELI, Sergio. Nacional estrangeiro: história social e cultural do modernismo 
artístico em São Paulo. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.   
 
MICELI, Sergio. Poder, Sexo e Letras na República Velha. São Paulo: Editora 
Perspectiva, 1977. 

MIGLIACCIO, Luciano.  Moema: cujo amor as ondas não apagaram. In: 
PALHARES, Taisa, (Org.). In: Arte brasileira na Pinacoteca do Estado de São Paulo. 
Cosay Naify: São Paulo, 2009. 

MIGLIACCIO, Luciano. O Século XIX. In: Mostra do Redescobrimento. São Paulo: 
Fundação Bienal de São Paulo – Associação Brasil 500 anos, Artes Visuais, 2000. 

MILLIET, Maria Alice. O desejo na academia (1847-1916). (Catálogo). São Paulo: 
PW, 1991.  
 
MIYOSHI, Alexander Gaiotto. Moema é morta. Tese (Doutorado em História). São 
Paulo: UNICAMP, 2010.  
 
MOREYRA, Alvaro. As amargas, não... (lembranças). Rio de Janeiro: Academia 
Brasileira de Letras, 2007. (Coleção Afrânio Peixoto ; v. 76). 

MUNSTERBERG, Marjorie. Naked ou Nude? A Battle Among French Critics of the 
Mid-Nineteenth Century. Arts Magazine. Abril 1988. 

NASCIMENTO, Ana Paula. A contribuição editorial de Virgílio Maurício no Jornal 
Gazeta de Notícias em 1923. XXXIII Colóquio do Comitê Brasileiro de História da 
Arte. Setembro de 2013. Disponível em: 
http://www.cbha.art.br/coloquios/2013/anais/pdfs/s2_anapaulanascimento.pdf 
 
NASCIMENTO, Ana Paula. As esquecidas produções pictórica e crítica de Virgílio 
Maurício. In: Anais do XXXII Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte / 
Organização: Ana Maria Tavares Cavalcanti, Emerson Dionísio Gomes de Oliveira, 
Maria de Fátima Morethy Couto, Marize Malta - Campinas: Comitê Brasileiro de 
História da Arte - CBHA, 2013 [2012]. 

NASCIMENTO, Ana Paula. O nu além das Academias. São Paulo: Pinacoteca do 
Estado de São Paulo, 2011. 



 

296 

 

NASCIMENTO. Ana Paula. São Paulo: meio artístico e as exposições. In: VALLE, 
Arthur; DAZZI, Camila (Org.). Oitocentos - Arte Brasileira do Império à República - 
Tomo 2. / - Rio de Janeiro: EDUR-UFRRJ/DezenoveVinte, 2010.  

NAVES, Rodrigo. A forma difícil:  ensaios sobre arte brasileira. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2011. 

NEED, Lynda. The Female Nude: Pornography, Art and sexuality. Signs, Vol 15, No 2, 
1990. 

NOCHLIN, Linda. Renoir’s Great Bathers: Bathing as Practice, Bathing as 
Representation. In: Bathers, Bodies, Beauty: The Visceral Eye. Canadá: Harvard 
University Press, 2006.  

NORMANDY, Georges. Le nu au Salon. 1914. Paris: Albert Méricant, 1914 

PANOFSKY, Erwin. Significado nas artes visuais. São Paulo, Perspectiva, 1991. 

PARREIRAS, Antonio. História de um pintor contada por ele mesmo: Brasil - 
França / 1881 -1936. 3ed. Niterói: Niterói Livros, 1999.   

PAULITSCHI, Vivian da Silva. Impasses no exercício da feminilidade e da 
maternidade no tríptico La Faiseuse D'Anges do pintor Pedro Weingätner (1853-
1929). Tese (Doutorado em História da Arte). Campinas: IFCH/ Unicamp, 2009.   

PEDROSA, Mário. Acadêmicos e Modernos. São Paulo: EDUSP, 1998. 

PERROT, Michele. Os silêncios do corpo da mulher. In: MATOS, Maria Izilda 
Santos de; SOIHET, Rachel (orgs).  O corpo feminino em debate. São Paulo: Editora 
Unesp, 2003 

PESSANHA, Elaine Durigam Ferreira. Gonzaga Duque um flâneur brasileiro. 
Dissertação (Mestrado em Estudos Linguísticos e Literários em Francês). São Paulo: 
USP, 2008. 
PEVSNER, Nikolaus. Academias de Arte. São Paulo: Companhia das Letras, 2005 

PINACOTECA DO ESTADO (org.). Dezenove Vinte, uma virada no século. São 
Paulo: Pinacoteca do Estado, 1986. 

PITTA, Fernanda. Pintores Italianos em São Paulo - O caso da Culla Tragica de 
Giuseppe Amisani. 19&20, Rio de Janeiro, v. III, n. 2, abr. 2008. Disponível em: 
<http://www.dezenovevinte.net/obras/obras_fp_cullatragica.htm>. 
 
PITTA, Fernanda. Um povo pacato e bucólico: costume e história na pintura de 
Almeida Júnior. Tese (Doutorado em Artes Visuais). São Paulo: ECA: USP, 2013.  
 
POINTON, Marcia. Naked Autority: the Body in western painting 1830-1908. Grã-
Bretanha: Cambridge University Press. 1990. 
 
QUINTELA, Raphael. Les périodiques brésiliensens en France au XIXe siècle. 
Dissertação (Mestrado) - Université de Versailles/Saint-Quentin em Yvelines, 2013. 



 

297 

 

RAMOS, Roberta Fabron. Uma Leitura da “Feira das Quintas”, de Oswald de Andrade. 
Anais do Seta, Número 1, 2007. 
 
RIBEIRO, Maria Izabel Meirelles Reis Branco. O Museu Doméstico: São Paulo 1890-
1920. Dissertação (Mestrado em Artes). Escola de Comunicações e Artes ECA-USP, 
1992. 

ROSSI, Mirian Silva. Circulação e mediação da obra de arte na Belle Époque 
paulistana. Anais do Museu Paulista, vol.6-7, no.1 São Paulo,  1999. 

RUBENS, Carlos. Impressões de arte. Rio de Janeiro: Typ. Do Jornal do Commercio 
de Rodrigues e C., 1921. 

RYAN, Judith. More seductive than Phryne: Baudelaire, Gérôme, Rilke and the 
problem of autonomous art. PMLA , Vol. 108, No. 5 (Oct., 1993), 

SAID, Edward. Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2007 

SCHWARCZ, Lilia Katri Moritz. A natureza como paisagem: imagem e representação 
no Segundo Reinado. Revista da USP, jun-jul-ago 2003, nº 58. 

SCHWARCZ, Lilia Katri Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e 
questão racial no Brasil 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.    

SERAPHIM, Miriam Nogueira. Eros Adolescente: No verão de Elyseu Visconti. 
Campinas, SP: Autores Associados, 2008.  
 
SERRANO, Veronique. Le nu de Gauguin à Bonnard: Ève, icône de la modernité? 
Paris, Musée Bonnard, 2013. 

SIMIONI, Ana Paula Cavalcanti. A Viagem a Paris dos artistas brasileiros no fim do 
século XIX. Revista Tempo Social. Vol.17, nº.1. São Paulo, junho de 2005. Disponível 
em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010320702005000100015 

SIMIONI, Ana Paula Cavalcanti. Memórias insuspeitas de uma artista brasileira: 
Julieta de França e a escrita de si. In: Julieta de França: Lembrança de minha carreira 
artística, Rio de Janeiro: Coletiva Projetos Culturais, 2014. P. 17. 
SIMIONI, Ana Paula Cavalcanti. Profissão artista: pintoras e escultoras acadêmicas 
brasileiras. São Paulo: Edusp / Fapesp, 2008. 

SIMIONI, Ana Paula Cavalcanti. Souvenir de ma carrière artistique. Uma autobiografia 
de Julieta de França, escultora acadêmica brasileira. Anais do Museu Paulista. v. 15. 
n.1. jan.- jun. 2007. 
 
SIRACUSANO, Gabriela. Una cosa es copiar y muy outra es engañar. Tensiones y 
conseqüências de un episodio judicial en la Lima Del siglo XVII.  In: Original-
Copia...Original? III Congreso Internacional de Teoría e Historia Del Arte y XI 
Jornadas del CAIA. Buenos Aires: Centro Argentino de Investigadores de artes – 
CAIA, 2005 



 

298 

 

SOUZA, Gilda de Mello e. O espírito das roupas. São Paulo: Companhia das Letras, 
2009. 

 SOUZA, Vanderlei Sebastião de. A eugenia no Brasil: ciência e pensamento social 
no movimento eugenista brasileiro do entre-guerras. ANPUH – XXIII SIMPÓSIO 
NACIONAL DE HISTÓRIA – Londrina, 2005. 

SQUEFF, Letícia. O Brasil nas letras de um pintor: Manuel de Araújo Porto-Alegre 
(1806-1879). Campinas: Editora Unicamp, 2004.  

STAROBINSKI, Jean. 1789: Os emblemas da razão. São Paulo: Companhia das Letras. 
1988. 

STUMPF, Lúcia Kluck. A terceira margem do rio: mercado e sujeitos na pintura de 
história de Antonio Parreiras. Dissertação (Mestrado em Culturas e Identidades 
Brasileiras). São Paulo: USP, 2014.  
 
TARASANTCHI, Ruth Sprung. Oscar Pereira da Silva. São Paulo: Mercado das 
Artes, 2006. 

TARASANTCHI, Ruth Sprung. Pintores Paisagistas em São Paulo, 1890-1920. São 
Paulo: Edusp, 2002.  
 
TEIXEIRA LEITE, José Roberto. Dicionário crítico da pintura no Brasil. Rio de 
Janeiro: Artlivre, 1988. 
 
TEIXEIRA LEITE, José Roberto. O século XX antes da Arte Moderna. In: 
GONÇALVES, Lisbeth Rebollo (Org.). Arte brasileira no século XX. São Paulo: 
Imprensa Oficial, 2007. 

THUILLIER, Jacques. Peut-on parler d'une peinture pompier? Paris: Presses 
Universitaires de France, 1984. 
 
ULPIANO, Bezerra de Meneses. Memória e Cultura Material: Documentos pessoais no 
Espaço Público. Estudos históricos, 1998, nº 21.  
 
VALLADARES, Clarival do Prado. Presciliano Silva: um estudo biográfico e crítico. 
Rio de Janeiro: Fundação Conquista.  
 
VALLE, Arthur. A pintura da Escola Nacional de Belas Artes na 1ª República 
(1890-1930): Da formação do artista aos seus modos estilísticos. Tese (Doutorado em 
Artes Visuais). Rio de Janeiro: UFRJ, 2007. 
VALLE, Arthur. O Ciclo de Pinturas de Guttmann Bicho no CAPS Ernesto Nazareth - 
Ilha do Governador/RJ. 19&20, Rio de Janeiro, v. II, n. 1, jan. 2007. Disponível em: 
<http://www.dezenovevinte.net/arte%20decorativa/ad_gb_caps.htm>. 

VALLE, Arthur. Questões semânticas na obra de Guttmann Bicho: uma análise do 
Panneau Decorativo. 19&20, Rio de Janeiro, v. I, n. 2, ago. 2006. Disponível em: 
<http://www.dezenovevinte.net/obras/obras_gb.htm>. 

WHITE, Cynthia A.; WHITE, Harrison C. Canvases and Careers: Institucional 
Change in the French Painting World. Chicago: The University of Chicago Press, 1993. 



 

299 

 

ZANINI, Walter (org). História Geral da Arte no Brasil. São Paulo: Instituto Moreira 
Salles, 1983. 2 vol.  

ZERNER, Henri. O Olhar dos artistas. In: COURBIN, Alain; COURTINE; 
VIGARELLO, Jean-Jacques Georges (Orgs.) História do Corpo. Petrópolis: Vozes, 
2008,  V. 2. 

 


