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Ai, palavras, ai, palavras  

Que estranha potência a vossa!  
 

Todo o sentido da vida  

Principia a vossa porta:  

O mel do amor cristaliza  
Seu perfume em vossa rosa;  

Sois o sonho e sois a audácia,  

Calúnia, fúria, derrota...  
 

A liberdade das almas, ai!  

Com letras se elabora...  

E dos venenos humanos  
Sois a mais fina retorta:  

Frágil, frágil, como o vidro  

E mais que o aço poderosa!  
Reis, impérios, povos, tempos,  

Pelo vosso impulso rodam... 

 
Cecília Meireles 
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RESUMO 

 

A dissertação tem como objetivo investigar os sintomas de violência no interior do 

Brasil oitocentista por meio da vida e obra do pintor José Ferraz de Almeida Jr. (1850-

1899). Para tanto, constatadas tanto sua produção quanto as (re) interpretações 

contemporâneas de seu universo pictórico, bem como as circunstâncias de sua morte 

narradas no processo crime que apurou o fato, considerar-se-á a hipótese de violência 

como traço cultural do séc. XIX a partir da chave de leitura apontada por Jorge Coli 

(2005) e suas premissas sobre o pensamento do artista (2010) na inter-relação entre a 

obra e a vida do pintor. Serão examinados, igualmente, a retórica e argumentação 

constantes do processo-crime, mecanismos que tornam o texto jurídico uma prática 

social discursiva, considerando a escrita jurídica também em sua experiência cultural,  

lançando novas luzes sobre a análise dessas narrativas, especialmente a partir das 

reflexões advindas do culturalismo jurídico e seus desdobramentos teóricos. Os indícios 

de violência na obra de Almeida Jr. são associados à violência em torno de seu 

cotidiano e às sensibilidades jurídico-culturais que motivaram o artista e suas 

circunstâncias. 

 

Palavras – Chave: violência, culturalismo jurídico, Almeida Jr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work aim to investigate the symptoms of violence in the interior of Brazil´s 19th 

century through the life and the work of the painter José Ferraz de Almeida Jr. (1850-

1899). To this end, verified both his production and the contemporary (re) 

interpretations of his pictorial universe as well as the circumstances of his death related 

in the criminal process that investigated the fact, it is considered the hypothesis of 

violence as a cultural trace of the 19th century, as from pointed out by Jorge Coli (2005) 

and its premises on the artist's thoughts (2010) in the interrelationship between the 

painter´s work and life. The rhetoric and argumentation of the criminal process, 

mechanisms that make the legal text a discursive social practice, will also be examined, 

considering legal writing also in its cultural experience, throwing new lights on the 

analysis of these narratives, especially from the reflections that come from legal 

culturalism and its theoretical developments. The evidences of violence in Almeida Jr.'s 

work is associated with the violence around his daily life and the legal-cultural 

sensitivities that motivated the artist and his circumstances. 

 

Key Words: Almeida Jr., Violence, Juridical Culturalism. 
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15 

INTRODUÇÃO: Onde está o homem está o Direito
2
. 

 

A diversidade que há entre os homens e as ações, e por 
assim dizer, a permanente instabilidade das coisas 
humanas, não admite em nenhuma arte, e em assunto 
algum, um absoluto que valha para todos os casos e 
para todos os tempos. 

Platão 

 

Eu e José Ferraz de Almeida Jr. (1850-1899) nos (re) encontramos na 

primeira reunião da qual participei no Grupo de Estudos de História e Imagem 

(GEHIM/UFG/CNPQ)
3
, no ano de 2012. O artista plástico, que nasceu no interior de 

São Paulo e foi aluno da Academia Imperial de Belas Artes (AIBA), no Rio de Janeiro
4
 

e da École Nationale Superiéure des Beaux Arts, Paris (ENSBAP), produziu imagens 

que fazem parte do imaginário brasileiro, como a tela Caipira Picando Fumo (Figura 

03). De fato, a imagem não me era desconhecida, mas eu não fazia ideia da extensão de 

sua obra, tampouco das circunstâncias de sua vida.  

Bacharel em Direito há alguns anos, iniciava a minha graduação em História 

e procurava pesquisar questões relacionadas à arte. Na época, no GEHIM, dando ênfase 

à arte brasileira, analisávamos a obra de Almeida Jr. após o estudo de alguns textos 

teóricos. Aprofundando a leitura acerca do pintor, chegamos ao artigo do historiador da 

arte Jorge Coli, Almeida Júnior: a violência e o caipira (2005), bem como ao catálogo 

da exposição Almeida Júnior Revisitado (2000) e, ao mesmo tempo, discutimos 

aspectos de  de sua vida e obra e as circunstâncias da sua morte. Almeida Jr. morreu 

assassinado por José de Almeida Sampaio, marido de sua amante, Maria Laura 

Sampaio, que o esfaqueou em frente ao Hotel Central, na cidade de Piracicaba-SP, após 

encontrar cartas de sua esposa endereçadas ao amante
5
, e surpreender o pintor chegando 

                                                             
2 No original em latim: Ubi homo, ibi ius. Esse brocardo jurídico vem da obra de Ulpiano, o Corpus Iuris 

Civilis, no qual se lê: ubi homo ibi societas; ubi societas, ibi jus: onde está o homem, aí está a sociedade; 

onde está a sociedade, aí está o Direito. 

 
3 Coordenado pela Prof.ª Dr.ª Heloisa Selma Fernandes Capel (PPGH/UFG) e pela Prof.ª Dr.ª Maria 

Elizia Borges (PPGH/UFG). 

 
4 Com a proclamação da República transformou-se em Escola Nacional de Belas Artes, e é a atual Escola 

de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 
5
 Dizem alguns - "A infeliz mulher havia conhecido Almeida Júnior quando solteira. Apaixonaram-se e 

marcaram casamento, quando D. Pedro II, reconhecendo os grandes méritos do pintor, decidiu mandá-lo à 

Europa"(ELUF, 2002, p. 17) - que Maria Laura e Almeida Júnior tinham sido namorados de infância, mas 

as datas de seus nascimentos não tornam essa possibilidade verossímil. O artista nasceu em 1850 e Maria 

Laura apenas em 1871. Ou seja, quando o pintor partiu para o Rio de Janeiro para estudar, em 1869, a 

moça nem era nascida. Diva Pereira Mendes (FERRARI, 2010), neta de Maria Laura, diz que o romance 
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à cidade junto com sua família, que ia ao seu encontro: feriu o artista com uma faca e 

deixou-o perecer no passeio. 

No texto de Coli, mais do que uma análise da estrutura de Caipira Picando 

Fumo (Figura 03) e da técnica de Almeida Jr., destacando o seu "sentido firme e exato 

de composição" (COLI, 2005, p. 101), há uma interessante discussão sobre o visível e o 

invisível nos diversos quadros que retratam os caipiras a partir das armas que nelas 

estão. Coli (2005) aponta que a geometria da obra, as estruturas do caipira destacam um 

cenário, "a parede de taipa, escalavrada, a porta com rachaduras e tábuas mal 

ajuntadas", mas o cenário não é só físico, há também as características que compõem o 

caipira "a camisa de algodão, a calça de brim, a ceroula que aparece na altura da canela, 

o cigarro de palha, os pés descalços, os restos de milho, o fumo, a faca", e ele arremata, 

essas estruturas constroem o mundo o caipira. E isso é importante porque é preciso 

entender isso: o caipira é parte de um mundo, e o que o cerca o constrói e o explica, 

molda seu comportamento. Esse homem sentado no batente é um homem que nasceu e 

viveu no mesmo mundo de Almeida Jr. (o artista partiu para o Rio de Janeiro, para 

estudar, ainda muito jovem, mas após completar seus estudos em Paris voltou para São 

Paulo,  terra de sua infância). É um mundo de simplicidade rústica , de comunhão com a 

natureza (o caipira e a taipa quase se fundem, misturando-se em tons terrosos), de armas 

grandes, armas afiadas, empunhadas com naturalidade e parte do cotidiano no qual a 

violência é "constitutiva da relação comunitária" (COLI, 2005, p. 107-108). 

Particularmente, diante das releituras encontradas na exposição Almeida 

Júnior Revisitado, Coli (2005) repercute como as circunstâncias da morte do artista 

influenciaram os seus pares da contemporaneidade nas suas visões das obras do pintor 

oitocentista. Para o citado autor, essas imagens afirmam a violência dos instrumentos 

empunhados pelos caipiras, especialmente o machado de Amolação Interrompida 

(Figura 04), e não só isso, mas também os gestos desses caipiras estão ligados a esse 

comportamento, ao uso da arma. Coli (2005, p. 107) ao não abrir mão do destaque à 

"violência imanente contida nos instrumentos dispostos de modo estratégico por 

Almeida Jr." chama atenção para uma forma de enxergar o cotidiano caipira no interior 

de São Paulo no final do século XIX, explicitada na obra Homens livres na ordem 

escravocrata, da Prof.ª Maria Sylvia de Carvalho Franco, especialmente em seu 

                                                                                                                                                                                   
entre sua avó e o artista iniciou-se logo quando ele voltou da França, em 1882, e passou a frequentar a 

casa dos Sampaio. Das cartas trocadas entre os amantes, que constam do processo crime, pode-se afirmar 

que havia um relacionamento entre eles desde 1892. 
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Capítulo I, O Código do Sertão. Nessa obra a autora enfrenta as questões relacionadas 

aos nexos entre escravidão e trabalho livre, os limites entre escravismo e capitalismo – a 

constituição do Brasil moderno a partir do trabalho livre, e, para tal, discute e refuta a 

ideia de que o escravismo seria o núcleo gerador do atraso, da violência
6
. E é justamente 

a construção desse viver violento de meados do século XIX, apresentada no  primeiro 

capítulo, que nos é tão fundamental e serve para que Coli (2005, p. 112) afirme que não 

devemos nos deixar enganar pelo "cotidiano falsamente neutro" retratado pelo artista. 

Em Almeida Jr. encontrei  a junção do Direito e da História, sem me 

desligar das questões ligadas à arte. Morto em um crime passional
7
, como já apontado, o 

grande artista deixara, além de uma produção pictórica fundamental para as artes 

brasileiras, uma história de vida repleta de boa e má fortuna, a partir da qual é possível 

perceber características do século XIX, nuances do viver em uma cultura tradicionalista, 

patriarcal que se deparava com um tempo de  profundas mudanças.  

Os estudos de Miguel Reale
8
 sobre o culturalismo jurídico proporcionaram a 

ponte para unir a obra de Almeida Jr. e a sua vida. O processo crime que apurou sua 

morte traz, em sua narrativa, o seu tempo, o seu mundo. Vê-se, ali, a vida e os homens 

do final do século XIX no interior do Brasil, como as relações sociais são 

profundamente influenciadas pelo conjunto complexo que forma a cultura, os ideais e 

objetivos de grupos diversos que se chocam e reconhecem limites, não sem conflitos ou 

dificuldades de compreensão entre si. Na ressalva do próprio autor: 

 

A reflexão crítico-histórica não deve, pois, ser entendida 

empiricamente, como um descritivo dobrar-se sobre o passado, 

em busca de um sentido pretensamente predeterminado da 

experiência humana, mas é antes um inserir-se na 

                                                             
6 Segundo a própria autora, o Capítulo I é aberto por um "longo e comovente testemunho" no qual "todos 

os aspectos da cultura, recolhidos no conceito de comunidade, desdobram-se diante de nossos olhos -

integração à natureza, relações socioeconômicas, sentimentos, ideário, religiosidade-, associados a um 

outro elemento excluído daquela teoria: a grande violência que lhes dá sentido. Sobretudo a linguagem 

nos transporta para um mundo concretamente representado" (FRANCO, 1997b). 

 
7 Essa terminologia surge justamente nos anos que marcam a vida e a morte de Almeida Jr. Cremonezi 
(2005, p. 374) explica que foi nas obras de autores como Cesare Lombroso que apareceu pela primeira 

vez a figura do criminoso passional, e que em meados do século XIX o criminalista italiano Enrico Ferri, 

definiu o criminoso passional como sendo um criminoso social. 

 
8 Miguel Reale, jurista, filósofo, escritor, nasceu em São Bento do Sapucaí, SP, em 6 de novembro de 

1910, e faleceu na cidade de São Paulo em 14 de abril de 2006. Bacharel em Direito em 1934, quando 

publicou seu primeiro livro, O Estado moderno. Doutor em Direito em 1941, quando se tornou 

catedrático de Filosofia do Direito. Foi a obra Fundamentos do Direito (1940) que lançou as bases de sua 

"Teoria Tridimensional do Direito", tornando-o mundialmente conhecido. 
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temporalidade, como passado e perspectiva prospectiva do 

futuro, para a compreensão concreta da subjetividade, como 

intersubjetividade, socialidade e história, o que nos conduz à 

abordagem do historicismo em termos axiológicos‖. (REALE, 

1977, p. 134-135). 

 

Observar a cultura nos permite compreender que as convenções sociais que 

são estabelecidas como padrão vão, ao longo do tempo, sofrendo mudanças, embora 

algumas persistam mais longamente. É o caso do crime passional que o processo crime 

objeto deste trabalho apurou. A sociedade de então, no papel condenava esse tipo de 

atitude, mas a prática era bem diferente. Nossa tradição positivista
9
 identifica direito e 

normas jurídicas instituídas pelo ente estatal: o que orienta as decisões judiciais são as 

leis – portanto, somente aquele versado nas leis pode interpretar esse texto. Cabe ao 

jurista compreender seu significado. O povo recebe a decisão do judiciário e a cumpre. 

Contudo, como lembra Kelsen
10

, essas decisões, em qualquer âmbito judicial, não são 

simplesmente exaradas para conhecer a lei, não são simplesmente atos de 

conhecimento, são atos de vontade, são resultado de escolhas interpretativas, e estas não 

estão restritas às determinações legais, elas surgem da experiência cultural de cada um. 

Clio, a musa da história, é filha da memória. Como sua mãe, ela registra o 

acontecido, e permite aos homens a chance de preservar o que já se foi. Mas além do 

estilete da escrita, Clio porta uma trombeta, e com ela anuncia a todos o que se passa. 

Assim é a história: mais do que registrar o passado, a ela cabe falar e discutir sobre os 

fatos e pessoas de outros tempos, de todos os tempos. Esse fazer histórico não tem lugar 

único, sequer lugar próprio. Ele se faz em todos os lugares e mediante infindáveis 

conceituações, pois aquele que faz a história ocupa vários lugares de fala, vem de tantas 

e diferentes circunstâncias, experiências e aprendizados, que não há medida ou situação 

imutável, pré-determinada. A história se faz da experiência e da necessidade de 

                                                             
9 Para os positivistas, o Direito, para ser válido, deve emanar de autoridade competente, do Estado. 

Bobbio (1995, p. 15) lembra que "a expressão 'positivismo jurídico' deriva da locução direito positivo 

contraposta àquela de direito natural". É interessante destacar, aqui, que "a incipiente cultura jurídica 

brasileira da segunda metade do século XIX, malgrado não tivesse sido infensa a influências francesas, 

sofreu muito mais o impacto da cultura alemã. Esse fato não deixa de ser até certo ponto curioso, uma vez 
que em outros âmbitos culturais que não o jurídico (inclusive o filosófico), a influência francesa – e 

sobretudo do positivismo de Comte – mostrou-se predominante no Brasil. De fato, a assim chamada 

'Escola do Recife', como é conhecido esse movimento da cultura jurídica capitaneado por Tobias Barreto 

(e que contou com nomes como o de Silvio Romero e Clóvis Beviláqua – o autor do projeto do código de 

1916), tinha franca orientação cultural alemã" (FONSECA, 2006). 

 
10 Kelsen (1984, p. 462) entende que a interpretação do direito a ser aplicado, obtida por operação de 

conhecimento, combina-se sempre a um ato de vontade. Portanto, o órgão aplicador do Direito sempre 

escolhe diante de possibilidades advindas da interpretação cognoscitiva.  
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preservar, da necessidade de sobreviver. E isso é subjetivo. Pensar os objetivos 

históricos como construções discursivas significa ver o mundo como um jogo de forças 

entre poder e verdade. Nesta disputa, a linguagem é uma das principais armas, razão 

pela qual a escrita da História também é, ela própria, a elaboração de um discurso, 

construído por meio de narrativas. 

 De fato, o que se vê é que o historiador se fia em outros campos, novas 

práticas, vários documentos. Contudo, o trabalho final se dá quando ele narra uma 

história. Tendo-se em mente que narrar é atribuir sentido ao tempo e que a construção 

dessa narrativa implica, necessariamente, a refiguração de experiências temporais 

(RICOEUR, 1997), o texto do historiador tem, pois, uma pretensão à verdade e refere-se 

a um passado real, o tempo da narrativa reinventa o tempo vivido: a narrativa é outro 

tempo. Ou seja, o tempo histórico é invenção, ficção do historiador (ALBUQUERQUE 

JR., 2007). Importante trazer aqui a observação certeira de Ricoeur: história é ficção 

controlada. Não é possível pensar a narrativa histórica sem esta dimensão ficcional, 

tanto de quem escreve, quanto de quem lê. É, pois, a representação que organiza os 

traços deixados pelo passado.  

Com o Direito não é diferente. Nele, linguagem e narrativa têm enorme 

peso. De fato, como lembra Vespaziani (2015), "a linguagem não é senão um 

instrumento que o direito coloca a serviço do poder". No processo, a narrativa 

estabelece os limites do conflito, estabelece um tempo
11

 fora do tempo do fato e, como 

já lembrou Ricoeur (1997), tempo e narrativa são correlatos: ou seja, é a narrativa que 

vai determinar a temporalidade própria do processo. 

Esse trabalho em específico usa somente um processo crime, o que apurou a 

morte de Almeida Jr., pois pretende entender as nuances da violência no séc. XIX, como 

já foi dito, a partir da figura desse pintor. Mas há uma produção ampla  a qual faz uso de 

processos crime como fonte histórica e que usa conjuntos de processos
12

, seja por 

período, por tipo de crime, por condição social (por exemplo, envolvendo escravos), 

                                                             
11 O tempo do processo não é o tempo comum, ordinário. Não há como discutir essa relação, a do tempo e 

do processo, sem essa ciência, lembra Spengler (2008, p. 57). O judiciário reconstrói um tempo, e este 
não escoa junto com o tempo linear que governa o nosso dia a dia, de fato, ele o interrompe. 

 
12 Alinaldo Faria de Souza (2007) lembra, nesses casos, que por se tratarem de "séries contínuas" esses 

documentos judiciais são muito elucidativos, tornando possível a compreensão de muitos aspectos 

cotidianos do período. São aspectos que se repetem na igualdade do rito processual e nas particularidades 

de cada conflito judicializado, e a partir desse dia a dia reduzido a termo vamos "[...] desvendando suas 

vidas íntimas, [...] seus laços familiares e afetivos, registrando o corriqueiro de suas existências, seus 

valores morais, éticos, suas crenças" (SOUZA, 2007, p. 14). 
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para traçar percepções sobre o referido século. Há obras da importância da já citada 

Homens Livres na Ordem Escravocrata (1969): Trabalho, lar e botequim (1986), de 

Sidney Chalhoub e Crime e Cotidiano (1984), de Boris Fausto. Há Hebe Maria Mattos 

de Castro com Das cores do silêncio: os significados da liberdade no sudeste 

escravista, Brasil, século XIX (1995) e Maria Odila da Silva Dias, que escreveu 

Quotidiano e Poder em São Paulo no século XIX (1984). Há, ainda, uma produção mais 

relacionada às questões de gênero e dos crimes passionais, também muito importantes 

para o que aqui se discute: Morte em família: representações jurídicas de papéis 

sexuais (1983), de Mariza Corrêa e A condição feminina e formas de violência: 

mulheres pobres e ordem urbana 1890-1920 (1989), de Rachel Soihet, só para citar 

alguns. 

Por fim, antes de apresentar a estrutura desse trabalho, cabe um pequeno 

parêntese. Ao longo do texto são utilizados diversos conceitos que seriam eles próprios 

suficientes para o desenvolvimento de outras dissertações - como o conceito de verdade 

no Direito ou o de retórica. Não caberia aqui discutir em profundidade esses termos, 

assim, sem deixar de considerar suas nuances e aquiescer aos conflitos doutrinários 

existentes, foram feitas certas opções a fim de otimizar o texto e tornar possível 

centralizar o trabalho na discussão das particularidades do processo crime que ora se 

analisa. Parte-se da ideia de culturalismo segundo Miguel Reale, porque é fundamental, 

para esse trabalho que aqui se introduz, a ideia que o processo crime que apurou a morte 

de José Ferraz de Almeida Jr. foi construído imerso na cultura do século XIX, que é 

uma cultura naturalmente violenta. Da mesma forma, João Maurício Adeodato e seus 

estudos de retórica são importantes para entender que, segundo suas próprias palavras, a 

verdade é uma ilusão altamente funcional, alcançada a partir de uma linguagem repleta 

de promessas que nem sempre se cumprem. E essa visão de Adeodato é corroborada 

pelos estudos de Virgínia Colares, que ao longo de sua carreira tem se debruçado na 

análise dos discursos, especialmente os jurídicos.  

Essa dissertação é composta de introdução, três capítulos e considerações 

finais, e foram escolhidos brocardos jurídicos para marcar a abertura de cada um desses 

itens. Um brocardo jurídico representa "uma condensação tradicional de princípios 

gerais" (GOMES, 2016, p. 50), um axioma jurídico que expressa uma regra maior, e é 

assim chamado por ser a latinização de Burchard, nome de um bispo de Worms, na 

Alemanha que, no início do século XI, foi o autor de uma compliação de direito 

canônico, Regulae Ecclesiasticae (Regras Eclesiásticas), na qual incluía inúmeras 
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máximas e axiomas (ACQUAVIVA, 2015). Geralmente apresentados em latim, os 

brocardos contribuem para a impressão de rebuscamento da linguagem jurídica, de que 

o que se discute no processo é inalcançável aos ouvidos "comuns". Vem também da 

necessidade de evitar essa confusão da linguagem a opção de apresentar os brocardos já 

vertidos para o português, e não no original em latim, que consta das notas de rodapé ao 

longo do trabalho. 

O primeiro capítulo, O que não está nos autos não está no mundo
13

, traz 

observações acerca da interpretação processual entre o culturalismo e a retórica, vê-se 

que o discurso jurídico é argumento e, como tal, justamente com características 

dialéticas e retóricas. Os princípios para análise do discurso jurídico tornam possível o 

estabelecimento de relações entre a construção desse discurso e a sua forma, que 

depende de uma série de fatores: público, locutor, ato, lugar, entre outros, tudo por meio 

de mecanismos que são específicos, estratégias de discursos que são particulares ao 

mundo do Direito, que buscam promover um efeito específico: convencer ao juiz.  

O segundo capítulo, Faça-se justiça mesmo que pereça o mundo
14

, pretende 

investigar a cultura da violência e as figuras de um processo crime, tratando das 

personagens dessa história, das partes do processo, seja a partir da produção 

bibliográfica referente José Ferraz de Almeida Jr., com o intuito de compreender como 

se deu a construção da sua figura, como um artista que forjou a identidade nacional, um 

homem que nunca deu as costas às suas origens, seja pelas percepções nessa produção 

acerca das outras personagens dessa história. E essa análise é muito importante porque, 

nos termos da ressalva de Coli (2005), o caipira também é o seu cotidiano e é, como ele 

também apontou, um cotidiano falsamente neutro, porque feito por uma violência 

latente e usual, parte daquele mundo. 

Por sua vez, o terceiro capítulo, Ficção é falsidade aceita como verdade
15

, 

faz uso da interdisciplinaridade para, a partir da análise crítica do discurso jurídico, 

encontrar no processo crime todos os traços culturais de violência, poder e honra 

discutidos no segundo capítulo, especialmente diante da retórica jurídica, das escolhas 

de palavras, estratégias de convencimento e reação do auditório. 

                                                             
13

 No original em latim: Quod non est in actis non est in mundo. 

 
14 No original em latim: Fiat justitia pereat mundus. 

 
15 No original em latim: Fictio est falsitas pro veritae accepta. 
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Cabia ao Judiciário (na ocasião do julgamento e até hoje) a função de 

garantir o cumprimento da lei por todos, punindo aqueles que não o fizessem. Ao 

Judiciário cabe acatar uma estrutura pré-determinada, que também deve ser observada 

pela Polícia e do Ministério Público. O processo criminal desenvolve-se com um 

objetivo: obter uma decisão final, que só pode ser favorável a uma das partes. Em regra 

o juiz é o público alvo desse discurso, mas nos casos de apuração de homicídio esse 

papel cabe ao Tribunal do Júri. Os enunciadores (Promotor de Justiça, Advogado de 

Defesa) em seus papéis definidos por lei, defendem sua visão do caso, sua verdade, 

fazendo uso de instrumentos do discurso jurídico. 

A ciência do Direito não existe divorciada de outras ciências
16

, ela é 

construída e desenvolve-se em constante diálogo com a sociologia, a antropologia, a 

filosofia, entre outras; e a linguagem é engrenagem fundamental para o funcionamento 

desse sistema, "a ciência jurídica é corpus da linguagem; um discurso de ordem 

linguística" (NOGUEIRA apud GOMES, 2009, p. 45). O grande dilema de todos 

aqueles que constroem o Direito é - ou deveria ser - a importância de apresentar o 

discurso jurídico adequado ao caso sem excluir os interessados de sua compreensão, é 

preciso haver comunicação. E comunicação é encontro (MARCONDES FILHO, 2008, 

p. 08). Essa compreensão é garantia de justiça, de democracia, pois a linguagem é, e 

isso é sempre importante lembrar, parte do Direito, de fato, como aponta Nunes (apud 

GOMES, 2009, p. 45) elas até mesmo se confundem, tendo em vista que é por meio da 

linguagem que consolida a lei, seja por torná-la disponível, seja por ser instrumento de 

sua realização. 

Esse intérprete do Direito garantidor de justiça deve, além da formação 

técnica, especificamente jurídica, valer-se de conhecimentos mais gerais, ligados à sua 

formação cultural e sua personalidade, como bem lembra Nader (2002, p. 254), além de 

uma personalidade "eivada de equilíbrio". 

O Direito vai muito além de questões puramente formais, jurídicas, é ciência 

histórico cultural, aponta Reale (apud DINIZ, 2015, p. 143), por "ter por objeto a 

experiência social na medida, enquanto esta normativamente se desenvolve em função 

de fatos e valores, para a realização ordenada da convivência humana", o que parecer 

fazer muito sentido se recordarmos que o discurso jurídico advém da comunidade que o 

                                                             
16 Como ciência social aplicada, o direito busca abranger todos os aspectos individuais e sociais com 

relevância jurídica. 
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profere. O Direito reflete as aspirações, as noções e os preconceitos daqueles que o 

criaram e essa distinção é importante para estabelecer o que até aqui se discutiu: que 

embora o Direito como objeto de uma ciência positivista possa ser reduzido apenas ao 

significado gramatical, semântico, das palavras que usa, ele vai muito além disso
17

, vai 

além desse elemento normativo. Gewirtz (apud GODOY 2003)ressalta que é preciso 

apegar-se menos às ideias e mais ao modo como elas são comunicadas, propondo a 

leitura do Direito como artefato cultural. De fato, se levarmos em conta a certidão dos 

autos do processo crime que investigou a morte de Almeida Jr., vamos encontrar pontos 

para argumentar a ética cultural e jurídica do séc. XIX. Contudo, ao buscar essas 

fissuras que permitem entrever outros tempos no caso específico do processo crime, é 

preciso ter em mente, além das ressalvas já citadas, que há um roteiro pré-determinado a 

ser seguido, previsto, no caso, pelo Código de Processo Criminal de 1832. 

A função do processo, tanto na ocasião da apuração da morte de Almeida Jr. 

como nos dias de hoje
18

 é a de produzir verdade e conhecimento, pavimentando o 

caminho até a solução mais justa para o caso em análise; a busca da justiça e a 

construção da verdade concatenam-se. 

Tentando compreender o processo, algumas indagações devem ser 

destacadas: qual é a construção do discurso no processo? Para que serve um processo? 

Para determinar a verdade. Mas qual verdade? Quais são as escolhas e construções da 

lei e dos chamados ―operadores‖ do direito? Quem e como são os responsáveis por essa 

determinação? Até qual ponto a linguagem é usada para garantir a produção dessa 

verdade? Outra questão fundamental para a compreensão da construção dessa narrativa 

jurídica é a posição social dos envolvidos. Maria Laura, Sampaio e Almeida Jr. eram 

membros de proeminentes famílias paulistanas. Embora nem sempre contassem com 

bens materiais vultosos, o capital social deles era enorme, pois estavam ligados, por 

laços de parentesco, às mais importantes famílias do período, como se pode ver pelo 

nome completo do pivô do crime: Maria Laura do Amaral Gurgel Arruda Botelho Leite 

Penteado de Almeida Sampaio
19

. A resposta do júri vai muito além do que a legislação 

                                                             
17 Benjamin Nathan Cardozo (1939, p. 506) entendia que o que fazia de um caso judicial um grande caso 

não era a sua natureza intrínseca, mas sim o que dele era feito pelos profissionais do Direito.  

 
18

 Aqui cabe a ressalva de Lunardi e Dimoulis (2007, p. 176), a de que cada período histórico tem suas 

características e persegue finalidades distintas e essa ciência se estende não só aos sistemas jurídicos, mas 

também a cada tipo de processo, o que "dificulta a descrição unificadora das regras, estruturas e 

finalidades básicas do processo". (LUNARDI e DIMOULIS, 2007, p. 176). 
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determina
20

. Quando um igual
21

 senta no banco dos réus, aqueles a quem cabe a tarefa 

de julgar nem sempre se agarram à letra fria da lei. Não foi diferente no caso Almeida 

Jr., como veremos a seguir. 

O trabalho que ora se introduz parte da figura do pintor, da sua história, dos 

reflexos dessa história e de seu tempo na narrativa do processo que apurou sua morte, 

bem como nas percepções acerca de sua produção pictórica, construindo, a partir desses 

ângulos tão particulares, uma visualidade do séc. XIX, período de tantas mudanças 

fundamentais para o Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
19 Conforme informado por Ferrari (2010). 

 
20 Os jurados julgam com base em um princípio chamado de íntima convicção: "Julgar de acordo com a 

sua íntima convicção quer dizer que os jurados não possuem a obrigação de fundamentar suas decisões. 

Votam sem responsabilidade do voto que emitem, e este voto pode até ir bem além do que foi discutido e 
provado". (MARREY et al, 2000, p. 411). 

 
21 Art. 27 da Lei nº 281, de 1841, que reformou o Código de Processo Criminal: "São aptos para Jurados 

os cidadãos que puderem ser Eleitores, com a excepção dos declarados no art. 23 do Código de Processo 

Criminal e os Clérigos de Ordens Sacras, com tanto que esses cidadãos saibão ler e escrever, e tenhão 

rendimento annual por bens de raiz, ou Emprego Público, quatrocentos mil reis, nos termos das cidades 

do Rio de Janeiro, Bahia, Recife e S. Luiz do Maranhão: trezentos mil reis nos termos das outras cidades 

do Imperio, e duzentos em todos os mais termos. Quando o rendimento provier do commercio ou 

industria deverão ter o duplo". 
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CAPÍTULO 1 – O que não está nos autos não está no mundo
22

: interpretação 

processual entre o culturalismo e a retórica. 

 

Para as partes do processo é sabido que o Direito só será dito a partir do que 

ali se lê, que é a verdade que há. O Direito não se dá a partir de suposições, o 

convencimento do juiz é feito a partir de provas que constam dos autos. é isso o que o 

antigo brocardo jurídico que abre este capítulo informa em breves palavras.  Mas deve-

se perguntar: isso é suficiente? Isso traz, de fato, a verdade à lume? O processo penal 

busca o que chamamos de verdade material,  que tanto pode ser "[...] verdade subtraída 

à influência que, através do seu comportamento processual, a acusação e a defesa 

queiram exercer sobre ela: mas também no sentido de uma verdade judicial, prática e, 

sobretudo, não uma verdade obtida a todo preço, mas processualmente válida". (DIAS, 

1974, p. 193-194). Contudo, o que o processo nos entrega é, de fato, o que conhecemos 

por verdade formal, a verdade possível de ser apurada e apresentada diante do que 

consta no processo, e "ainda hoje, sua melhor expressão é o brocardo latino quod non 

est in actis non est in mundo (o que não está nos autos não está no mundo), tendo a 

intenção de estabelecer os limites da prova utilizável pelo julgador para proferir sua 

decisão, ou seja, a prova constante dos autos". (JANSEN, 2008). De fato, para as 

personagens deste enredo, que vai muito além da perspectiva jurídica, o que não consta 

dos autos faz um mundo. Um mundo que de silêncios e escolha de palavras desenha 

uma época, a traduz. 

 

1.1. Culturalismo Jurídico
23

 

 

A cultura é o ponto de partida da existência humana e 
também o produto das suas ações.  

José Maurício de Carvalho 

 

A cultura é um patrimônio da humanidade, um conjunto de objetivos, de 

aspirações, de realizações alcançadas pelo espírito humano na busca da promoção de 

                                                             
22 No original em latim: Quod non est in actis non est in mundo. 

 
23 Uma das correntes surgidas da busca por uma explicação do fenômeno jurídico. Como lembra Carvalho 

(2009), foram várias surgidas dessa necessidade, sendo as principais, além do culturalismo jurídico, o 

jusnaturalismo, a escola da exegese, o historicismo, o realismo jurídico, o positivismo jurídico, o pós-

positivismo e a filosofia analítica. 
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fins tão diversos quanto ela própria. De fato, o termo cultura
24

 não tem um conceito 

definitivo, é polissêmico, "mapeia em seu desdobramento semântico a mudança 

histórica da própria humanidade da existência rural para a urbana, da criação de porcos 

a Picasso, do lavrar o solo à divisão do átomo" (EAGLETON, 2005, p. 10), é objeto de 

intensas discussões. Compreendê-lo é assimilar a organização do homem em suas 

diversas sociedades, entender a dinâmica que rege essas relações, porque cultura é 

interpretação, estabelecimento de significados diante dessas experiências, o que permite 

não só a compreensão de símbolos que a representam ou o que ela pode determinar de 

forma objetiva. Mais do que isso, compreender uma cultura é entender que é das 

subjetividades que ela se forma, dos contextos, como lembra Geertz (1989, p. 04). Reale 

(apud PAIM, 1995, p. 27) é certeiro: a cultura é "cabedal de bens objetivados pelo 

espírito humano na realização de seus fins específicos".  

O Direito, como produção humana que é, torna-se também produção 

cultural, ele – capitaneado pelo Estado, é o meio para se concretizar os valores 

fundamentais da vida em sociedade, com as suas transformações e interesses. É dessa 

semente que nasce o culturalismo jurídico
25

 e, no Brasil, ela foi plantada por Tobias 

Barreto
26

, o grande nome da Escola do Recife
27

, que considerava a cultura um ponto 

chave para contrapor os ideais
28

 de determinismo social que atavam o homem às suas 

aptidões já fixadas. Para Barreto (apud PAIM, 1995, p. 23) a cultura era o resultado da 

humanização das forças utilizadas na luta pela vida, aquela na qual o homem se 

                                                             
24 Segundo informa Mintz (2010), o termo "cultura" foi empregado pela primeira vez em 1877, por 

Edward Burnett Tylor, que se referiu a todos os produtos comportamentais, espirituais e materiais da vida 

social humana. 

 
25 De forma bem simplificada, pode-se destacar duas abordagens do culturalismo: a filosófica e a 

antropológica. Em uma abordagem filosófica, de perspectiva  kantiana, o culturalismo seria a afirmação 

da liberdade da escolha e vivência de valores morais e éticos fundamentados na vida de um grupo. 

Antropologicamente, admite-se que a cultura é anterior ao individuo e que a vida social e seus 

desdobramentos são variados e variáveis de cultura para cultura. Na perspectiva de Levi Strauss, por 

exemplo, caberia às ciências humanas observar essa diversidade da condição humana. 

 
26 Tobias Barreto (1839-1889) foi um filósofo, escritor e jurista brasileiro. Nasceu em Sergipe, mas 

mudou-se para o Recife onde, em 1864, matriculou-se na Faculdade de Direito, onde foi uma das figuras 

mais importantes do movimento intelectual conhecido como a "Escola do Recife", formando-se em 1869.  

 
27 Além de Tobias Barreto, outro importante integrante da "Escola do Recife" foi Silvio Romero, 

fundador do culturalismo sociológico que, se não se desprendeu de conceitos positivistas, ao entender a 

vida como universo em mudança, foi o elo entre o culturalismo de Tobias Barreto e aquele desenvolvido 

por João Alcides Bezerra Cavalcanti, cuja grande importância reside nas discussões em torno do 

problema da moral como fundamento da cultura. E essa afirmação, a da moral como base da cultura, é a 

que liga a tradição de Tobias Barreto com os culturalistas que vieram após Cavalcanti, dentre os quais a 

figura de ponta é Miguel Reale (PEREIRA, 2006). 

 
28 Ideais esses caros ao positivismo. 
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embrenhava para transformar a natureza a fim de que ela o servisse
29

; ou seja, o homem 

não se inspirara na natureza para erigir a cultura, ele a transformara.  

Mas o grande expoente do culturalismo jurídico no Brasil é Miguel Reale, 

para quem a concepção de Direito  abarca princípios axiológicos que observam graus de 

evolução social, demonstram os valores de uma sociedade que é justamente a 

responsável pela construção desse Direito e pela construção do próprio Estado ao qual 

ele se aplica. Reale (2010), aliás, lembra que o fenômeno jurídico é compreendido de 

forma mais completa e precisa quando reconhecida a constituição tríplice da experiência 

jurídica, levando-se em conta os sentidos dos seus pontos comuns. Tratando-se o 

Direito de uma criação do homem, concebido em uma determinada cultura, este nasce 

eivado de atribuições que são o reflexo desta sociedade e de seus valores - como a 

justiça e a moral, por exemplo – e que não são estáticos, mas alteram-se como vão se 

alterando as pessoas e os seus mundos. Para o autor, este ideal de direito integra-se ao 

historicismo
30

 contemporâneo por ser expressão fundamental da atividade humana, 

passível de compreensão a partir dos valores e elementos que integram a cultura do 

homem, como as artes ou a filosofia.  

Logo, o Direito não está só na letra fria da lei que o determina, mas também 

nas nuances dos fatos sociais e dos valores que os permeiam, visão esta que culmina 

justamente na Teoria Tridimensional do Direito
31

, que determina ser este composto por 

três dimensões que não se separam: a normativa
32

 (lei), a fática (fato social) e a 

                                                             
29 O homem transforma a natureza para atender aos seus interesses. Ao reconhecer isso, Diniz (2015, p. 

147) estabelece o que, para ela, é cultura.  

 
30 Quando se fala na teoria de Miguel Reale e historicismo, remete-se à expressão "historicismo 

axiológico", que seria a forma de interpretar os valores da cultura, da realidade humana, o que 

fundamenta o conceito de Direito por ele trabalhado, bem como toda sua teoria. Isso se explica nos 

dizeres do próprio Reale (1994, p. 137-138): "é por essa razão que o nosso historicismo, o historicismo 

reclamado pelas perplexidades e pelos desenganos do homem contemporâneo, não se resolve nos graus 

sucessivos de um processo unitário, nem mesmo na 'totalidade do processo histórico', mas se funda antes 

na historicidade originária do homem e de suas alteridades". 

 
31 Para Diniz (2015) a teoria de Reale realiza uma união entre o jusnaturalismo e o positivismo. Para os 

jusnaturalistas o Direito independe da vontade humana, pois é existente antes do homem e acima de suas 

leis, algo natural, imutável, inviolável. Por sua vez, os positivistas acreditam na existência do Direito em 

razão de normas positivadas, emanadas pelo Estado e impostas ao homem, coercitivamente.  

 
32 Muito embora a teoria admita a tríplice composição do direito, somente reconhece como objeto da 

ciência jurídica a norma. O fato e o valor destinam-se, como objetos de estudo, às disciplinas afins e não à 

ciência do Direito. 
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axiológica (valores como o ideal de justiça, por exemplo).
33

 Em resumo, para Reale 

(2010, p. 111-112), "o direito é uma espécie de experiência cultural, isto é, uma 

realidade que resulta da natureza social e histórica do homem". Ou seja, nesse diapasão, 

devemos considerar o que o homem tem de natural e o que ele tem de construído, os 

fatos e os valores que o formam, as experiências pessoais e as experiências em 

sociedade, na realidade, integram-se
34

. Para o jurista, o direito como ciência positiva 

não se furta de ser uma ciência de realidades, mas é ciência de realidades histórico-

culturais, nas quais natureza e valores se correlacionam
35

. As condutas humanas só são 

compreensíveis se observadas e analisadas a partir de um determinado conjunto de 

valores, adverte Reale
36

.  

É diante dessa ressalva que se pode afirmar que não há que se falar na 

análise do processo crime que apurou a morte de Almeida Jr. sem se levar em conta o 

mundo no qual ele viveu
37

. Esse mundo rural
38

, forjado pelos bandeirantes em busca de 

minérios e pelo cultivo da terra, marcado pela pujança da lavoura cafeeira, no final do 

século XIX, caminhava rumo à modernização, mas não se desfazia de seus costumes 

                                                             
33 Além do tridimensionalismo de Reale, outras importantes correntes decorrem do culturalismo: o 
raciovitalismo de Recasens Siches, o egologismo de Carlos Cossio e a concepção de Emil Lask (DINIZ, 

2015). O Raciovitalismo foi desenvolvido pelo jurista mexicano Luís Recasens Siches a partir dos estudos 

de José Ortega y Gasset que, como lembra Diniz (2015), substitui a ideia de natureza humana pela ideia 

de herança histórica na compreensão do sistema jurídico. e trata-se de crítica ao empirismo exegético. 

Recasens Siches vê o Direito surgir a partir das normas. O argentino Carlos Cossio, por sua vez, 

desenvolveu o Egologismo, que baseia a normatividade jurídica na análise da relação sujeito x norma. Ou 

seja, determinar a normatividade da conduta depende do comportamento humano – logo, a norma jurídica 

não existe em abstrato, só é possível estabelece-la na análise de cada caso. Emil Lask, de outro lado, vê o 

direito como um fenômeno individual, enraizado na vida e na cultura de uma época, o que o fez reavaliar 

o conceito de categoria inicialmente desenvolvido por Kant.  Para Lask, a cultura é uma categoria que 

constitui conhecimento, portadora de objetos que têm finalidade. 
 
34 É por isso que Reale (1997, p. 27) destaca que a determinação do objeto acaba por revelar cada vez 

mais o próprio sujeito, uma vez que o objeto torna possível captar o real em sua estrutura e consistência. 

 
35 O Direito e as demais ciências humanas, dentre as quais a história e a sociologia, são reconhecidos 

como ciências histórico-culturais diante do reconhecimento de "vínculos dialéticos que prendem a 

natureza ao espírito, e vice-versa, no âmbito das realidades culturais". (REALE, 2010, p. 113). 

 
36 Para Reale (2010, p. 112) a experiência cultural é distinta da experiência natural, e está subordinada a 

pressupostos axiológicos, ou seja, aos valores da sociedade da qual ela advém.  

 
37 José Maurício de Carvalho (2015) lembra que Reale considera a aplicação da norma à realidade como 

operação valorativa na qual a norma traz um valor que brota no ato interpretativo. 

 
38

 Doin lembra que o mundo rural possuía uma determinada configuração, tanto de espaço quanto de 

cultura, consequência de sua formação ligada aos bandeirantes, à mineração, à atuação profunda do 

capitalismo mercantilista. E arremata: "Em decorrência disso, tal região seria caracterizada pela existência 

de sociedades especialmente marcadas: 1) pela miscigenação, originalmente promovida entre brancos e 

indígenas; 2) por um imaginário afeito ao enriquecimento fácil e rápido (crença no Eldorado); e 3) por 

uma disposição política fundada num profundo senso de autonomia e altivez". (DOIN et al, 2007). 
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básicos. Os caipiras, que não eram os donos das grandes lavouras, nem tinham contato 

com o mundo da Belle Époque
39

 explodindo de novidades, seguiam em sua vida 

cotidiana marcada pela violência
40

, distantes de uma nova realidade e uma nova 

construção do Direito – na modernidade os direitos são expressos pela lei, garantidos 

pelo Estado, não pelas vontades dos particulares. O séc. XIX, para nós, inicia-se com a 

chegada da Família Real ao Brasil e todas as mudanças que desse fato advieram. A 

novidade de uma Família Real em terras de colônia foi resultado da chegada das tropas 

de Napoleão a Portugal. Há tempos a corte conhecia o plano: na possibilidade da 

invasão portuguesa o caminho traçado levava ao Brasil, "mudar, da terra para o mar, 

tudo e todos que significassem a sobrevivência e a sustentação do governo monárquico 

a ser instalado no Rio de Janeiro. Fazer as malas, zarpar rumo ao Brasil e lá estabelecer 

um império" (SCHWARCZ, 2007).  

E o século encerra-se com um país cuja população segue, em massa para as 

cidades (a partir da metade do século XIX nota-se, no Brasil, um enorme esforço não só 

de migração, mas também de urbanização), com as mulheres conquistando novos 

espaços, aspirações e ideais que se modificam, se adaptam, uma elite político financeira 

cada vez mais diversificada (e com interesses diversos), "tradicionais proprietários de 

terras nordestinos, [...] elites cafeeiras cariocas, [...] e a ascendente aristocracia paulista, 

'herdeira econômica da civilização do café'". (SCHWARCZ, 1993, p. 26-27). Os 

próprios conceitos de violência, honra, a estrutura da família sofriam intensas 

transformações, contudo, como já ressaltado, enquanto o Brasil caminhava a passos 

largos em direção à modernidade, a vida no interior alterava-se de forma bem mais 

vagarosa. Se o Rio de Janeiro era cada vez mais uma cidade urbanizada e cada vez mais 

cheia dos confortos do mundo moderno, e a própria cidade de São Paulo, que até 

                                                             
 
39 No Brasil a Belle Époque e o fortalecimento da República ocorrem concomitantemente. O Rio de 

Janeiro, exemplo de expansão dos centros urbanos e do desenvolvimento econômico do país, queria ser 

Paris, e buscava seu intento repetindo a vida na Cidade Luz, os cafés, os teatros, a moda, ou seja, a cultura 

de forma geral.   

 
40 Doin (2007) fala em um monopólio privado da violência por parte dos membros da elite política do 

período.  Contudo, essa violência não era explícita, ao contrário, comuns eram os "casos impunemente 

contornados e capazes de mostrar o ocultamento da barbárie com discursos e ações aparentemente 

civilizatórias [...] convivência de gestos e comportamentos arcaicos/bárbaros com aqueles considerados 

modernos/civilizados". Era um mundo que se civilizava espelhado na efervescência parisiense, sem 

contudo deixar de lado o mandonismo disfarçado de cordialidade, " não eram deixadas de lado as práticas 

de jagunçagem, presentes nas tocaias, no esquentamento de documentos de propriedade e na formação de 

condomínios da violência pelos agentes do Estado e pelos grupos privados detentores de poder nos 

municípios". (DOIN et al, 2007). 
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meados do séc. XIX era tão acanhada
41

, iniciava seu caminho rumo à modernidade
42

, no 

interior a vida seguia o seu ritmo, mais ligado ao movimento da natureza. Ali, com as 

necessidades da terra ao centro, a velocidade vertiginosa da modernidade ainda não 

chegara. 

É nesse mundo de modernidade que vivem os homens que fazem as leis. É 

nesse mundo de tradição, de honra, de força, que vivem os homens que aplicaram a lei 

ao caso Almeida Jr. Homens de um mesmo mundo, homens de realidades e culturas 

absolutamente diferentes
43

, impregnadas de valores e aspirações próprios. Essa estrutura 

de mundo, esses valores sociais, políticos e familiares, todos constituintes da cultura, 

são a base para a construção da norma jurídica, para o imperativo legal que rege a 

conduta humana, e que deve ser seguida de maneira objetiva e obrigatória. Sob esta 

perspectiva, fica a ressalva de Reale (1998, p. 510), ao lembrar que "a norma representa 

para o jurista uma integração dos fatos segundo os valores, ou em outras palavras, é a 

expressão de valores que vão se concretizando na possibilidade dos fatos históricos 

sociais". Nada mais são as normas do que o juízo do legislador reduzido a termo
44

, 

constando da lei para o conhecimento e obediência de todos.  

A legislação penal brasileira confunde-se, por muito tempo, com a 

legislação penal portuguesa, que era regida pelas Ordenações do Reino: primeiro as 

Ordenações Afonsinas (até 1514), depois as Manuelinas (até 1603) e, finalmente, as 

Filipinas. As Ordenações Filipinas
45

 tiveram, de forma geral, vigência no Brasil de 1603 

                                                             
 
41 Como informa Toledo (2015), em 1872 São Paulo tinha cerca de trinta e um mil habitantes. À sua 

frente na contagem populacional, além do Rio de Janeiro, estavam não só cidades como Salvador e 
Recife, mas  centros como Belém, Niterói, Porto Alegre, Fortaleza e Cuiabá. É Toledo também quem 

lembra, "São Paulo era a prima pobre, a enjeitada, a excluída – capital distante e roceira de uma província 

que passara os três primeiros séculos e meio de vida imersa o sono das coisas que ainda não 

aconteceram". (TOLEDO, 2015, p. 16). 

 
42 Toledo (2015, p. 16 e 27) informa que em poucos anos, já no censo nacional de 1890, vê se um grande 

aumento na população de São Paulo: quase sessenta e cinco mil habitantes. Uma contagem feita pelo 

governo estadual três anos depois mostrou uma população  já alcançara a marca dos cento e trinta mil 

habitantes. No censo de 1900, vê-se que a cidade de São Paulo atingira uma população de mais de 

duzentos mil habitantes. 

 
43 Os componentes do júri eram, em regra, membros de famílias abastadas e bem situadas socialmente. 

Logo, eles não só conheciam e frequentavam os centros urbanos como muitos tinham viajado a Europa 

para se educarem. No terceiro capítulo a composição do júri na ocasião do julgamento de José Sampaio é 

tratada em maiores detalhes.  

 
44 Reduzir a termo é expressão do dia a dia entre aqueles que trabalham com o Direito, relacionada 

geralmente a trâmites processuais e significa transformar o que foi expresso verbalmente em documento 

escrito e assinado. 
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até 1916
46

, fundamentando-se em preceitos fortemente religiosos, nos quais  crime e 

pecado se confundiam. Com a independência do Brasil em 1822 e a promulgação da 

Constituição de 1824, ficou determinada a elaboração de uma nova legislação, inclusive 

penal, mas foi só em 16 de dezembro de 1830 que foi sancionado o Código Criminal do 

Império
47

, que era aplicado juntamente com o Código de Processo Criminal de 1832
48

. 

O códex de 1830 foi substituído, com a Proclamação da República, pelo Código Penal 

de 1890
49

 - o qual vigorava na data do julgamento de José Sampaio. Quanto ao processo 

penal, a Constituição Republicana de 1891 previu a dualidade de processos, passando a 

caber aos estados determinarem os seus próprios ritos processuais
50

. 

O Código Penal de 1890 provém de um mundo em profunda transformação, 

mas provém de fazer a transição do regime imperial para o republicano, não sem sua 

cota de conflitos e de buscas de mecanismos que assegurassem a primazia da cultura 

republicana, e a legislação foi um desses instrumentos, "os juristas pensam, a um só 

tempo, na 'civilização', no 'progresso' e na 'modernização', noções que são incorporadas 

aos vários projetos para o Brasil que emergem naquela virada de século" (NEDER, 

                                                                                                                                                                                   
45 Consequência da reforma jurídica empreendida por Filipe II, da Espanha, após ascender ao trono 
português em 1580, essas ordenações continuaram a viger mesmo com o fim da união ibérica em 1640.  

 
46 Nem toda a legislação foi alterada nos primeiros anos, razão pela qual muitos pontos das Ordenações 

Filipinas continuaram a vigorar até a entrada em vigor do Código Civil de 1916. 

 
47 A comissão que analisou esse código manifestou-se acerca das Ordenações Filipinas, dizendo que elas 

"não passavam de um acervo de leis desconexas, ditadas em tempos remotos, sem conhecimento dos 

verdadeiros princípios e influenciadas pela superstição e prejuízos, igualando as de Drácon na barbárie, 

excedendo-se na qualificação obscura dos crimes, irrogando penas a faltas que a razão humana nega a 

existência e outras que estão fora do poder civil" (DOTTI, 2003, p. 288). O Código Criminal de 1830, 

inspirado não só nos ideais de Beccaria, mas também na declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 
(1789), revogou, no Brasil, o Livro V das Ordenações Filipinas. 

 
48 Durante sua vigência, o Código de Processo de 1832 sofreu duas grandes alterações: por meio da Lei nº 

261, de 03 de dezembro de 1841, que determinou o aumento dos poderes de polícia, e também por meio 

da Lei nº 2.033, de 1871, que deu poderes aos Chefes de Polícia e aos Delegados de Polícia. 

 
49 O diploma legal surgiu a partir de uma proposição de Joaquim Nabuco, que apresentou à Câmara dos 

Deputados um projeto de nova legislação penal baseada no Código Penal Suíço de 1884 e que eliminava 

crimes referentes aos escravos, entre outras providências. O Conselheiro Baptista Pereira revisou o 

projeto, por ordem do então Ministro da Justiça, Campos Salles, resultando no Decreto nº 847, de 11 de 

outubro de 1890, que promulgava o "Código dos Estados Unidos do Brasil" que, no entanto, só entrou em 
vigor no ano de 1891, diante da extensão da sua vacatio legis (expressão latina que significa vacância da 

lei e dá nome ao prazo que a lei tem entre sua promulgação e a sua entrada em vigor) pelo Decreto 1.127, 

de 6 de dezembro de 1890. 

 
50 Com a proclamação da República foi promulgada a Constituição de 1891, que previa uma nova 

estrutura onde, esclarece Mirabete (2008), "os Estados passaram a ter suas próprias constituições e leis, 

inclusive as de caráter processual, mas poucos se utilizaram dessa faculdade de legislar". Foi exatamente 

o que aconteceu em São Paulo, onde seguiram vigindo o Decreto nº 4.824/1871 ea Lei nº 2.033/1871 com 

as alterações introduzidas pelo artigo 407 do Código Penal de 1890. 
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1995, p. 12). Após um longo período de predominância da Escola Clássica
51

, a Escola 

Positivista passou a ganhar força no final do séc. XIX, impondo um determinismo não 

só biológico, mas também social (especialmente com os estudos de Lombroso
52

). Para 

os positivistas, o crime era uma manifestação do ser humano, de sua personalidade 

moldada pelo meio onde vivia, o que, na Primeira República, em um ambiente que 

valorizava as classes sociais mais altas, muitas vezes se traduzia em localização de 

sinais de propensão ao crime entre as camadas mais pobres da população (LOPES; 

QUEIROZ; ACCA, 2009, p. 427), uma manobra de controle social separando homens 

bons de homens criminosos: 

 

Ficaram patentes neste código os novos contornos teóricos trazidos 
pela Escola Positiva, embora o Código ainda apresentasse, em sua 

formulação, muito dos princípios fundantes da Escola Clássica. De 

toda forma, começava-se a olhar o mundo através deste olho de 
criminalização, isto é, ter na esfera da prática do crime, a partir do 

próprio paradigma científico, uma realidade que não se apresentava 

mais como exógena sob o ponto de vista da constituição cultural. [...] 

Provavelmente pela presença incompatível de ambas as visões é que o 
Código Penal tenha se transformado em um documento tão cheio de 

imperfeições jurídicas, falhas técnicas, omissões (CANCELLI, 2001, 

p. 31-32). 

 

As Ordenações Filipinas davam ao marido traído o direito de matar a esposa 

adúltera, bem como o amante: "achando o homem casado sua mulher em adultério, 

licitamente poderá matar assim a ela como o adúltero", mas a legislação fazia uma 

                                                             
 
51 Influenciada pelos ideais iluministas, a partir de Beccaria, essa escola tem em Francisco Carrara o seu 

maior representante. Para ele, o crime resultava de duas forças, a física (movimento corpóreo, dano do 
crime) e a moral (vontade livre e consciente do criminoso). Para essa escola, a reflexão se dava em torno 

do ato criminoso e não do autor do crime.  

 
52 A segunda metade do século XIX é marcada por uma profunda modificação do pensamento social, e no 

Brasil não é diferente. Como lembra Alvarez (2002), das inúmeras correntes cientificistas, por aqui se faz 

destaque com o Positivismo – como é possível notar nesse trabalho, por exemplo - mas há outras ideias 

que são discutidas e influenciaram as modificações sociais e culturais que foram tão profundas no país, 

como a criminologia. E dos inúmeros trabalhos disponíveis, a influência maior foi daquele desenvolvido 

por Cesare Lombroso, cujo trabalho se centraliza na compreensão científica não só dos crimes, mas 

também dos próprios criminosos (outros nomes de peso também se centraram nesse tipo de pesquisa no 

período, como Enrico Ferri e Rafael Garofalo). "Formado em medicina, e influenciado desde cedo por 
teorias materialistas, positivistas e evolucionistas, Lombroso tornou-se famoso por defender a teoria que 

ficou popularmente conhecida como a do ‗criminoso nato‘, expressão que na realidade foi criada por 

Ferri. Ao partir do pressuposto de que os comportamentos são biologicamente determinados, e ao basear 

suas afirmações em grande quantidade de dados antropométricos, Lombroso construiu uma teoria 

evolucionista na qual os criminosos aparecem como tipos atávicos, ou seja, como indivíduos que 

reproduzem física e mentalmente características primitivas do homem. Sendo o atavismo tanto físico 

quanto mental, poder-se-ia identificar, valendo-se de sinais anatômicos, aqueles indivíduos que estariam 

hereditariamente destinados ao crime" (ALVAREZ, 2002). 
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ressalva,  "salvo se o marido for peão, e o adúltero fidalgo, ou nosso Desembargador, ou 

pessoa de maior qualidade". Ou seja, o que prevenia o amante de ser punido pelo 

marido traído era uma melhor condição social O Código Criminal de 1830, por sua vez, 

previa que a esposa adúltera poderia ser condenada a cumprir pena de prisão, com 

trabalhos forçados, enquanto o marido traído só sofreria punição se possuísse concubina 

teúda e manteúda. De igual forma, determinava que quem comprovasse que cometera o 

homicídio "sem conhecimento do mal" nem "a intenção de o praticar", ou fosse 

considerado "louco de todo o gênero", poderia ser absolvido. Por fim, o codex de 1890 

previa a possibilidade de absolvição ou amenização das penas dos passionais sob o 

argumento de privação dos sentidos ou da inteligência durante o crime, dominados por 

súbita e incontrolável emoção, pela paixão, "concedia-se assim um papel decisivo [...] 

às correntes da medicina mental que conferiam aos estados emocionais e passionais o 

status de obsessão" (ENGEL, 2005).  

A legislação "evoluiu",
53

 mas certos pontos se mantiveram até bem 

recentemente, como, por exemplo, a criminalização do descumprimento da obrigação da 

fidelidade, que, na prática, era apenas da mulher.
54

 Cabia à esposa ser fiel ao seu 

marido, a punição do adultério recaía sobre o comportamento dela, recai sobre a figura 

da mulher, porque é dela a obrigação de guardar a honra do marido, da família, como 

veremos de forma mais detalhada no capítulo 2.  

 

1.2. Retórica Interpretativa 

 

[...] um texto é um jogo de estratégias mais ou menos 
como pode ser a disposição de um exército para uma 
batalha. 

Umberto Eco 

 

Atribui-se a Aristóteles, na Antiguidade clássica, a sistematização dos 

estudos sobre os meios de persuasão: a demonstração, a retórica
55

, a sofística e a 

                                                             
 
53 O Código Criminal de 1890 sofreria profundas alterações com a Consolidação das Leis Penais de 1932, 

de autoria do Desembargador Vicente Piragibe, mas só seria revogado em sua totalidade pelo Código 

Penal de 1940 que, com muitas alterações, vigora até os dias de hoje. 

 
54 O adultério deixou de ser crime com o advento da Lei nº 11.106/2005. 

 
55 Para Aristóteles (1979, p. 33) a retórica "[...] é a faculdade de ver teoricamente o que, em cada caso, 

pode ser capaz de gerar persuasão". 
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dialética (MENEZES, 2004). Emprega-se o termo retórica, muitas vezes, no sentido de 

ornamento
56

 do discurso, com o uso de figuras de linguagem,  como se a retórica fosse 

somente um enfeite ou, então, como instrumento de convencimento. Mas, essa visão 

talvez seja limitadora do que trata a retórica, cujo conceito sofreu diversas modificações 

ao longo do tempo, apresentando-se de forma bastante complexa, além de ser sempre 

visto com certa dose de preconceito; "a retórica surge ligada à sofística e herda o 

preconceito contra ela, o qual leva sua identificação com a erística, colocando em um 

mesmo plano entimemas e erismas, os falsos juízos" (ADEODATO, 2010),
57

 o que 

reduz o papel e a eventual importância da retórica no campo jurídico. Não se deve 

confundir o uso da retórica com a presença de um discurso pobre embelezado, por 

linguagem rebuscada, de ineficácia disfarçada por palavras difíceis – o uso da retórica , 

quando há conteúdo no discurso, visa buscar a concordância do grupo ao qual se 

pretende convencer, a retórica é o meio para o fim que todas as partes buscam no 

processo: aprovação do julgador.  

O fato é que discursos não são estáticos, tampouco direcionados a um 

mesmo fim. As formas de sua produção, portanto, também variam de acordo com essas 

finalidades, de acordo com as partes envolvidas, tanto quem fala como quem escuta, 

com seus respectivos objetivos, linguagem utilizada e o contexto, por exemplo, sendo 

que este deve ser entendido a partir não só do que as pessoas fazem, mas também onde e 

quando fazem (ERICKSON e SHULTZ, 2002, p. 143). Podemos ver a retórica como o 

conjunto de maneiras pelo qual o discurso é capaz de persuadir um determinado 

auditório. Adeodato (2010, p. 75-78) evidencia três dimensões da retórica: a material, 

que trata das próprias relações humanas entendidas como comunicação; a prática ou 

estratégica, que é uma retórica sobre a retórica material, sua metodologia. E, por fim, a 

retórica analítica, que é formal, mas nunca normativa, não pretende orientar a ação, mas 

pretende, sim, possibilitar a sua análise, apontar os artifícios de sua construção, 

aplicados a uma ciência que, é sempre bom lembrar, apresenta limitações àqueles que 

vão construir os discursos, quem defende, quem acusa e quem julga. Todos eles 

                                                             
56 Platão, por exemplo, como lembra Romeyer-Dherbey (1986), ao tratar das questões da oratória e da 

filosofia, ao defender as vantagens e a importância desta última, dizia ser a retórica a "arte da adulação", 

cujo fim é agradar e dar prazer à plateia, somente. 

 
57 Se um erisma é um falso juízo, um entimema é um conjunto de premissas e conclusões aceitas pela 

maioria das pessoas, facilmente compreensível, o que o faz muito utilizado nos casos em que a persuasão 

é necessária. Há dois tipos de entimema, "[...] o demonstrativo e o refutativo. No primeiro, a conclusão é 

obtida através de premissas com os quais os interlocutores concordam; no segundo dá-se o mesmo; 

porém, chega-se a uma conclusão que não é aceita pelo adversário" (NASCIMENTO, 2012, p. 103). 
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argumentam, apontam, ponderam, decidem, dentro dos termos da lei, seguindo o roteiro 

legal a fim de determinar a verdade. 

O caminho percorrido para determinar essa verdade, para determinar ao lado 

de quem está a lei, é tão complexo quanto determinar uma conceituação para a retórica. 

Porque o Direito, além de ser construção humana, não é só um discurso que segue um 

roteiro e porque os fenômenos sociais que constroem as relações humanas devem ser 

analisados dentro de padrões estabelecidos pela lei. A norma jurídica deve ser 

interpretada diante do caso concreto, e nunca há um caso como o outro. De fato, 

nenhum texto apresenta um significado separado de interpretação e todo texto é passível 

de interpretação, inclusive a lei. Em resumo, é impossível aplicar a letra fria da lei 

igualmente a cada caso e são os processos de comunicação (BAUER, 2007) que vão 

construir essas relações que culminam em uma decisão: 

 

Quando um evento previsto em um texto é tido pelos circunstantes 

como ocorrido, ele ganha um sentido normativo, ao mesmo tempo em 

que o texto de norma transforma-se em realidade, transpõe o abismo 
entre o significante, o significado e o próprio evento. Pode-se dizer 

que ele deixa o mundo do dever ser e penetra no ser ou que sai do 

âmbito da validade normativa para o da efetividade ou da eficácia 

social. Para a retórica, isso é conseguido por intermédio da linguagem 
(ADEODATO, 2011, p. 230). 

 

O que Adeodato pretende mostrar é que a maioria se curva à decisão de uma 

minoria. E que essa decisão está ligada não só ao que prevê a lei, mas como ela é 

apresentada a quem julga. A sociedade pressupõe que o que a lei prevê é o correto, o 

aceito – e a lei é aplicada a cada caso por uma minoria. Mas se a previsão legal é 

passível de interpretação, será que a decisão dessa minoria, seja um juiz singular, um 

corpo de jurados ou um tribunal, vai de encontro com o desejo da maioria, com o que se 

pressupõe seja a correta previsão da lei? Note-se, como também destaca o autor, que 

para a análise dos fatos, a aplicação do Direito e a decisão final, essa minoria que aplica 

o Direito tem, a seu serviço, a linguagem e seus artifícios, como um instrumento de 

poder (ADEODATO, 2011, p. 232), uma ponte para garantir que a moral dessa minoria 

seja a moral de todos: 

 

Quando a Justiça ascende ela própria à condição de mais alta instância 

moral da sociedade passa a escapar de qualquer mecanismo de 

controle social: controle ao qual normalmente se deve subordinar toda 
instituição do Estado em uma forma de organização política 
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democrática. No domínio de uma Justiça que contrapõe um direito 

superior, dotado de atributos morais, ao simples direito dos outros 

poderes do Estado e à sociedade é notória a regressão a valores pré-
democráticos de parâmetros de integração social (MAUSS apud 

ADEODATO, 2011, p. 244). 

 

Ou seja, o que se tem de forma clara é que não só a norma
58

 não se encontra 

somente no ordenamento jurídico
59

, mas que o Direito não está preso somente a este 

conjunto de normas de conduta. Igualmente, que as decisões decorrentes destas não são 

imutáveis e iguais em todos os casos, não são escritas em pedra – o que, aliás, difere 

bastante da visão mais tradicional do que seria o Direito, na qual se inclui a visão 

positivista tão em voga no século XIX, para a qual este é norma posta. Contudo, é 

importante entender que pela ótica positivista embora não haja dúvida de que o Direito 

posto só pode gerar uma única interpretação, este não se confunde com o ordenamento 

jurídico, mas dele advém. Os textos jurídicos expressam a norma – mas esta só se cria 

no caso concreto.  

Perceber as construções constantes de um processo, que no nosso caso é um 

processo criminal, permite compreender essa relação entre o Direito, a norma, a 

realidade, a sociedade e a cultura; compreender que o Direito enquanto forma de 

controle social não se encontra sozinho – ele existe e é aplicado junto a normas morais, 

sociais e aos costumes. A observância da linguagem é um instrumento rico para essa 

análise - como lembra Reboul (1998, p. 01), não houve tempo onde o homem fizesse 

uso da linguagem sem que fosse com a intenção de persuadir. E, mais do que isso, é 

compreender como a linguagem é sentimento e como o convencimento está ligado a 

fazer o auditório sentir para escolher o que entende ser mais verossímil, porque tudo é 

                                                             
 
58 Adeodato e Carvalho (2009, p. 261) ressaltam que é comum a crença de que o ordenamento jurídico é 
composto por um conjunto de normas, contudo, que não se deve confundir norma com texto. 

 
59 Partindo-se da premissa que o ordenamento jurídico é um conjunto de fontes, vale observar que " em 

termos da semiótica contemporânea, as fontes do direito são significantes, enquanto as normas 

jurídicas são significados, cujos alcance e sentido só se podem determinar diante do caso concreto. As 

fontes são textos (podem também ser gestos ou palavras oralmente pronunciadas) que procuram 

expressar, significar, simbolizar normas jurídicas. O ordenamento jurídico é o conjunto dessas fontes; 

apenas em um sentido metafórico, metonímico e impreciso pode-se dizer que compõe-se de normas." 

(ADEODATO e CARVALHO, 2009, p. 262). 
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argumento, tudo é invenção
60

 e o que faz o argumento ser mais verdadeiro aos olhos 

daquele grupo é ele ir ao encontro dos seus ideais sociais
61

: 

 

Ora, todo direito faz opções éticas. Se existe uma regra jurídica em 

dada sociedade, qualquer que seja o seu teor, é porque o conteúdo 
valorativo dessa regra é querido pelos poderes constituídos daquela 

sociedade. Claro que há diversas ideologias antagônicas sobre que 

conteúdo deve ter o direito e que uma delas vai se tornar vencedora e 
positivar-se. O equívoco a se evitar é achar que algum desses 

conteúdos éticos em conflito é o único correto, aquele que vale 

independentemente dos processos sociais, vale por si mesmo, é o 

critério de legitimidade do direito positivo. O segundo lado é achar 
que os textos legais positivados têm um sentido correto ao qual 

devem ser subsumidos os casos concretos, ou seja, que há uma 

interpretação apropriada à qual a decisão do caso deve 
necessariamente se curvar. (ADEODATO e CARVALHO, 2009, p. 

263). 

 

A interpretação do Direito é variada porque há várias percepções sobre qual 

seria o modo mais adequado de aplicar as normas, e essa capacidade de interpretação 

está mais ligada às aspirações da sociedade do que à lei por si só, como mero texto 

escrito. Ora, a própria lei é reflexo dessas aspirações – o que é a vontade do legislador 

senão o reflexo das vontades de uma sociedade, ainda que não em sua totalidade, as 

percepções de certo e errado, de aceitável e punível em um determinado grupo? O 

próprio adultério, por exemplo, cuja prática foi considerada como crime até o advento 

da Lei nº 11.106/2005. Pelo adiantado da data de promulgação, pode-se afirmar que 

houve um descompasso entre a percepção da sociedade e a mudança da lei. Mas, por 

outro lado, pode-se dizer justamente o contrário, que em que pese uma grande parte da 

sociedade entender que não fazia qualquer sentido em criminalizar tal conduta, outra 

parcela mais conservadora da população discordava, daí a demora na alteração do 

Código Penal
62

.  

                                                             
 
60 Aristóteles descreve a retórica como uma forma de racionalidade que é arte e, como tal, vem de uma 

invenção (apud BERTI, 2002, p. 19 e 158). 
 
61 É sempre bom lembrar, o sistema judiciário existe não só para dirimir conflitos, mas também para 

contribuir com a manutenção das estruturas sociais, a organização econômica, a política. As decisões do 

judiciário refletem a sociedade que ele protege. Logo, seu discurso evolui junto com o discurso daquela – 

e isso nem sempre se dá de forma rápida. 

 
62 Como discutiremos no capítulo 2, o adultério era tido como gravíssima violação dos deveres 

matrimoniais, especialmente por parte da mulher, o que justificaria tamanha intervenção do Estado nesses 

casos. Visava-se proteger a família, os bons costumes. 
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No processo, em posições distintas, Promotor de Justiça e Advogado de 

defesa fazem uso da linguagem para persuadir o Juiz de Direito ou, nesse caso, o 

Tribunal do Júri, de que a sua verdade é a verdade real
63

 – seu objetivo é convencer a 

plateia. Apresentam provas que, voltando a Aristóteles (2005), no que tange à retórica 

podem ser dependentes do orador (ethos
64

), que pode modificar o ânimo do auditório 

(pathos
65

) e às vezes dependem do próprio discurso (logos
66

) - aquele que fala, a quem 

se fala e o que se fala. São discursos opostos, produzidos segundo normas bem 

específicas e determinadas, fazendo uso de linguagem técnica e de jargões muitas vezes 

incompreensíveis, que se apresentam por meio de técnicas persuasivas até a decisão 

final, dita a mais justa, a qual o juiz alcança valorando as teses apresentadas (FERRAZ 

JR., 1997, p. 71 e ss).  

 

1.3. Princípios da Análise
67

 Crítica do Discurso Jurídico
68

 (PACDJ) 

 

O discurso é um tirano poderosíssimo, esse elemento 
material de pequenez extrema e totalmente invisível 
alça à plenitude as obras divinas: porque a palavra 
pode pôr fim ao medo, dissipar a tristeza, estimular a 
alegria, aumentar a piedade. 

Górgias 

                                                             
 
63 A questão da verdade no processo penal já foi tratada brevemente na Introdução, mas cabe destacar o 

que argumenta Rogério Lauria Tucci, que "a verdade, de modo absoluto, objetivamente considerada, não 

pertence ao homem, mas, tão só, a Deus. [...]sua perquirição, como em toda forma de conhecimento 

humano, restringe-se à probabilidade de conceber uma idéia, mais ou menos exata, sobre a ocorrência de 

prática tida como delituosa; vale dizer, uma idéia constitutiva de certeza. [...]cumpre estabelecer-se a 

verdade possível, por inteiro, em seus mínimos e peculiares detalhes, como se a própria verdade fosse 

pelo juiz pesquisada e, afinal, descoberta. Essa a verdade processual, cuja perquirição, assim realizada, 
constitui objeto da prova, no processo penal" (TUCCI, 1978, p. 91-93). 

 
64 Aristóteles (2005, p. 96) aponta esse orador como digno de fé, aquele que consegue, com seu discurso, 

persuadir pelo caráter, dada a tendência em se acreditar mais depressa nas pessoas honestas, 

especialmente  quando o conhecimento não é exato, quando há margem para dúvida. Mas o filósofo frisa: 

a confiança resulta do discurso e não de opinião prévia sobre o orador. 

 
65 Para Arisóteles (2005, p. 97), nesse caso, a persuasão liga-se à emoção. Os discursos emocionam e 

convencem o ouvinte, nos mais diversos graus de sentimento, tristeza, alegria, ódio, amor. 

 
66 Persuade-se por meio do discurso, seja ao mostrar a verdade ou o que parecer sê-la. Parte-se "do que é 
persuasivo em cada caso particular" (ARISTÓTELES, 2005, p. 97). 

 
67 Colares (2011) explica que a análise crítica do discurso surge a partir das relações entre linguagem e 

sociedade, tanto as internas quanto as recíprocas.  

 
68 No entendimento de Bittar (2001, p. 176-177) o discurso jurídico é feito de linguagem técnica e 

constrói-se a partir de experiências da vida ordinária, com ocorrência intercultural, possuindo ideologia e 

exercendo poder. 
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A materialização da linguagem é a palavra, que é o instrumento principal de 

atuação do profissional do Direito
69

, e este não é possível sem aquela. Quando uma 

decisão judicial é proferida traz, em seu bojo, um conjunto de práticas discursivas
70

 que 

unem, grande parte das vezes, textos escritos e textos orais (que são transcritos), 

observando um rito previamente determinado pela lei (em regra, para os processos 

criminais, os Códigos Penal e de Processo Penal)
71

. Analisar esses discursos é inquirir a 

sua estrutura com o intuito de compreender sua construção, que não é só linguística, é 

muitas vezes mais ligada ao contexto do que ao texto por si só. Esse discurso traz, em 

sua estrutura, argumentos que demonstram suas ideias, seu objetivo, o caminho do 

convencimento do seu locutor, do outro.  

Para tal, usa de figuras de linguagem, de retórica, de termos específicos, de 

estruturas construídas em busca do seu objetivo final: o convencimento de outro ( outro 

específico, juiz ou jurado) acerca de seus argumentos. A linguagem é, portanto, 

controle. Ou seja, embora o discurso jurídico pareça existir para ser direto, claro, sem 

ambiguidades, apenas a melhor interpretação da lei a fim de dar às partes o que elas 

buscam: justiça; o fato é que a construção de uma linguagem jurídica vai muito além do 

uso de termos específicos, particulares daquele grupo, ela passa pela forma como esses 

termos são usados e também pela forma como termos comuns, do uso de todos, são 

construídos e colocados, tecendo a forma como se pretende convencer
72

.  

Um sujeito convence a partir de sua visão de mundo – não há uma visão 

neutra de mundo
73

, logo, não há um discurso sem nuances, sem as já citadas 

ambiguidades. É isso o que os estudos de análise crítica do discurso apontam com 

clareza: a indissociável relação entre a linguagem e o poder, conforme Wodak (2003), 

                                                             
69 A linguagem, no Direito, é instrumento para estabelecer relações entre pessoas, grupos sociais. Mas é 

também meio de concessão ou retirada de liberdade, de condenação, de absolvição, como lembra Colares 

(2010, p. 09). 

 
70 Travaglia (1996) entende que se é atividade exercida pelo indivíduo em função de comunicação, trata-

se de um discurso. Fairclough (2001), por sua vez, aponta que essa prática discursiva articula gêneros, 

estilos e seleções de algumas hipóteses semióticas e essas escolhas controlam e possibilitam a 
variabilidade linguística em determinadas áreas da vida social. 

 
71 À época, especialmente o Código de Processo Criminal de 1832. 

 
72 Fairclough (2001, p. 20) entende que como a linguagem é prática social, o contexto é fundamental para 

sua compreensão. 

 
73 Porque é a ideologia que o constitui. Por isso, aponta Barbosa (2016, p. 226), há sujeitos que se 

entendem capazes de representar a realidade de maneira fiel mas, de fato, o fazem ideologicamente. 
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as relações de poder e controle perpassam por relações de dominação e discriminação e 

pela forma como a linguagem as manifesta. 

Analisar esses discursos de forma crítica é buscar abordar não só o processo 

de sua construção, inserido em um determinado momento histórico, mas também 

identificar as influências sociais, políticas, ideológicas, culturais  nesse processo e as 

suas consequências – não só para os diretamente envolvidos na decisão (uma vez que 

tratamos, aqui, de discursos jurídicos), mas para a sociedade em geral, para as práticas 

sociais e relações culturais indicadas pelas escolhas linguísticas do texto. É o que 

explica Ducrot (1987) ao afirmar que a linguagem traz a subjetividade de cada um à sua 

interpretação. Por isso, para ele, não há caráter objetivo na linguagem, todo locutor 

expressa o seu ponto de vista quando discursa, é sempre subjetivo. Nessa esteira, 

podemos ver muito do locutor e o seu lugar no mundo ao analisar o que ele fala, não há, 

em seu discurso, qualquer neutralidade. De fato, há nele, sim, uma objetividade: a 

objetividade daquele que o profere (KOCH, 2004, p.17). Contudo, aqui cabe a 

importante ressalva de Wodak para quem a ADC evita uma mera relação determinista 

entre texto e práticas sociais. Igualmente, se a linguagem e o discurso sempre se inserem 

em uma prática social, é impossível falar destes sem levar em conta a conjuntura no 

qual são proferidos, no qual são utilizados: 

 

[...] a ACD trata de evitar o postulado de uma simples relação 

determinista entre os textos e o social. Tendo em consideração as 
intuições de que o discurso se estrutura por dominação, de que todo 

discurso é um objeto historicamente produzido e interpretado, isto é, 

que se acha situado no tempo e no espaço, e de que as estruturas de 
dominação estão legitimadas pela ideologia de grupos poderosos, o 

complexo enfoque que defendem os proponentes [...] da ACD permite 

analisar as pressões provenientes de cima e as possibilidades de 
resistência às relações desiguais de poder que aparecem em forma de 

convenções sociais (WODAK, 2003, p. 19-20). 

 

Levando-se em conta a proposta de Fairclough (2001), pela qual a análise 

do discurso ocorre a partir de um modelo tridimensional, porque produz e reproduz 

conhecimentos e crenças, que representam a realidade das mais diversas formas; porque 

estabelece relações sociais e porque cria, reforça ou reconstitui identidades, Resende 

(2009) destaca cada um deles: a observação do texto (que abarca o vocabulário, a 

coesão, a gramática e a estrutura textual, entre outros); a prática discursiva (a qual 

abrange estratégias tais como o contexto, a coerência e a intertextualidade) e a prática 

social (a partir do uso de figuras de linguagem, de relações políticas e ideológicas). 
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Dentro dessa proposta, no que tange ao discurso jurídico, cabe  ressalva já apontada, a 

de que esse tipo de discurso é feito a partir de regras específicas, usa linguagem 

especial, necessariamente, juntamente com técnicas retóricas e dialéticas que são 

comuns à construção de qualquer discurso, onde o objetivo do interlocutor é sempre a 

conquista de um auditório. Mas, será que esse auditório efetivamente compreende o que 

é dito? Cárcova (1998), por exemplo, discute a existência de uma opacidade no Direito. 

Para ele, entre o Direito e o seu destinatário existe uma barreira opaca, uma 

incompreensão de conteúdos e sentidos por este último. Cumpre indagar: aqueles que 

absolveram Sampaio tinham a completa compreensão do que ocorrera? Dos direitos e 

deveres determinados pela lei? Somente essa compreensão seria suficiente para garantir 

uma condenação ou uma absolvição?   

A análise do discurso jurídico passa, obrigatoriamente, por essa 

interdisciplinaridade entre a linguagem e o direito - este não se constitui a par daquela, 

mas com ela se articula, a partir de interpretação tanto de concessão de sentido ao 

discurso (SILVEIRA, 2010, p. 131), bem como pela riqueza e a complexidade dessa 

relação
74

 trazem inúmeras possibilidades de observação de problemas sociais como a 

violência e a forma como esses problemas são recebidos e tratados pelo Poder 

Judiciário, nos mais diversos períodos, por meio de  questões relacionadas a poder,  

relações de gênero, família, honra, classes sociais, educação e até mesmo religião ou 

raça. São interfaces de diversas ciências, todas permeadas na compreensão do papel do 

discurso como prática social, como instrumento fundamental da construção de uma 

acusação, de uma defesa, de uma absolvição, como tessitura
75

 das realidades, pois na 

lembrança da análise de Fairclough (2001) o discurso é não só uma forma de agir, mas 

também de representar ideologias
76

, ainda que no discurso jurídico note-se uma 

tentativa de ignorar a existência destas – o que não só não é possível quando sequer 

                                                             
 
74 "O discurso jurídico não é a soma de discursos: Direito mais linguagem. O Direito não se constitui a 

par da linguagem. Ele é uma articulação específica com efeitos particulares, que se produzem pela 

injunção a seu modo de circulação e de interpretação. É um jogo complexo de interpretação. Não são duas 
línguas, mas a mesma língua. Ou seja, há um duplo movimento de interpretação, interpretação de uma 

ordem de discurso que deve, ao produzir um lugar de interpretação, em outra ordem do discurso, 

constituir efeitos de sentidos que lhe são próprios." (SILVEIRA, 2010, p. 131). 

 
75 Expressão de Colares (1999), que a usa com o intuito de descrever como a linguagem é usada para 

construir o discurso.  

 
76 A ideologia é um cimento social que estrutura o contexto social, a reprodução do poder e a dominação 

(THOMPSON apud BARTOLY, 2010). 
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seria recomendável, pois um sujeito é indissociável da sua ideologia, assim como o seu 

discurso.  

Ora, o próprio poder estatal é eivado de ideologias e assim também é o 

discurso jurídico que ele emana, daí tantas opiniões aparentemente opostas ou a 

linguagem nem sempre clara empregada para defende-las,  "Enquanto o cidadão comum 

se questiona como podem os operadores do Direito ter opiniões muitas vezes opostas a 

respeito do mesmo assunto, a AD desmistifica a transparência da linguagem e mostra 

que não há como ser diferente, pois o sentido não está na literalidade da lei, mas sim no 

sujeito ideologicamente determinado (SILVEIRA, 2010, p. 130). 

Colares (2013), ao citar Wodak, lembra outro aspecto muito importante, o 

de que a linguagem, como instrumento de legitimação que é, trata-se de meio de 

dominação, e isso é mais premente no discurso jurídico, que "permite analisar as 

pressões provenientes de cima e as possibilidades de resistência às relações desiguais de 

poder que aparecem em forma de convenções sociais". E é a referida autora 

(COLARES, 2010, p. 13) quem recorda que o Direito, na doutrina, é falado pelo jurista; 

na legislação pelo legislador, no processo pelo Juiz, e a linguagem processual é ela, 

também, resultado de uma estrutura social, de um contexto, que é construído a cada 

momento
77

. 

Há, ainda, o fato de que nos atemos ao discurso escrito ou reduzido a termo. 

Em ambos os casos temos o fato de que a escrita é "anti-fala", como disse Lefebvre 

(1991) e, no caso dos depoimentos reduzidos a termo, por exemplo, ainda podemos ter 

uma grande mudança entre o que foi dito e o que de fato é vertido para o papel. Os 

escrivães, embora tentem manter a essência do que é dito, nem sempre vertem as 

palavras da forma exata como foram ditas, elemento  comum quando a pronúncia de 

quem conta um fato não segue as normas da língua culta. A palavra escrita tem um 

ritmo e uma forma completamente diferentes daquela falada. Ambas, no âmbito 

jurídico, se completam e tornam-se necessárias cada uma a sua forma, mas é preciso 

manter em mente essas diferenças essenciais entre elas quando nos deparamos com os 

documentos escritos. Ademais, o discurso oral conta com outras variantes, como a 

                                                             
 
77

 Van Dijk (2008) estabelece que o conceito é construto subjetivo dos participantes, ainda que traga 

componentes objetivos; que origina discursos únicos por ser fruto de experiências que são, também, 

peculiares. O autor também fala do contexto como modelo mental que controla produção e compreensão 

de texto e de discurso, e de sua formação, ao mesmo tempo, pessoal (subjetiva) e social (partilhável com 

um grupo). Igualmente, aponta a dinamicidade do contexto (é atualizado e adaptado todo o tempo), além 

de sua adaptabilidade, além de ser culturalmente variável. 
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sedução do auditório, a capacidade cênica de quem profere o discurso, o local onde ele é 

proferido. Marcuschi (2010) trata dessas relações entre fala e escrita e lembra a primazia 

cronológica da oralidade. Lembra, ainda, que em geral se dá mais valor à escrita, pois a 

esta se faz necessária uma prévia instrução, geralmente aprendida em situações formais. 

O autor entende que é importante ponderar se "as relações entre fala e escrita são 

uniformes, constantes e universais, ou se elas são diversificadas na história, no espaço e 

nas línguas" (MARCUSCHI, 2010, p. 26). São muitas as variantes, e todas elas 

importantes para entender como funciona o mecanismo do Tribunal do Júri e o 

convencimento dos jurados.  
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CAPÍTULO 2 – Faça-se justiça mesmo que pereça o mundo
78

: a cultura da 

violência e as figuras de um processo crime. 

 

Violência, crime e direito são faces de uma mesma moeda: a da política, "na 

medida que a violência é a negação da própria política, estudar os instrumentos de 

violência e de repressão de uma sociedade é mergulhar no interior da cultura política 

desta sociedade" (CANCELLI, 2001). Essas concepções são determinadas (e coibidas) 

por homens. Homens que são o resultado de uma cultura e de escolhas que formam a 

sociedade
79

. É a partir desses homens e de como eles escolhem as noções morais de seus 

mundos, e como as administram que vem o melhor ângulo para entender a construção 

do processo crime aqui em análise.  

 

2.1. A cultura da violência no século XIX 

 

[...] assim como uma faca 
que sem bolso ou bainha 
se transformasse em parte 
de vossa anatomia 

João Cabral de Melo Neto 

 

O que é a violência? Conceito também sem definição exata, pois depende da 

abordagem teórica, do tempo e do lugar (MONTEIRO, 2010), leva a ponderar: a ideia 

de violência que permeia o séc. XIX é a mesma ideia de violência dos dias atuais? 

Sendo um fenômeno humano, a violência deve ser analisada sob a ótica da cultura na 

qual ocorre: atos considerados violentos em algumas culturas são aceitos em outras. A 

sociedade do séc. XIX desenvolveu-se na cultura da violência, com castigos corporais 

usuais e brutalidade no trato entre os casais, entre pais e filhos (espancamentos, por 

exemplo, eram usados e aceitos) e entre as pessoas em geral, pois a agressividade era 

comum, "a violência constituía um ethos, que atravessa as relações sociais, fossem 

verticais ou horizontais, fossem entre estranhos ou próximos, entre amantes, parentes ou 

                                                             
78 No original em latim: Fiat justitia pereat mundus. 

 
79

 Por exemplo, Alvares (2002) lembra sobre o homem do século XIX que "as concepções da 

criminologia – que começava a se constituir como um campo de conhecimento com pretensões de 

cientificidade voltado para a compreensão da natureza do crime e do criminoso, mas que, em alguns 

momentos, também ambicionava ser um conhecimento mais amplo acerca da própria vida social – foram 

incorporadas com entusiasmo por grande parte da intelectualidade brasileira". 
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inimigos." (VELLASCO, 2005). No séc. XIX
80

, as atitudes, o comportamento, em tudo 

a violência era natural, usual, de uma forma que salta aos nossos olhos contemporâneos, 

embora o que Freud ou Lacan nomearam de agressividade ou violência possa ser visto 

em qualquer época da história da humanidade, pois tanto a violência quanto a 

agressividade estão no coração da civilização (SILVA JR. e BESSET, 2010, p. 326). 

Hoje falamos constantemente em uma escalada da violência que parece ser 

maior a cada dia, diretamente ligada à desigualdade, como se essa situação fosse uma 

novidade. Ontem, como hoje, embora a violência esteja também ligada à pobreza, não 

pode e nem deve ser unicamente relacionada a ela, como comprovam as próprias 

circunstâncias da morte de Almeida Jr. Ademais, é salutar recordar que, no mundo do 

séc. XIX problemas que hoje chamamos de sociais eram de ordem privada - essa visão 

atual só tomou forma em meados do século XX (MARSHALL apud LEONÍDIO, 2012, 

p. 04). É interessante observar que a violência não estava relacionada apenas às vidas 

marginalizadas ou à pobreza, ela era parte constitutiva da percepção de mundo daqueles 

homens e mulheres, todos eles; o que nos leva ao alegado por Hannah Arendt (1994, p. 

32) para quem a violência é manifestação de poder. Para este mundo a violência era 

parte do viver,  aceita muito naturalmente, um fenômeno cultural ao qual homens e 

mulheres recorriam como solução dos problemas, defesa de direitos, defesa da honra, 

uma maneira de afirmação de posição social, de valores: 

 

A reforçar a idéia da violência como moeda corrente e preferencial nas 

diversas formas de interação social, há o fato de que ela ocorria 
sistematicamente entre iguais, os que partilhavam os mesmos espaços 

sociais e competiam pelos mesmos recursos materiais e simbólicos 

[...]. (VELLASCO, 2005). 

 

Na época do delito os crimes passionais eram normalmente muito 

divulgados pela imprensa e embora a morte do pintor tenha sido amplamente noticiada, 

não houve maiores detalhes acerca de suas circunstâncias
81

. De 18 notícias jornalísticas 

sobre o óbito, todas publicadas em 1899, reunidas no catálogo Almeida Júnior, um 

criador de imaginários, uma menciona a possibilidade de o crime ter sido praticado por 

                                                             
80 E isso não mudou muito, pelo menos nos primeiros anos do séc. XX. Por exemplo, Sidney Chalhoub, 

em sua obra "Trabalho, lar e botequim" fala da incorporação da violência como modelo válido de conduta 

no Rio de Janeiro do início do referido período. 

 
81 Zito Pereira Mendes, neto de Juca Sampaio, conta que a história "era tabu na minha família e também 

na cidade. Não se podia tocar no assunto. Minha mãe, Zilda de Almeida Sampaio Pereira Mendes, tinha 

menos de 14 anos e ficou traumatizada por toda sua vida" (FUKUDA, 2010). 
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questões de honra, uma menciona a possibilidade de haver uma mulher envolvida na 

situação, três sequer falam sobre as circunstâncias de sua morte. Duas notícias 

mencionam detalhes do óbito sem especificar a possibilidade de defesa da honra ou 

adultério e duas chegam a mencionar Maria Laura, mas sem ligá-la romanticamente a 

Almeida Jr.. As demais notas tratam de homenagens post mortem ao pintor.  

Outro aspecto interessante refere-se às circunstâncias da morte do artista. 

Engel (2000, p. 155), que usou fontes judiciárias para qualificar as agressões de acordo 

com o sexo dos agressores e das vítimas, no período de 1869 a 1932, verificou, quanto 

aos homicídios, que 59,37% deles tinham homens agressores e mulheres vítimas e que 

18,75% traziam homens agressores e agredidos. Quando a citada autora usou fontes 

jornalísticas e considerou o período de 1901 a 1929, verificou que 73,91% dos 

homicídios tinham homens agressores e mulheres vítimas, enquanto apenas 17,39% 

apresentavam homens agressores e homens vítimas. No caso em análise, José Sampaio 

juntou-se à minoria, ao se tornar homicida de vítima do sexo masculino e que não 

agrediu sua esposa. 

Vista como pecadora em razão do adultério cometido, Maria Laura acabou 

uma mulher divorciada
82

, o que era uma situação muito excludente para alguém que 

vivia em uma cidade do interior de um país profundamente católico no final do século 

XIX. Aos olhos da sociedade, ela não só enxovalhara a honra de seu marido e de sua 

família, mas rompera os laços de uma união que deveria ser eterna, uma vez que, 

perante Deus, prometera honrar, obedecer, amar e respeitar o cônjuge. Outro ponto a 

ressaltar é que na época do fato (e mesmo antes dele
83

) a mulher era responsabilidade do 

pai e, com o casamento, passava a ser responsabilidade do marido; jamais seria aceito 

ou se esperaria que ela tomasse qualquer tipo de atitude por si própria. Essa ideia era tão 

arraigada e aceita que o Código Civil de 1916, que entrou em vigor quase vinte anos 

após a morte de Almeida Júnior, previa a capacidade relativa da mulher casada para 

exercer certos atos da vida civil
84

 - e isso só deixou de ser lei em 1962, com a entrada 

                                                             
 
82 Em seu depoimento ao Delegado de Polícia (LOURENÇO, 1997, p. 314), o próprio Sampaio informa 
ter procurado Prudente de Moraes para tratar dos procedimentos do divórcio. 

 
83 Da proteção de um homem para a proteção de outro homem, sempre, por ser uma criatura incapaz de 

tomar conta de si, "a mulher, durante a sua infância depende de seu pai; durante a juventude, de seu 

marido; por morte do marido, de seus filhos; se não tem filhos, dos parentes próximos de seu marido; 

porque a mulher jamais deve governar-se à sua vontade" (BICEGLIA, 2002). 

 
84 Até o advento do Código Civil de 1916, a legislação civil em vigor no Brasil, salvo algumas leis 

esparsas, era das Ordenações Filipinas.  
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em vigor do Estatuto da Mulher Casada
85

, embora a Constituição Brasileira de 1891 

previsse
86

, em seu bojo, a igualdade entre homens e mulheres. 

Dessa maneira, a morte de Almeida Jr., as atitudes de Sampaio e o destino 

de Maria Laura são a face de uma violência comum e socialmente aceita, e isso é 

especialmente notado quando da absolvição de Sampaio, e também quando se vê a 

duração do processo, que correu rapidamente em cerca de um ano, sem atropelos, coisa 

que não era usual mesmo naquele tempo
87

. Um homem influente e bom reagiu à má 

conduta de seu amigo e sua esposa, e para isso não deveria haver punição. O júri apenas 

reflete a sociedade da qual faz parte, e para esse grupo, naquele tempo, a reação violenta 

do marido traído era aceitável e esperada
88

, aplaudida, absolvida. 

Almeida Jr. nasceu em Itu-SP
89

, em 1850, e morreu em Piracicaba-SP, em 

1899, sendo o seu algoz levado a júri também na cidade de Piracicaba, já no ano de 

1900. Portanto, a infância e adolescência de Almeida Jr. foram passadas no interior da 

Província de São Paulo
90

, em local cujas origens remontam ao ano de 1610. Alçada à 

                                                                                                                                                                                   
 
85 Como lembra Maria Berenice Dias, o Código Civil de 1916 pode até ter entrado em vigor no século 

XX, mas era uma legislação típica do século XIX, elaborada que foi por Clóvis Beviláqua em 1899. 
Como tal, era patriarcal, conservadora e previa que a mulher, ao casar, perdia sua plena capacidade. Por 

exemplo: para trabalhar, a mulher casada precisava da autorização expressa do marido. A plena 

capacidade da mulher casada só foi restituída, em lei, no ano de 1962, com a Lei nº 4.121, o Estatuto da 

Mulher Casada, que previa a mulher como "colaboradora na administração da sociedade conjugal". 

 
86 Art. 72. [...] §2º Todos são iguais perante a lei. A República não admite privilégios de nascimento, 

desconhece foros de nobreza e extingue as ordens honoríficas existentes e todas as suas prerrogativas e 

regalias, bem como os títulos nobiliárquicos e de conselho. 

 
87 O volume de processos criminais atualmente é, sem dúvida, muito maior do que o do final do século 

XIX, por diversas razões que vão desde o aumento da população até uma maior facilidade de acesso à 
justiça. Os Inquéritos Policiais costumam ser finalizados mais rapidamente mesmo nos dias de hoje, mas 

os processos criminais se arrastam, seja pelas pautas lotadas das varas criminais, seja pela quantidade de 

recursos disponíveis para a defesa. O processo-crime que absolveu José de Almeida Sampaio não foi 

contestado por nenhum recurso. 

 
88 Vide, por exemplo, o depoimento da testemunha Antônio de Mello Cotrim ao Juiz de Direito 

(LOURENÇO, 2007, p. 322): "[...] que o motivo verdadeiro era o fato de existirem relações ilícitas entre 

Almeida Júnior e a mulher do denunciado e que isto já era coisa velha, de modo que ele Marques não se 

surpreendeu com o acontecimento e até presumia, desde que lhe contaram que havia sido assassinado 

Almeida Júnior, sem lhe dizerem quem era o autor do crime, que este fosse, como de fato, o denunciado". 

 
89 Atualmente, conforme determina o art. 3º da Lei Complementar nº 1.241/2014 (Disponível em 

<http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2014>. Acesso em 15 jan 2016), a 

cidade de Itu integra a Região Metropolitana de Sorocaba, composta pelos Municípios de Alambari, 

Alumínio, Araçariguama, Araçoiaba da Serra, Boituva, Capela do Alto, Cerquilho, Cesário Lange, Ibiúna, 

Iperó, Itu, Jumirim, Mairinque, Piedade, Pilar do Sul, Porto Feliz, Salto, Salto de Pirapora, São Miguel 

Arcanjo, São Roque, Sarapuí, Sorocaba, Tapiraí, Tatuí, Tietê e Votorantim. 

 
90 A Província de São Paulo situava-se em espaço que, um dia, foi parte da antiga Capitania de São 

Vicente. E essa ressalva serve para destacar que, desde seu nascedouro, a região esteve ligada a um viver 

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2014
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condição de Vila em 1657, Itu era ponto de apoio e de partida para monções e bandeiras 

(muitas monções
91

 partiram do Porto de Araritaguaba, hoje Porto Feliz). Quando foi 

elevada à categoria de cidade em 1842, já era Comarca
92

 desde 1811, por ser região de 

grande importância econômica e política (NARDY FILHO, 2000, p. 60). Contudo, a 

Província de São Paulo
93

 não era região muito desenvolvida
94

 até a segunda metade do 

século XIX, quando passa por grandes transformações
95

, muitas delas ligadas à chegada 

das estradas de ferro na região
96

. 

                                                                                                                                                                                   
violento: "Enquanto as outras capitanias se dedicaram a urna economia construída sobre a monocultura 

mercantilista, por meio do cultivo da cana-de-açúcar, utilizando-se da mão-de-obra escrava, a Capitania 

de São Vicente, embora nela tenham sido também implantados engenhos de açúcar, não teve sua 

economia marcada por uma regularidade produtiva. [...] Não tendo sido a monocultura do açúcar voltada 
para a grande produção e havendo ausência da exploração de outros produtos comercializáveis, a 

capitania via-se isolada como rota de comércio. [...] Ademais, dentre os colonos não havia os homens 

ricos de Portugal que pudessem empreender atividade econômica de vulto: os que aqui aportaram eram 

homens do campo, mercadores de parcos recursos e aventureiros. [...] Tal processo colonizador, fadado 

ao insucesso, gerava, mais que a riqueza, a miséria. A miséria, aninhada na rusticidade dos modos de vida 

e na precariedade dos meios de produção da subsistência, só deixava duas saídas para os seres viventes: a 

violência e a aventura. Os donatários, proprietários de terra, aventureiros, exploradores, homens livres, 

indios apresados e escravaria viviam de recursos mínimos. A precariedade da vida convivia com as 

doenças e com a violência, que a podiam ceifar a todo momento" (GOUVÊA, 2001, p. 23-24) 

 
91 A única pintura histórica de toda a produção de Almeida Jr. trata justamente dessas monções. É a obra 

Partida da Monção (Figura 01, Anexo 1) 
 
92 Comarcas eram, como ainda o são hoje, divisões judiciais. A comarca de Itu abarcava as Vilas de Itu, 

Sorocaba, São Carlos (atual Campinas), Mogi Mirim, Porto Feliz, Itapetininga, Itapeva e Apiahy 

(BASTO, 1997, p. 32). 

 
93 Desde a chegada dos portugueses, no séc. XVI até o séc. XVIII, a formação do território paulista liga-

se ao desenvolvimento de etnia e cultura com uma certa particularidade, " o resultado do cruzamento de 

portugueses com as mulheres da terra, as indígenas. Dessa união nasceram mestiços em grande número, a 

quem se deu o nome de mamelucos (Saint-Hilaire, 1922)" (CAMPOS, 2011, p. 490), mas com 

características particulares também porque "o estabelecimento de núcleos de povoação fez-se na base de 

famílias de sitiantes independentes, proprietários ou posseiros, mas todos com acesso à terra e numa 
quase igualdade de posição social (Franco, 1997)." (CAMPOS, 2011, p. 490). 

 
94 "As próprias cidades [...] até meados do século XIX, não passam ainda de aldeias acanhadas e sujas, 

atropeladas de becos e vielas, de designações pitorescas [...]. A vida urbana, sonolenta e obscura, chocada 

no funcionalismo burocrático e parasitário e num comércio 'desconfiado e ratinhão', arrasta-se na 

monotonia das ruas e das estradas [...]" (AZEVEDO, 1971, p. 143). 

 
95 "Ao final da Guerra do Paraguai, em 1870, a São Paulo das memórias de Barros já era bem diferente 

daquela do início do século [...] 'extraordinário foi o desenvolvimento da imprensa [...] expandiam-se as 

vias de comunicação, móvel de todo progresso. Já existia a estrada de ferro de São Paulo a Santos [...]' ". 

(SILVA, 2002, p. 83). 
 
96 "Foi a partir do avanço dos trilhos que a Província de São Paulo deu início à desmontagem de seu 

cenário colonial, procurando incorporar os símbolos do progresso que a mesma máquina ajudava a 

transportar. [...] As cidades atingidas pela ferrovia povoaram-se, enfeitaram suas edificações, construíram 

palacetes e hospitais; as praças receberam jardins públicos, introduziu-se a iluminação a gás e até a 

elétrica, instalaram o telégrafo, serviços telefônicos, empenharam-se em novas atividades manufatureiras 

e comerciais. E mais, recebiam jornais da Corte, de Lisboa, de Paris, aplaudiam companhias de óperas 

internacionais, introduziram novos materiais construtivos, até estações de ferro fundido pré fabricadas, 

conheciam outros profissionais fotógrafos, tipógrafos, alfaiates, modistas franceses e diretamente da 
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Além do interior paulista, o pintor morou na então Capital Federal, o Rio de 

Janeiro (até 1875), em Paris
97

, na França (até 1882) e na cidade de São Paulo, capital da 

Província de mesmo nome, desde sua chegada da Europa até sua morte. Passou seus 

anos formativos na maior cidade e centro cultural do país, o Rio de Janeiro
98

, e em uma 

das maiores metrópoles do mundo à época, Paris – que também podia ser apontada 

como o grande centro cultural do mundo ocidental na segunda metade do século XIX – 

e, ao retornar ao Brasil, escolheu morar na cidade de São Paulo, que então não tinha o 

peso cultural e econômico que hoje conhecemos
99

. Era uma cidade acanhada, capital de 

uma Província eminentemente rural, vinha da terra o sustento, a força da economia, 

vinham do interior os costumes
100

, era lá que estava a maior parte da população.  

Reis Júnior (apud GALVÃO, 1956), na obra História da Pintura no Brasil 

(1944), ao descrever a infância de Almeida Jr., diz ser Itu "uma cidade perdida no 

hinterland habitada por gente patriarcal, atarefada com questões de terra, com assuntos 

chãos". Salutar lembrar que a base da construção da sociedade brasileira ao longo do 

período da Colônia e do Império foi a exploração do trabalho escravo, essencialmente 

desenvolvido no campo. E a estrutura dessa sociedade era bem simples: o senhor de 

escravos, o chefe da família, era o detentor dos grandes privilégios, a quem cabiam as 

                                                                                                                                                                                   
Itália, para lecionar música no interior, o Maestro Chiafarelli" (MARTINS apud SILVA, 2002, p. 109-

110). 

 
97 "[...] a ida para o exterior transporta o jovem para outra escala, além de inteirar os artistas aos novos 

padrões dentro do ofício. No Brasil de então, o estudo de referências, não só na própria área, mas também 

nas correlatas, encontra-se restrito, ante a ausência tanto de museus e bibliotecas especializadas quanto de 

livros editados especialmente em português e em escala maior, na órbita científico-cultural" 

(LOURENÇO, 2007, p. 107). 

 
98 Segundo Schwarcz (1999), a então capital do Império era "uma ilha cercada pelo ambiente rural por 

todos os lados". 

 
99 "Até 1890, São Paulo mantinha o seu 'aspecto triste e pacato de cidade provinciana' (SOUZA, 1999, p. 

205), mas na virada do século tornou-se a segunda maior cidade do Brasil, com 239. 820 habitantes, 

passou a ser considerada 'membro dominante da federação brasileira' (HALLEWELL, 1985, p. 308)" 

(SILVA, 2002, p. 86). 

 
100 "A ascensão dos centros urbanos no século XIX mobilizou uma variedade grande de ocupações 

tipicamente citadinas, como a atividade política, a burocracia, as profissões liberais. Mas tais ocupações 

couberam, principalmente, às elites rurais e sua clientela, que carregam para as cidades a mentalidade e o 
teor de vida que eram atributos de sua condição rural. Há assim uma completa invasão da cidade pelo 

campo, do urbano pelo rural, correlativo àquela invasão do público pelo privado de que falamos. Em uma 

sociedade de tal forma instituída, com os papéis sociais muito bem marcados, de escassa mobilidade e 

onde a ascensão social em tudo dependia das relações de parentesco e amizade, não havia lugar para o 

desenvolvimento do modo de vida e do universo de valores burgueses. Assim, não se forma no meio 

urbano uma classe burguesa autônoma e capaz de se opor ao modo de vida predominante no campo. Ao 

contrário, vivendo na órbita do campo, a cidade busca imitá-lo, copiando seu modo de viver, suas 

instituições e absorvendo sua mentalidade. Todos são tragados pelo ideal de prestígio, de fidalguia, típico 

das elites rurais do país" (LEONÍDIO, 2012, p. 16). 
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decisões, a quem cabia a riqueza. Abaixo dele estavam todos os outros que dele 

dependiam e nele se fiavam
101

: família, agregados, moradores das suas terras que 

fossem livres e, por fim, seus escravos
102

. 

Maria Sylvia Carvalho Franco abre o seu livro Homens Livres na Ordem 

Escravocrata com um depoimento judicial
103

 que "reflete o modo típico de viver das 

populações rurais brasileiras". Para ela, o ponto principal da narrativa é a violência nela 

contida, com a presença de várias armas (espingardas, facas) de uso comum para os 

envolvidos e a banalidade da morte entre eles (FRANCO, 1997a, p. 21-24). E ainda 

destaca que "agressão ou defesa à mão armada, da qual resultam, não raro, ferimentos 

graves ou morte, aparecem com freqüência entre pessoas que mantêm relações 

amistosas." (FRANCO, 1997a, p. 24). Nessa relação comunitária preza-se a coragem, a 

ousadia, fazendo as ações de violência de certa forma até mesmo imperativa. Não é que 

nessas comunidades não haja relações de amizade, elas existem, bem como existe a 

disposição de ajuda mútua entre seus membros, só que a isso se associa violência, em 

um alto grau, desaguando em mortes que ocorrem nos momentos mais prosaicos, no 

trabalho, em uma festa, em uma caçada, como é o primeiro caso destacado por Franco, 

o de Manuel da Ponte, que saiu para caçar paca e acabou esfaqueado por José Mineiro. 

Portanto, a violência historicamente atribuída à escravidão, na verdade, permeava toda a 

sociedade, mesmo entre aqueles que aparentemente viviam em harmonia. A violência 

era um recurso normalmente utilizado, de maneira aceita por todas as classes sociais, 

com algumas particularidades.  

O que se entende dessa descrição detalhada e viva? Que a violência, nesse 

cenário, irrompe em todos os momentos, até naqueles nos quais ela parece, a princípio, 

não se encaixar, não ser esperada, como nos momentos de lazer. Vê-se que as ações 

violentas estão incorporadas à rotina e são cometidas casualmente, normalmente, e 

aceita como parte do viver, e os processos-crime por ela analisados afirmam isso de 

                                                             
101 O principal fator de coesão social na sociedade colonial é, segundo Holanda (1995, p. 79-85) o espírito 

de fidelidade. 

 
102 "O predomínio da ideia de família, de tipo patriarcal, criou obstáculos à formação de uma sociedade 
que pudesse encarnar a ficção moderna de homens nascendo livres e iguais. [...] Na sociedade brasileira, 

centrada na unidade agroexportadora trabalhada por escravos, predominaram as vontades particulares que 

encontravam seu ambiente próprio em círculos fechados e pouco acessíveis a uma ordenação impessoal. 

Daí a dificuldade de desenvolvimento, entre detentores de posições públicas, de uma mentalidade que 

compreendesse a distinção fundamental entre público e privado" (LEONÍDIO, 2012, p. 15). 

 
103 A pesquisa foi feita em documentação oficial: atas, correspondência, inventários, testamentos e 

processos criminais da Câmara de Guaratinguetá do período de 1830 a 1899, além das  fontes 

bibliográficas. 
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maneira cristalina, até cruamente, com as descrições dos testemunhos dos processos-

crime analisados. A autora descreve como homens livres e pobres vivam em meio à 

violência institucionalizada, e os crimes que dela resultavam, em uma relação que 

presava a ousadia, a coragem, e entendia as ações de violência como legítimas, embora 

algumas vezes fossem, também, tidas como criminosas. A violência é parte dos laços 

forjados entre esses homens, que se apoiavam uns nos outros para sobreviver na dura 

realidade das comunidades caipiras. José Sampaio e Almeida Jr. eram homens do 

interior. Almeida Jr. era o que se pode chamar de um homem do mundo, mas nunca 

abandonou as suas raízes e José Sampaio, embora fosse de família abastada, era um 

homem da terra, que vivia e trabalhava entre esses livres, nesse cotidiano de tensão, 

nesse cotidiano onde ser macho e ser firme era não só importante, mas era exigido, onde 

a mulher se curvava à vontade do marido e a ele obedecia, onde uma traição certamente 

seria o gatilho para uma tragédia.  

Sabe-se que "o Estado se apropriou, ou melhor, criou o aparato do Judiciário 

para garantir o controle e o exercício do poder e, assim, assegurar o comando da ordem 

e da violência privada" (FRANCO, 2013). Se a violência era cotidiana, pode-se afirmar 

que os procedimentos jurídicos também eram comuns. Embora se saiba a violência que 

grassava entre as classes mais privilegiadas geralmente não chegasse ao Judiciário, 

muitos dos atos ilegais cometidos entre a população acabavam judicializados. Logo, 

normas legais e concepções de direito eram ideais comuns na vida social, ora, é possível 

concluir, depois da análise do processo objeto deste trabalho, que a concepção de justiça 

depende de questões que são muito mais que judiciais, são sociais, são políticas e 

dependem dos valores de uma sociedade muito mais do que das determinações legais. 

Há, portanto, duas visões acerca da justiça: uma é aquela que entende ser justo aquilo 

que vai ao  encontro das aspirações da sociedade (por exemplo, é justo que Sampaio 

tivesse matado o amante de sua esposa, o amigo que lhe traíra a confiança e lhe roubara 

a honra), e outra é aquela que liga a justiça às determinações legais, nesse caso, justa 

teria sido a condenação de Sampaio, pois não lhe caberia qualquer direito sob a vida de 

Almeida Jr., mesmo diante de tamanha traição.  
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2.2. A vítima, o réu e a informante: vida e morte entre fato e ficção. 

 

Resiste, ó José.  
Deita, José, 
Dorme com tua mulher,  
gira a aldraba de ferro pesadíssima. 
O reino do céu é semelhante a um homem 
como você, José. 

Adélia Prado 

 

José Ferraz de Almeida Júnior (1850-1899), José de Almeida Sampaio 

(1860-1930), o Juca, e Maria Laura do Amaral Gurgel de Almeida Sampaio (1871-

1913)
104

 são personagens de uma tragédia contada por notícias de jornal, por biógrafos, 

por familiares e narrada em um processo crime
105

. Como toda história que chega até o 

Judiciário, envolveu um grande conflito, que, no caso, era nascido da paixão, da 

obrigação com a família, o casamento e a uma busca pela manutenção da honra que 

mudou a vida de familiares, tocou amigos, colegas e admiradores. Essa narrativa 

dependeu das palavras de terceiros para ser reconstruída. Um quebra cabeça montado 

pela investigação policial, o laudo da necropsia, as escolhas da acusação, as alegações 

da defesa. Parte dela vai estar sempre mergulhada no silêncio, seja pelas falhas causadas 

pelas traças, seja não só pelo que se escolheu escrever, mas pelo que não se deixou 

escrever. Outra parte permite descobrir o costume de toda uma época. A história é de 

certa forma, como todos os outros contos de paixão que acabaram em sangue, mas ela é 

única, porque envolve um dos mais importantes pintores brasileiros. 

 

2.2.1. A vítima: imagens e representações de um caipira. 

 

O Sr. Almeida Júnior tem assim jus a dupla admiração 
pelo talento, que é belo, e pelo caráter, que é 
estimável. Quem assim se estréia na carreira da arte 
tem um risonho futuro diante de si. 

Félix Ferreira 
 

Há muitas obras
106

 que contemplam a vida e a produção pictórica de 

Almeida Jr. Desde biografias romanceadas a dissertações de mestrado e teses de 

                                                             
104 Maria Laura divorciou-se de José Sampaio em 1902 e faleceu em 1913. O ex-marido mudou-se para 

Itu e faleceu em 1930 (GUIMARÃES, 2010).  

 
105 O processo crime que apurou o homicídio de José Ferraz de Almeida Júnior está exposto à visitação 

pública no Museu do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, instalado no Palacete Conde de 

Sarzedas, na capital paulista. 
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doutorado. São várias as lentes utilizadas para contar essa história. Há trabalhos de 

História da Arte, de Antropologia, há análises da crítica e catálogos, há narrativas de sua 

vida, há menções sobre a sua trágica morte, mas não há uma análise mais profunda do 

processo que apurou o homicídio, ou das razões que culminaram nesse fim. A análise 

do discurso jurídico no processo, levando-se em conta a cultura da violência do séc. 

XIX busca justamente elucidar vida e morte em um determinado tempo, busca entender 

artista e homem em sua época, e as consequências desse tempo na recepção de sua obra. 

O que se busca em uma biografia? O que um historiador pretende ao 

explorar, mais do que sólidas e visíveis construções de uma vida, os seus desvãos? Se a 

vida é feita dos grandes feitos e das pequenas coisas, e o que é importante para a 

história, o que fica? Cumpre lembrar que não existe uma única história, haja vista que 

não existe uma única verdade. Existem fatos, existem documentos, existem lembranças, 

tintas e pinceladas, existem laudos, conflitos, morte, absolvição, redenção e a junção de 

todos esses fatos torna possível uma visão de uma vida. Portanto, ao que dar 

importância, e por que dar importância?
107

 A divisão tradicional dos gêneros literários 

abrange três itens: o gênero épico/narrativo, o gênero lírico (poesia) e o gênero 

dramático (teatro). A biografia seria uma espécie do gênero narrativo, assim como a 

tragédia, a comédia ou o drama são espécies do gênero dramático, por exemplo
108

. Mas 

a biografia simplesmente como gênero literário, aqui, não nos interessa. Mais 

importante é o papel da biografia como documento histórico. Com efeito, a apropriação 

das biografias como documentos históricos não foi feita sem críticas, embora 

atualmente não haja qualquer dúvida quanto à possibilidade de se enfrentar uma 

biografia como um problema historiográfico. Por muito tempo, essencialmente no 

                                                                                                                                                                                   
106 Jorge Luiz Antônio (1983, p. 15) cita a existência de duas obras as quais não pôde localizar: um 

trabalho de Fernando Jorge (Almeida Júnior, sua vida, sua obra, seu tempo) e um de Alípio Dutra, sem 

título informado. Em minhas buscas também não consegui localizar essas produções. Tampouco localizei 

a obra O preço da beleza, de Diva Pereira Gomes, que narra a história de sua avó, Maria Laura Sampaio. 

Por outro lado, conversei informalmente com Dona Diva, no ano de 2012, na cidade de Itu-SP. 
107 A ciência histórica nos deixa na incerteza sobre os indivíduos. Ela só nos revela os pontos pelos quais 
eles se ligaram às ações gerais. Ela nos diz que Napoleão sofria no dia de Waterloo, que é preciso atribuir 

a excessiva atividade intelectual de Newton à continência absoluta de seu temperamento, que Alexandre 

estava bêbado quando matou Clitos e que a fístula de Luís XIV pode ser a causa de algumas de suas 

resoluções. Todos esses fatos individuais só têm valor porque modificaram os acontecimentos ou porque 

poderiam ter desviado a série. São causas reais ou possíveis. É preciso deixá-las aos sábios (SCHWOB, 

1980).  

 
108 Trata-se a narração de um tipo. Por sua vez, romance, conto, novela, fábula, parábola, apólogo, mito, 

lenda, caso, fofoca, notícia, ata, biografia são gêneros (TRAVAGLIA, 2007). 
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período em que a historiografia se filiava a análises econômicas e sociológicas, não era 

aceitável
109

 a análise de biografias na produção historiográfica: 

 

[...] parecia "arbitrário", e mesmo "perigoso", selecionar um indivíduo 

dentro da massa de homens que fizeram e que fazem a história. Mais 
grave ainda era admitir a possibilidade de que essa história de vida 

pudesse fornecer elementos de compreensão do todo social. Além 

disso, havia ainda o risco de o historiador se deixar envolver pelos 
―sentimentos‖ de seu biografado, o que lhe retiraria a capacidade 

crítica e o distanciamento indispensáveis ao ofício de pesquisador 

(MOTTA, 2000, p. 3).  

 

Havia, entre os biógrafos
110

 e críticos
111

 de Almeida Jr. uma tendência a 

retratar o pintor como um autêntico paulista, sem jaça
112

, um homem da terra, o retrato 

de sua terra, "paulista de corpo e de alma, paulista em S. Paulo, paulista no Rio, paulista 

em Paris, e que seria paulista mesmo em Júpiter ou Marte, se para o seio de qualquer 

desses planetas o arrebatasse um dia algum furacão" (FANTASIO, 1895)
113

. O que se 

vê é que essa condição de caipira foi ligada à Almeida Jr. já pela crítica contemporânea 

a ele, não foi uma novidade da crítica modernista. A esta coube retomar o atributo, que 

persiste até os dias de hoje, "confundiu-se o homem com a obra, o objeto com o obreiro 

- concepção que foi sendo difundida ao longo das décadas sem qualquer filtro crítico" 

(ARAÚJO, 2014). O artista, que deixou obra de temática variada - de seus pincéis 

                                                             
 
109 "Se já não é mais uma novidade o reconhecimento da biografia como gênero historiográfico, sua 

recuperação se deu após um longo período de ostracismo, no qual os estudos sobre trajetórias individuais 

permaneceram à sombra, em função da prevalência da 'história das estruturas que passavam a explicar as 

ações humanas segundo determinações que escapavam a esses homens no mundo'" (AVELAR, 2011, p. 
140). 
110 "Ele era – assegurou um de seus biógrafos -o mais autêntico e genuíno representante do tradicional 

tipo paulista. Mas, acrescentamos nós, sem nenhum traquejo do homem da cidade. Falava como os 

primitivos provincianos e talqualmente estes vestia-se, andava, retraia-se" (SILVA, 1946, p. 41). 

 
111 "Tendo vivido em Paris, na íntima e longa convivência da boemia artística a flor da sua mocidade, 

entretanto, voltou como fora – simples rapaz ituano. Nem o diuturno atrito dos rapins, nem as sugestões 

de ateliês lhe temperaram o indolente sangue crioulo com o vivo cruor gaulês estimulado a flores de 

mostarda, espuma de champanha e teoria de estética revolucionária. A voz cantada, melodiosa e dolente 

tão característica na população do interior paulista; a sua prosódia ingenuamente incorreta; a frase 

elíptica, de estrutura primitiva, espontânea, sem nenhuma arte, fortemente ilustrada pelo gesto copioso, 
franco e expressivo; tal é Almeida Júnior, debuxadas a largos traços as linhas gerais do seu temperamento 

crioulo surpreendido em flagrante nas intimidades do ateliê, muitas vezes durante a ora de inspiração; 

quando vindo-lhe a alma à flor dos olhos, todo nele se anima de cativante expressão o pitoresco tipo da 

bela raça paulista" (FREIRE apud PITTA, 2013, p. 87). 

 
112 "Almeida Júnior étnica e fisicamente é um genuíno paulista, sem jaça" (FREIRE apud LOURENÇO, 

2007, p. 13). 

 
113 Um dos pseudônimos de Olavo Bilac 
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resultaram telas tão distintas como Moça com livro (Figura 02, Anexo 01) e Sem título 

(Cena de família de Adolfo Augusto Pinto (Figura 03, Anexo 01), acaba definido por 

sua produção mais regionalista, marcada pela figura dos caipiras, em telas como Caipira 

Picando Fumo (Figura 03) e Amolação Interrompida (Figura 04). 

Acerca dos anos formativos de Almeida Jr., de forma geral, em todas as 

biografias, as datas são informadas da maneira correta. Com efeito, como informa 

Lourenço (1980), Almeida Jr. estudou na AIBA entre os anos de 1869 e 1874
114

, graças 

a ajuda de famílias ricas da sua Itu natal, capitaneadas pelo Padre Miguel Correa 

Pacheco (como, por exemplo, o Barão de Jundiaí e o Conde da Parnaíba). Retornou a 

Itu em 1875 (e, aqui, não se sabe por que não participou do concurso para concorrer ao 

Prêmio Viagem, tradicional na Academia) e lá permaneceu até que, no ano seguinte, 

1876 foi-lhe oferecida bolsa por S.M. o Imperador Pedro II. O artista é enviado a Paris 

com pensão de 300 francos, e lá permanece, primeiramente frequentando escolas livres 

e depois como aluno
115

 da ENSBAP até 1882
116

, quando retorna ao Brasil. Almeida Jr. 

construiu uma carreira sólida e bem sucedida, sem deixar de morar em São Paulo, como 

teria sido o seu desejo desde o retorno da Europa, em 1883
117

. Sempre manteve contato 

                                                             
 
114 "[...] cursou a Academia Imperial de Belas Artes (1869-1874), na época em que Thomaz Gomes dos 

Santos era o diretor, tendo sido aluno de Jules Le Chevrel, Vitor Meireles e presumivelmente de Pedro 

Américo" (LOURENÇO, 1980, p. 28). 

 
115 "Partiu em fins de 1876 para Paris, só se matriculando na 'École des Beaux-Arts' de Paris, em março 

de 1878, tendo sido aluno de Alexandre Cabanel e Lequien Fils" (LOURENÇO, 1980, p. 29). 

 
116 "Fez um curso de três anos, alcançando prêmios significativos, em se tratando de aluno estrangeiro: 

terceiro lugar em Desenho de Ornato e uma menção ('mention provisoire'), obtidos em maio de 1878. A 
exposição mais valorizada pela arte oficial desse período era, sem dúvida, o 'Salon Officiel des Artistes 

Français', organizada pela própria 'École des Beaux-Arts'. Almeida Júnior expôs durante quatro anos 

consecutivos, o que denota sua consonância com a arte acadêmica" (LOURENÇO, 1980, p. 30). 

 
117 "Almeida poderia estar de fato saudoso da terra natal, podia não tentar esconder o seu sotaque ou seus 

modos interioranos. Mas não parece fácil dissociar sua volta para São Paulo e seu estabelecimento nesse 

estado ao fato desse movimento ter sido propício para a consolidação de sua carreira como um artista 

‗paulista‘, que, desse ‗lugar‘, projeta-se no cenário nacional. São Paulo lhe devia parecer, ao que tudo 

indica, uma mercado muito mais atraente e seguro para a sua atividade profissional do que o Rio de 

Janeiro àquela altura dos anos 1880. Mas também, o local em que suas convicções artísticas encontravam 

apoio e certo incentivo – o progresso econômico e a força política da província animavam projetos como 
o da construção do Monumento do Ipiranga, que finalmente saía do papel, além do Liceu de Artes e 

Ofícios, que começava a se tornar uma instituição importante, acompanhando o crescimento econômico e 

os anseios culturais e políticos dos paulistas" (PITTA, 2013, p. 97). No mesmo sentido, Lourenço (2007, 

p. 47) indaga: "Por que não permanecera no regaço acolhedor da capital da corte fluminense? 

Provavelmente não desejava ser mais um entre tantos, ficando de certa forma refém e tributário das vias 

abertas pelos mestres, em particular Vitor Meirelles e mesmo Pedro Américo", e arremata "Almeida 

Júnior, em verdade, mais do que ter sorte, soube se vincular às inúmeras questões paulistas, então 

candentes no seio da elite socioeconômica, durante o seu período de atuação" (LOURENÇO, 2007, p. 

52). 
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com a produção artística europeia
118

, visitando o continente algumas vezes depois de 

sua volta ao Brasil
119

. Ele tinha clientes privados, mas também foi muito prestigiado 

pelos órgãos oficiais. Igualmente, soube conduzir sua carreira de modo exemplar, 

adotando práticas pouco comuns à sua época, como convidar a imprensa a visitar o seu 

ateliê enquanto produzia uma obra
120

, ou publicar propagandas
121

 em jornais oferecendo 

os seus serviços e divulgando o endereço do seu ateliê. 

Essas atitudes não são compatíveis com a imagem de um homem ingênuo, 

simplório, um homem que, mesmo após tantos anos na mais efervescente capital do 

mundo ocidental teria mantido intocada toda a sua pureza interiorana, sua caipirice. 

Assim, cabe perguntar, por que foi Almeida Jr. o pintor determinado para representar o 

"artista brasileiro"? O "criador da arte nacional"
122

? Outros artistas não teriam  

produzido algo similar? Antônio Parreiras, Oscar Pereira da Silva e Belmiro de 

Almeida, todos pertencentes à geração do próprio Almeida Jr. ou à subsequente, 

também retrataram em sua produção tipos populares. Mas, como lembra Araújo (2014), 

                                                             
 
118 "Por conta das viagens e voltas aos centros disseminadores da cultura artística vigente, Almeida Júnior 

se inserem posturas e debates artísticos de outra lavra, como se examina em sua obra entre 1883 e 1899. 

Evidencia-se como o artista soube aquilatar as recentes demandas e oportunidades abertas para pintores, 

tanto sob a ótica do enfoque pictorial, quanto sob aquela da freqüentação e fruição públicas em museus, 

associadas ao acesso a edições em livros e revistas" (LOURENÇO, 2007, p. 150). "Ao plasmar na pintura 

a tradição do passado rural, Almeida Júnior consegue, com astúcia, agradar diferentes tendências, muitas 

vezes forças em confronto. Está em pauta, nesse complexo conjunto pictórico, o desejo na construção 

iluminista, voltada a proceder ao inventário das formas naturais e dos tipos humanos para então erigir 

uma dada história" (LOURENÇO, 2007, p. 105). 
 
119 Almeida Jr. visitou Florença e Roma quando ainda era aluno da ENSBAP. E depois do seu retorno ao 

Brasil, esteve na Europa em 1887, 1891 e em 1896 (nessa ocasião acompanhado de seu aluno Pedro 

Alexandrino) (LOURENÇO, 2007). 

 
120 "Fomos ontem convidados pelo distinto pintor paulista sr. Almeida Júnior para ver sua exposição de 

quadros, à R. Da Glória, n. 62, amanhã ao meio-dia. Sabemos que além da imprensa foram também 

convidados os ilustres secretários desse Estado. In Correio Paulistano. São Paulo, 16 jun. 1895. 1ª col., 

p. 1" (LOURENÇO, 2007, p. 300). 

 
121 "Assume uma prática pouco comum, publicando na imprensa reclames, ou, como se diria hoje, 
anúncios sobre o interesse e a possibilidade em ministrar aulas e executar encomendas" (LOURENÇO, 

2007, p. 47). 

 
122

 Fernanda Pitta aponta que na década de 1880 tanto Ezequiel Freire quanto Gonzaga Duque viam em 

Almeida Jr. a possibilidade de contribuição para a criação da chamada "arte nacional". Ela elabora: "Se 

Freire foi o crítico que deu início a essa interpretação e se Gonzaga Duque foi o fixador 'inconsciente' do 

'caipirismo' que caracterizaria o artista segundo a sua mitologia, como analisou Chiarelli, esta eleição será 

algo que renderá muitíssimo nas narrativas da arte brasileira, sobretudo a partir da geração modernista e, 

quem sabe, também para além dela" (PITTA, 2013, p. 92). 
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esses tipos não eram o caipira, bem como não eram eles próprios, legítimos 

representantes desse caipira – como seria Almeida Jr.
123

. 

Opta-se por narrar sua vida a partir das percepções sobre sua obra e a sua 

morte. As percepções acerca da obra estão ligadas a sua dita caipirice, para 

compreender uma é preciso analisar a outra. 

José Ferraz de Almeida Júnior era filho de José Ferraz de Almeida, o Jujica 

Porrete (SILVA. G, 1946, p. 21; SILVA. D, 2013, p. 20.), e Ana Cândida de Amaral 

Souza, membros de família ilustre
124

, abastados que perderam tudo e ficaram sem 

vintém
125

. O menino Jujiquinha (LOURENÇO, 2007, p. 48; SILVA. D, 2013, p. 20), 

como era conhecido, tinha um dom: a pintura. Foi ela que o levou mundo afora, e 

sempre de volta a Itu, a pintura gravou seu nome entre os grandes, perpetuou sua 

história, alimentou romances e pesquisas acadêmicas, resistiu ao tempo e às próprias 

circunstâncias de sua morte: como se sabe, Almeida Júnior foi morto a facadas em 13 de 

novembro de 1899, em frente ao Hotel Central na cidade de Piracicaba, SP, pelas mãos 

de José de Almeida Sampaio, o Juca, seu primo, amigo e marido traído de Maria Laura 

do Amaral Gurgel de Almeida Sampaio, amante do pintor
126

. Cercado por testemunhas 

estupefatas, um assassino que se recusou sequer a permitir que o seu corpo fosse levado 

ao interior do Hotel para aguardar a chegada da polícia e uma amante que o acolheu nos 

                                                             
 
123 Fernanda Pitta dá algumas pistas para entender essa escolha. Ao analisar a fortuna crítica da tela 

Caipiras Negaceando (Imagem 02), por exemplo, citando o crítico Wenceslau de Queirós a pesquisadora 

aponta que, com essa obra, Almeida Jr. teria aberto uma "vereda larga, nova e promissora", afirmando o 

"legítimo valor da pintura essencialmente brasileira" (PITTA, 2013, p. 22). Também ao citar o crítico 

Ezequiel Freire: "Dos seus quadros A Batalha de Guararapes, A Batalha do Campo Grande, A Primeira 
Missa ou O Grito do Ipiranga, o crítico diz neles não reconhecer a presença de uma ‗inspiração artística 

brasileira‘. Da primeira obra diz que não tem, justamente, 'cor local'. Da segunda, que rotula de 'quadro 

áulico', diz que parece ter sido feita para 'por em evidência a figura do príncipe-comandante'. Em 

nenhuma delas identifica a presença do 'sentimento estético' que caracterizaria um povo 'pacato e 

bucólico' como o nosso." (PITTA, 2013, p. 23). 

 
124 "Pertencia o pintor ituano à árvore genealógica dos Arruda Botelho, gente rica. Era fico de conspícuas 

raízes paulistanas, dos Ferraz, dos Campos, Sampaios e ramos conexos, que se entrelaçam na grande 

árvore dos Arruda Botelho". (ANTÔNIO, 1983, p. 26). 

 
125 "Em 1860 deflagrou-se uma séria crise no mercado internacional do açúcar [...] Muitos foram à 
bancarrota. Assim, Jujica do Tanque certamente perdeu sua fazenda [...]". (SILVA. D, 2013, p. 21). 

 
126 Não há um exato registro das relações amorosas de Almeida Jr.. Maria Laura passou à história com 

maior destaque por ter sido pivô de sua morte e, embora se note em alguns de seus biógrafos um esforço 

em fazer da relação entre os dois uma grande história de amor e haja indícios de que Almeida Jr. fora 

inclusive o pai dos dois filhos mais novos dela, não há na documentação qualquer comprovação de que o 

pintor fosse fazer o que Maria Laura deixa avistar em suas cartas: assumir o relacionamento. Não há 

registro de Almeida Jr. àquelas cartas e sabe-se de pelo menos  outro relacionamento importante do 

pintor, com Rita Ybarra.  
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braços e quis acabar com a própria vida, o  artista morreu estendido na sarjeta, a 

sangrar. 

Um menino pobre que, abençoado com talento e boa fortuna - pois a ele 

foram dadas oportunidades - tornou-se grande. Artista brilhante que deixou para trás as 

restrições da infância e venceu, passando por grandes escolas, estudando com grandes 

mestres. E morreu uma morte trágica, violenta, passional, no auge de sua produção. A 

vida de Almeida Jr. é como o melhor roteiro de um romance, há dificuldades, há drama, 

há sedução, há paixão, talento, críticas e redenção. De fato, quase 118 anos após a sua 

morte a sua história ainda é contada, recontada e ainda restam muitas questões a se 

levantar e observar. Nota-se nos primeiros registros acerca do pintor certo pudor em 

tratar do crime passional que resultou na sua morte, por sua vez, na produção mais 

recente o crime passional é tratado de forma aberta, com mais detalhes e ponderações.  

No Almanach Literário de São Paulo do ano de 1878 há um verbete 

dedicado à Almeida Jr., da lavra de Tristão Mariano da Costa
127

. Ali, há notícia de sua 

infância e a descoberta de seu enorme talento, de seus patronos, sua entrada na AIBA, 

os inúmeros prêmios conquistados, a beleza dos quadros produzidos no período, o 

emblemático encontro com Dom Pedro II e sua ida para a Europa, o rapaz "simples e de 

grande caráter, bom e dedicado filho, que honra a pátria e sua cidade natal" 

(LOURENÇO, 2007, p. 4). Não há, pela ocasião em que foi escrito, qualquer menção à 

sua morte. 

Gastão Pereira da Silva
128

 lançou o livro Almeida Júnior. Sua vida, sua 

obra, no ano de 1946. Dividida em duas partes, a publicação trata da vida e da obra do 

                                                             
 
127 Tristão Mariano da Costa (1846-1908), filho de Itu como Almeida Jr., foi um conhecido regente, 

diretor de orquestra, arranjador e compositor que ocupou o cargo de Mestre de Capela da Matriz daquela 

cidade entre os anos de 1872 e 1908. Foi atuante também na política, sendo vereador por algumas 

legislaturas, e escreveu regularmente na imprensa local sobre história, moral e religião. (Informações 

constantes do encarte do CD Tristão Mariano da Costa, 2000, Cultura Inglesa Choir regido por Marcos 

Júlio Sergl, disponibilizadas em < http://pqpbach.sul21.com.br/2013/03/11/tristao-mariano-da-costa-

1846-1908-cultura-inglesa-choir/>. Acesso em 01 out 2015). É interessante que Mariano da Costa seja o 

autor dessa pequena biografia de Almeida Jr., porque o pintor foi sineiro, tendo atuado na Matriz de Itu 

em sua juventude: "Seu primeiro incentivador foi o padre Miguel Correa Pacheco, quando o pintor ainda 

trabalhava como sineiro na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Candelária, para a qual produziu algumas 
obras de temática sacra." (Conforme informado no site do Museu Imperial de Ytu, disponível em < 

http://www.museuimperial.com.br/museuimperial-personagens-local.htm>). Essa habilidade também é 

citada por Domício Silva (2013, p. 33): "Além de tocar piano e cantar no coro da igreja, onde se 

distinguia pela afinação da voz e pela intuição musical, também se consagrava como um talentoso sineiro. 

Teria aprendido a tocar sinos com um sacristão negro da Matriz da Nossa Senhora da Candelária de Itu, 

Joaquim do Hospício [...]". 

 
128 Gastão Pereira da Silva (1897-1987) foi médico, biógrafo, novelista, tradutor e teatrólogo. Foi um dos 

primeiros divulgadores da obra de Freud no Brasil, escreveu para vários veículos da imprensa carioca, 
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pintor. A primeira delas relata com muitos detalhes a infância, os anos da academia - 

iniciados em 1869, a ida para a Europa, a inscrição na ENSBAP e a maturidade do 

pintor em sua volta ao Brasil. A segunda parte, por sua vez, contempla a obra do ituano, 

lista imagens e as analisa, discute a fortuna crítica existente.  

A obra, que traz em seu bojo até mesmo diálogos que teriam ocorrido entre 

Almeida Jr. e seus pais, não economiza elogios ao artista. Ao longo de 159 páginas 

deparamo-nos com afirmações tais como: "José Ferraz de Almeida Júnior, um dos 

mestres mais gloriosos da pintura brasileira" (SILVA. G, 1946, p. 19). Tampouco foge 

de chavões que marcam os estudos acerca do artista, como sua ligação com a terra e a 

sua dita caipirice
129

, apontando-o como "o mais autêntico e genuíno representante do 

tradicional tipo paulista [...] sem nenhum traquejo do homem da cidade", frisando o fato 

de que o pintor jamais tentara se afastar dessa condição, pois "queria ser mesmo assim. 

Temia até que um dia viesse a perder as características rústicas da personalidade [...] 

Falava como um caipira e vestia-se como um roceiro" (SILVA. G, 1946, p. 41 e 47). 

Silva (1946, p. 45) chega a declarar que Le Chevrel
130

 teria afirmado a Dom 

Pedro II ser Almeida Júnior, à época, o melhor aluno
131

 da Academia Imperial de Belas 

                                                                                                                                                                                   
onde clinicava, como Vamos Ler, Carioca e Seleções Sexuais, além de inúmeros livros. Atuou como 

radialista, criou programas de rádio teatro e radionovela na Rádio Nacional. Foi sócio conselheiro da 

Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e membro titular da Sociedade Brasileira de Criminologia. 

 
129 Silva (1946, p. 78) também menciona sua relação com o Visconde de Nioac. Essa história se repete 

sempre que alguém menciona a origem interiorana de Almeida Jr. e o fato de que ele nunca se libertou 

dela. "Conta-se que o Visconde implicava solenemente com o sotaque da voz do novo pensionista. Nem 

na França Almeida Júnior perdera a sua maneira de falar. Tempos depois, quando já havia treinado no 

idioma francês, trocava o 'l' pelo 'r', e, numa certa manhã, quando o Visconde de Nioac foi ao seu atelier 

levar-lhe o parabéns pelo êxito que estava ele alcançando com a exposição dos seus trabalhos, aconselhou 
Almeida Júnior a modificar a entonação da linguagem. [...] Ninguém pode imaginar – diz-nos uma 

testemunha insuspeita – ninguém pode imaginar como Almeida Júnior reagiu. Tomou a palavra e exaltou 

a sua província. Disse que via nas palavras do Visconde um insulto. [...] Fez a apologia do tradicional tipo 

paulista e acrescentou que com muita honra a esse tipo pertencia, como bom brasileiro!". Segundo 

Gastão, o comportamento de Almeida Jr. teria impressionado Nioac, que em missiva a Dom Pedro II teria 

afirmado ser o jovem pintor "um grande brasileiro e um grande caráter" e que seria "um dos seus maiores 

e mais nobres filhos" (SILVA. G, 1946, p. 75). Arremata essa questão, marcando a volta do pintor ao 

Brasil, ao insistir que nos seis anos que passou na Europa, Almeida Jr. teria sido atormentado de saudades 

do Brasil (SILVA. G, 1946, p. 81), de uma enorme nostalgia (SILVA. G, 1946, p. 87), especialmente 

diante do desejo de retratar a alma brasileira, exaltando a grandiosidade de seu país de origem; o "Brasil 

espontâneo e vivo do 'chapéu de couro', ou do 'caboclo brasileiro' que até então nenhum pintor havia 
mostrado, entre as belezas criadoras da côr, que Almeida Júnior queria como expressão máxima de sua 

arte" (SILVA. G, 1946, p. 82). Quanto a isso, é interessante destacar, conforme desenvolve Patriota 

(2013, p. 34), que especialmente na literatura produzida no séc. XIX vê-se que há uma "dicotomia entre 

campo e cidade, com ênfase na ideia de que os valores, a moral e a identidade nacional são forjados pelo 

contato com homem com sua terra". Ou seja, Almeida Jr., homem simples do campo, não perdeu suas 

raízes e, portanto, ideal para representar tais valores morais e de identidade nacional. 

 
130 O pintor, desenhista e professor Jean Jules Le Chevrel (1810-1872), nascido na França, foi aluno da 

ENSBAP. Chegou ao Brasil na esteira da "Missão Francesa" e foi contratado pela AIBA em 1864, para 
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Artes, como se essa fosse a semente
132

 da bolsa que o Imperador, posteriormente, 

concederia ao artista, possibilitando sua ida a Europa, ao se impressionar com a 

qualidade do Comendador Antônio Queiroz Teles, que ornava a Estrada de Ferro 

Mogiana.  

Do período francês, Silva (1946, p. 76) narra a vida de Almeida Jr. em 

Montmartre
133

, onde morou e pintou. Fala do atelier simples, dos esboços e estudos, 

"original de um estudo anatômico em que a musculação do modelo revela profundos 

conhecimentos de anatomia do seu autor". O autor chega a descrever em detalhes uma 

obra que ornaria o ateliê francês de Almeida Jr., "a figura risonha de um menino 

travesso e que parece, naquele momento, ter acabado de rasgar o quadro para enfiar o 

rosto na improvisada janela, numa expressão de riso franco e jovial" (SILVA. G, 1946, 

p. 76). Mais uma vez não há referências a documentos ou entrevistas que teriam 

possibilitado tal descrição. No entanto, a obra descrita lembra muito o quadro O 

menino, pintado em 1882 (Figura 04, Anexo 01). Igualmente, Almeida Jr. pintou 

diversas cenas em ateliês ao longo de sua carreira, inclusive no período de sua 

temporada parisiense, como Descanso do Modelo, exposto no Salon de 1882
134

 (Figura 

05, Anexo 01). É crível que a descrição do ateliê tenha se inspirado nessas obras, pois 

em todas é possível encontrar particularidades que falam tanto do pintor quanto do 

homem. Obras que ele pintou, móveis de sua casa, instrumentos de caça (esporte que o 

pintor favorecia
135

), entre outros. 

                                                                                                                                                                                   
substituir Pedro Américo (1843-1905) na cadeira de desenho. Em 1868, substitui Victor Meirelles (1832-

1903) na cadeira de pintura histórica na mesma instituição. 

 
131 Liga o ituano ao escultor Almeida Reis131; o jovem estudante amaria o escultor como se ama a um 

mestre e este, por sua vez, admiraria o jovem estudante porque ele "fugia da influência estrangeira, 

procurando sempre motivos brasileiros à inspiração de sua arte" (SILVA. G, 1946, p. 46). O escultor, 

entalhador, desenhista e professor Cândido Caetano de Almeida Reis (1838-1899), nascido no Rio de 

Janeiro, foi aluno da AIBA. Vencedor do prêmio de viagem ao exterior concedido pela instituição, 

estudou também com Louis Rochet, em Paris. De volta ao Brasil, fundou juntamente com o pintor 

Antônio Araújo de Souza Lobo e o arquiteto Rodrigues Moreira a academia Acropólio, instituição que 

desempenhou importante papel na modernização do ensino da arte no país, contrapondo-se aos padrões 

neoclássicos predominantes na AIBA (PONTUAL, 1969). 

 
132 "O Imperador guardou-lhe o nome". (SILVA. G, 1946, p. 45). 
 
133 Bairro de Paris que, no século XIX, abrigava grande parte dos pintores que moravam na cidade. 

 
134

 Almeida Júnior participou de quatro edições do Salon de Paris, entre 1879 e 1882 (BISPO, 2009), com 

obras como O Derrubador Brasileiro (Figura 01) e Remorso de Judas (Figura 06 – Anexo 01), ambas do 

Salon de 1880, A Fuga para o Egito (Figura 07, Anexo 01), do Salon de 1881, além do próprio O 

Descanso do Modelo (Figura 05, Anexo 01) do Salon de 1882. 

 
135 "Quando criança gostava de pescar. Agora era a caça o seu esporte preferido". (SILVA, 1946, p. 80). 
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Silva também se concentra no aprendizado com Alexandre Cabanel
136

 – que 

lhe teria feito, publicamente, os melhores elogios (SILVA, 1946, p. 81), culminando 

com exposições no Salon nos anos de 1879, 1880, 1881 e 1882 (SILVA, 1946, p. 77), 

destacando que "só artistas excepcionais conseguem expor trabalhos no Salon e 

merecem as atenções da cultura francesa" (SILVA, 1946, p. 80), em um período de 

grande crescimento pessoal do artista
137

. A volta ao Brasil traz o paulista de volta a sua 

terra. Segundo Silva, Almeida Jr. teria regressado a Itu, onde passou a trabalhar 

(SILVA, 1946, p. 87). Inseriu-se naturalmente entre os maiores nomes da arte nacional, 

expondo nos Salões da Academia Imperial de Belas Artes – e aqui Silva (1946, p. 88) 

cita os dois grandes críticos contemporâneos ao artista, Gonzaga Duque
138

 e Félix 

Ferreira
139

. 

Tão prolixo e cheio de adjetivos em sua narrativa da vida do artista, Gastão 

Pereira da Silva foi extremamente contido ao tratar de sua morte. De forma bastante 

evasiva, em 3 linhas, anuncia o falecimento do artista em 13 de novembro de 1899. Não 

faz qualquer menção a detalhes do fato, por entender que o triste episódio – como o 

chamou, ainda estava "muito vivo na memória da família paulista", mesmo 47 anos 

depois (SILVA. G, 1946, p. 95).  

                                                             
 
136 O pintor francês Alexandre Cabanel (1823-1889) foi um dos maiores representantes do 

Neoclassicismo Acadêmico. Sua obra abrange temas históricos, mitológicos, religiosos, retratos e 

paisagens. Amigo do Imperador Napoleão III, pintou diversas obras que decoraram os palácios imperiais.  

 
137 "Na França, em contacto com os museus, as bibliotecas, ou numa palavra, com a própria cultura 

francesa, incitado, a todo instante a precisar saber, conhecer, aprender pela exigência do ambiente que o 

rodeava; obrigado a enfrentar uma Escola de Belas Artes, onde tudo era dificultado ao forasteiro, 

inclusive conhecimentos gerais e especializados de várias matérias preparatórias, viu-se o jovem 
estudante, embora sempre tímido e modesto, inalteravelmente ituano, a vencer, decididamente, os 

obstáculos que lhe pareciam, às vezes, inamovíveis" (SILVA. G, 1946, p. 78). 

 
138 Grande crítico de arte do final do séc. XIX, provavelmente o mais importante deles, em razão do 

volume e da qualidade de sua obra, que debutou com o livro A arte brasileira, em 1888, foi Luiz Gonzaga 

Duque-Estrada, carioca que além de crítico de arte era romancista, contista, cronista, jornalista e 

historiador. Fundou várias publicações do período, além de ter trabalhando em importantes veículos de 

comunicação da época, como a revista Kosmos. No contexto do debate sobre a criação de uma arte 

nacional, Gonzaga-Duque analisou positivamente a produção de Almeida Jr., entendendo que o grande 

destaque do pintor estava justamente no fato dele optar por retratar assuntos que chama de domésticos em 

detrimento de grandes obras históricas (DUQUE - ESTRADA, 1995, p. 39).  
 
139 Nascido no Rio de Janeiro, Félix Ferreira foi livreiro, jornalista e escritor, colaborando em revistas 

como O Cruzeiro e O Guarany. Cumpre ressaltar que no século XIX, especialmente nos anos que 

antecederam a proclamação da República, a formação de uma arte nacional, que expressasse uma 

identidade brasileira, era a grande questão do meio cultural. Foi em torno desse debate que o seu livro, 

Belas Artes: estudos e apreciações, de 1885, foi produzido. Para Ferreira, um engajado nas questões 

ligadas à democratização do ensino (CHIARELLI, 2012, p. 11), Almeida Jr., recém chegado de Paris, 

tinha como grande virtude o lançamento, juntamente com outros grandes artistas, dos fundamentos de 

uma Escola Brasileira de Arte (FERREIRA, 2012, p. 129).  
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Na segunda parte do livro, a análise da obra do artista traz, mais uma vez, 

afirmações contundentes quanto à brasilidade e originalidade do pintor e da sua 

produção, dona de um viés social importante, "[...] porque os motivos que ele escolheu 

valem como uma verdadeira antologia dos nossos costumes, da índole do Brasil" 

(SILVA. G, 1946, p. 103-104). Silva critica aqueles dispostos a negar a intenção de 

produzir uma arte nacionalista, que teria sido esboçada por Almeida Jr.. E ainda frisa 

que não estaria a discutir os mistérios da criação artística, mas tão somente a constatar 

um fenômeno – o de haver clara produção de uma arte nacional, em um esforço de 

trazer às novas gerações a obra "visivelmente patriótica de Almeida Jr." (SILVA. G, 

1946, p. 105-106). Vê-se que Gastão narra momentos e encontros de forma incisiva sem 

especificar documentos escritos ou entrevistas que corroborassem o alegado; e essas 

afirmações de Silva, escritas em meados da década de 1940, trazem forte influência da 

apropriação modernista da imagem de Almeida Jr., posterior à sua morte. 

Alfredo Galvão publicou o texto Almeida Júnior – sua técnica, sua obra, no 

vol. 13 da Revista do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional, em 1956. Nele, além 

de discutir alguns textos que tratavam da biografia do pintor
140

, o autor concentra-se nas 

características técnicas da obra de Almeida Jr.  

Em Galvão nota-se o engrandecimento do papel do Estado de São Paulo na 

construção da identidade nacional
141

, por exemplo. Há destaque, também, à importância 

dos estudos do pintor na AIBA, sob a batuta de Le Chevrel na cadeira de desenho e 

Vitor Meireles na de pintura, que teriam contribuído para torná-lo "um artista culto e 

consciente"
142

. O autor afirma não ter Almeida Jr. concorrido ao prêmio de viagem em 

razão de sua timidez. Esse traço da personalidade do artista, aliás, é repetido em 

                                                             
 
140 Ele cita, por exemplo, o Guia das Galerias da Escola Nacional de Belas Artes, publicado em 1920 e o 

Guia do Museu Nacional de Belas Artes, publicado em 1945, publicações às quais esta pesquisa não teve 

acesso. 

 
141 "Coube ao nobre Estado bandeirante, por significativa coincidência, a glória de ter dado ao Brasil dois 

de nossos maiores artistas; aqueles que se classificam entre os que mais pensaram nos assuntos 

brasileiros, no ambiente brasileiro, na poesia rústica, na simplicidade melancólica do nossa vida sertaneja, 

na beleza e no esplendor de nossa luz tropical. São eles Antônio Carlos Gomes, de Campinas e José 
Ferraz de Almeida Júnior, de Itu." (GALVÃO, 1956). 

 
142 "É verdade que as Escolas de Arte, como quaisquer outras, não dão talento a quem não o tem, mas o 

exemplo de Almeida Júnior prova que o estudo sério e profundo fornece a base sobre a qual o espírito - 

naturalmente bem dotado - poderá edificar obra sólida e respeitável. Não creio, como alguns, que o ensino 

da Academia Imperial e o da atual Escola Nacional, por não aceitar os últimos e instáveis movimentos 

das Artes, seja prejudicial a seus alunos. A Academia de então, como a Escola  de hoje, preferia o que já 

estava classificado e indiscutivelmente aceito por todos. Êsse conhecimento forma os alicerces para 

futuras aquisições dos que forem dotados de vocação." (GALVÃO, 1956). 
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praticamente todas as biografias disponíveis
143

. Nenhum outro biografo é tão incisivo 

em afirmar a razão pela qual Almeida Jr. não teria concorrido ao referido prêmio, 

tampouco foi encontrado qualquer outro documento apto a corroborar esta afirmação. 

Galvão também trata de seu período como aluno da ENSBAP e pupilo de Alexandre 

Cabanel, dando ênfase à importância da escola e da avaliação do trabalho de Almeida 

Jr. pelos franceses, já afirmando, assim, a grandeza do talento do pintor. Pondera sobre 

o fato de Almeida Jr. ter recebido o ensino acadêmico, clássico, tinha "um 

temperamento próprio, uma visão original" e ter sido, em sua maturidade, um pintor 

"irrequieto e pesquisador".  

Galvão (1956) destaca duas fases no desenvolvimento da arte de Almeida 

Jr.: "A primeira abrange sua formação até 1882, e a segunda daí até a morte em 1899". 

Analisa que embora tenha sempre feito uso da pintura a óleo, usou de "futuras tão 

diversas que tomou os dois períodos perfeitamente reconheciveís e delimitados". 

Alfredo Galvão cita obras como Descanso do Modelo (Figura 05 – Anexo 01), Caipiras 

Negacenado (Figura 02), Fuga para o Egito (Figura 07 – Anexo 01) e Derrubador 

Brasileiro (Figura 01), nas quais "a pasta de sua pintura é gorda, rica, possante e 

aplicada franca e largamente, sem o uso de requintes de futura como o 'esfregaço' e o 

'regraxo', numa preocupação elevada de pesquisa da matéria pêlos valores e pelo 

modelado". E elabora: "a grande importância que dou ao fato de Almeida Júnior não 

haver, pelo menos na sua primeira fase, empregado essas delicadezas de técnica, é que, 

graças a isso, sua fatura do então foi eminentemente franca, exuberante e rica" e afirma 

ser essa primeira fase "tão franca, tão diferente da de seus mestres e tão próxima da de 

Gustave Courbet (1810-1877), pelo vigor e riqueza da matéria pitórica e pelo realismo 

do resultado [...]". Por fim, Galvão aponta, ainda, que Almeida Jr. não deixou de lado as 

temáticas e assuntos nacionais mesmo na França, e produziu telas como Derrubador 

Brasilieiro (Figura 01) e Caipiras Negaceando (Figura 02).  

No que diz respeito à denominada segunda fase de Almeida Jr., Galvão vê 

um "espírito de brasilidade" na produção do ituano que, de volta à luz dos trópicos, 

"modificou conscientemente sua visão [...] tornando a pasta tênue, cobrindo pouco a 

tela, evitando contrastes violentos" e que, ao abandonar a sua diferenciação das 

matérias, pode "[...] representar com mais verdade a natureza, simples, singela e 

                                                             
 
143 Galvão (1956) afirma que "sua propalada timidez era aparente; seu espírito, ao contrário, era forte e 

seguro de si próprio", percepção que vai de encontro ao que alega Antônio (1983), por exemplo, como 

veremos no decorrer desse capítulo. 
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melancólica do sertão e do sertanejo brasileiros". Destaca obras como Violeiro (Figura 

08 – Anexo 01), Picando Fumo (Figura 03) e Partida da monção (Figura 01- Anexo 01) 

e fala dos retratos pintados por Almeida Jr., chegando a elogiá-los
144

. Concentra-se na 

técnica de Almeida Jr., no fato de que sempre usou poucos elementos
145

 na composição 

de seus quadros. Galvão chama Almeida Jr. de "artista nacionalista", de "entranhado 

amor à pátria e à sua gente", e o define como "artista ímpar em sua terra".  

Passar-se-iam quase 30 anos até o lançamento de Almeida Júnior através 

dos tempos, de Jorge Luiz Antônio
146

, em 1983. Nesse livro, originalmente uma 

monografia
147

, é examinada a tríade vida, obra, crítica. Antônio passa pela História da 

Arte na Europa e no Brasil para analisar influências e percepções de Almeida Jr. em sua 

produção. Concentra-se especialmente nos aspectos do homem que produziu tamanha 

beleza, mas teve vida trágica, restando inconformado com a insistência de alguns 

biógrafos em classificá-lo como pacato, acomodado, por entender que alguém com tal 

personalidade jamais seria um grande artista - como ele foi
148

. Aqui, o que se vê é a 

                                                             
144 O próprio Almeida Jr. considerava a sua produção de retratos inferior: "Não obstante, Almeida Júnior 

sobrevive pelos retratos de homens públicos e familiares, marqueses, barões e condes; porém, mostrou 

coragem de renegar tal modalidade publicamente, em jornal daquela época com ampla penetração, o 
Correio Paulistano, dizendo que teria vergonha de mostra-los para colega conhecedor do ofício, fato esse 

ousado e independente. Em tempos de encomendas, qual outro fez também autocrítica semelhante?" 

(LOURENÇO, 2007, p. 54). Mas Lourenço (2007, p. 135) também aponta que "Wenceslau Queirós 

assinala a perícia de Almeida Júnior em retratos dos ditos homens ilustres". 

 
145 "Uma ou duas figuras lhe bastavam para plasmar os maiores poemas pitóricos já produzidos no 

Brasil." (GALVÃO, 1956).  

 
146 Professor adjunto na UNISO (Universidade de Sorocaba) desde fevereiro de 2013. Pós-doutorado, 

bolsa FAPESP, no IEL da UNICAMP, com pesquisas sobre "Tecno-arte-poesia: mapeamentos e leituras" 

e "Tecno-arte-poesia e Teoria Literária: Convergências interdisciplinares" (2009-2012). Doutorado 
(2000-2005) e mestrado (1996-1999) em Comunicação e Semiótica pela PUC SP, especialização em 

Literatura pela PUC SP COGEAE (1995-1996), graduação em Letras (Português e Inglês). Tem 

experiência na área de Letras, com ênfase em Leitura e Produção de Textos, atuando principalmente nos 

seguintes temas: poesia eletrônica, literatura eletrônica, artes, poesia e tecnologia e literaturas portuguesa 

e brasileira. Autor de Almeida Júnior através dos tempos (1983), Brazilian Digital Art and Poetry on the 

Web (2000: www.vispo.com/misc/BrazilianDigitalPoetry.htm), Cores, forma, luz, movimento: a poesia 

de Cesário Verde (2002), Ciência, Arte e Metáfora na Poesia de Augusto dos Anjos (2004), Poesia 

digital: teoria, história, antologias (2010), além de artigos em revistas impressas e eletrônicas, nacionais e 

internacionais. 

 
147 Monografia premiada em 1º lugar no Concurso "Vida e Obra de Almeida Júnior", em 1978, 
promovido pela Prefeitura do Município de Itu e Fundação Ubaldino do Amaral (Sorocaba). 

 
148 Antônio cita Monteiro Lobato, que ao apontar a morte trágica de Almeida Júnior com outros 

"grandes", corrobora o raciocínio do autor: "[...] há que ter grandiosidade, coragem e impetuosidade para 

viver e morrer como Almeida Jr. o fez. Só os insípidos morrem e vivem pacificamente. Lobato diz: 'Os 

mais representativos – Almeida Júnior, Euclides, Pompéia, Ricardo, - caíram assim em flor. Mas os 

gordanuchos, os falsificadores do bom gosto, os inimigos da verdade, os Pachecões atravessados de 

Acácios e Brummel, essas almas de capacho e essas carnes balofas que a terra está reclamando para 

elaborar com a substância dela os joás espinhentos, a guauxuma, a barba de bode e outras calamidades 
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percepção da influência da crítica modernista, que toma à frente nessa construção da 

imagem do artista como a de um caipira, um homem do campo como os que ele 

retratara - um legítimo paulista. 

Antônio parte de sua ilustre família e das primeiras lições de arte de uma 

criança que já mostrava seu enorme talento e arrebanhou, na adolescência, mecenas 

entre as ricas famílias da região. Foi assim que chegou à AIBA, onde confirmou seu 

enorme talento e, embora não fosse exatamente um aluno dedicado
149

, aprendeu com 

brilhantismo. Também é reforçada a sua boa imagem pessoal, um homem tímido
150

 e 

bom, filho dedicado
151

, pessoa simples que se destacara pela enorme capacidade
152

 e 

talento, um predestinado
153

. Com a volta de Almeida Jr. à Itu, onde instalou ateliê e 

começou a pintar e ensinar desenho
154

, Antônio, como Gastão da Silva fizera (1946, p. 

31)  também se dedica ao encontro do pintor com seu maior e mais importante mecenas, 

Dom Pedro II
155

. Todos os biógrafos de Almeida Jr. parecem dar especial atenção a essa 

                                                                                                                                                                                   
begerais, esses se eternizam na vida. Não surge bala que os derribe, nem faca abençoada que lhes ponha a 

tripa à mostra. Morrem todos no fim da vida, de pigarro senil...'" (ANTÔNIO, 1983, p. 25). 

 
149 "Chegava atrasado e às vezes faltava às aulas. Há uma série de pedidos de dispensa de faltas de 
Almeida Júnior em virtude do bom aproveitamento no curso de Belas Artes" (ANTÔNIO, 1983, p. 30). 

Em 1873, por exemplo, Almeida Jr. excedeu em faltas na disciplina Pintura Histórica – gênero no qual 

conquistara a Medalha de Prata (prêmios aos alunos) no ano anterior, qual seja, 1872 (LOURENÇO, 

2007, p. 3). 

 
150 "Devido ao seu temperamento tímido e quieto no alegre e fanfarrão ambiente da Academia, Almeida 

Júnior foi cognominado de 'bicho' ou 'mudo'" (ANTÔNIO, 1983, p. 29). 

 
151 Repete-se em suas biografias a história de que teria adquirido, com o dinheiro que a mãe lhe mandara 

para comprar cigarros, um bilhete de loteria. Premiado, mandara o dinheiro pra seus pais, para que esses 

comprassem uma casa (ANTÔNIO, 1983, p. 29; SILVA, 1947). 
 
152 Antônio (1983, p. 29) narra que Almeida Jr. teria pintado de memória o retrato de seu colega de casa 

na estada carioca, o ituano estudante de medicina João Baptista de Castro Andrade, que afirmara nunca 

ter posado para o retrato. 

 
153 "Outro episódio ocorreu entre Almeida Júnior e Jules Le Chevrel, professor exigente e fervoroso, 

cavaleiro da Ordem da Rosa, francês e muito bondoso. Jules dirigia-se à sala de aula onde estudava 

Almeida Júnior quando viu um grupo de jovens que se divertiam entretidos com um improvisado 

quiromante, que lia a mão de um aluno. Almeida Júnior estava no grupo, Chevrel, aproximando-se dele, 

bateu no seu ombro e disse que na precisava ler as mãos, pois o seu destino estava nos olhos" 

(ANTÔNIO, 1983, p. 30). 
 
154 Retornou a Itu em 28 de janeiro de 1875, instalando ateliê em parte do sobrado do Capitão Bento Dias 

de Almeida, anunciando em jornal ituano que lecionaria desenho e realizaria pinturas (LOURENÇO, 

2007, p. 3). 

 
155 "Dom Pedro indagou por que Almeida Júnior não concorreu ao concurso de viagem à Europa. Foi 

informado que motivos familiares lhe impediam de concorrer. O monarca pediu-lhe que, tão logo 

resolvesse seus problemas, fosse ao Paço, pois ele dar-lhe-ia uma bolsa de estudos a Paris" (ANTÔNIO, 

1983, p. 31). 
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fase de sua vida/carreira, não sem alguma razão, uma vez que o encontro culmina com a 

ida do artista para a Europa
156

.  

Na Europa, como se sabe, Almeida Jr. foi aluno de Cabanel, e Antônio 

(1983, p. 32) ressalta, em sua obra, que o ituano "não frequentou senão seu ateliê e os 

meios de arte oficial acadêmica"
157

. Ao mesmo tempo, ele informa que o artista 

brasileiro teria se dedicado ao estudo de história, filosofia e religião, ao tempo em que 

frequentava museus. Antônio também narra as percepções do Visconde de Nioac, para 

quem, como Silva já dissera quase meio século antes, Almeida Jr. seria um dos maiores 

filhos do Brasil. Ademais, ressalta a existência de uma bandeira do Brasil no ateliê 

francês do pintor. Segundo Antônio (1983, p. 31), Almeida Jr. era um trabalhador 

dedicado e incansável, e corrobora a sua afirmação com a grande lista de obras que ele 

produziu em sua temporada francesa. 

Antônio (1983, p. 34-35), assim como Silva, destaca o sucesso de Almeida 

Jr. como expositor nos Salons, os elogios públicos de seu mestre Cabanel, e tudo isso 

sem se desvencilhar de suas origens. Persiste aqui a figura do homem suave e tímido do 

interior, que não perdeu o sotaque e insurgiu-se quando Nioac o admoestou acerca do 

fato. Isso tudo em contraste com a própria percepção de Antônio, que nessa mesma obra 

insiste na força necessária para ser um artista do calibre de Almeida Jr.  

                                                             
 
156 Vide, por exemplo, SILVA. G, 1946, p. 31; LOURENÇO, 2007, p. 3 e 4. 

 
157 No entendimento de Sérgio Millet (apud CRIVILIN, 2011, p. 30), Almeida Jr., exposto à Paris do 

século XIX, "passou incólume pela batalha artística e voltou tão brasileiro quanto antes". De fato, não há 
que se falar, por exemplo, de uma influência direta dos impressionistas na obra do pintor ituano, mas será 

que ele teria mesmo passado incólume por todas essas informações?  Para não falar aqui de toda a 

produção mais regionalista do ituano, sobrea a qual tratamos no corpo do texto, é difícil relacionar o 

Almeida Jr. que produziu em sua temporada europeia uma tela como Fuga da Sacra Família para o Egito 

(MNBA, 1881, Figura 07) a um aluno envolvido simplesmente com o meio acadêmico. Essa tela em 

específico foi apresentada pela primeira vez no Salon francês de 1881, e posteriormente figurou na 26ª 

Exposição Geral de Belas Artes, em 1884. A obra pertenceu a Dom Pedro II, e por ele foi doada ao 

Museu Nacional de Belas Artes (RJ). O tema vem do Evangelho de São Mateus, que descreve a fuga de 

Maria, José e o Menino Jesus para o Egito, desvencilhando-se assim nas ordens de sacrifício dos recém-

nascidos dada por Herodes. Incansavelmente repetido pelos mestres dos mais diversos períodos, o tema, 

pelos olhos de Almeida Jr., ganha características bem próprias. Na Sagrada Família do ituano o véu de 
Maria é diáfano e moldado pelo vento. Ele é brinquedo para o menino Jesus, e é também proteção. Um 

momento que tradicionalmente é narrado com tensão e retratado com quase inospidez, ganha uma leveza 

e uma alegria que são impressionantes. É como resume Gonzaga Duque (2001, p. 63): "Na Fuga para o 

Egito, apesar de ser assunto acadêmico, rasgou todos os preceitos implicantes da intervenção oficial, na 

composição. A Virgem que nos apresenta não é uma linfática, uma pessoinha magricela e chorosa; é uma 

mulher do povo, bonita, rosada, atendendo ao gorduchito Jesus que brinca com o seu véu [...]". Ligia 

Martins Costa, citada por Crivilin (2011, p. 30), vê uma primeira apreensão impressionista na obra de 

Almeida Jr. justamente nessa tela, embora reconheça que esta teria se perdido com o retorno do artista ao 

Brasil. 
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Segundo Antônio (1983, p. 35-36), Almeida Jr., ao retornar ao Brasil em 

1882, passou breve período em Itu antes de se instalar na capital paulista, onde 

estabeleceu ateliê, que ele descreve como "salas cheias de quadros, tubos de tintas, 

cavaletes, telas por todos os lados, desordem e poeira" e seguiu sendo o mesmo, 

"tímido, retraído e humilde", que voltou a percorrer os caminhos de sua infância, 

visitando o interior paulista - Itu, Piracicaba, Indaiatuba e Amparo. 

Nessa obra, Antônio (1983, p. 36-37) também comenta um pouco acerca da 

relação de Almeida Jr. com a fotografia
158

, o que não ocorre em Silva. Segundo ele, de 

volta ao Brasil, o ituano dizia - diante da falta de modelos, que "era necessário fazer à 

arte o sacrifício da fotografia". É possível acompanhar o desenrolar de sua carreira em 

solo brasileiro, os retratos, as exposições, os quadros de temática regionalista, sua 

nomeação como professor honorário da AIBA. 

O autor não deixa de dar detalhes pessoais acerca do homem, tão 

fundamentais nas visões acerca do artista. Ele transcreve a descrição que o Dr. Lino de 

Assumpção dera de Almeida Jr. e parte de uma entrevista do ituano à filha do 

Conselheiro Antônio Prado (ANTÔNIO, 1893, p. 37; LOURENÇO, 2007, p. 180), a 

bordo do navio Equateur, em sua volta ao Brasil em 1891. Com essas informações, eis 

Almeida Jr., um homem que gosta de pintar e caçar, e sempre um artista: 

 

Modesto no porte, sympatico no trato, olhar firme e seguro, lábio 

trêmulo e sensual, apenas sombreado por ligeiro buço, imberbe, 
cabelo redemoinhado sobre a direita e contornando uma fronte 

espaçosa que se enruga rapidamente quando o artista animado, e na 

sua fala descansada de paulista, discorre sobre sua arte, louva os 
quadros dos amigos e admira os primores dos mestres (ANTÔNIO, 

1983, p. 36). 

 

Abundam as relações de Almeida Jr. com o homem da terra. Antônio, 

citando a imprensa contemporânea ao pintor, mostra a face mais conhecida do artista, a 

de "dono de aptidões especiais de paulista nato, conhecedor profundo da vida pitoresca 

do nosso campo, para estudar o typo complexo do caipira no seu caracter etnográfico de 

raça mista [...]
159

". Mas ele ressalta que isso não ocorria ao largo das críticas
160

. 

                                                             
 
158

 A relação de Almeida Jr. com a fotografia é analisada em alguns textos, tais como Almeida Júnior e a 

fotografia: uma nova dimensão da obra do artista, de Suzana Barretto Ribeiro; e Espaço para a vida 

moderna, de Maria Cecília França Lourenço. 

 
159 Jornal A Província de São Paulo de 1895 (ANTÔNIO, 1983, p. 38). 
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No que tange à morte do pintor, Antônio (1983, p. 41 - 44) não se furta à 

sua narrativa e discussão, mas ressalta que não pretendeu "ferir suscetibilidades antigas 

nem tampouco defender o assassino ou o assassinado". Ele conta da impossibilidade de 

informar quando Maria Laura e Almeida Jr. teriam se conhecido, mas que se sabe que 

além das vagas afirmações de que ele e Sampaio seriam parentes, eram amigos íntimos, 

bem como cita detalhes constantes do processo crime, acerca do encontro de Almeida 

Jr. e Sampaio na porta do Hotel Central, e tudo o que se seguiu, detendo-se em 

eventuais hipóteses para justificar o ocorrido (ANTÔNIO, 1983, p. 42- 44). Segundo 

ele, a primeira hipótese seria a de que Almeida Jr. fora "inocentemente sacrificado", 

porque ele, artista famoso e a bela e jovem Maria Laura teriam despertado os ciúmes de 

um "marido simples e sem cultura", e usa a frase proferida pelo pintor  antes de sua 

morte ("Morro, mas que homem ingrato!") para corroborar essa possibilidade. De outro 

lado, aventa uma segunda hipótese, a de que teria havido relações amorosas entre 

Almeida Jr. e Maria Laura, sendo ele o pai biológico dos filhos mais novos da jovem 

senhora, acarretando no crime, que pretendeu lavar com sangue a honra do assassino. 

Há ainda uma terceira hipótese, a de que Almeida Jr. amparara um falido Sampaio, e a 

recusa em conceder mais dinheiro teria culminado na morte do credor. E, por fim, a 

hipótese de que diante da ajuda financeira de Almeida Jr., Sampaio acordara em um 

relacionamento entre o pintor e Maria Laura, e que este acabara morto por se recusar a 

emprestar mais dinheiro àquele (ANTÔNIO, 1983, p. 43)
161

. 

No livro também há uma descrição do sepultamento do pintor e algumas 

notícias de jornal sobre o fato. Além disso, há um trecho sobre o julgamento de 

Sampaio. Em uma página, Antônio (1983, p. 46) percorre o processo crime e dá 

destaque aos advogados  que se envolveram no caso: uma recusa de Prudente de Moraes 

para atuar na defesa, o experiente Sampaio Ferraz, parente do réu, cuidando do caso, e 

Francisco Morato, que fez a defesa do réu em juízo
162

. Ao fim, em um pequeno trecho 

                                                                                                                                                                                   
160 Cosme Peixoto, pseudônimo de Carlos de Laet no "Jornal do Commercio" da mesma época, criticou 

Almeida Júnior por apresentar em seus quadros "o eterno caipira", conforme transcrição em "Imprensa 
Ytuanna" do mesmo ano de 1895 (ANTÔNIO, 1983, p. 37). 
161 Pode-se inferir que Antônio, de fato, não pretendeu ferir qualquer suscetibilidade, dado o seu cuidado 

em aventar tantas hipóteses para um fato incontroverso: Almeida Jr. morreu porque manteve relações 

amorosas com a esposa de José de Almeida Sampaio. As razões e as consequências podem ser, elas, 

objeto de argumentação e dúvida, mas sobre a razão primordial do crime não cabe essa discussão – o 

próprio Sampaio confessou-a, as cartas de Maria Laura a Almeida Jr. comprovam. 

 
162 Quando uma pessoa é investigada por suposta prática de crime, enquanto há somente um inquérito 

policial, chama-se esta por "Indiciado(a)", mas uma vez oferecida a denúncia, esta passa a ser conhecida 
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de capítulo, há em breves linhas o destino dos sobreviventes da tragédia. Há, ainda, um 

estado da arte contemplando a obra de Almeida Jr. "através dos tempos" (ANTÔNIO, 

1983, p. 47 e ss) e uma pequena análise das "fases da pintura de Almeida Jr. ", bem 

como reproduções de seus quadros e algumas cartas. 

Vê-se, portanto, uma "evolução" desse Silva. Antônio trata da morte do 

artista com mais liberdade e, assim, amplia as informações e considerações acerca de 

Almeida Jr. Mas, em ambas, nota-se uma tendência a descrever Almeida Jr. como um 

grande homem, digno da obra que deixou, e não há espaço para grandes falhas ou 

maiores conflitos, salvo o que resultou em sua morte. 

De 1985 temos Almeida Júnior, o romance do pintor, de Vicente de 

Azevedo
163

, que fala de sua vida, percorrendo os caminhos da infância até Paris, sem 

deixar de lado alguns de seus quadros (ainda que de forma bem breve), na primeira 

parte da obra, chamada "A vida". Na segunda parte, "A Paixão", ele trata do 

relacionamento de Almeida Jr. e Maria Laura, que culmina na terceira parte "A morte", 

que descreve o dia da tragédia final. Por fim, em um apêndice, é interessante destacar 

uma cópia do testamento de Almeida Jr. Azevedo (1985, p. 12) declara logo de início 

uma "ternura imensa" pelo caso Maria Laura-Almeida Jr. e arremata: "é tempo de dizer 

tudo sem ferir melindres". Logo de início é dado o tom da obra. Azevedo não foi o 

primeiro a tratar com detalhes do homicídio do pintor e de sua relação com a família de 

José Sampaio, mas em nenhuma outra biografia até então é possível entrever tanta 

empatia com o casal trágico e seu destino.  

Ao abrir sua narrativa sobre a vida do grande pintor, Azevedo, como 

Antônio, conta o diálogo no qual Le Chevrel teria dito ao Imperador Dom Pedro II ser 

Almeida Jr. o seu melhor aluno (AZEVEDO, 1985, p. 15), mas sem seguida emenda: 

não pretende tratar do grande homem o artista, nem abordar de forma mais ampla sua 

obra, mas sim tratar da "criatura humana com suas qualidades excelsas, com suas 

fraquezas mínimas" (AZEVEDO, 1985, p. 17). 

Nenhum biógrafo de Almeida Jr. aqui observado trata de sua produção sem 

ligar a série de caipiras com a sua vida e a sua vontade de retratar a sua terra, além de 

destacar a sua importância como o pintor fundador da arte nacional. Azevedo, portanto, 

não foge à regra e destaca que a beleza da arte de Almeida Jr está na "procura da 

                                                                                                                                                                                   
como "Ré/Réu". Quando se diz defesa em juízo, significa que a defesa foi feita perante o Juiz de Direito, 

em um processo judicial, não em um Inquérito Policial. 

 
163 Juiz de Direito, membro da Academia Paulista de Letras. 
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verdade, da realidade", por ver o belo onde antes não se via, por descobrir "a poesia da 

vida rural, o pitoresco original, único do caipira paulista". (AZEVEDO, 1985, p. 19); e 

se vale de uma descrição de Ezequiel Freire para comprovar toda a "caipirice" do pintor: 

  

O bugre puro, seja Pery ou Iracema, Y-Juca Pirama, ou Moema, está 

completamente fora da vida nacional; o brasileiro é o caipira e o 

gaúcho, ao sul; o táquia, o caburé , ao norte, por toda parte o mulato, 
com variadíssima dosagem de sangue afriano; e também o branco 

oriundo de luso, mas abrasileirado por múltiplas influências 

mesológicas [...] Érnica e psiquicamente falando, é um genuíno 
paulista, ituano sem jaça. ‗É a rediviva alma do bandeirante, cambiada 

a rude ambição das riquezas pela delicada aspiração de gozo estético. 

(FREIRE apud AZEVEDO, 1985, p. 19). 

 

A obra traz a temporada em Paris, bem como seu comparecimento aos 

Salons, além da presença do Visconde de Nioac e o episódio no qual este criticou o 

sotaque de Almeida Jr., que também se repete entre seus biógrafos, em um flagrante 

exercício de determinar o esforço do pintor em não se desviar de suas origens. De fato, 

Azevedo é poético ao descrever o forte sotaque de Almeida Jr.:  

 

[...] Tendo vivido em Paris [...] voltou como fora, simples rapaz 

ituano. [...] A voz cantada, melodiosa e dolente, tão característica na 

população do interior paulista, a sua prosódia ingenuamente incorreta; 
a frase elíptica, de estrutura primitiva, espontânea, sem nenhuma arte, 

fortemente ilustrada pelo gesto copioso, franco e expressivo: tal é 

Almeida Júnior [...] O pitoresco tipo da bela raça paulista. 
(AZEVEDO, 1985, p. 20). 

 

Azevedo se esforça em analisar traços pessoais de Almeida Jr., inclusive 

advoga em desfavor da sua propalada timidez (declarada pelo próprio, no álbum de uma 

das filhas do Conselheiro Antônio do Prado, também repetidamente citado entre seus 

biógrafos, como já foi apontado). Ressalta a sua enorme gratidão para com todos que o  

ajudaram, especialmente o Imperador Dom Pedro II e a sua bondade e responsabilidade, 

ao resistir a tantas tentações oferecidas pelo Rio de Janeiro e se preocupar com a 

manutenção seus pais, que viviam uma vida difícil em Itu, contando mais um caso que 

se repete entre os biógrafos de Almeida Jr., o de que este, ao ganhar na loteria, comprara 

uma casa para os pais.  

O autor também passa pela infância de Almeida Jr. e a decadência da cana 

de açúcar em Itu, o que explicaria a má fortuna financeira de seus pais. Fala do 

desinteresse de Almeida Jr. pela escola, do seu dom de sineiro, o reconhecimento do seu 
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dom da pintura e sua ida para o Rio de Janeiro, além do período europeu, e ao descrever 

esse caminho mais uma vez destaca a importância de Almeida Jr, como um pintor 

paulista "os seus ambientes, os seus modelos, os seus temas pictóricos, ate o seu próprio 

caipirismo, eram paulistas" (AZEVEDO, 1985, p. 61). Trata dos quadros, remetendo a 

imagem da mulher da obra Leitura (Figura 09 – Anexo 01) à Maria Laura (AZEVEDO, 

1985, p. 70), a quem, segundo Azevedo, Almeida Jr. não teria sido fiel
164

. Destaca, 

também, a obra Saudade (Figura 16) a qual seria premonitória, antecipando o 

sofrimento da amada depois de sua morte, pois, segundo ele, "[...] os gênios, poetas, 

pintores, escritores, possuem esta faculdade de antecipação." (AZEVEDO, 1985, p. 77). 

Enumeram-se aqui esses quadros porque a questão da premonição em sua produção, 

especialmente na já citada Saudade (Figura 16), bem como a ligação de todas as figuras 

de mulher não identificadas saídas de seus pincéis à Maria Laura
165

 são recorrentes. 

Quando se dedica ao romance entre Maria Laura e Almeida Jr., Azevedo 

(1985. p; 78 e ss.) trata, inicialmente, das cartas
166

 trocadas entre os amantes, apontando 

que em algumas é possível determinar que ocorreram no período  da segunda viagem de 

Almeida Jr. à Europa
167

 e dedica-se a provar a inocência do amor de ambos, maculado 

pela tragédia cercada de "tumular silêncio". Para Azevedo, o amor deles nasceu da 

                                                             
 
164 "Na aventura amorosa - analisados com atenção os vestígios documentais - chega o biógrafo a esta 

conclusão segura do panorama: Maria Laura dedicou-lhe o seu grande, o seu único amor. Foi-lhe fiel. Da 

parte dele, a retribuição não foi equivalente. Amava-a, sem dúvida. Amava-a muito, muito, com a 

espontaneidade do primeiro e grande amor. Mas, em seguida, concedeu-se liberdade que a fraqueza da 

carne pediu. E liberdades que deixaram vestígios concretos... " (AZEVEDO, 1985, p. 75). 

 
165 "A mística em torno do artista e as circunstâncias de sua morte geraram uma busca reiterada em 

associar todas as figuras femininas ao pivô do crime, o que se torna absolutamente discutível e inverídico, 
sendo desejável cotejar as diferentes mulheres presentes nas obras deste artista tão adestrado em seus 

pincéis e capaz de reproduzir fisionomias." (LOURENÇO, 2007, p. 55). 

 
166 Sobre as cartas há uma grande preocupação de Azevedo em destacar que a maioria delas era 

perfeitamente respeitável e inocente e que em apenas uma Maria Laura deixara os seus grandes e puros 

sentimentos transparecerem. E o autor insiste no fato de que as cartas com a letra dela nunca constaram 

no processo, que o que Sampaio encontrou foram cópias feitas com a letra de Almeida Jr. (AZEVEDO, 

1985, p. 82-84). 

 
167 Almeida Jr. viajou à Europa em quatro ocasiões. A primeira delas, em sua temporada de estudos, que 

durou vários anos; em 1876 (LOURENÇO, 2007, p. 3), e após, nos anos de 1887 (LOURENÇO, 2007, p. 
11), quando por lá fica entre os meses de fevereiro e junho; em 1891(LOURENÇO, 2007, p. 16) e, 

finalmente, em 1896, acompanhando Pedro Alexandrino e para se restabelecer de moléstia no estômago 

(LOURENÇO, 2007, p. 19). Embora seja crível que as cartas entre os amantes tenham sido trocadas 

durante a segunda ida de Almeida Jr. ao continente Europeu,  outra ressalva de Azevedo, a de que na 

primeira ida de Almeida Jr. à Europa ele e Maria Laura seriam comprometidos, merece uma observação: 

a moça nasceu apenas em 1871 (no depoimento ao Delegado de Polícia, durante a apuração da morte de 

Almeida Jr., que se deu no ano de 1899, ela declarou ter 28 anos de idade) e ainda que as famílias de 

ambos pudessem ter acordado em prometê-la em casamento ao artista, fato que não fica comprovado, 

certamente não haveria um relacionamento amoroso entre eles naquela ocasião.  
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amizade e era eivado de pureza, sendo Maria Laura tão inocente e religiosa e ele, sendo 

juiz, toma para si a tarefa de absolver o casal de seu pecado (AZEVEDO, 1985, p. 80-

81). Ao descrever o que ele chama de "A Cena Delituosa", Azevedo (1985, p. 97 e ss.) 

fala das dificuldades econômicas de Juca Sampaio, da descoberta das cartas, do 

encontro com Prudente de Moraes
168

, do caminho para Piracicaba, do encontro com 

Almeida Jr., a ira, o ferimento fatal, o desespero de Maria Laura. 

Azevedo trata da morte de Almeida Jr. a partir de outro ângulo, que não se 

assimila muito àquele adotado por Antônio. Sua visão é mais romântica, e ele pretende 

reabilitar o romance, manchado pelo adultério e o crime passional que tirou a vida do 

artista. E ele vai um pouco além, um detalhe interessante desse livro é que ele traz a 

transcrição do inventário do artista e por meio da descrição de seus bens terrenos, eis 

Almeida Jr., um homem que gostava de ler (deixou muitos livros), estudioso da arte 

(livros específicos sobre o assunto) e que viveu uma vida confortável, à custa da arte 

que produziu.  

Na biografia mais recente lançada sobre o pintor, em 2013, A morte no fim 

do mundo. A história do pintor Almeida Júnior, de Domício Pacheco e Silva
169

, fala-se 

da morte do artista na capa. Um longo caminho desde a década de 1940, porque se 

Gastão Pereira da Silva praticamente ignorou a morte do pintor, Domício abre sua obra 

com essa ressalva
170

 e o primeiro capítulo traz, nas linhas iniciais, uma descrição do 

corpo do pintor que, mesmo após a morte, teria seguido a sangrar. Essa narrativa mais 

contemporânea trata do talento e do caminho brilhante percorrido na breve carreira de 

Almeida Jr., mas não se furta a reconhecer a vida amorosa, a morte violenta, o homem 

em todos os seus aspectos.  

Em Domício Silva, a produção pictórica do ituano não toma a frente da 

história. Ela é reconhecida, mas só é comentada quando um quadro é necessário para 

corroborar uma ocorrência da vida de Almeida Jr., reforçando a mística em torno das 

                                                             
 
168 Ele cogita o fato de que Sampaio poderia ter revelado ao causídico a intenção de matar Almeida Jr. 

 
169 Nascido em 1951, na cidade de São Paulo. É advogado graduado pela Universidade Mackenzie e pós-

graduado pela Universidade de São Paulo (USP). Participou como consultor jurídico da obra Euclides da 

Cunha: autos do processo sobre sua morte (2006) e é autor de O último cafezal (2010). 

 
170 "Almeida Júnior tinha 49 anos ao morrer. O marido de sua amante, alucinado, apunhalou-o de surpresa 

em praça pública, diante da família, de crianças e de transeuntes. A lâmina afiada seccionou, de um golpe 

só, artérias vitais da base do pescoço do pintor. Em cerca de quatro minutos ele morria afogado em 

sangue na calçada de pedra do Largo da Matriz de Piracicaba. É essa a história que vou contar". (SILVA, 

2013). 
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mulheres que pintou e da intensa produção em seus últimos anos
171

. É o caso da tela 

Saudade (Figura 16), por exemplo, que teria caráter premonitório, segundo vários 

autores
172

, e sobre a qual o autor destaca o retratar não só do chapéu do artista morto, 

mas também a jovem viúva, que seria a mulher com quem ele vivia na época, Rita 

Ybarra (SILVA, 2013, p. 13-14). 

Ali também está a ligação de Almeida Jr. com o campo e a figura dos 

caipiras, a gratidão para com aqueles que o apoiaram, o período na Europa com a 

participação nos Salons e o aprendizado na ENSBAP. O retorno ao Brasil, o prestígio 

como artista consagrado, a convivência com Juca Sampaio e sua esposa Maria Laura. 

Aqui, Silva apresenta o pintor como "arquiteto da própria tragédia". O casal que o 

recebia regularmente, a convivência muito próxima, a intimidade, a desconfiança de 

Juca, que desconfia da existência de um caso entre a esposa e o amigo, e o fato de que 

os amantes eram acobertados por Anna Brandina, irmã de Sampaio. Silva (2013, p. 107) 

conta, inclusive, que segundo a tradição oral da família de Maria Laura, desde quando 

ela posou para o quadro A Noiva (Figura 10 – Anexo 01), passou a ser usada 

constantemente por ele como modelo
173

. 

Silva também destaca que Almeida Jr. se envolveu com Maria Laura e Rita 

Ybarra em um mesmo período, tendo nessa ocasião Ybarra dado à luz Mário
174

, filho 

                                                             
 
171 Gastão Pereira da Silva (1946, p. 95) também reconheceu essa intensa produção nos últimos anos do 

artista: "De 1898 a 99 realizou vertiginosamente muitas obras, ideando, esboçando, estudando outras, 

como estivesse pressentindo o próximo fim". 

 
172 Lourenço (2007, p. 102) reverbera que Saudade (Figura 16) "é uma das telas mais inquietantes do 

artista, diante da solução pictórica e do caráter biográfico, de certa forma premonitório, assumido" e não 
faz menção direta à Rita Ybarra. Da mesma forma, cabe frisar aqui que em outras ocasiões Lourenço 

(2007, p. 117) ligou Ybarra a figuras femininas saídas do pincel de Almeida Jr., como é o caso da obra 

Leitura (Figura 09 – Anexo 01). Ademais, é preciso manter em mente - e mais uma vez destaca-se o 

entendimento de Lourenço, que a reprodução de figuras femininas era usual em Almeida Jr., "o artista 

mantém uma gama imensa de figuras femininas em suas obras e em todas as modalidades, sempre 

revelando clara proximidade afetiva [...]" (LOURENÇO, 2007, p. 183). 

 
173 De fato, quando conversei informalmente com Diva Pereira Mendes, neta de Maria Laura, esta 

afirmou que a avó teria sido modelo não só para a tela A Noiva (figura 10 – anexo 01), a qual ela citou 

expressamente, como também que Maria Laura teria sido a principal modelo para as figuras femininas de 

Almeida Jr.. Contudo isso não está comprovado em qualquer documentação e imagens fotográficas de 
Maria Laura comparadas com as de Rita Ybarra, que também foi amante de Almeida Jr. no mesmo 

período, mostram algumas semelhanças entre elas, como o tom de pele e a cor do cabelo. Essas 

informações, no entanto, devem ser observadas levando-se em conta a ponderação de Lourenço que 

consta da nota de nº 188. 

 
174 Mário Ybarra de Almeida (1893-1952) tinha cinco anos quando seu pai foi assassinado. Como ele, 

também foi pintor e estudou no Rio de Janeiro (Escola Nacional de Belas Artes) e em Paris (Academie 

Julian). Nunca atingiu a envergadura do pai, mas foi pintor reconhecido, premiado e de grande 

importância para a difusão do estudo das artes no interior de São Paulo no séc. XX. 
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reconhecido pelo pintor em seu testamento. Maria Laura também deu à luz a dois filhos 

nesses anos, e em suas cartas fica insinuado que Almeida Jr. seria o pai de ambos
175

. 

Domicio destaca que além dos ciúmes em razão do envolvimento de Almeida Jr. e 

Maria Laura, Juca Sampaio certamente foi atingido pela repugnância que a esposa 

parecia dedicar-lhe, a qual deixou transparecer em diversas ocasiões nas cartas que 

escreveu ao amante. Ele descreve com riqueza de detalhes a violência e a dor do 

momento, tomando especial cuidado em narrar o horror de Maria Laura diante da perda 

do amante (SILVA, 2013, p. 133). Ele, ao contrário dos outros biógrafos, especialmente 

em razão de ter entrevistado Diva Pereira Mendes, neta de Sampaio e Maria Laura, 

dedica especial atenção às reações das crianças filhas do casal, todas presentes no Hotel 

Central por ocasião do crime.  

Domicio também faz menção ao escândalo que teria sido detonado pelas 

circunstâncias da morte de Almeida Jr., e que teria sido abafado por muitos anos (o que, 

diante da dificuldade dos primeiros biógrafos do pintor em abordar sua morte, e a 

importância das famílias dos envolvidos no fato, além da escassez de informações sobre 

a relação de Maria Laura com a morte de Almeida Jr. nas notícias sobre o fato na 

imprensa, é fácil presumir que de fato ocorreu), coroado por um julgamento muito 

rápido e encerrado sem maiores discussões. Apresenta uma história de amor com mais 

detalhes do que a de seus antecessores, com entrevistas de descendentes de Maria Laura 

e mais informações sobre a mulher que foi pivô do crime passional. 

Por sua vez, a Revista Piauí publicou em sua 86ª Edição, de novembro de 

2013, o texto Coitado do tio Jujiquinha - uma vida infeliz e o assassino do pintor 

Almeida Júnior, da autoria de Luiz Gastão Paes de Barros Leães. Ele é advogado e 

professor de Direito, além de bisneto de Francisca Eugênia Sampaio Góes Paes de 

Barros, irmã de José de Almeida Sampaio; e apresenta muitas informações acerca da 

relação muito próxima que Sampaio e Almeida Júnior construíram
176

, unidos pela 

                                                                                                                                                                                   
 
175 Essas crianças, Laurita e Zezé, foram registradas por Juca, mas ficaram com Maria Laura por ocasião 
do divórcio, após o crime. Em uma das cartas a Almeida Jr., Maria Laura escreveu: "Está com 6 anos a 

tua filhinha; sinto ver ela na idade de receber educação, que havia de ser boa tendo um pai como ela tem e 

não aproveitar". Os dois filhos mais velhos do casamento, Zilda e Renato, ficaram com Sampaio. E o 

filho do meio, Fausto, acabou sendo adotado por parentes dos Sampaio e levado para a Argentina 

(conforme informa SILVA, D. 2013, p. 93).  

 
176 Segundo informa Leães (2013), bisneto da irmã de Juca Sampaio, este não só era conterrâneo de 

Almeida Jr., era seu parente e amicíssimo, gostando muito da companhia do artista, que era onze anos 

mais velho que ele. " Oriundos do mesmo rincão interiorano, compartilhavam afinidades, davam-se bem e 
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mesma origem interiorana e afinidades comuns, além do parentesco. Ademais, confirma 

o que outras obras e o próprio processo crime que apurou a morte do pintor já 

informavam: Juca Sampaio encontrava-se em meio a grandes dificuldades financeiras. 

Igualmente, narra de forma aberta e clara a desconfiança que Juca tinha da relação entre 

Almeida Júnior e Maria Laura
177

. O autor estudou o depoimento  de testemunhas  

constantes do processo crime e destacou como foi dada importância à frase dita por 

Sampaio no momento do ataque a Almeida Júnior: "Roubaste-me a honra, mas não me 

roubas a vida", além de concluir que Sampaio não matara Maria Laura porque entendera 

que melhor seria sequestrar-lhe o objeto do amor. Morreu Almeida Jr. e ela permaneceu 

viva, socialmente condenada. 

Há uma obra que não é exatamente biográfica, mas trata de um ângulo da 

produção de Almeida Jr. intimamente ligado com sua vida: os caipiras. De 2010, O 

modo de vida do caipira em obras de Almeida Júnior é da autoria de Durce Gonçalves 

Sanches, e nele a autora discute a compreensão da cultura caipira a partir desse ângulo 

da produção do ituano, e também pelas proximidades de sua vida e o que ele retratou 

nessas imagens. 

O Almeida Jr. que emerge de todas essas leituras é um homem do mundo, 

mas sempre caipira, um homem que venceu, mas não se corrompeu, morreu 

tragicamente e o seu papel na relação que levou a esse crime não leva a maiores 

ponderações. Não há, entre seus biógrafos, uma tendência a explorar o fato de que 

Almeida Jr. manteve, por anos, um relacionamento amoroso com a esposa de um amigo 

próximo (salvo entre os parentes do amigo/marido traído). As circunstâncias de sua 

morte não mancham a pureza de sua vida ou a grandeza de sua obra. Esse Almeida Jr. 

muitas vezes parece não refletir o dono do pincel que deixou obra tão variada. O artista 

que construiu uma carreira de forma cuidadosa, que lidou de forma constante com a 

imprensa, pintou retratos para construir clientela, foi acolhido pela academia, pelo 

público e pela crítica. Alguém capaz disso não pode ser um rapaz simples, quase 

simplório, cujo interesse estava tão somente em retratar sua terra. Almeida Jr. foi um 

                                                                                                                                                                                   
eram íntimos. A crônica da cidade, mesclada à história de ascendentes comuns, lhes proporcionava 

assuntos para conversas infindáveis, às quais se somavam as confidências do pintor". (LEÃES, 2013). 

 
177

 "Antes suspeitas vagas, sussurradas nos cantos dos salões das casas e do clube, os comentários 

mordazes ditos em voz baixa no jardim da praça ou no pátio da igreja finalmente lhe chegaram aos 

ouvidos. Homem reto, não se deixaria abalar pela maledicência. Mas a dúvida se alojara em seu espírito, 

por mais que procurasse olhar-se e olhar o mundo sem as lentes do ciúme. Não havia nada de concreto 

que embaçasse sua crença nesse amor único. A boataria provinha de uma comunidade tacanha. Reles. A 

suspeita, porém, não se dissipava. Juca escrutava, procurava apreender nas entrelinhas". (LEÃES, 2013). 
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homem de vários mundos, um homem que era competente, respeitado e sedutor, 

membro de um clã importante, mas um artista. E na sociedade do séc. XIX os artistas 

não ocupavam o mesmo lugar dos proprietários de terra, ainda que falidos. Um 

proprietário de terra traído, ao reagir, não seria condenado, ainda que a vítima fosse um 

artista de renome, ainda que a vítima fosse o homem da terra. E isso não é muito 

explorado pelos biógrafos de Almeida Jr. e, note-se, quase todos tiveram acesso a 

informações acerca do processo crime, e as discutiram em suas obras. As nuances da 

violência e da cultura do séc. XIX perdem-se em favor da construção da imagem do 

pintor. 

No que tange à produção acadêmica, são inúmeras as obras que tratam de 

Almeida Jr. e os aspectos da sua arte. A primeira e principal delas é Revendo Almeida 

Jr., dissertação de mestrado da Prof.ª Dr.ª Maria Cecília França Lourenço (orientada 

pela Prof.ª Dr.ª Aracy Amaral, na Escola de Comunicação e Arte da Universidade de 

São Paulo, ECA/USP em 1980). Mais voltado para a discussão da crítica de arte há o 

também importante trabalho do Prof. Dr. Domingos Tadeu Chiarelli, a tese de 

doutorado Entre Almeida Júnior e Almeida Júnior: a crítica de arte de Mário de 

Andrade (orientada pela Prof.ª Dr.ª Annateresa Fabris na ECA/USP em 1996). Também 

temos Partida da Monção: Tema histórico em Almeida Júnior, dissertação de mestrado 

de Oséas Singh Jr. (orientada pelo Prof. Dr. Jorge Coli, no Instituto de Filosofia e 

Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, IFCH Unicamp, em 2004); 

Almeida Junior: uma alma brasileira?, dissertação de mestrado de Paula Giovana 

Lopes Andrietta Frias (orientada pelo Prof. Dr. Paulo Mugayar Kuhl no Instituto de 

Artes da Unicamp, em 2006); Almeida Júnior, gestos Feitos de Tinta, dissertação de 

mestrado de Daniela Carolina Perutti (orientada pela Prof.ª Dr.ª Lilia Moritz Schwarcz, 

na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 

FFLCH/USP, em 2007), na qual a abordagem da arte de Almeida Jr. é feita pelo viés 

antropológico; Almeida Junior : a afirmação de uma subjetividade moderna, de Tania 

Maria Crivilin (orientada pela Prof.ª Dr.ª  Angela Maria Grando Bezerra no Centro de 

Artes da Universidade Federal do Espírito Santo, em 2011); a tese de doutorado Um 

povo pacato e bucólico: costume, história e imaginário na pintura de Almeida Júnior, 

trabalho de fôlego de Fernanda Mendonça Pitta (orientada pelo Prof. Dr. Domingos 

Tadeu Chiarelli, na ECA/USP em 2013); Mulheres leitoras: representações 

iconográficas na pintura de Almeida Júnior, de Simone Cléa dos Santos Myioshi 
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(dissertação de mestrado orientada pela Prof.ª Dr.ª Raquel Discini de Campos no 

Instituto de Educação da Universidade Federal de Uberlândia- UFU, em 2015)
178

. 

Nota-se, de modo geral, como já foi pontuado, que as biografias nem 

sempre corroboram as histórias contadas com referências bibliográficas. Algumas 

dessas narrativas se repetem através dos tempos, insistentemente. Outras estão em 

notícias de jornais, cartas e no próprio processo crime. Isso não significa que as 

lembranças passadas pelos tempos não tenham ocorrido, ou até mesmo que aquilo que 

encontramos impresso e comprovado em papel tenha ocorrido da forma como chegou 

até nós. O que importa aqui são as representações sobre a morte do pintor e a maneira 

como tais narrativas foram elaboradas. Da mesma forma, nota-se que com o passar do 

tempo fala-se com mais liberdade da morte do artista, o que parecia impossível em 

Gastão Pereira da Silva é escancarado em Domício Pacheco e Silva. O interesse por sua 

vida não diminui, assim como não é esquecida a sua obra.  Um século depois, sua obra 

fala de vida, de identidade, de talento, de tragédia e de violência, assim como os trechos 

de sua vida que chegam até nós. 

E se o Almeida Jr. como o pioneiro de uma pintura nacional surge após os 

modernistas (e em razão desses
179

),  sua ligação com as coisas da terra e a a figura de 

homem da terra que pinta a si próprio vem da crítica e da imprensa contemporâneas ao 

artista, os modernistas apenas recuperaram esse aspecto do pintor. E esse homem da 

terra, esse homem que se mistura ao seu cenário, como o caipira que pica fumo quase 

misturado ao batente da porta, ambos da cor da terra paulista, rica e marrom, é um 

homem que viveu constantemente a realidade desse interior de São Paulo no séc. XIX: a 

crueza do dia a dia, a naturalidade da morte, a brutalidade da sobrevivência, a violência 

como traço comum do viver. Almeida Jr. é conhecido especialmente pela sua produção 

de temática mais regionalista - um pintor de caipiras
180

. De fato, não uma produção 

                                                             
178 Há, ainda, Catálogos de Exposição (destaco dois, ambos da PESP, Almeida Junior, um criador de 

imaginários, organizada por Maria Cecília França Lourenço em 2007 e Almeida Júnior, um artista 

revisitado, organizada por Emanoel Araújo em 2000), análises da fortuna crítica da obra do artista (desde 

críticos contemporâneos a Almeida Jr. como Félix Ferreira e Gonzaga Duque e trabalhos desde os 

primeiros anos do século XX até a atualizade, muitos deles reunidos em projeto de pesquisa desenvolvido 
pelo Prof. Dr. Domingos Tadeu Chiarelli na ECA/USP, denominado Bibliografia comentada sobre 

Almeida Junior) e muitos trabalhos que tratam da arte no século XIX em geral, em publicações impressas 

e outros tantos reunidos na plataforma DezenoveVinte.  

 
179 "Oswald de Andrade (1890-1954) afirma no começo do século XX que o que Almeida Júnior traz na 

sua bagagem, quando volta de Paris, é sem dúvida o Brasil" (LOURENÇO, 2007, p. 112). 

 
180 "Na trajetória de Almeida, a pintura de gênero e de tipos comparece em sua produção desde o início da 

carreira. Nos trabalhos feitos em Paris, encontram-se além das obrigatórias academias, e dos nus, 
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bucólica, mas imagens fundamentais para a construção do imaginário da identidade 

nacional brasileira, como a já citada tela Caipira Picando Fumo (Figura 03). Nessas 

telas, o artista conduziu pelas mãos "uma coisa nova e verdadeira" ao pintar não o 

homem, mas "um homem – o filho da terra" (LOBATO apud ARAÚJO, 2014), e essa 

visão da produção de Almeida Jr. está diretamente ligada à crítica de arte modernista da 

sua obra, fundamental para a consolidação de seu nome como o primeiro grande pintor 

verdadeiramente nacional; bem como os reflexos dessa fortuna crítica em estudos 

posteriores sobre sua vida e obra, influenciando olhares e visões na leitura dessa 

produção pictórica.  

É preciso lembrar que o processo de construção do Brasil como nação tem 

início no séc. XIX
181

, período de produção do pintor ituano. O final do séc. XIX, 

especialmente a partir de 1880, é marcado por transformações muito importantes para o 

país: a abolição da escravidão e a proclamação da República – ambos muito 

influenciados não só pelo pensamento positivista, mas também por projetos de 

modernização e progresso, como aponta Sônia Gomes Pereira (2008). A crítica à obra 

de Almeida Jr. vincula a estética caipira por ele representada à busca pela identidade 

nacional. Monteiro Lobato, por exemplo, defendia que a realidade brasileira só poderia 

estar refletida nas artes plásticas do Brasil, ou seja, para ele, Almeida Jr. e seus caipiras 

teriam muito mais a dizer sobre nós brasileiros do que pintores europeus. Com efeito, a 

questão da nacionalidade na arte se insere no espectro da modernidade surgida no Brasil 

do séc. XIX (CHIARELLI, 1995, p. 12) e nomes como o de Gilda de Mello e Souza 

(1974) argumentam que a pintura brasileira anterior ao modernismo só pode ser 

entendida se for levada em conta a atuação de Almeida Jr.. Essa busca, que permeou as 

primeiras décadas da República, culminou com os ideais da Semana de 22. Mário de 

                                                                                                                                                                                   
trabalhos que podem ser associados àquela concepção de pintura de gênero de que falava Baudelaire, 

tematizando aspectos da vida moderna, sobretudo aqueles ligados à própria atividade artística: cenas de 

ateliê, o pintor ou o ator em suas atividades, além de estudos de tipos, que assinalam um interesse pela 

representação de costumes e aspectos característicos de determinados estratos sociais. Os elementos 

narrativos da pintura de gênero são também exercitados em alguns dos retratos produzidos por essa 

época" (PITTA, 2013, p. 110-111). 

 
181 É o caso, por exemplo, do Instituto Histórico e Geográfico (IGH), criado em 1838, que pretendia 
inventar a nação brasileira (GUIMARÃES, 1988). "A construção das representações identitárias 

regionais, especialmente a do gaúcho e do caipira paulista, inseriram-se na problemática da criação e 

consolidação do Brasil como um Estado-nação moderno, entre o final do século XIX e o início do XX" 

(PIROTTI). E, como ressalta Lourenço, Almeida Jr. foi membro do IGH, "São Paulo procura então 

configurar os aspectos distintivos e para tanto necessita também construir sua própria história, assim 

ampliando o conhecimento sobre os ditos heróis da terra. Ao ser fundado, o Instituto Histórico e 

Geográfico de São Paulo (IHG), ao final de 1894, Almeida Júnior faz parte dos signatários fundadores 

[...]" (LOURENÇO, 2007, p. 106). 

 



79 

Andrade, figura central do movimento de vanguarda paulistano, autor do icônico 

Paulicéia Desvairada, modernista de primeira hora, entendia que a produção artística 

deveria buscar um jeito de existir que fosse, de fato, brasileiro
182

, a fim de possibilitar a 

existência de uma real arte nacional (VENÂNCIO, 2008). Mas Almeida Jr. era, antes de 

tudo, um paulista – mais do que o Brasil, a sua produção representa São Paulo
183

 e 

corrobora a construção da identidade do paulista, do descendente dos bandeirantes, da 

locomotiva que traz o país consigo. A retomada das imagens forjadas por Almeida Jr. 

serviu justamente a esse propósito
184

, a de criar a imagem do homem da terra, o homem 

do interior, que cresceu e viveu longe das influências europeias, tão grande nos maiores 

centros, e tão renegada a fim de garantir uma pureza para a identidade brasileira.  

Ao escolher essa temática caipira, Almeida Jr. inovou, sim, mas não optou 

por caminho tão diverso dos outros pintores do período. Sônia Gomes Pereira (2008) 

lembra que a segunda metade do séc. XIX e as primeiras décadas do séc. XX são 

marcadas por rupturas com o neoclassicismo e o romantismo e a adoção de uma 

pluralidade de estilos e temáticas, onde os artistas "não se filiam estreitamente a um ou 

outro movimento; ao contrário, utilizam diversos estilos, movimentando-se com 

desenvoltura num largo campo de possibilidades de linguagem" (PEREIRA, 2008, 

p.70). Mas isso não diminui de forma alguma a importância da produção do ituano – só 

é importante entender que esta não está à parte dos demais, ela só recebeu maior 

destaque, não só pela qualidade da técnica de Almeida Jr. e a sua grandeza enquanto 

                                                             
 
182 Acerca de Cândido Portinari, Mário de Andrade diz: "são quadros que só poderiam ser concebidos por 

alguém profundamente brasileiro. Não apenas os costumes, tudo é nosso, o ar, o cheiro, o clima desses 

painéis. Aquela tradição que Almeida Júnior quis abrir e só agora parece retomada por esse pintor, que 
em vez de perder tempo em buscar a cor do nosso céu, está verdadeiramente fazendo obra de sentimento 

nacional" (ANDRADE, 1939 apud CHIARELLI, 2007). 

 
183 "São Paulo era também um meio cultura que cada vez mais, exigia a presença de artistas, fossem para 

contribuir com o anseio de modernidade e representação – para o qual os retratos são o maior exemplo, 

mas que também desenvolvia em consonância com o que aconteceria na trajetória do artista, um interesse 

por temas e assuntos ligados a representação dos habitantes típicos dessa localidade. A esses tipos, seria 

atribuído um papel central na construção de sua autoimagem. Uma arte paulista para os paulistas, mas não 

só para eles. De São Paulo ela pretendia projetar-se para a nação" (PITTA, 2013, p. 97). 

 
184 "A pintura de Almeida Júnior não pode ser considerada ingênua ou 'sincera', como se brotasse de uma 
individualidade 'autêntica' do artista, descolada de um contexto cultural específico. Ao contrário, é preciso 

compreendê-la como o esforço de um 'cidadão educado e afeito aos costumes urbanos' (QUEIROZ, 1888, 

IV, p. 1), conforme as palavras de Wenceslau de Queiroz, profundamente em sintonia com ideias e 

interesses que compartilhava com o meio cultural em que se inseria. Conforme já sugeriram Chiarelli 

(1995 e 2007) e Naves (2007). Um artista ciente do lugar que procurava construir para si no campo da 

arte brasileira, lugar esse que paulatinamente foi incluindo o 'dar a ver', o representar, aquilo que era 

compreendido como uma faceta importante e especial, por sua vez, da cultura brasileira – o paulistismo" 

(PITTA, 2013, p. 98). 
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artista, mas também pela influência da crítica modernista, que o apontava como o marco 

de um tempo novo, que esboçava uma renovação (AMARAL, 1998, p. 66). O valor da 

obra de Almeida Jr. para os modernistas
185

 é bem conhecido e o trabalho do ituano foi 

fundamental para os ideais defendidos pelo grupo, pois nele encontraram a semente de 

uma arte que poderia ser chamada de nacional. Mário de Andrade construiu um conceito 

de tradição artística brasileira, selecionando obras que, segundo ele, prenunciaram 

atitudes modernistas (CHIARELLI, 1996, p.11) entendendo que, como ressalta em carta 

endereçada a Cândido Portinari (ANDRADE, 1995), Almeida Jr. é figura central no 

debate modernista por sua capacidade de captar de maneira direta a realidade rural 

brasileira, longe de toda tentação anedótica e exótica, por sua dicção claramente 

nacional, que não tem medo de resvalar para o "mau gosto", sobretudo em termos 

cromáticos
186

. 

De fato, Oswald de Andrade, que se iniciou no jornalismo ainda na primeira 

década do século XX, nas páginas do Diário Popular, logo fundaria O Pirralho, onde 

sempre publicou notas sobre exposições de arte, assunto de seu interesse. Um dos mais 

influentes críticos do Modernismo, ele aponta Almeida Jr. como o grande precursor de 

uma pintura eivada de brasilidade
187

. Contudo, mais do que o resgate da produção de 

Almeida Jr. pelos modernistas e o fato de que a busca pela identidade brasileira vem, de 

fato, do século XIX, a conclusão fundamental que trazem essas obras – e as suas 

releituras, é que a obra de Almeida Jr. pode muito além da simples ilustração de um 

                                                             
 
185 "Almeida se tornará um marco inaugural para figuras centrais da crítica de arte moderna como 

Monteiro Lobato, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Sérgio Milliet, Luiz Martins e inclusive Gilda 

de Mello e Souza" (PITTA, 2013, p. 92). 

 
186 Acerca do uso das cores por Almeida Jr., Lourenço aponta que, de fato, a produção pictórica do artista 

não contempla grande variação cromática, havendo certa constância até em temas diferentes. 

(LOURENÇO, 1980, p. 140). 

 
187 Creio que a questão da possibilidade de uma pintura nacional foi em São Paulo mesmo resolvida por 

Almeida Júnior, que se pode muito bem adotar como precursor, encaminhador e modelo. (ANDRADE, 

1915). Nesse ensaio, que data de 1915, intitulado Em prol da pintura nacional, Oswald discute as 
escolhas estéticas dos pintores que ele chama de pensionistas. Critica fortemente a relação entre esses 

pintores, o apoio do Estado e a sua produção artística, em um discurso claramente nacionalista. Cumpre 

ressaltar, no entanto, que embora Andrade reconheça esse predicado de Almeida Jr., não o faz sem crítica, 

pois ressalta que a sua pintura não é "fora de crítica". Com efeito, essa ressalva não parece muito fora de 

ordem se lembrarmos que Almeida Jr., ainda que tivesse optado por temas distantes das preferências da 

Academia, formou-se em suas fileiras, tendo sido aluno da Academia Imperial de Belas Artes, no Rio de 

Janeiro, e da Escola Superior de Belas Artes de Paris, onde foi discípulo de Alexandre Cabanel. Um 

artista que unia, em sua figura, a grande dicotomia das artes plásticas no final do séc. XIX e começo do 

séc. XX no Brasil: o embate da arte moderna e da arte acadêmica. 
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modo de vida caipira, de brasilidade
188

, ele precisa ser lido no conjunto de sua obra. A 

partir desses apontamentos e diante de suas percepções de mundo (e também dos mais 

recentes trabalhos acerca da crítica de arte, que refutam essa dicotomia entre 

modernistas e acadêmicos) é importante perguntar: teria sido Almeida Jr 

deliberadamente um pintor tradicional apegado aos temas da identidade brasileira ou 

sua recepção pelos modernistas no século XX teriam empanado a complexidade de sua 

obra, sempre tão atenta às transformações e escolas do velho continente
189

?  

O pintor, com sua série de caipiras, propôs uma representação
190

 do paulista, 

com valores e características
191

 da terra, "quando o autor de Amolação Interrompida 

(PESP, 1894) desvela o mundo interiorano caipira, ele exibe também o enlace de 

distintos povos, hábitos peculiares, com viveres e saberes à parte." (LOURENÇO, 2007, 

p. 130). Mas os olhos que observam a obra e que reconhecem o homem, devem fazê-lo 

lembrando que, mais do que o romantismo e a emoção do homem da terra que retrata o 

seu próximo e que tantos ressaltam, é preciso lembrar que Almeida Jr. era também um 

homem do mundo, que produzia para um elite, foi educado com essa elite e vivia nesse 

meio
192

. Portanto, quem é o caipira?  

                                                             
 
188 Para Ezequiel Freire (FREIRE, 1888 apud PITTA, 2013, p. 24), ao fazer crítica da produção de 

Almeida Jr., seriam brasileiros "[...] o caipira e o gaúcho ao sul, o tapuia, o caburé, ao Norte, por toda 

parte o mulato, com variadíssima dose de sangue africano; e também o branco oriundo dos lusos, mas 

abrasileirado por múltiplas influências mesológicas, no transcurso do sangue europeu através de três ou 

quatro gerações".  

 
189 "Reduzir o autor de Caipira  Picando Fumo (PESP, 1893) a adjetivos, de excelente a fraco, nada mais 

é do que enquadrá-lo numa definição simplificadora e rendida ao discutível bom-gosto, ou ao pseudo 

estético. Almeida Júnior corresponde à expectativa de concretizar identidades múltiplas, em superfícies 
artísticas e, com isso, se assenhora da posição honrosa de se inserir no rol de memoráveis, já em vida 

[...]." (LOURENÇO, 2007, p. 149). 

 
190 Não é o escopo desse trabalho discutir o conceito "representação". Portanto, sem deixar de reconhecer 

a importância do termo e da discussão que dele advém, por se tratar de definição amplamente utilizada 

em trabalhos de História; cabe aqui ressaltar que Chartier, ao trabalhar este conceito pondera que ele 

permite o reconhecimento de uma identidade social, possibilita a compreensão das formas 

institucionalizadas que são parte da existência de um determinado grupo, bem como torna viável 

classificar configurações intelectuais múltiplas (VAINFAS, 2011, p. 143). Para ele, todas práticas e 

estruturas são produzidas pelas representações, o que permite que elas sejam lidas culturalmente, que seus 

sentidos sejam construídos por esses leitores (CHARTIER, 1991, p. 176-177), lembrando o entendimento 
de Pesavento (2005), para quem as representações criavam sentidos de mundo que possibilitavam a 

construção de identidades. 

 
191

 "As representações do mundo social assim construídas, embora aspirem à universalidade de um 

diagnóstico fundado na razão, são sempre determinados pelos interesses de grupo que as forjam." 

(CHARTIER, 1990, p. 17). 

 
192 "As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: produzem estratégias e práticas 

que tendem a impor uma autoridade à custa de outros, por elas menosprezados, a legitimar um projeto 
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Nos dicionários, a palavra traz as seguintes acepções: 

 

Que vive no interior, fora dos centros urbanos, no campo ou na roça; 

roceiro; 2. que leva uma vida campestre rústica, tem pouca instrução, 
pouco convívio social e hábitos e modos rudes; 3. indivíduo natural ou 

habitante de parte das regiões Sudeste e Centro-Oeste brasileiras, 

especialmente São Paulo, de origem rural, caracterizados pela 
agricultura de subsistência, pela cultura itinerante e por não terem a 

posse da terra (HOUAISS, 2001, p. 563-564). 

 

Nome com que se designa o habitante do campo – Sul (sinôn.: 

araruama, babacuara, babeco, baiano, baicuara, beira-corgo, 

beiradeiro, biriba ou biriva, botocudo, bruaqueiro, caapora, caboclo, 
caburé, cafumango, caiçara, cambembe, camisão, canguaí, canguru, 

capa-bode, capiau, capicongo, capuava, capurreiro, casaca, casacudo, 

casca-grossa, catatua, catimbó, catrumano, chapadeiro, curau, 
curumba, groteiro, guasca, jeca, mambira, mandi ou mandim, 

mandioqueiro, mano-juca, maratimba, mateiro, matuto, mixanga, 

mocorongo, moqueta, mucufo, muxuango ou mixuango, pé-duro, pé-
no-chão, pioca, piraguara ou piraquara, queijeiro, restingueiro, 

roceiro, saquarema, sertanejo, sitiano, tabaréu, tapiocano, urumbeba 

ou urumbeva. (FERREIRA, 2004).  

 

[...] homem ou mulher de pouca instrução que não mora em centros 
urbanos. Trabalhador rural, de beira-rio ou beiramar, ou de sertão. 

[...] Como a terra (província de São Paulo) é aqui abundante e toca a 

todos esses homens a que se chama no lugar de caipiras, cultivam a 

ferro e fogo o torrão que possuem. [...] Esse caipira camponês-meeiro 
tem sua cultura analisada por meio de sua música, dança, festas, 

culinária, religiosidade, crendices, vestimentas, objetos de uso caseiro, 

enfim, sua maneira de viver em comunidade, seus usos e costumes 
(CASCUDO, 2002, p. 97-98). 

 

O caipira de São Paulo e Paraná, o caboré de Goiás e Mato Grosso, o 

gaúcho do sul e repúblicas platinas, e o tapuio do norte, que não são 
senão o índio americano, ou o mestiço seu descendente [...] 

(MAGALHÃES, 1876, apud PITTA, 2013, p. 141). 

 

O termo relaciona-se com infindáveis significados: o caipira do interior
193

 é 

caipira para aqueles da cidade; mas esses da cidade também podem ser caipiras: os 

                                                                                                                                                                                   
reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas." (CHARTIER, 1990, 

p. 17). 
193 Na São Paulo do séc. XIX havia uma "civilização caipira" cobrindo o seu território: "Mais do que 

sujeitos e famílias indigentes, dispersos pelas beiras de estrada onde os viajantes os viam, caipiras 

lavradores de frentes pioneiras de ocupação do território paulista esparramaram bairros rurais e povoados 

maiores por todo o litoral paulista (onde o caiçara é sempre um caipira); o Vale do Paraíba, as serras da 

Mantiqueira, de Quebra Cangalha. do Mar, de Paranapiacaba; o planalto paulista; a zona bragantina; a 

'depressão periférica paulista' isto é, a zona de transição entre os solos arqueanos e os solos paleozóicos, 

principalmente ao longo do Rio Tietê (englobando a zona de Piracicaba. dos Campos Gerais etc.), a zona 
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paulistas
194

 o são, por exemplo, em relação aos cariocas
195

, bem como estes são caipiras 

em relação aos parisienses (PERUTTI, 2001)
 196

. De fato, sinônimo de caboclo, roceiro, 

o termo costuma ser usado para descrever o homem desconfiado do interior, de pouca 

instrução, descendente de brancos, e também de negros e índios, vivendo distante dos 

grandes aglomerados, para trabalhar a terra que lhe dá o sustento, mas a qual ele não 

ocupa por muito tempo, nem lhe pertence
197

. Aliás, a oposição campo e cidade e as suas 

tão distantes realidades é uma das formas comumente resgatadas, principalmente pela 

literatura e pelo cinema, para erigir essa figura
198

. 

Saint-Hilaire assim descrevia os caipiras paulistas do início do séc. XIX: 

 

[...] Estes últimos, quando percorrem a cidade, usam calças de tecido 
de algodão e um grande chapéu cinzento, sempre envolvidos no 

indispensável poncho, por mais fone que seja o calor. Denotam os 

seus traços alguns dos caracteres da raça americana; seu andar é 
pesado, e tem o ar simplório e acanhado. Pelos mesmos têm os 

habitantes da cidade pouquíssima consideração, designando-os pela 

alcunha injuriosa de caipiras, palavra derivada possivelmente do 

termo curupira. pelo qual os antigos habitantes do país designavam 

                                                                                                                                                                                   
do antigo 'Caminho do Mato', que levava ao Sul do país e por onde vinham as tropas de muares para 

serem vendidas na feira de Sorocaba; o planalto de Franca, caminho para as minas de Goiás e Mato 

Grosso (Queiroz, Bairros Rurais Paulistas)." (BRANDÃO, 1983, p. 04). 

 
194 Todavia, a São Paulo que surge no apagar do oiticentos é a principal produtora e exportadora de café 

do país, pujante, rica, a locomotiva a qual passa à frente do Brasil no decorrer do século XX. 

 
195 "O ambiente cultural e artístico brasileiro no século XIX era bastante acanhado, embora menos no Rio 

de Janeiro" (LOURENÇO, 1980, p. 27). 

 
196 "A já então consagrada atriz Sarah Bernhardt (1845-1923) visita o país pela segunda vez, em 1893, e 
suas declarações esclarecem preocupações latentes do referido período, no meio local. Antes a recepção 

calorosa recebida, em especial a expressa pelos moços da Faculdade de Direito do Largo de São 

Francisco, afirma, 'São Paulo é a cabeça do Brasil, e o Brasil, a França americana' (Leite, 1954:239). 

Possivelmente manifeste desejos formulados nas suas relações com a intelectualidade paulista sobe o 

papel almejado – e então ainda não conquistado – para a capital. O parâmetro referencial reside em Paris, 

isso em distintas áreas do conhecimento, da cultura, e não apenas entre nós. Assim, São Paulo, não sendo 

a capital da República, encetaria esforços para alçar visibilidade no campo da liderança cultural, entendia 

a cultura em generoso espectro" (LOURENÇO, 2007, p.45). 

 
197 "Estudos no campo acadêmico, como o clássico Os parceiros do Rio Bonito, de Antonio Candido, 

consagraram o termo caipira não como sendo o caboclo, que antes de tudo exprime a idéia de mistura de 
raças, ou sertanejo, que graças a Euclides da Cunha, de Os Sertões, passou a ser identificado com o 

homem do interior nordestino. Caipira, no entender de Candido, é um tipo de vida, um modo de cultura 

proveniente de grupos sociais herdeiros da expansão bandeirante dos séculos XVII e XVIII, a partir da 

província de São Paulo." (SILVA, 2008, p. 23). 

 
198 "A oposição da metrópole à província surge na obra de Martins Pena, sob dois ângulos mais comuns: 

de um lago a capital, civilizada, com teatros e invenções do momento [...] enquanto o sertão recebe esta 

sentença: 'Desgraçada da nação cujos povos vivem na mais crassa e estúpida ignorância'" (MAGALDI 

apud PATRIOTA, 2013, p. 30). 
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demônios malfazejos existentes nas florestas... (SAINT HILAIRE, 

1972). 

 

Antônio Cândido (2010, p. 22), valendo-se das descrições feitas por 

Cornélio Pires (apud GOUVÊIA, 2001, p. 25), admite a existência de vários
199

 caipiras, 

o branco – meia mescla, descendente de estrangeiros brancos, o caboclo – descendente 

direto dos bugres catequisados pelos primeiros povoadores do sertão, o preto – 

descendente dos africanos já desaparecidos do Brasil e o cafuzo – raros em São Paulo, 

comuns no norte do Brasil, os miscigenados de negro e índio. Brandão, por sua vez, 

diferencia: 

 

O oposto do caipira são os senhores de terras e, mais ainda, o 

bandeirante, em quem a violência arbitrária sobre o índio, o escravo e 
o pobre justifica-se, no fim das contas, pela nobreza do estilo com que 

é exercida e a intenção legítima da conquista. Assim, quando os 

próprios bandeirantes e os donos de lavras do fim dos tempos do ouro 
voltam a ser senhores de terra, conservam a nobreza de origem, ainda 

que percam traços e atos guerreiros que foram neles, a glória e, nos 

caipiras, a vergonha. (BRANDÃO, 1983, p. 19). 

 

Não só não há um padrão de caipira como não há um padrão de 

representação desse caipira, mas aqui se destaca o Jeca Tatu
200

, ciente de que a figura 

que faz parte do nosso imaginário – o preguiçoso, incapaz e indolente, não é exatamente 

a figura que Lobato nos deixou
201

.  Mas por que essa escolha? Porque Monteiro Lobato 

                                                             
 
199 "É a maneira justa de usar os termos, inclusive porque sugere a acentuada incorporação dos diversos 

tipos étnicos ao universo da cultura rústica de São Paulo." (CÂNDIDO, p. 22). 

 
200 "Alguns proprietários rurais realizaram experiências de contratação de 'caboclos', 'caipiras', homens 

livres pobres em geral. Os resultados eram debatidos, com alguns sucessos relatados, mas as vozes se 

dividiam entre aqueles que acreditavam na possibilidade de educação para uma 'ética do trabalho', [...] e 

aqueles que não viam possibilidade de arregimentar o 'elemento nacional' para a tarefa do 

desenvolvimento econômico da província e, por consequência, do país [...]. É possível pensar que 

Almeida Júnior, mesmo em Paris, estivesse inteirado dessas discussões e visse a necessidade de abordá-

las por meio de sua pintura. E, nessa operação, certamente também visava dar uma resposta ao ambiente 

da Academia, no qual as alegorias da nação tomavam de empréstimo a figura do indígena, fornecendo 
uma alternativa a essa iconografia" (PITTA, 2013, p. 135). 

 
201 "Jeca Tatuzinho, nascido Jeca Tatu, atende agora pelo nome Zé Brasil. Mais uma vez, o simbolismo do 

nome não dá margem a dúvidas: com o desaparecimento do diminutivo, desaparece também a afetividade 

paternalista de Lobato que queria calçar e fortalecer o homem do campo. E seu texto didatiza-se, 

entristece, perde o jogo de cintura. E é este Zé Brasil, representado com toda a sua carga de alienação que, 

com um interlocutor anônimo, discute a precariedade da situação. E esta situação precária é firmemente 

atribuída ao latifúndio e ao sistema econômico que rege o estatuto agrário brasileiro. " (LAJOLO apud 

GOUVÊA, 2001, p. 69). 
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era um fazendeiro
202

, logo, um representante dessa oligarquia da qual fazia parte 

Almeida Jr. (e também José Sampaio e Maria Laura) e que se voltava para a construção 

da identidade de sua terra, que fazia  a transição do urbano para o rural, do antigo para o 

moderno. Conforme esclarece Silva (2008) no inicio do século XX, nomes como 

Cornélio Pires
203

, Tales Castanho de Andrade
204

 e o próprio Monteiro Lobato
205

 

produzem extensa obra na qual descrevem o homem do campo, o caipira: "A noção de 

que 'caipira é feio' vem do 'Jeca Tatu' de Monteiro Lobato
206

, muito diferentemente do 

personagem arguto e brilhante de Cornélio Pires, também caipira, o 'Joaquim 

Bentinho'." (ELIAS NETTO apud SILVA, 2008, p. 14). O caipira dos relatos dos 

viajantes do século XIX, como o Jeca Tatu de Monteiro Lobato, é indolente, 

preguiçoso
207

, dotado de pouca inteligência
208

, em um contraste com o homem 

civilizado, na esteira dos ideais do progresso civilizatório baseado no higienismo: 

                                                             
 
202 Monteiro Lobato era um grande fazendeiro baseado na região de Taubaté, no Vale do Paraíba-SP, 

dono de terras herdadas de seu avô, o Barão de Tremembé. 

 
203 "Por mais que rebusque o 'étimo' de 'caipira' nada tenho deduzido com firmeza. Caipira seria o aldeão; 

neste caso encontramos o tupi-guarani 'capiâbiguâra'. Caipirismo é acanhamento, gesto de ocultar o rosto: 
neste caso temos a raiz 'caí' que quer dizer: ‗gesto de macaco ocultando o rosto‘. 'Capipiara', que quer 

dizer o que é do mato. Capiã, de dentro do mato: faz lembrar o ‗capiau‘ mineiro. 'Caapi' — trabalhar na 

terra, lavrar a terra — 'caapiára' lavrador. E o caipira é sempre lavrador. Creio ser este último caso o mais 

aceitável, pois 'caipira' quer dizer 'roceiro' isto é lavrador..." (PIRES apud SILVA, 2008). 

 
204 "Ora, seu Raimundo, por favor, não diga disparates. Pois admite que haja, dentre as carreiras que se 

acham a nosso alcance, uma outra que seja mais rendosa, mais honrosa e mais brilhante que a de 

agricultor?" (ANDRADE apud VALE, 2006). 

 
205 "Morreu Peri, incomparável idealização dum homem natural como o sonhava Rousseau, protótipo de 

tantas perfeições humanas que no romance, ombro a ombro com os altos tipos civilizados, a todos 
sobreleva em beleza d‘alma e corpo [...]. O cocar de penas de arara passou a chapéu de palha rebatido à 

testa; a ocara virou rancho de sapé [...]; a tanga ascendeu a camisa aberta no peito.[...] Quando D. Pedro 

lança aos ecos o seu grito histórico ... o caboclo ergue-se, espia e acocora-se de novo, troca-se um trono 

vitalício pala cadeira quadrienal [...] O caboclo não dá pela coisa. Vem Floriano [...] estouram as granadas 

de Custódio [...] O caboclo continua de cócoras, a modorrar [...]".(LOBATO, 1971, p. 145-147). 
206 Monteiro Lobato trata do Jeca Tatu e da figura do caipira em diversos textos, especialmente "Velha 

Praga", "Urupês" e "Jeca Tatuzinho". São aqui apenas citados, pois, embora seja importante discutir a 

representação do caipira, este trabalho não aspira analisar a fundo a obra de Lobato. 

 
207 "Associada a pecado, trópico e rebeldia, ela foi combatida tanto na instância privada quanto na 

publica. Acusados de preguiçosos, os índios foram moral e socialmente desqualificados e isso serviu de 
desculpa para muitos dos abusos de que foram vítimas. O escravo africano também foi submetido a maus-

tratos e jornadas que desrespeitavam a sua condição físico-humana, sendo acusado de preguiçoso ao 

tentar escapar aos caprichos do senhorio. Com a preguiça quase transformada em estigma social, 

preguiçosos eram sempre os subalternos aos olhos dos patrões, ainda que muitas vezes, na prática, fosse o 

inverso: patrões tomados pela completa lassidão. As mudanças de regime político e do trabalho que 

tiveram lugar no final do século XIX  não erradicaram a pecha de preguiça nacional, pelo contrário, Isso 

porque tais mudanças não alcançaram a profundidade necessária para de fato mudar a estrutura social do 

país." (AZEVEDO, 2002, p. 104). 
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[...] quando as burguesias européias começaram a cultivar os valores 

de higiene, de saúde mental e física, como um meio de afirmação da 

qualidade humana dos representantes da nova classe hegemônica. Ao 

lado das tecnologias do corpo e da mente (psiquiatria, sexologia, etc.), 
surgiam também processos de intensificação da "saúde" dos valores 

espirituais coletivos (SODRÉ, 1988, p. 23). 

 

É Maria Cecília França Lourenço (1980, p. 137) quem aclara as escolhas do 

artista, afirmando que esses caipiras, pintados em sequência, evidenciam "de forma 

clara essa procura de identidade e simplicidade do tema cotidiano", e ressalva que isso 

tudo foi elaborado com cuidado, a fim de transmitir tanto a verdade "interior, 

psicológica e afetiva" quanto a exterior "roupas, formas cores e expressões de sua 

individualidade". A observação contemporânea de Lourenço ecoa percepções 

oitocentistas acerca dessas escolhas do pintor ituano. À época, nos jornais destacava-se 

que a arte que aparece, se não é francamente nacional, acentua essa tendência, frisando 

o nome de Almeida Jr. e, entre outras, a tela Amolação Interrompida (Figura 04), que 

mostra um "tipo brasileiro e bem brasileiro" (GUANABARINO, 1894, p. 2). Ao pintar 

a sua série dos caipiras, Almeida Jr. usou como modelos, em regra, os trabalhadores das 

fazendas de Itu e região
209

. Seriam as suas imagens aquelas fieis ao caipira paulistano? 

Seriam elas a mais plena representação desse homem do interior, ligado à natureza, o sal 

da terra, a base e o orgulho do país? Um crítico contemporâneo ao artista, diante do 

caipira picando fumo, diz que este é "verdadeiro monumento de estudo e observação de 

nossos costumes que vão aos poucos desaparecendo com a colonização do Estado 

(Tancredo do Amaral, A Platéia, 20 e 21 de novembro de 1899)" (LOURENÇO, 2007, 

p. 100). 

Almeida Jr. é um homem de sua terra, um homem que foi cosmopolita de 

tantas formas: na gerência de sua carreira, na convivência com a elite intelectual não só 

do Brasil, mas da França
210

; mas que manteve a fala doce do homem do sertão paulista e 

                                                                                                                                                                                   
208 "Nos primeiros anos do século ninguém terá estudado o caipira de São Paulo como Cornélio Pires (...) 

Ali, pela primeira vez o trabalhador caipira aparece avaliado não apenas como um tipo de gente paulista, 
mas descrito também como uma categoria de homem do trabalho (...) É o oposto do homem que Saint-

Hilaire viu primeiro e Monteiro Lobato, depois. Para este último, o caipira paulista típico é um sujeito 

ainda mais desgraçado do que o de Saint-Hilaire." (SILVA, 2008). 

 
209 Nesse caso específico, como informa Lourenço o caipira de Itu era conhecido como Quatro 

Paus.(LOURENÇO, 2007, p. 100).  

 
210 "Quando se muda para São Paulo, a partir de 1883, o ituano reiteradamente traduz caminhos 

anteriormente realizados, na arte e na vida, permanecendo as convergências entre um passado agrário e 
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erigiu sua carreira na capital de sua Província. Se Almeida Jr. é, como ressalta Pitta 

(2013, p. 25) um pintor que realiza em sua obra uma percepção da sua verdade uma arte 

pessoal, deve-se perguntar, diante de suas escolhas: pode haver algo mais pessoal, 

verdadeiro e caro a ele do que o seu mundo?
211

 

A obra Derrubador Brasileiro (Figura 01) data de 1879 e é a primeira tela 

de temática mais regionalista das muitas que seriam pintadas por Almeida Jr.. Nela, 

domina quase toda a tela grande rocha, na qual o derrubador se recosta e ela quase 

bloqueia a visão da floresta que ele estava a destruir. No canto esquerdo, ao fundo, o 

céu azul iluminado pela luz do sol destaca uma tropical palmeira. Ao canto, à esquerda 

jorra um fio d´agua que cai perto dos pés sujos e relaxados de quem descansa. O torso 

forte e claro se recosta na pedra. Uma mão segura o cigarro, a outra o machado que tem 

a lâmina enterrada entre pé, pedra e terra.  

Esse quadro foi produzido no período que o artista passou na Europa
212

, e 

tanto a paisagem quanto as características do modelo
213,214

 diferem muito das obras 

posteriores que seguiriam o mesmo tema. Mas, ainda que o derrubador tivesse natureza 

europeia
215

 e fosse inserido em um cenário impreciso (embora, como dito, a palmeira ao 

                                                                                                                                                                                   
um presente urbano. [...] Mantém contatos frequentes com o Rio de Janeiro, ao enviar obras para a 

Exposição Geral e também retorna a Paris em três outras ocasiões [...]" (LOURENÇO, 2007, p. 114). 

 
211 Mesmo que haja ciência de que Almeida Jr. entendia o desenvolvimento da arte e do mercado em seu 

tempo, produzindo para atender às demandas de uma elite social e política, não se pode furtar a 

compreender e aquiescer à importância que a sua terra natal tem em suas percepções e em sua vida. 

 
212 Acerca da produção europeia de Almeida Jr., especialmente a partir da análise da obra Fuga da Sacra 

Família para o Egito (Figura 07 – Anexo 01), Fernanda Pitta faz uma ressalva muito importante quanto a 
sua técnica, especialmente se consideramos as análises de Jorge Coli quanto a composição de Caipira 

Picando Fumo (Figura 04): " Essa relação entre desenho e pincelada, a capacidade de estabelecer um 

desenho mental, uma composição estruturada nos contrastes de luz e sombra e de valores de cor, é algo 

que se pode observar em Almeida Júnior, e será uma constante em sua maneira de realizar o quadro, 

mesmo que sua pincelada se altere muito ao longo do tempo e sua paleta tenha clareado ('esquentado' 

sobretudo) substantivamente na década de 1890" (PITTA, 2013, p. 174). 

 
213 O modelo para o caipira dessa tela foi um italiano chamado Mariscalo (LOURENÇO, 1980, p. 79). 

Pitta ressalta que a tela também ganhou o nome de Caboclo Brasileiro, e que é "difícil saber de qual tipo 

exatamente se trata: o significado corrente da palavra caboclo, na segunda metade do século XIX no 

Brasil, é associado tanto à figura do indígena 'civilizado' como a do mestiço de indígena e branco (para os 
indígenas aplicava-se por vezes a distinção 'caboclo bravio' – também 'bugres' -, e 'caboclo manso' – 

'tapuias', cf. BEAUPAIRE-ROHAN, 1889, p.23" (PITTA, 2013, p. 112). 

 
214

 "[...] não obstante, naquelas feições há traços característicos nos nosso íncolas: a atitude é cheia de 

naturalidade e a figura de uma robustez belamente artística. O fundo representa uma paisagem 

demasiadamente carregada, um tanto árida até. Parece antes que o caboclo foi esconder-se na quebrada de 

um monte, escusa e raramente trilhada, do que procurou abrigo às sombras das florestas, no meio da 

derrubada" (FERREIRA, 2007). 
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longe seja indicativa de um clima mais tropical do que o parisiense), é um marco. O 

derrubador não está em movimento, ao contrário, descansa apoiado na pedra e no 

machado, olhos cerrados, bilha d´água ao alcance das mãos, que seguram o cigarro de 

palha
216

. Seu corpo é mais iluminado do que o fundo da tela, a começar da pedra na qual 

ele se apoia - uma massa escura. Nessa representação a arma é apoio; a lâmina, perdida 

nas sombras da natureza, uma extensão do braço do modelo que passa quase 

despercebida, nem se sente sua força, nem parece letal. 

De fato, Almeida Jr., em 1879, optava
217

 por um objeto bem diferente 

daquele ainda encorajado pela Academia, que em regra preferia quadros da estirpe de 

                                                                                                                                                                                   
215 "De torso nu e pés descalços, o personagem tem a grandiosidade heroica das figuras masculinas de 

Michelangelo, a sensualidade carnal das esculturas de Bernini, mas também os pés nus e sujos, as mãos 

grossas e as unhas encardidas dos santos de Caravaggio ou das crianças mendigas de Murillo. Sua 

gestualidade oscila entre o registro clássico – a linha 'serpentinata' que organiza o seu torso e completa-se 

na grande curva que cria a diagonal da perna esquerda - ; e o realista – traduzido eficazmente na senação 

de conforto que transmite a personagem recostada sobre a perda, a perna direita semi estendida, apoiada 

pelo calcanhar, o contrapeso realizado pelo braço esquerdo, cuja mão envolve docemente o machado – 

este também ponto de apoio para o joelho em diagonal – e contribui para a sensação de um conjunto de 

forças perfeitamente balanceado. Toda a 'mecânica' corporal complexa e característica associada ao ‗tipo 

brasileiro‘, como notou Mello e Souza (1980), está aí representada de modo tão eficaz que quase nos faz 

esquecer o fio de água leitoso, estranhamente iluminado, que surge à esquerda da composição, formando 

uma diminuta fonte. O cuidado no registro anatômico da personagem é também um traço evidente. E o 
torso despido faz a figura ser corretamente associada ao gênero das 'academias' ou das pinturas de nu" 

(PITTA, 2013, p. 112-113). Lourenço, por sua vez, aponta que, em Derrubador Brasileiro (Figura 01), 

Almeida Jr. "valeu-se de linhas curvas, como os Românticos, dando maior vitalidade ao significado, de 

certa forma apologético, da figura desse brasileiro do campo, num momento de descontração em que 

descansa de seu trabalho significativo para a época, pois abria picadas para a implantação de novos 

caminhos. Essa característica de usar a composição, como ratificadora do conteúdo principal da obra foi 

um avanço da fase parisiense e que acompanhou o artista até suas últimas obras" (LOURENÇO, 1980, p. 

36). 

 
216 Ainda acerca sobre a crítica a essa pintura, Fernanda Pitta demonstra que não lhe foi dada tanta 

atenção por ter coincidido com a chegada do pintor ao Brasil – as notícias concentram-se nas homenagens 
a Almeida Jr. e, por vezes, a outra de suas obras, a Fuga da Sacra Família para o Egito (Figura 07 – 

Anexo 01), por ter sido esta doada pelo artista ao Imperador D. Pedro II. De outra forma, nas críticas 

encontradas, vê-se que o derrubador "[...] é descrito como ‗caboclo médio‘, isto é, um mestiço de 

indígena, e como ‗preguiçoso‘. Essa era uma das representações correntes a respeito dos trabalhadores 

livres de origem indígena no interior de São Paulo, não interessados em submeter-se à disciplina do 

trabalho imposta pelos fazendeiros preocupados em substituir a mão de obra escrava na lavoura" (PITTA, 

2013, p. 116). Lourenço lembra que apesar da crítica ver o derrubador como um preguiçoso, há uma 

ambiguidade na imagem, "as soluções ensejam enunciar a convivência das duas realidades, porquanto de 

um lado o trabalhador relaxa e de outro salienta partes musculosas e responsáveis pelo êxito obtido na 

lida" (LOURENÇO, 2007, p. 100). 

 
217 "É possível imaginar que Almeida, ao representar o Derrubador, estivesse compartilhando da opinião 

de intelectuais como Magalhães, para quem o trabalho indígena, se 'corretamente utilizado' nas suas 

habilidades e características, seria fundamental para o desenvolvimento do país [...]. Na pintura de 

Almeida, o destaque dado ao trabalhador indígena através de uma estratégia realista, ainda que contida 

por elementos do 'ideal', pode ser entendido como uma forma de adequar o assunto - 'moderno' por 

excelência, porque remetia a problemas contemporâneos da ordem do dia – a um vocabulário e uma 

gramática pictórica também consideradas 'atuais'. A pintura realista, a abordagem direta do objeto, a 

representação 'sensorialista' das qualidades físicas dos elementos humanos e da paisagem, dava ao assunto 

uma realidade imediata, quase palpável" (PITTA, 2013, p. 142). 
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Batalha do Avaí, de Pedro Américo e Batalha dos Guararapes, de Vitor Meirelles 

(DIAS, 2013, p. 34), ambas as telas contempladas na Exposição da AIBA de 1879. 

Ainda que nos salões das academias das quais Almeida Jr. continuava a ser aluno 

produzissem-se monumentais telas de grandes feitos históricos
218

, nos anos seguintes 

vários artistas
219

 já se voltariam para suas gentes e suas terras, para novas visualidades, 

não com tanto destaque quanto Almeida Jr. teria, mas também contariam de forma mais 

"original" a história do mesmo país desses grandes combates
220

.  

Cabe ressaltar a perfeição com a qual foi desenhado o corpo do modelo, 

numa demonstração clara da refinada formação acadêmica do artista
221

. Essa, aliás, é 

uma característica constante da obra de Almeida Jr., a qualidade e o tradicionalismo de 

sua técnica. Gastão Pereira da Silva, um dos biógrafos do artista, diz que o derrubador 

representa
222

 a força do pintor, sua luta para conquistar espaço entre grandes pintores de 

sua época (SILVA, 1946, p. 12). 

 

                                                             
 
218 Se em Almeida Jr. vemos a busca pela verdadeira representação do brasileiro, é importante lembrar 

que essas grandes cenas históricas de batalha produzidas ao longo da história da AIBA representam 

momentos fundamentais do Brasil Colônia e do Brasil Império, contam a história das fundações que 
tornaram o Brasil República possível, asseguram nossa nacionalidade. A esse respeito trata Jorge Coli 

(1994), entre outros. 

 
219 "Obviamente, à época em que Almeida representa o seu Derrubador e os seus Caipiras, os impulsos 

transgressores e potencialmente explosivos da representação desses tipos trabalhadores já vinham 

mudando de sinal há algum tempo no imaginário político internacional, passando a interessar elites e 

Estado na constituição de uma iconografia dos tipos nacionais" (PITTA, 2013, p. 101). 

 
220 "Há um aspecto menos comentado, mas talvez mais significativo da exposição do Liceu para 

compreendermos o caminho tomado por Almeida Júnior depois de sua volta ao Brasil, e porventura 

especular sobre que precedentes o artista viria a se apoiar no seu esforço por dar, com seus caipiras, uma 
gravidade histórica à pintura de gênero realista. Nas descrições do que se expunha em 1882, salta aos 

olhos a presença de tipos e costumes característicos do Brasil representados por Angelo Agostini, que 

participa do evento com quatro telas: o gaúcho e os caipiras paulistas [...]. As contribuições de Villares, 

Aurélio e Agostini em conjunto com o Derrubador de Almeida, servem para identificar, mesmo que 

precariamente – já que não se tem a totalidade das obras para analisa-las – a incidência da representação 

de tipos brasileiros no contexto artístico da década de 1880 na pintura brasileira, e fornece pistas para 

compreender a escolha de Almeida em retornar à essa iconografia em 1888." (PITTA, 2013, p. 75) 

 
221 "Estilisticamente, Almeida Junior aprendeu através de referências dos mestres antigos, como era a 

diretriz da AIBA, copiava modelos de gesso da estatuária clássica, bem como personagens e figuras de 

obras consagradas, e com isso privilegiava o desenho e tratava o colorido das telas com a técnica do claro 
escuro." (CRIVILIN, 2011, p. 30).  Acerca das cópias, Lourenço (1980, p. 26) esclarece que o aluno 

habituava-se às partes belas justamente por meio delas. 

 
222

 Fernanda Pitta entende que essa obra pode ser interpretada como uma alegoria. "Uma alegoria do 

trabalhador caboclo, uma alegoria do ‗descanso merecido‘, da ‗virilidade‘ do trabalhador rural de origem 

indígena, da ‗grandiosidade‘ de sua tarefa, mas também da ‗viabilidade‘ do homem mestiço. 

Interpretando-a como tal, seria preciso também inscrevê-la na tradição das alegorias do Brasil, que 

pontuam a pintura brasileira do século XIX trazendo, sobretudo, a representação do indígena, para dela 

distanciá-la" (PITTA, 2013, p. 119). 
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Figura 01. José Ferraz de Almeida Jr. (1850-1899). Derrubador Brasileiro, 1879. Óleo 

sobre tela, 227 x 182 cm. Rio de Janeiro, MNBA. Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural. 

 

É de 1888, seis anos
223

 após a volta definitiva de Almeida Jr. ao Brasil
224

, 

Caipiras Negaceando
225

 (Figura 02), onde dois caipiras
226

, um mais velho, de pé, 

                                                             
 
223 Fernanda Pitta cita que Ezequiel Freire atribui a um isolamento de Almeida Jr. nesse interregno, o qual 

teria sido passado em comunhão com a sua terra, a sua capacidade de criar tal quadro, tão livre do 

academicismo. "O que principalmente impressiona nos Caipiras Negaceando é a revelação de uma índole 

artística até a gora a meio sopitada pelas tradições acadêmicas, mas que de súbito se afirma de um modo 

definitivo e magistral numa obra de larga inspiração e largo fôlego, quebrando todos os liames que lhe 

empeciam a livre expansão da originalidade, desoprimindo-se de todos os constrangimentos do 

tradicionalismo de escolas. Atribuo esse fato ao isolamento artístico em que Almeida Júnior tem vivido 

nestes últimos seis anos. Durante esse período, em frequentes excursões pelo interior, no contato íntimo 

da terra, sob os sombrios matos, caçando: ora mergulhando na vasta luz da campina, olhando ao longe, 

embebendo na retina a deslumbrante caridade dos descampados, ao sol; ora exático ante uma maravilha 
da terra – o Salto de Itu ou de Piracicaba - ; sentindo a comoção imediata da Natureza; retemperando as 

forças ingênitas da alma, suscitada a inspiração por todos estes poderosos estímulos – eis como Almeida 

Júnior, discípulo de Vitor Meirelles e de Cabanel, pôde, apesar deles, conceber e executar essa obra-prima 

toda palpitante de originalidade do seu talento – os Caipiras Negaceando" (FREIRE, 1888 apud PITTA, 

2013, p. 89). 

 
224 "Caipiras Negaceando é realizada em São Paulo, depois de um longo período em que o artista se 

estabelece nesse estado, depois de ter sido aventada a hipótese de se tornar professor da Academia 

Imperial de Belas Artes" (PITTA, 2013, p. 119). Sobre Almeida Jr. e sua relação com a AIBA, de volta 
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contendo o mais jovem, agachado
227

, tendo uma densa floresta ao fundo, estão atentos a 

qualquer sinal de caça
228

, com espingardas nas mãos - e aqui não há dúvida da letalidade 

da arma retratada. Monteiro Lobato aponta que os modelos são, de fato, dois caçadores 

caboclos, vivos e não manequins vestidos de caipira (LOBATO, 2008). Na obra, toda a 

atenção se volta aos dois pontos iluminados da tela, que em geral se perde na sombra da 

densa mata fechada, os dois homens que enganam
229

 a presa para dar o bote. Nessa obra 

também não se vê maiores detalhes da terra do caipira paulistano, apenas um 

aglomerado de árvores não identificáveis. O fundo, coberto pelo verde da mata e imerso 

na penumbra das copas densas e altas dá aos negaceadores um enorme destaque, 

fazendo com que a atividade deles seja o aspecto que mais chama a atenção na obra. 

Pitta (2013, p.12), observando detidamente a obra, destaca não só a sua dimensão, 

compatível com as grandes pinturas históricas do período - 281 x 235 cm, mas também 

a sua teatralidade, fruto justamente desse foco tão intenso de luz em meio aos muitos 

tons escuros.  

Campos (2009, p. 133) chega a apontar que, nessa tela, há três perspectivas: 

"a do autor, a do retratado e a nossa, expectador do século XXI" e que, diante desse 

fato, pode-se distinguir que "Almeida Júnior revela uma empatia com o mundo do 

retratado, recuperando uma seqüência narrativa um tanto idealizada desse trabalho, de 

um imaginário social que acredita na boa vida que é viver na mata caçando para se 

alimentar", e arremata: "o pintor traz um jogo de espelhos, pois, no fundo da tela, há 

alguém espiando os caipiras astutos, ou seja, o quadro esconde elementos dentro do 

quadro".  

                                                                                                                                                                                   
ao Brasil após a sua temporada de estudos na Europa, ele é convidado a ali lecionar após a Exposição 

Geral de 1884, quando é agraciado com a Ordem da Rosa, o que recusa. Em 1887, após temporada em 

Paris, acaba nomeado professor honorário da instituição (cf. LOURENÇO, 2007; PITTA, 2013). 

 
225 Obra exposta na Exposição Universal de 1889, em Paris, foi adquirida pela AIBA em 1890, apesar de 

intensa campanha na imprensa para que fosse adquirida pela Província de São Paulo (LOURENÇO, 

2007). 

 
226 Há no canto direito, perdida na bruma, uma terceira pessoa, quase identificável, como aponta Pitta 

(2013, p. 13). 
 
227 O modelo para esse caipira foi o pintor Pedro Alexandrino (LOURENÇO, 1980, p. 80). 

 
228

 "Em Caipiras Negaceando a caçada é apresentada como uma atividade característica dos tipos 

representados [...] A caça aqui não é diversão nobre ou burguesa, nem signo de distinção social [...] A 

caçada no contexto apresentado por Almeida Júnior, assemelha-se, como a derrubada, a um trabalho de 

conquista, de desbravamento" (PITTA, 2013, p. 212). 

 
229 Negacear é enganar, surpreender. 
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Ademais, o quadro traz, com clareza, o modo de viver do caipira, em 

momento que mescla diversão e necessidade, "[...] a exploração da floresta exprime o 

estreito e direto vínculo entre homem e Natureza, e o caráter de suas ocupações [...] 

refletem o amálgama de trabalho e lazer" (FRANCO, 2004, p.23). 

Para a crítica, aponta Pitta (2013, p. 25-26) a obra tanto é realista
230

 quanto 

naturalista
231

 - utilizados ambos os termos com indistinção, frisa a pesquisadora 

(PITTA, 2013, p. 26). Os experts veem na obra de Almeida Jr. não só a fidelidade ao 

real, mas também a visão particular do autor (PITTA, 2013, p. 26). Para eles, segue a 

autora (PITTA, 2013, p. 86), "os personagens além da vestimenta típica do interiorano 

paulista, têm aquilo que se considerava serem as características físicas e psicológicas 

dos habitantes desse território, que estariam presentes também no próprio artista"
232

. 

Igualmente, e mais uma vez aqui se recorre a Pitta (2013, p. 209), a feitura dessa obra 

possibilita entender a ambição de Almeida Jr. em retratar as ambições de uma elite e 

seus projetos de identidade, de província, de país. 

 

                                                             
230 "Os princípios do realismo tiveram como matriz teórica os escritos de Courbet, Champfleury e 

Proudhon [...]. Para Courbet eles se assentavam na recusa da adoção não meditada dos sistemas artísticos 

('antigos' ou 'modernos‘), dos procedimentos de imitação ou cópia, para, do conhecimento da tradição 

artística, retirar 'o sentimento refletivo e independente de minha própria individualidade' [...] trata-se de 

afirmar a liberdade artística e de sustentar uma noção de arte como 'comunicação' das 'sensações 

individuais' de seu criador [...] trata-se de uma postura combativa: contra os procedimentos 'românticos', a 
arte pela parte, contra a Academia, contra a ignorância do público, além de uma preferência por temas 

contemporâneos e populares." (PITTA, 2013, p. 27-28). 

 
231 "Já a noção de naturalismo aparece pela primeira vez, aplicada às artes visuais, na crítica de 

Castagnary ao salão de 1863. Em 1863 o crítico a define como a nova 'escola', que afirma que 'a arte é 

expressão da vida em todos os seus modos e em todos os seus graus, e que seu único fim é de reproduzir a 

natureza conduzindo-a ao seu máximo de potência e de intensidade: é a verdade se equilibrando com a 

ciência [...]'. O termo naturalismo é difundido por Zola, que o adota a partir de 1868 nas críticas de Manet 

e Pisarro [...] denotar uma compreensão da prática pictórica como fruto da sensibilidade do olhar do 

artista que tem um 'olho que vê e representa as coisas'." (PITTA, 2013, p. 28). 

 
232 "Retraído do bulício, cismador, contemplativo, ama os sítios silvestres, os vagos rumores da mata 

solitária, praz-se na doce penumbra das clareiras, na contemplação de aspectos idílicos ou grandiosos da 

natureza – é a rediviva alma do bandeirante, cambiada a rude ambição das riquezas pela delicada 

aspiração do gozo estético. Feições acentuadas, a que a extrema e energética mobilidade dos músculos dá 

uma original expressão inteligente; negros cabelos untosos e corredios, olhos pardos brilhantes, pele 

morena, firme, luzente, barba escassa, estatura meã, atitudes curvilíneas, marcha ondulante e ritmada – na 

simpática figura de Almeida Júnior parecem fundidos em natural harmonia e definitivo equilíbrio os 

múltiplos elementos étnicos, que concorreram para a construção da nossa raça" (FREIRE apud PITTA, 

2013, p. 87). 
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Figura 02. José Ferraz de Almeida Jr. (1850-1899). Caipiras Negaceando, 

1888. Óleo sobre tela, 281 x 215 cm. Rio de Janeiro, MNBA. Fonte: Site do 

MNBA. 

 

Na emblemática pintura de 1893, Caipira Picando Fumo
233

 (PESP), o 

caipira, esse já com um tipo físico bem característico
234

, explode em luz e, até mesmo 

em razão das cores
235

, praticamente se funde à casa pobre
236

 a qual antecede. Sentado 

                                                             
233 Obra adquirida pelo Estado de São Paulo em 1895, para o acervo de uma futura Galeria de Belas Artes 

(PITTA, 2013, p. 300). 

 
234 "Seu tipo físico é característico e bem diferente do encontrado no 'Derrubador Brasileiro': barba rala, 

bigode cheio, avançando em direção ao queixo ponteagudo, pele queimada de sol, mão cabeluda e forte 

na qual a idade já desenhou manchas mais escuras" (LOURENÇO, 1980, p. 82). 

 
235 "A paleta aqui é ainda mais reduzida [...]. Feita de poucos tons, analisa das passagens do amarelo 

claro, cheio de sol das palhas e da camisa, aos alaranjados do solo, da parede da casa, dos toques que 
repousam sobre a calça, chegando ao cinza que mescla marrons e azuis da porta (presente também na 

calça e no cabelo do caipira), voltando ao marrom iluminado do interior entrevisto na casa. [...] O rigor 

colorístico colabora para o rigor compositivo da cena" (PITTA, 2013, p. 276). 

 
236 "Se em Descanso da Modelo ele descreve o 'exotismo' de um ateliê chic de Paris, com seu clima 

ironicamente sensual – a velhice do pintor, a gloriosa juventude da modelo - , em Caipira picando fumo, o 

interesse pelo 'exótico' parece ser o mesmo, só que agora deslocado para a observação do homem rural 

paulista em seu habitat. Tanto o luxo excessivo descrito na primeira tela, quanto a miséria quase absoluta 

da segunda, por sua vez, estabelecem pontos equidistantes, onde o certo, parece, era a burguesia 
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nos degraus, tendo ao fundo a parede de pau a pique, pacientemente e com grande 

concentração pica fumo, usando uma faca grande demais, com grande destreza e 

naturalidade. Rodrigo Naves, citando Monteiro Lobato, descreve: "tão íntima é a 

comunhão dessas palhoças com a terra local, que dariam idéia de coisa nascida do chão 

por obra espontânea da natureza" (NAVES, 2005, p.136).  

Das obras contemplando o cotidiano rural do interior paulista e seus 

principais atores
237

 - os caipiras, essa é a primeira a retratar o homem atuando 

diretamente no meio ambiente, com a casa construída, que é todo o fundo da tela, uma 

imagem facilmente identificável com o imaginário acerca do homem do campo, como 

lembra Lourenço
238

. No seu momento de repouso
239

 o caipira pica o fumo
240

, mas esse 

caipira que descansa, ao contrário do derrubador, se movimenta. Se lá a arma era apoio 

e perdia-se na bruma, aqui ela é o centro do quadro, "[...] essa faca é muito maior do que 

o preciso para picar fumo. Ela impõe-se numa latência ambivalente: instrumento 

pacífico ou arma de agressão." (COLI, 2000). 

 

                                                                                                                                                                                   
paulistana – a principal compradora e/ou encomendante das obras do pintor: se frente ao caráter luxuoso 

do ambiente na primeira obra ficava manifesto onde o cliente de Almeida Jr. desejava chegar – ou já 

havia chegado, se se levar em conta o luxo retratado na pintura Cena da família de Adolfo Augusto Pinto  

–, frente ao caráter miserável do ambiente descrito na segunda, o cliente podia olhar nostálgico de onde 
ele provavelmente teria vindo, e para onde ele jamais gostaria de voltar" (CHIARELLI, 2007, p. 238-

239). 

 
237 "O modelo foi tomado do real, sem ser notado, na busca do que então se denominava 'verdade do 

tema', assim identificando-se com a prática dos realistas" (LOURENÇO, 2007, p. 99). 

 
238 "[...] chama a atenção ser uma cena habitual, já presente no imaginário, podendo ser identificada por 

todos, justificando que o tipo se acentuou, dando o 'cruzamento de tipos da mesma ordem', e os considera 

'singelos, puros, sem a preocupação do bom tom' (Diário Popular, 23 jun. 1894)" (LOURENÇO, 2007, p. 

100). 

 
239 O tempo do descanso é tema de abordagem recorrente na obra de Almeida Jr., como lembra Lourenço 

(2007, p.99) "nesses variados enfoques sobre o tempo, um se apresenta de forma muito forte, como tenho 

assinalado – o do descanso. Inúmeras obras o abordam, entre as quais Derrubador Brasileiro (MNBA, 

1879) e Caipira Picando Fumo (PESP, 1893)". 

 
240 "Poucos elementos anedóticos são apresentados, mas eles são apresentados a fim de conferir 

veracidade à cena. A parede corroída da taipa, as palhas de milho espalhadas em torno do caipira, a faca, 

a rusticidade dos panos da camisa e da calça, os toques de poeira seca que encardem o tecido, a palha que 

espera por ser enrolada apoiada em sua orelha, o fumo em suas mãos" (PITTA, 2013, p. 276). 
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Figura 03. José Ferraz de Almeida Jr. (1850-1899). Caipira picando fumo, 

1893. Óleo sobre tela, 202 x 193 cm. São Paulo, PESP. Fonte: Site da PESP. 

 

A não menos famosa Amolação Interrompida
241

 (PESP), de 1894, é cena de 

costumes que chega com grande riqueza de detalhes, e, mais que isso, vê-se a natureza 

domada, pois ela só aparece em sua exuberância bem ao fundo da tela, depois do pasto, 

                                                             
241 Obra adquirida pelo Estado de São Paulo em 1895, para o acervo de uma futura Galeria de Belas Artes 

(PITTA, 2013, p. 300). "Aproveitando-me da autorização para formar a galeria de belas artes adquiri dois 

quadros da lavra do exímio pintor Almeida Júnior [...] retratam o Caipira, isto é, o nosso campônio, o 

homem da roça, tipo que irá desaparecendo, à proporção que a civilização for entrando nossas cidades e 

campos. Fixá-lo em tela era uma necessidade, pois que o tempo virá em que o indagador inteligente, ao 

querer reproduzir nosso passado, e integralizá-lo, por assim dizer, aí encontrará esse tipo legendário, 

conservado pela observação possante e talentosa de um patrício que nos honra" (MOTTA JÚNIOR, 1895, 

apud PITTA, 2013, p. 304). Sobre as ponderações de Motta Jr., Pitta (2013, p. 304), por sua vez, 

argumenta que se tratou de importante decisão de preservar hábitos e costumes caipiras, ao tempo em que 
aponta tratar-se de decisão de tratar essas obras como documentos/monumentos históricos. Neste sentido, 

Chiarelli (2007, p. 239) lembra que "a burguesia paulista o apoiou porque talvez entendesse aquelas obras 

como uma maneira de eternizar os 'verdadeiros' paulistas, ameaçados pelas hordas de imigrantes europeus 

que ameaçavam aquela 'raça' de passado tão 'nobre' – formadora dos bandeirantes -, e o presente de seus 

filhos – os próprios burgueses paulistas bem situados na esfera político-econômica local e nacional, já no 

fim do século XIX". Igualmente, ao ler o alegado por Motta Jr., cumpre frisar a oposição que ele faz entre 

a existência dos caipiras e a ausência de civilização. Motta Jr. é claro ao ligar o desaparecimento da 

cultura caipira com a chegada da civilização, bem de acordo, por exemplo, com as mudanças do Jeca Tatu 

que, civilizado, torna-se Zé Brasil. 
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da casa, que está protegida pela porteira e pela cerca, o mastro de São João ao longe
242

. 

Quem domina a obra é o caipira
243

, aliás, o machado por ele empunhado, pintados 

ambos em close. Nessa pintura o caipira, cercado por objetos de uso cotidiano
244

, como 

a bilha d´água e o chapéu, na mesma e característica vestimenta simples (que se repete 

em todas as obras dessa temática, sem grandes variações: calça e camisa de algodão, 

lenço na cabeça, às vezes lenço no pescoço), pés nus mergulhados na água, estivera 

amolando o reluzente machado, que também é peça do seu dia a dia, em uma pedra na 

beira do rio. Foi retratado parado, sob a luz forte do meio do dia
245

, visivelmente 

interrompido
246

, em um "instante fixado" (PITTA, 2013, p. 274), não se sabe se por um 

chamado ou se por uma visão, e o caipira ergue o braço.  

 

                                                             
 
242 "Ao fundo, a casinha da roça, com cerca alinhada e porteira, diluídas pela profundidade e encrustadas 

na natureza" (LOURENÇO, 1980, p. 83). 

 
243 O modelo para esse quadro foi Bento Roque, um amigo de Almeida Jr. (LOURENÇO, 1980, p. 83). 

 
244 "Finalmente, é de se notar que o pintor inclua alguns detalhes anedóticos na cena, todos concentrados 

em torno da personagem – o aceno, o chapéu, a porunga, o machado e a tábua – somente a casa e o 
mastro de São João ficam ao fundo da composição. Essa concentração de elementos contribui para a 

ênfase da figura do caipira, atenuando um caráter narrativo mais pronunciado. Fixa-se um instante, o 

interromper da ação, que se torna paradigmático" (PITTA, 2013, p. 274). Sobre esses detalhes anedóticos 

apontados por Pitta, especialmente a bilha d´água, o pequeno objeto se repete em várias telas do pintor, 

como Amolação Interrompida (Figura 04) e Partida da Monção (Figura 01, Anexo 01). Sobre isso, 

Crivillin (2011, p. 61) pondera que "[...] pode-se dizer que a representação da bilha de água perpassa por 

telas de temáticas distintas, como: regionalistas, no caso das telas, Derrubador brasileiro, e Amolação 

interrompida, religiosas, com Fuga para o Egito, e Batismo de Jesus, e históricas, com Partida da Monção, 

mas em todas reafirma o caráter de um grupo de pessoas. A bilha não adquire outro significado senão o 

de utensílio usado por pessoas simples de hábitos interioranos. '[...] a repetição nada muda no objeto que 

se repete, mas muda alguma coisa no espírito que a contempla'[...]. Deste modo, pode-se entender que 
cabe ao espectador, e até mesmo o pintor atribuir aos objetos outros significados que, ganham em 

determinados momentos, significados ligados a subjetividade. Como no caso do Derrubador brasileiro, a 

bilha de água pode representar o momento de pausa do trabalhador, em Fuga para o Egito e Batismo de 

Jesus, um elemento que humaniza pessoas tidas como sagradas". 

 
245 "Algumas características formais devem ser destacadas com relação à produção anterior de Almeida: o 

colorido – a luminosidade feita de amarelos terrosos, verdes e azuis – é simplificado ao mesmo tempo e 

que mantém-se m tom geral bastante aberto. Em outras palavras, eliminam-se os intervalos de cor de 

matiz vermelha, ao mesmo tempo em que não se opta por acentuar contrastes de luz e sombra, nem por 

efeitos de contraluz. A saturação é controlada de forma a não ocorrerem oposições demasiadamente 

vivas. O resultado é um clareamento geral da pintura [...] Se compararmos a obra com o Descanso da 
Modelo, ou a Fuga para o Egito, também de paleta clara e algo vibrante, podemos notar que esse recurso, 

no caso dos caipiras, visa iluminar ainda mais fortemente a cena" (PITTA, 2013, p. 271). 

 
246

 "A obra Amolação Interrompida (PESP, 1894) se insere na seleção do momento fecundo ligado a um 

breve instante de descanso, para em seguida retornar ao trabalho. [...] Almeida Júnior irá preferir um 

instante de interrupção e/ou de pausa com ênfase em captar expressões, formas e como contraponto na 

ação de trabalho, seja em temas caipiras, seja no cotidiano dos chamados ilustres e no do próprio pintor" 

(LOURENÇO, 2007, p. 132). 
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Figura 04. José Ferraz de Almeida Jr. (1850-1899). Amolação interrompida, 

1894. Óleo sobre tela, 200 x 140 cm. São Paulo, PESP. Fonte: Site da PESP. 

 

Na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro
247

, em artigo tratando da Exposição 

Geral de Belas Artes no ano de 1894, encontramos a seguinte observação acerca dos 

caboclos de Amolação Interrompida (Figura 01) e Caipira Picando Fumo (Figura 02): 

 

A Amolação interrompida e o Picador de fumo [...] são trabalhos de 

uma certa importância, mas não se pode afirmar que representem um 

progresso sobre outros que o ilustre artista produziu anteriormente 

[...]. Há qualidades fortes de composição nestas duas figuras, mas há 

também um defeito de origem: foram feitas no atelier e representam 

efeitos que só na viva luz do sol se podem obter. (JORNAL GAZETA 

DE NOTÍCIAS, RIO DE JANEIRO, 24 DE OUTUBRO DE 1894). 

 

                                                             
247 Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 24 de outubro de 1894, p. 2, disponível em 

www.dezenovevinte.net, acesso em 04 de janeiro de 2013. 
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A crítica paulista à obra de Almeida Jr. vê nele essa construção da 

identidade local
248

 filia-se às percepções do crítico português Ramalho Ortigão, como 

muito bem aponta Pitta (2013, p. 30), que lembra que ao compreender a produção dos 

pintores portugueses como prática de afirmação da identidade nacional lusitana, o 

crítico entrevê um compromisso com a pátria fundadora. A crítica brasileira pinta 

Almeida Jr. da mesma forma. Vê-se, pois, que a dita brasilidade latente
249

 da obra de 

Almeida Jr., posteriormente resgatada pelos modernistas paulistas
250

, começou a ser 

destacada e construída ainda em seu tempo
251

. De fato, embora educado a partir de 

certas convenções, Almeida Jr. usou essas tradições em sua produção pictórica de forma 

bem particular, mesmo que não fosse única, desenvolvendo técnica própria recebida 

positivamente pelo público, pela crítica e pelos ocupantes do poder
252

.  

                                                             
 
248 "[...] Ramalho e os artistas portugueses compreendiam a pátria como paisagem, mas também um 

conjunto de experiências econômicas, sociais e religiosas, sobretudo das comunidades aldeãs. Os campos 

'forneciam os motivos naturais e humanos de iconografias facilmente reconhecíveis e, muitas vezes, de 

matriz identitária que os pintores tornavam pinturas, carregadas de memórias e afetos nostálgicos'". 

(PITTA, 2013, p. 30). 

 
249 Acerca dos comentários de Lourenço sobre a pequena produção relacionada à temática do negro, 

podemos divisar  mais uma vez essa ligação de Almeida Jr. primeiro à identidade de São Paulo e só então 

à do Brasil: "poderia supor-se que Almeida Júnior desejasse conquistar o estatuto de um pintor do 

Império e depois da República. Assim, ao introduzir o negro, talvez visasse situações nacionais e não 

meramente paulistas, sendo indispensável então adotar conteúdos encontrados em todo o país" 

(LOURENÇO, 2007, p. 96). 

 
250 "Ortigão também oferece aos paulistas um modelo de crítica que enuncia seus objetivos e predicados 

de um lugar que se considera, em termos culturais, deslocado ou em descompasso com os centros 

produtores de cultura, mas que procura reverter essa situação e apresentar-se como um interlocutor 

decisivo num cenário local e nacional, mas também em relação ao cenário internacional." (PITTA, 2013, 
p. 30).  

 
251 Segundo lembra Pitta (2013, p. 31-32) os debates acerca de uma "escola brasileira de pintura" têm "na 

figura de Manuel Araújo Porto Alegre um de seus principais agitadores". Ela também ressalta que a esse 

debate era cara a expectativa de que a arte aqui produzida fosse atenta às "especificidades locais, ao 

passado, à história" e que deveriam "construir o país enquanto uma identidade nacional". Ao longo de 

todo o século XIX essa discussão vai sendo fomentada e o final deste contempla a Proclamação da 

República e uma necessidade urgente de determinar o que seria a identidade do Brasil. "As belas artes não 

ficavam alheias a essa preocupação e eram chamadas a participar na construção desse processo. A 

questão nacional, na arte, impelia, assim à definição do conjunto de manifestações que conferiam, ou 

deveriam conferir, um lastro comum ao que se produzia em termos artísticos no Brasil, além de contribuir 
para a sua consolidação enquanto nação, em suma, sua modernização." (PITTA, 2013, p. 45). 

 
252 O pintor, ao contrário de grande parte de seus colegas, não só obteve reconhecimento em vida como 

manteve esse status, podendo produzir além dos regulamentares retratos que permitiam o seu sustento, 

uma miríade de obras de arte aplaudidas pelo público, adquiridas pelos Museus e pela elite, retomadas 

pelos modernistas e que até hoje constroem o imaginário nacional e influenciam novas gerações de 

artistas e de expectadores, estes próprios edificando suas impressões acerca da obra de Almeida Jr. a 

partir de seu lugar no mundo. É o que aponta Lourenço (2007, p. 51): "ao contrário de tantos artistas 

atuantes no fechar do século XIX, incompreendidos por seu tempo, Almeida Júnior, antes mesmo de ir 
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Há vários Almeidas Jr., seja pelas percepções de terceiros, seja por opiniões 

do próprio artista que chegaram até nós, seja pelos registros de jornais e revistas, a 

fortuna crítica acerca da sua produção. No Processo Crime podemos visualizar também 

mais um Almeida Jr., e o homem que se revela a partir de tantos documentos é, ainda 

assim, um homem cheio de mistérios, cheio de reticências. 

 

2.2.2. O réu: um homem bom. 

 

INSUPORTÁVEL. O sentimento de um acúmulo de 
sofrimentos amorosos explode neste grito: ―Isso não 
pode continuar‖. 

Roland Barthes 
 

Foi assim que a Gazeta de Notícias estampou a morte do pintor ituano na 

edição de 14 de novembro de 1889: 

 

O pintor Almeida Júnior acaba de ser assassinado a facadas no Hotel 
Central de Piracicaba pelo fazendeiro José de Almeida Sampaio. [...] 

Homens como Almeida Júnior não representam somente a própria 

pessoa, mas tudo que de mais precioso possa encerrar uma comunhão 
de homens, tudo que possa enobrecer um país perante a humanidade e 

torná-lo respeitado e querido (LOURENÇO, 2007, p. 24).  

 

Eis a grande dúvida: como o assassino de um homem que representava tudo 

de mais nobre e belo, respeitado e querido foi absolvido? Como o homem que matou a 

sangue frio aquele que tinha caráter suave, candura excepcional, educação esmerada e 

trato delicadíssimo
253

 quedou-se livre? Quem era José de Almeida Sampaio? Em sua 

oitiva durante a apuração do crime (LOURENÇO, 2007, p. 314-315), declarou "chamar-

se José de Almeida Sampaio de trinta e oito anos de idade, casado, lavrador, filho de 

Vicente Sampaio Góes, natural de Indaiatuba e residente em Rio das Pedras, sabendo ler 

e escrever". Segundo seu neto, Zito Pereira Mendes (FUKUDA, 2010), ele era "um 

homem de bem, digno, trabalhador e respeitabilíssimo". Seu sobrinho-bisneto, Luís 

Gastão Paes de Barros Leães, assim o descreve, comparando seu físico e seu 

temperamento aos de Almeida Jr.: "Um pouco mais expansivo, talvez? Baixo também, 

                                                                                                                                                                                   
estudar na capital do Império, Rio de Janeiro, já deixa obras na casa de homens públicos de proa na 

sociedade ituana". 
253 A Gazeta de Notícias de 14 de novembro de 1899 lamentou a morte de Almeida Jr.: "[...] a quem teve 

ensejo de conhecer o caráter suave, a candura excepcional, a educação esmerada, o trato delicadíssimo 

desse artista, que era amado e respeitado por todo, que tinha a virtude invejável de afastar de si qualquer 

sentimento que não fosse de amizade e de simpatia"(LOURENÇO, 2007, p. 24). 
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mas atarracado e bem mais forte, tinha a polidez e a reserva de sua gente, sem deixar de 

ser o que de fato era: um agricultor, rude e determinado, pioneiro no avanço dos 

cafezais pela 'Boca do Sertão', como era conhecida a zona de Itu em direção a 

Piracicaba" (LEÃES, 2013). Ele era um homem bom, como mostra o subtítulo. Não 

porque aqui se conclui que ele foi inocente e pretende-se uma defesa, tampouco entre 

aspas, tentando transparecer uma ironia que o condenaria sem mais palavras, mas 

simplesmente porque quando se fala em criminoso passional, essa ressalva é constante: 

o passional é um homem bom que, em um momento de intensa paixão, em um deslize, 

comete um crime, e que, portanto, não deve ser punido como um criminoso comum, não 

deve ser excluído da convivência social: 

 

Enrico Ferri dividia as paixões em sociais e antissociais, e entendia 
que as primeiras, por beneficiarem a convivência em sociedade, 

deviam ter suas penas atenuadas. As paixões antissociais, por sua vez, 

eram responsáveis pela destruição dos melhores valores morais que 

construíam uma comunidade" (FERRI apud BORELLI, 1999, p. 25). 

 

É importante lembrar, também, que Sampaio era homem de grande prestígio 

social
254

, e como Almeida Jr. estava ligado
255

 à rica e influente família Arruda Botelho, 

"cujas primeiras atividades estiveram ligadas à produção do açúcar e posteriormente, ao 

café" (RIBEIRO, 2012, p. 60). E, houve um tempo, também de grande fortuna
256

 – que 

na ocasião do crime já se encontrava perdida
257

. Era o marido traído de Maria Laura, a 

amante de Almeida Jr. Era pai de cinco filhos
258

. Era amigo do artista
259

. Esse homem 

                                                             
 
254 Os próprios jornais da época tornaram isso claro: "Só sabemos que o autor do crime chama-se José de 

Almeida Sampaio, é um fazendeiro em Rio das Pedras e membro de importante família do nosso Estado." 

Correio Paulistano, São Paulo, 14 nov. 1899, 4ª col., p. 1. (LOURENÇO, 2007, p. 23). 

 
255 Consta da árvore genealógica dos Arruda Botelho: "Vicente Sampaio Góes, casado com Gertrudes de 

Almeida Taques, filha do capitão-mor ouvidor João de Almeida Prado Sobrinho e de Maria Corrêa Leite. 

Tem os filhos [...] José de Almeida Sampaio, casado com Maria Laura, filha de Baldoino do Amaral 

Gurgel e de Laura, esta filha de José de Arruda Leite Penteado e de Izabel Maria Paes[...]" (LEME, 1999, 

p. 104). 

 
256 Fukuda (2010) informa que José Sampaio já administrava as fazendas de café de sua família quando 

foi encarregado da fortuna de Maria Laura.  

 
257

 Sampaio deixa isso claro em seu depoimento, e também se pode encontrar essas afirmações ao longo 

de outros depoimentos. Há, ainda, a informação de Leães (2013), que declara que Sampaio pretendia 

procurar seus credores hipotecários para obter prorrogação de prazo para pagamento de suas dívidas.  

 
258 Zilda, Renato, Fausto, Maria Laura (Laurita) e José (Zezé) (FERRARI, 2010). Como é apontado em 

outras notas ao longo desse trabalho, há afirmações de que os dois filhos mais novos, Laurita e Zezé, 
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de família, bom, trabalhador, esfaqueou seu amigo na porta de um hotel e deixou-o 

morrer na sarjeta. Por quê?  

Desde as Ordenações Afonsinas
260

 listavam-se uma série de punições para 

os casos de adultério, dentre as quais o açoite com "senhas de capela de cornos" (ou 

seja, apanhar com uma guirlanda de chifres na cabeça) para o marido que consentisse 

que sua mulher cometesse adultério. Embora em 1890 as ordenações já não regessem 

mais a legislação penal brasileira, socialmente a obrigação do marido de punir o 

adultério assegurando sua honra perdurava. À luz dos valores da época, a atitude 

tomada por Sampaio era não só a esperada, como a exigida, uma vez que, como lembra 

Franco (1997a, p. 51) somente esse revide seria aceitável perante a sociedade que 

presenciara situação que colocava em dúvida atributos pessoais de Sampaio, não havia 

outro recurso hábil a garantir o seu lugar na sociedade. 

É essa a razão pela qual no final do século XIX (e por muito tempo depois 

disso) o passional era desculpado por ter agido tomado pela paixão, pelo arrebatamento, 

porque nada de pior havia do que ser visto como um corno (DEL PRIORE, 2006, p. 

188). Luiza Eluf (2002, p. 111) explica que embora todo crime seja passional de alguma 

forma, pois resulta da paixão no seu sentido mais amplo, juridicamente são chamados 

de passionais os crimes cometidos em razão de relacionamento sexual ou amoroso. 

Portanto, o homicida era passional quando agia imbuído de uma paixão social, 

declarando defender os princípios da família, a honra, o bom nome - dele, o dono da 

mulher e dela, a guardiã do nome da família, cometendo um crime tomado por 

sentimentos intensos - ira, ciúme, inveja. 

A honra de Sampaio não lhe pertencia, pertencia à Maria Laura, a guardiã 

do bom nome da família. Nos ombros dele repousava o direito/dever de exigir o 

comportamento impecável da esposa
261

. É como reverbera Mariza Corrêa (1983, p. 

                                                                                                                                                                                   
seriam filhos de Almeida Jr., e não de Sampaio, informação essa corroborada pelas cartas que Maria 

Laura escreveu ao amante.  

 
259 "José de Almeida Sampaio, o Juquinha, era conterrâneo, primo e amicíssimo de José Ferraz de 

Almeida Júnior, e muito o ajudara quando este último retornou do estrangeiro e se instalou em Itu, antes 
de se transferir para São Paulo. Quando ia à capital, Juquinha frequentava a casa do primo, a quem pedira 

que acolhesse seu filho Renato.[...] Juca gostava da companhia do primo famoso, onze anos mais velho 

que ele, então com 38 anos; naquele parente encontrava a figura paterna atenuada pela camaradagem e 

aureolada pela notoriedade. Oriundos do mesmo rincão interiorano, compartilhavam afinidades, davam-se 

bem e eram íntimos. A crônica da cidade, mesclada à história de ascendentes comuns, lhes proporcionava 

assuntos para conversas infindáveis, às quais se somavam as confidências do pintor[...]" (LEÃES, 2013). 

 
260 O texto integral está disponível no site da Universidade de Coimbra, Portugal.  
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192), "o dever mais enfatizado nesses casos tem sido o da fidelidade da mulher ao 

homem [...] sua possível infidelidade absolvendo ou atenuando o ato agressivo 

cometido pelo acusado". E arremata: "esse dever da mulher corresponde a um direito do 

homem que pode, além de exigir o seu cumprimento, punir o seu não cumprimento".  

Há nos autos notícia de que a discussão entre a vítima e o acusado teria 

ocorrido em razão de divergências monetárias. Sampaio, em dificuldades financeiras, 

teria em Almeida Jr. um credor. No processo há, inclusive, uma carta de Sampaio a 

outros credores, pedindo dilação de prazo de uma promissória que seria executada. Mas 

o próprio assassino, ao narrar o fato, vinculou a sua atitude ao fato de ter encontrado as 

cartas de Maria Laura (1871-1913) a Almeida Jr. (1850-1899):  

 

[...] que, no entanto, ao examinar as cartas foi surpreendido com o 

conteúdo delas, a qual revelava a existência de relações ilícitas entre a 
mulher dele interrogado e Almeida Júnior; que alucinado com essa 

relação saiu da casa de Almeida Júnior, seguindo (ou vagando) algum 

tempo pelas ruas de São Paulo [...] (LOURENÇO, 2007, p. 327). 

 

O marido traído voltou ao interior, comandando, por telegrama, que sua 

família o encontrasse. A esposa, acompanhada dos filhos e da cunhada, fez como 

ordenado, mas chegou também em outra companhia que, segundo o próprio Sampaio, o 

surpreendeu
262

: Almeida Jr. Não por amor, ou por dinheiro, mas em nome da honra 

enxovalhada, o marido traído, munido de um punhal, atingiu a vítima. Em suas 

palavras, assim se deu o fato: 

 

[...] vendo Almeida Júnior ficou alucinado e dirigindo-se a este 

puchou pela sua faca, puchando também Almeida Júnior por outra que 

consigo trazia; que isso se passava no corredor do hotel e que ato 
contínuo ele interrogado cravou sua faca em Almeida Júnior caindo 

sobre este na calçada existente na frente do hotel. (LOURENÇO, 

2007, p. 326). 

 

Sampaio foi preso em seguida e, encarcerado, aguardou o desenrolar das 

investigações e seu julgamento, que se daria no ano seguinte, 1900. De tudo o que se lê 

no processo, vê-se que ele aceitou muito calmamente o seu destino. Provavelmente 

                                                                                                                                                                                   
261

 "O peso dessa reputação era muito importante, tanto que qualquer conduta equivocada, ou suposta 

conduta equivocada, era severamente punida" (DEL PRIORE, 2006, p. 221).  
262 "O cunhado Ladislau lhe informara que o pintor havia se ausentado; deixara o menino a seus cuidados, 

encarregado de comunicar ao pai que abandonara a capital em razão da peste bubônica que se alastrava na 

cidade; dirigira-se à fazenda Boa Esperança, onde pretendia demorar-se um dia em visita à família de 

Juca, para depois partir para São Pedro, onde almejava permanecer por um tempo" (LEÃES, 2013). 
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porque fez o que era esperado de um homem naquela situação e defendeu a sua honra, 

manchada pela esposa diante de todos os seus conhecidos.  

 

2.2.3. A informante: guardiã da família e da honra 

 

Uma moça de família honesta era ingênua e 

transparente; seus pensamentos e atos eram totalmente 
previsíveis. Ela, por exemplo, nunca iria manter 
relações sexuais extraconjugais, a menos que fosse 
forçada ou ludibriada. 

Sueann Caufield 

 

Maria Laura perdeu os pais ainda criança, e foi criada pelo avô materno que, 

muito idoso, ao vê-la atingir os 12 anos de idade nomeou-lhe como tutor José de 

Almeida Sampaio, além de prometê-la a ele em casamento (FERRARI, 2010). É 

importante lembrar que, como destaca Michelle Perrot (1991, p. 137), no mundo do 

século XIX o casamento não era uma questão pessoal decidida entre apaixonados, era 

negociação familiar
263

 conduzida por parentes, amigos ou pessoas próximas aptas para 

tal
264

, a fim de assegurar o melhor acordo possível para aquele que era um dos 

"negócios mais importantes que uma família tinha de resolver"; ao ser prometida em 

casamento para um homem de boa família, boa situação, a filha levava aos seus mais 

recursos, não só financeiros, mas também sociais (HUFTON, 1991, p. 25). 

Essa escolha levava em conta pontos muito mais práticos do que os 

sentimentos entre os interessados, pois era por meio dessas alianças entre famílias que 

se estabelecia ampla e unida rede de parentesco, integrando grupos com os mesmos 

interesses que pretendiam construir um sistema de dominação socioeconômica 

(FRANCO, 1997a, p. 44). O casamento de Maria Laura e José Sampaio, cuja dinâmica 

se entrevê nas lembranças dos descendentes
265

 e nas linhas do processo, especialmente 

                                                             
 
263 Lévi-Strauss (1954, p. 546) aponta que a permanência do grupo social é garantida pelo sistema de 

parentesco: a escolha do cônjuge e a construção dos laços de sangue.  

 
264 "[...] o casamento interessava à solidariedade e à integridade dos grandes grupos de parentesco nos 
quais se apoiavam a ordem social, a economia, a política, e a própria realização pessoal dos indivíduos. 

As crônicas históricas, o folclore, a literatura de ficção, a documentação judiciária não deixam dúvidas a 

respeito, muito embora também registrem as resistências e as insubmissões que o amor romântico sempre 

ofereceu ao casamento arranjado pelos pais sem a anuência prévia dos futuros cônjuges." (AZEVEDO, 

1986, p. 7). 

 
265 Segundo Diva Pereira Mendes (FERRARI, 2010), neta de Maria Laura e Juca Sampaio, o 

relacionamento deles não era feliz; o marido não dava a devida atenção à sua jovem esposa, além de se 

dedicar aos jogos e divertimentos com outras mulheres. Zito Pereira Mendes (FUKUDA, 2010), neto de 
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as cartas de Maria Laura
266

, era o retrato da dominação patriarcal
267

 da época. A vida 

pública era dos homens, e eram também deles os poderes domésticos, pois esse espaço 

era muito importante para ser deixado a mercê da natureza fraca das mulheres 

(PERROT, 1991, p. 124 - 125).  

Maria Laura, apenas uma criança, obedeceu às ordens de seu avô, casando-

se com seu tutor, na conformidade dos costumes de meados do século XIX. Esse tipo de 

relação se encaixa na descrição de León Rabinowicz sobre traições nos casamentos do 

século XIX: 

 

O adultério em si nada tem de anormal ou extraordinário. Está tão 

intimamente ligado ao casamento na época que passa, que seria difícil 

separá-los. [...] As causas são muitas, e não nos compete estudá-las, 

basta enumerar a desproporção de idades entre marido e mulher, o 
casamento forçado, os defeitos do marido, o temperamento vivo da 

mulher, etc. A culpa pertence, frequentemente, à mulher, mas é 

absolutamente verdadeiro que os culpados são, sobretudo, os homens; 
um grande número entre eles recorda estranhamente o tal macaco de 

Cassan (cuja história nos é contada por Balzac, em Fisiologia do 

Casamento), que um dia se apoderou do violino do dono e, não 
podendo tirar dele sons melodiosos, despedaçou o instrumento. 

(RABINOWICZ, 2007, p. 111 - 112). 

 

Em nome da coesão familiar eram sufocados desejos pessoais, o que 

acarretava, muitas vezes, em insurreições contra os casamentos arranjados, numa 

situação de drama romântico que acabava em crime passional (PERROT, 1991, p. 133). 

Roberto Lyra (1938) chegou a ponderar que esse tipo de conflito dava-se por ser a 

mulher "a eleita e não a eleitora". O casamento arranjado tinha como ideal uma união 

racional, razão pela qual a mulher deveria opinar sobre o acordo. Sua falta de atuação 

no contrato era uma das razões pelas quais essas uniões desembocavam nos crimes 

passionais, "tinha-se o domínio da emoção, que era responsável pelo início de um 

                                                                                                                                                                                   
Maria Laura e Juca Sampaio, por sua vez, conta que seu avô era tutor de sua avó desde os seus 12 anos de 

idade e que os dois se casaram quando ela atingiu a puberdade, aos 14 anos, e pondera que sendo ela uma 

criança e ele um homem adulto, ela nunca se apaixonou por ele.  

 
266 A moça demonstrava horror e desprezo pelo marido: "[...] agora a peste inútil e imundo, diz que vai 

pedir rebate de todos os credores [...] eu sofro demais me ver sobre a direção de um coisa tão inútil, sobre 

a vontade de um nojento que cada vez mais odeio, Meu Deus, quando me verei livre de semelhante peste 

[...]" (LOURENÇO, 2007, p. 329). 

 
267 "A vida urbana no inicio do século XIX praticamente inexistia no Brasil, então um enorme país rural. 

[...] A chamada família patriarcal brasileira, comandada pelo pai detentor de enorme poder sobre seus 

dependentes, agregados e escravos, habitava a casa grande e dominava a senzala" (D‘INCAO, 2000, p. 

223). 
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casamento infeliz e dos resultados desastrosos do adultério e do crime passional" 

(BORELLI, 1998, p. 41).  

A história de Almeida Jr. reflete essa realidade e, pintada com as cores da 

honra e da paixão, ficou registrada também nas interpretações dos seus quadros, nas 

releituras de suas obras por outros artistas e nas linhas de um processo crime que 

terminou com o Tribunal de Júri determinando a absolvição do acusado. Hoje o direito à 

vida se sobrepõe à honra, e os cônjuges têm responsabilidades iguais no casamento, 

fazendo com que a utilização da alegação de "legítima defesa da honra" decaísse, mas 

no final do séc. XIX a situação era diferente. Maria Laura era a guardiã do bom nome 

da família e a ela pertencia a honra de Sampaio. A ele pertencia o dever de exigir o 

comportamento impecável da esposa, pois o peso de sua reputação
268

 era inestimável, e 

o impulso da paixão irresistível. De fato, àquele tempo, mais do que ser honrado era 

preciso ser reconhecido como tal; sem a aquiescência pública a honra perdia seu 

valor
269

. 

É importante trazer a baila algumas características da sociedade brasileira do 

fin du siècle, que valorizava a aparência (BORELLI, 1999, p. 45), buscava a 

moralização e a higienização da população. Pretendia-se construir uma ideologia 

positiva do trabalho, e a ideia contava com veemente apoio do Poder Judiciário, como 

se infere das reformulações introduzidas pelo Código Criminal de 1890. Referido 

Código normatizou o comportamento sexual em seu Título VIII, ―Dos Crimes Contra a 

Segurança da Honra e da Honestidade das Famílias e do Ultraje Público ao Pudor‖, 

tratando dos crimes de defloramento, estupro e adultério, entre outros. 

O art. 279 do Código Penal de 1890 previa que a mulher que cometesse 

adultério seria punida com um a três anos de prisão. O homem, por sua vez, só 

incorreria nessa pena se tivesse concubina teúda e manteúda. O tratamento desigual 

entre os sexos, comum na sociedade, repetia-se na lei, uma vez que o adultério feminino 

era punido a partir apenas do simples fato de ter acontecido, enquanto que o masculino 

                                                             
268 "Num certo sentido, os homens eram bastante dependentes da imagem que suas mulheres pudessem 
traduzir par ao restante das pessoas de seu grupo de convívio. Em outras palavras, significavam um 

capital simbólico importante, embora a autoridade familiar se mantivesse em mãos masculinas do pai ou 

do marido" (D‘INCAO, 2005, p. 229). 
269

 "Em outras palavras, a honra é pública, supõe a projeção do indivíduo para além das relações 

familiares e o reconhecimento de seu valor na esfera do Estado. A construção desta esfera pública de 

significação variou de sociedade para sociedade. Nas sociedades ibéricas ou delas derivadas, que são o 

objeto de nosso maior interesse, o papel da Igreja foi determinante para a 'publicidade' da honra" 

(DÓRIA, 1994, p. 52). 
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tinha requisitos para se caracterizar. Jurista do final do séc. XIX, Francisco José 

Viveiros de Castro argumentava que a legislação criminal assumia papel civilizatório, 

incutindo no homem a responsabilidade pelos seus atos e o respeito à honra da mulher, 

em uma "vitória das idéias morais sobre a brutalidade dos instintos" (CASTRO apud 

JUNIOR, 2005, p. 2).  

 

2.3. O processo imerso em uma cultura de violência: sintomas nos traços da obra de 

Almeida Jr. 

 

A violência é uma questão de poder. As pessoas se 

tornam violentas quanto se sentem impotentes. 
Andrew Schneider 

 

Problematizar os atos de violência a partir da vida, morte e obra de Almeida 

Jr. foi o caminho escolhido para entender as tensões e relações entre homens e mulheres 

do interior de São Paulo na última parte do séc. XIX. E essa violência, ao ser localizada 

no interior das relações, aparentemente amigáveis, desmente a visão de passividade que 

se tem do período, reforçada por uma visão da própria produção do artista, na qual se vê 

os retratos dos caipiras apenas como um reflexo de uma vida de passividade e paz. 

Nilo Odália (2001, p. 13) aponta que o viver em sociedade sempre foi um 

viver violento. Sergio Adorno (2010), por sua vez, lembra que quando se fala em 

violência fala-se em "modalidades do emprego, não consensual ou legitimado, do uso 

da força para impor a vontade de uns contra outros, mediante recurso de meios 

determinados, inclusive força física". E que, portanto, a definição de violência depende 

de "contextos sociais, dos meios empregados, da natureza das relações sociais em 

conflito ou dos objetos em litígio" (ADORNO, 2010)
270

. Imposta pelo meio ou parte do 

homem, não importa, fica claro que a violência fez parte da vida de Almeida Júnior. 

Mas teria ela sido presente somente em seus instantes finais? A produção do autor 

demonstra que não. A breve análise de obras que retratam homens pobres do mundo 

rural no final do século XIX, como as já citadas Caipira Picando Fumo (Figura 03), 

Amolação Interrompida (Figura 04) e Caipiras Negaceando (Figura 02), aponta que a 

violência acompanhou de certa forma, o artista por muitos anos.  

                                                             
270 No que é corroborado por Michaud (1989), para quem a violência é tão somente aquilo que cada 

sociedade considera como tal e, portanto, varia de um momento histórico, de uma cultura e de uma 

sociedade para outra. 
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Naquele mundo de práticas tão truculentas (castigos corporais, 

espancamento de crianças e mulheres a título de correção/educação), a violência 

entremeava o viver de forma natural, passando quase despercebida, ou melhor, sendo 

prática rotineira, comum; "a violência constituía um ethos, que atravessa as relações 

sociais, fossem verticais ou horizontais, fossem entre estranhos ou próximos, entre 

amantes, parentes ou inimigos" (VELLASCO, 2005). 

Mas como verificar os sintomas dessa violência nas imagens que ora são 

analisadas? Georges Didi-Huberman (2005), para quem o sintoma é a experiência do 

visível, e a imagem, a uma só vez, crise e sintoma, enfatiza que a característica 

sintomática das imagens deve ser analisada usando documentos contemporâneos à 

produção destas, e utiliza o conceito de sintoma para apontar o poder da imagem em 

quebrar o curso dos acontecimentos, e o mesmo autor lembra (DIDI-HUBERMAN, 

1998) que as imagens trazem ao nosso conhecimento uma multiplicidade de tempos
271

 

que mistura passado e futuro
272

.  

Portanto, partindo do princípio que as imagens têm o poder da memória e 

dialogam com diversas temporalidades, ao tomarmos os sintomas nas imagens de 

Almeida Jr., o que veremos? As imagens de Almeida Jr. não so falam de um passado de 

violência, mas apontam para um futuro violento inscrito em seu cotidiano, no qual os 

códigos sociais acabariam por influenciar sua vida e morte, sua produção e a releitura de 

suas telas na contemporaneidade. A produção do pintor, no que tange aos caipiras, traz 

visualizações do cotidiano no século XIX, mostrando os homens do interior em 

momentos comuns do seu dia a dia, inseridos na natureza que os cercava e que fazia 

parte deles enquanto indivíduos. O que os cerca, o que a eles interessava e pode ser 

entrevisto nesses momentos eternizados nos quadros, a indumentária, as armas, em 

conjunto com o que consta dos autos do processo-crime, fonte rica para entender o 

                                                             
 
271 São imagens que sobrevivem e que se movimentam, emaranhados de temporalidades, "ficamos diante 

da imagem como diante de um tempo complexo" (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 34). A imagem não é 

inerte, ela é puro movimento, é energia que Huberman tenta decifrar, tendo como lente o "método" 

warburguiano. O pathos se transmitiu nesses gestos, que revelam os sintomas das inconsciências de 

outros tempos marcados nas tintas, no movimento. As ondulações e contorções são fundamentais para 
essa leitura sintomal, para essa erupção de memórias de tudo e de sempre, em uma relação tensional, 

baseada na violência primordial que marca a existência de tudo e de todos. 

 
272

 Thierry Duvé, por sua vez, fala de sintoma e intuição, ambos presentes na obra de arte, que é, ao 

mesmo tempo, sintoma de uma situação histórica e intuição de uma teoria da arte que está se formando e 

está contida na obra, e arremata: "Por que podemos representar Shakespeare ainda hoje? Porque existem 

efeitos retardados de Shakespeare que só vemos hoje. [...] nele ecoa a situação política atual, 

[...]encontramos atualidade nos personagens de Lady Macbeth ou Hamlet e, então, tiramos algo de novo 

de Shakespeare" (DUVE, 2007). 
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funcionamento da sociedade pintada por Almeida Jr.. Mas não podemos considerar as 

imagens tão somente como um testemunho de um tempo, mas sim como uma 

ferramenta que permite visualizar um tempo nos dias de hoje, não com a intenção de 

anacronicamente explicar a época com a nossa visão, mas de entender como o que se 

passou nos últimos anos do séc. XIX influenciou nas perspectivas e aspirações da 

sociedade contemporânea, e o ângulo mais visível é justamente o das releituras de obras 

do ituano. 

 

2.3.1. O gestual da violência 

 

Olha a faca! Olha a faca! 
Olha o sangue na mão! Ê, José! 

Gilberto Gil 
 

Os caipiras que Almeida Jr. retrata
273

 movimentam-se: eles caçam, amolam 

e até mesmo nos momentos de descanso picam. Como eles se movem, como eles lidam 

com seus instrumentos de trabalho, isso também é parte do que eles são. Como aponta 

Coli (2005, p. 102), se os caipiras estão sempre associados a uma ação, os gestos deles 

são muito importantes
274

 e "tanto quanto os gestos, ou mais do que eles, o instrumento 

utilizado adquire proeminência". Frisa que, por "evidentes razões culturais" a faca que 

ocaipira porta pertence àquele fragmento de cenário, integrando-se "na coerência entre o 

personagem e o seu meio". (COLI, 2005, p.100).  

 

                                                             
 
273 Sempre é importante lembrar: Almeida Jr. era um homem do interior que retratava o seu mundo de 

origem não só com as percepções de quem lá nasceu, mas também com as visões de quem lá deixou de 

viver. "Ao nascer, a todo indivíduo humano é oferecida a cultura específica de seu momento histórico e 

de sua localização geográfica, como uma grande possibilidade que precisa ser internalizada e 

discriminada para ser usufruída e transformada. O que diferencia um sujeito de outro é que, nas vivências, 

atualiza-se a história para o presente, com a roupagem característica do momento histórico e das 

experiências pessoais" (BARISON, 1999). 

 
274 Gilda de Mello e Souza (2007) argumenta que a brasilidade da obra de Almeida Jr. está profundamente 

ligada ao modo como seus caipiras se movimentam. Para ela, há uma "dinâmica dos gestos" que é 
inerente a "técnicas corporais brasileiras". Mello e Souza aponta que "[...] nada o fará esquecer – nem a 

estadia na Europa – a experiência do menino de fazenda do interior paulista, que se gravara na memória 

de seu corpo [...]" (MELLO E SOUZA, 2007, p. 255 – 265). Fernanda Pitta, por sua vez, ao analisar esse 

trecho da obra de Mello e Souza diante da fortuna crítica e da produção de Almeida Jr., entende que "[...] 

é possível contrapor essa interpretação com o argumento de que essas qualidades de observação, 

sobretudo a relativização dos códigos tradicionais de representação corporal, são componentes de uma 

corrente artística específica, aquela associada ao realismo/naturalismo, que Almeida Júnior aprende e 

adota a partir de sua formação, não dados intrínsecos de sua 'personalidade' artística preservados a todo 

custo ao longo de sua produção" (PITTA, 2013, p. 94-95). 
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Se verificarmos todos os caipiras de Almeida Jr., vemos que o derrubador 

(figura 01), tem ao seu lado, no repouso, um machado; os caipiras caçadores (figura 02) 

estão armados de espingardas; o caipira que pica fumo (figura 03) o faz com um facão 

demasiadamente grande para o ato e o amolador interrompido (figura 04) tem um 

machado pendendo da mão em sua pausa forçada. Todos instrumentos referentes à 

atividade rural, a maior parte deles armas brancas
275

, ligados ao movimento do caipira, 

ou à falta dele. Um gestual de violência que se repete e se reflete.  

 

     
Figura 01. José Ferraz de Almeida Jr. (1850-1899). 

Derrubador Brasileiro, 1879. Óleo sobre tela, 227 x 182 cm. 

Rio de Janeiro, MNBA. Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural. 

 

 

   
Figura 02. José Ferraz de Almeida Jr. (1850-1899). Caipiras Negaceando, 1888. Óleo sobre 

tela, 281 x 215 cm. Rio de Janeiro, MNBA. Fonte: Site do MNBA. 

                                                             
 
275 Não havia à época, legalmente, uma definição para "arma" e, mesmo hoje em dia, "na aplicabilidade 

do conceito jurídico-penal de arma a situação não se resolve pela origem ou finalidade da arma, mas 

sobretudo, pelo espectro que esta representa na situação fática para cada infração com uso de arma" 

(PAGLIUCA, 2000). 
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Figura 03. José Ferraz de Almeida Jr. (1850-1899). Caipira picando fumo, 

1893. Óleo sobre tela, 202 x 193 cm. São Paulo, PESP. Fonte: Site da PESP. 

 

 

   
Figura 04. José Ferraz de Almeida Jr. (1850-1899). Amolação 

interrompida, 1894. Óleo sobre tela, 200 x 140 cm. São Paulo, PESP. 

Fonte: Site da PESP. 

 

Esses são indícios da naturalidade da violência do homem oitocentista no 

interior de São Paulo. Esses homens vivem em um cotidiano onde as armas são lugar 

comum. São necessárias, são partes do viver e do sobreviver. Não há como separar um 

do outro. Um homem do interior não sobrevive sem uma arma. Não sobrevive sem o 

machado porque não trabalha, não sobrevive sem a faca porque não se defende, não 

sobrevive sem a arma de fogo porque não caça. .  

Coli aponta isso com muito cuidado, não de forma tão direta, mas ao 

compreender que a calma retratada por Almeida Jr. em sua obra é enganosa. É preciso 

ver o que não se mostra, ou, segundo ele, "o visível e o invisível" (COLI, 2005, p. 105), 

é preciso entender o que está no gesto que o pintor retrata, interessar-se pelas "relações 
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culturais, pelos gestos, pelo meio, pelos objetos que as caracterizam" (COLI, 2005, p. 

105). Ora, se Almeida Jr. retrata o cotidiano desse homem que sobrevive nas fronteiras 

do sertão, como pode haver calma? Com placidez não se sobrevive.  

O derrubador, pintado de longe, com a natureza brasileira de memória, tem 

ao seu lado um machado-apoio, cuja lâmina se perde no solo, cuja violência se mistura à 

terra e é mera menção. A volta para o Brasil traz, consigo, a continuação desses retratos 

da gente do interior, caipiras que se movimentam e vivem cotidianos eivados de 

violência, nas armas que caçam e matam, nos machados que cortam madeira e cortam 

gente, nas facas que picam fumo e perfuram amigos traidores. Homens que poderiam ter 

a cara do Brasil, na penumbra da floresta ou no sol a pino, em uma mata de qualquer 

lugar ou um riacho tão paulistano, cotidianos violentos e brasileiros, retratos que forjam 

a identidade de um povo que ainda tentava estabelecer exatamente quem era. 

Os instrumentos de trabalho retratados nessas cenas regionais indicam um 

"caminho essencial" que leva à constatação da existência de uma "falsa paz" (COLI, 

2005, p. 107). O caipira é um homem grosseiro e forte, como lembra Monteiro Lobato, 

que muito explorou o universo rural do início do século XX, o homem incontaminado, 

grosso de casca, vai, sem normas, sem lei e sem arte, modificando a ferro e fogo, com a 

barbaridade de quem mata para viver, e arremata, dizendo que o Brasil é um caboclo 

empunhando um machado (LOBATO, 1959, p. 71).  

O que chama a atenção é a suavidade com a qual a violência se mostra, ela é 

tão comum, uma parte tão fundamental daquele cotidiano, que quase passa despercebida 

enquanto nos concentramos nas diversas cores e formas da estética de Almeida Jr., 

enquanto focamos nas inúmeras interpretações que somente as questões cotidianas ali 

retratadas já nos fornecem. Mas a visão aprazível é enganadora e esconde, no seu 

gestual tão cotidiano, inúmeras informações e constatações que a visualização do 

período a partir da violência nos traz; inclusive a de que essa violência não está 

relacionada à marginalização das pessoas, por exemplo, ela era "parte constitutiva e 

indissociável da forma como o mundo era percebido e aceito" (VELLASCO, 2005) e, 

mais do que isso "forma necessária e naturalizada das interações sociais" (VELLASCO, 

2005). 

Por meio da violência resolviam-se conflitos familiares, impasses sociais. 

Formavam-se relações de poder que eram incorporadas ao cotidiano, aceitas e 

legitimadas por dominantes e dominados (SILVA, 2007). Se essa violência era 

cotidiana, nada mais natural que Almeida Jr. ao retratar o dia a dia da vida no interior 
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paulistano do final do séc. XIX, a refletisse em sua obra. As armas faziam parte do dia a 

dia do morador dos sertões. Veja-se, por exemplo, a descrição do arraial de Canudos, 

apresentada por Euclides da Cunha no Capítulo V de "Os Sertões". Nela, Cunha conta 

sobre o crescimento desordenado de Canudos, a pobreza das choupanas que serviam de 

moradia aos sertanejos, o desconforto e a pobreza repugnantes. Pontua as armas 

existentes no local, e arremata, dizendo que de nada mais necessitava aquela gente: em 

um mundo de quase nada, abundavam as armas, facas, facões, espingardas, listadas uma 

a uma, cuidadosamente, na descrição: 

 

[...] o facão jacaré, de folha larga e forte; a parnaíba dos cangaceiros, 

longa como uma espada; o ferrão ou guiada. de três metros de 

comprido, sem a elegância das lanças, reproduzindo os piques antigos; 

os cacetes ocos e cheios pela metade de chumbo, pesados como 
montantes; as bestas e as espingardas (CUNHA, 1984, p. 85). 

 

Tal relato é indicativo, mais uma vez, da vulgaridade da violência no 

período. O sertanejo de Canudos, assim como o caipira de Itu, inseria-se em um mundo 

onde a violência era parte do viver. No livro Homens Livres na Ordem Escravocrata, 

Maria Sylvia de Carvalho Franco estuda a violência cotidiana, incorporada à vida do 

caipira paulista e tendo em vista o alegado por Franco, Jorge Coli (2005, p. 107) 

entende que Almeida Jr., como pintor, intuiu muito do que a sociologia viria a analisar 

um dia, ou seja, a violência latente no dia a dia do séc. XIX. As avaliações ali contidas 

permitem dimensionar o papel da violência na formação social brasileira. Esse cotidiano 

falsamente neutro cujos exemplos nas artes e na literatura se acumulam, também era 

visível nos jornais da época
276

. 

Norbert Elias buscou estabelecer uma relação entre estrutura social e 

estrutura mental a fim de mostrar como a civilização impôs limites ao instinto agressivo 

do homem e como os padrões de agressividade variaram ao longo da história (ELIAS, 

1999, p. 279/297). Na sociedade medieval, por exemplo, não havia qualquer freio 

político ou moral à agressividade do homem. A sociedade burguesa, por sua vez, era 

uma sociedade controlada, moderada, calculada, repleta de tabus sociais, com o 

monopólio da força física entregue às autoridades centrais.  

                                                             
276

 "A civilização entrando por esses sertões a dentro vai dia a dia destruindo a vida própria, com todos os 

seu aspectos: aos costumes patriarcais e primitivos sucede o artificialismo de uma vida agitada; a 

simplicidade ingênua, a bonomia alegre e descuidada da existência fácil transforma-se numa sagacidade 

calculada, na ambição nascente da luta pela vida, cada vez mais cheia de atritos" (FERNANDO X, 1896, 

p. 6). 

 



113 

No mundo do séc. XIX, a certeza da punição deveria ter força suficiente 

para desviar o homem do caminho do crime, o Estado era repressivo, mas combatia uma 

imagem violenta. A violência no séc. XIX é constitutiva da relação comunitária (COLI, 

2009, p. 103), mas Almeida Jr., ao retratar os caipiras, exceção feita à obra O Violeiro 

(PESP, 1899, Figura 05, Anexo 1), não os fez interagindo com outrem, até mesmo os 

homens caçadores de Caipiras Negaceando (MNBA, 1888) estão voltados, cada um, 

para a caça, não preocupados com o companheiro que compartilha o ato. Mas, ainda que 

solitários todos esses são reflexos de um tempo em que o cotidiano que nos parece 

neutro, mas é tenso, e as armas são a comprovação dessa alegação. O machado, o facão, 

a espingarda, portados com tanta desimportância são utilitários, é verdade, mas são 

também armas poderosas e letais. 

Vejamos, por exemplo, a faca de Caipira Picando Fumo que "é muito maior 

do que o preciso para picar fumo." (COLI, 2005, p. 104) e, na composição do quadro, 

"impõe-se numa latência ambivalente: instrumento pacífico ou arma de agressão." 

(COLI, 2005, p. 104). A faca complementa o homem, é sua extensão, tão grande para 

um trabalho tão delicado quanto o de picar fumo, é portada com competência e usada 

com graça, com prática, com a força exata.  

Essas imagens refletem de certa forma a observação de Vellasco (2005), 

para quem homens e mulheres, eles mais que elas, não importando a posição na 

sociedade, viam na violência física uma forma comum para solucionar problemas, para 

defender seus direitos e afirmar seus valores, "tais como honra, valentia e coragem, 

estes outros nomes da dignidade". 

No imaginário popular o caipira é uma criatura livre, despreocupada, até 

mesmo ingênua
277

. Esse perfil não se coaduna com um mundo violento, hostil. Mas o 

fato é que no mundo dos violeiros, negaceadores, amoladores e picadores de fumo, 

existia uma violência natural, inerente ao dia a dia, que não agredia ou atrapalhava o 

viver de então e que se reflete na quietude, que Coli define como efêmera, e a violência 

"sem melodrama" (COLI, 2000) tão presente nos gestos dos corpos que as tintas de 

Almeida Jr. desenharam. O corpo, "o primeiro e o mais natural instrumento do homem" 

(MAUSS, 2003) traz a violência no seu movimento, parte dele como era parte do dia a 

dia:  

                                                             
277 Para Martins (1975, apud CAMPOS) isso passa pela necessidade de afirmação da superioridade do 

movo de vida urbano sobre o rural. Culturalmente, isso se apresenta com construções de estereótipos 

negativos sobre o caipira, que seria um indivíduo ingênuo, preguiçoso, doente, rústico... 
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Veículo semântico pelo qual se evidencia a relação do homem com o 

mundo, o corpo nos permite desenvolver múltiplas leituras a partir de 

inúmeras formas de abordagem, tendo em vista sua mediação entre o 

sagrado e o profano, o limpo e o sujo, o feio e o bonito, a cor e o sexo, 
e uma infinidade de expressões simbólicas por meio das quais se pode 

apreender desde a vida ritual às mitologias que formam o imaginário 

do corpo no âmbito das culturas tradicionais e modernas. (ROCHA, 
2012, p. 81). 

 

Assim, se Almeida Jr. captou a violência sem drama, não o fez sem 

dramaticidade. E essa dramaticidade também permeia a vida em sociedade do séc. XIX, 

a vida de Almeida Jr. e, principalmente, a sua morte. 

 

2.3.2. Violência como chave de leitura em apropriações contemporâneas 

 

Violência ou violências dizem respeito a um universo 
de fatos e de representações não do que a ordem social 
pode vir a ser, mas de como ela é vivida na 
experiência concreta dos indivíduos. 

Maria Stela Grossi Porto 

 

Simon Schama (2010, p. 20) alerta que se deve ter cuidado para não 

confundir, romanticamente, arte com vida, pois uma não tem absolutamente nada a ver 

com a outra. Mas também pondera que, sabendo-se das circunstâncias da vida de um 

artista, é praticamente impossível analisar o conteúdo de sua obra sem a influência desse 

conhecimento. As alegações de Schama vão ao  encontro das ideias   de Jorge Coli 

(2010), quando este argumenta sobre a arte ser vista enquanto pensamento. Para este, 

quando um pintor produz uma obra, emprega elementos que constituem um pensamento 

objetivado e material, "pensamentos" sobre o mundo, sobre as coisas, sobre os homens 

que provocam comentários, análises, discussões, que se alteram conforme o analista. 

Assim, continua Coli, a obra de arte deixa de ser objeto e se torna sujeito pensante, 

autônoma em relação a seu próprio criador.  

Vê-se que razão lhes assiste ao observarmos algumas das releituras da obra 

do artista paulista, apresentadas na mostra Almeida Júnior Revisitado, realizada na 

Pinacoteca do Estado de São Paulo no ano 2000. O então diretor do Museu e curador da 

exposição, Emanoel Araújo, em entrevista ao Jornal Folha de São Paulo 

(MONACHESI, 2000), apontou duas importantes características da obra de Almeida Jr., 

a inovação de retratar o homem do campo e a questão da metáfora, referindo-se à 
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mitologia que envolve a história do pintor assassinado pelo marido de sua amante. Para 

Araújo, os artistas convidados a reinterpretar as pinturas de Almeida Júnior tentaram 

também explicar a metáfora. De fato, de todas as obras revisitadas, foi Amolação 

Interrompida (Figura 04) a que ganhou mais versões. Quatro artistas escolheram esse 

quadro. As releituras de Amolação Interrompida (Figura 04) e Amolação Interrompida, 

estudo (PESP, 1893), da autoria de Siron Franco (GoGo Brasil, 1999), João Câmara (O 

amolador, 1999), Percival Tirapeli (Obra sem título, PESP, 1984) e Alex Flemming 

(Vida Interrompida, PESP, 2000), são as que mais destacam a arma de potencial 

violência.  

Uma obra de arte é dona de possibilidades infinitas de interpretação. Ela tem 

significado para o seu autor, tem um significado inerente a ela e que não se confunde 

com a vontade de quem a fez, e, por fim, apresenta a cada um que a contempla, a chance 

de interpretá-la de forma pessoal, única, com cada sujeito sentindo-se ―[...] a si próprio 

do modo como ele é afetado pela sensação‖ (KANT, 2005, p.48). Mesmo os críticos, 

que contemplam a produção artística com olhar profissional, munidos de ferramentas e 

estudos preliminares, não estão imunes ao impacto e à importância do primeiro olhar. 

Nesse momento, quando obra e indivíduo se contemplam pela primeira vez, forjam-se 

impressões que vão ser a base de tudo o que se entende sobre aquela criação. Tendo-se 

em mente que, como aponta Didi-Huberman (2012, p. 19), "uma imagem é feita para 

ser vista por outrem", talvez - ou principalmente - por isso, muitas vezes críticos 

divirjam tanto sobre uma mesma peça. Talvez por isso hoje os nomes que ornam as 

paredes dos principais museus do mundo tenham um dia sido parte do Salão dos 

Recusados da ENSBAP
278

. 

Com Almeida Jr. não foi diferente, seja entre os críticos contemporâneos a 

ele, seja entre os posteriores, a análise da recepção de sua obra demonstra que há uma 

certa unanimidade em apontar a imensa capacidade técnica, os dons artísticos do pintor 

e seu pioneirismo nos temas que escolheu; embora em outros pontos a crítica divirja, 

cada um com sua própria reação diante da contemplação daquele belo. As releituras 

nascem dessa situação, e são, elas próprias, sujeito dessa interação da obra, autor e 

público. Além disso, se levarmos em conta que a imagem também permite leituras, 

fazendo do observador um elemento participativo, que, tendo a arte como uma 

                                                             
278 Exposição dos recusados pelo júri do salão oficial de Paris de 1863, cujo júri descartou mais de três 

mil obras. Esse salão seguiu expondo alguns anos depois, em uma época de tensão entre as escolhas da 

academia e as novas técnicas e novas visões artísticas desprezadas pelas sala de aula da ENSBAP e que 

nem por isso deixaram de tomar o mundo.  
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provocação, um objeto que promove inúmeros diálogos, busca novos sentidos acerca do 

que vê e da relação do artista com o seu tempo, o seu leitor e a sua obra, podemos nos 

voltar para a Estética da Recepção e a Teoria do Efeito
279

.  

Desenvolvida na Alemanha, na segunda metade do século XX, por Hans 

Robert Jaus, a Estética da Recepção trabalha com a importância do leitor para o 

processo de leitura, tendo-o como uma peça primordial nesse sistema e, para Jaus, a 

forma como o texto é lido e assimilado é o importante, visando a reconstrução de 

condições históricas responsáveis pelas reações do leitor. Seu trabalho se concentra no 

sistema autor-obra-leitor, pois é a partir dele que se dá sentido para um texto. Por sua 

vez, o também alemão Wolfgang Iser elaborou a chamada Teoria do Efeito, que 

pretende analisar os efeitos da obra literária provocados no leitor, pois são as interações 

entre obra e leitor são o importante a se considerar, pois a obra literária induziria o seu 

leitor a uma nova consciência, relegando os conhecimentos prévios desse receptor a um 

segundo plano. Guardados eventuais afastamentos das ideias de ambos, o que Iser e 

Jauss estabeleceram é que o texto literário é apenas um ponto de partida. É a partir dele 

que o leitor, que é o receptor, constrói, usando o que lê e a sua imaginação, suas 

próprias representações, em uma visão mais abrangente. Não é diferente com a obra de 

arte, haja vista que a imagem também permite leituras, fazendo do observador um 

elemento participativo, que, tendo a arte como uma provocação, um objeto que promove 

inúmeros diálogos, busca novos sentidos acerca do que vê e da relação do artista com o 

seu tempo, o seu leitor e a sua obra.  

Os estudos que abrangem a estética da recepção possibilitam a compreensão 

do diálogo que se dá entre o espectador, o autor e a obra e arte. A uma, é importante 

lembrar, como pondera Jorge Coli (2010) ao entender a arte como pensamento, que 

autor e obra devem ser considerados separadamente, pois a obra de arte tem vida 

própria, ideias próprias, significado por si só, independentemente das aspirações e 

vontades de seu criador ao produzi-la. A duas, cabe ressaltar que as intenções do autor 

há muito não são suficientes para estabelecer significados para as obras de arte, 

especialmente se considerarmos o que apontava André Malreaux, ao afirmar que a obra 

de arte não é criada a partir da visão do artista, mas a partir de outras obras 

(MALREAUX apud PLAZA, 1990, p. 11). Diante da estética da recepção e da ideia de 

                                                             
279 Em regra, a teoria da recepção é usada para a literatura mas diante da concepção gadameriana de arte, 

que entende só ser a significação possível a partir do receptor da obra, daquele que a interpreta, é possível 

utilizar os princípios dessa teoria para compreender, também, a recepção nas obras de arte. 
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arte como pensamento, o espectador/receptor é muito mais que um destinatário passivo, 

ele se insere nesse sistema que compõe a obra de arte, sendo responsável, de certa 

forma, por sua a construção, pela elaboração de seus sentidos (ROSSETO, 2010, p. 1).  

De fato, o ato de leitura vai muito além do preenchimento de lacunas na 

narrativa (RAMOS, 2013, p. 129). O receptor, ao ler o texto, ao ler a obra de arte, faz 

um exercício de apropriação, de assimilação dentro de um quadro histórico, em 

situações específicas que acarretam em leituras que refletem uma época, as evidências, 

as circunstâncias daquele leitor/receptor. "Quando a obra passa de um contexto histórico 

para outro, novos significados podem ser dela extraídos". (EAGLETON, 1997, p. 98). 

Aqui, ao contrário, o pensamento de Almeida Jr., avaliado por sua obra, será associado 

à sua vida, trajetória exemplar de traços culturais que podem ser lidos em sua pintura e à 

partir das tramas que envolveram seu assassinato em 1899. 

Os artistas deram grande destaque ao machado que, em todos os casos, é 

protagonista da obra. Alex Flemming inclusive levou em conta sobremaneira as 

circunstâncias do óbito do artista, morto a golpes de faca pelas mãos do marido de sua 

amante, de José de Almeida Sampaio, tornando-se o machado, para ele, a metáfora da 

morte do pintor: 

 

Vida e obra de um artista são inseparáveis: portanto, minha ―pintura 
sobre machado‖ em homenagem a Almeida Júnior chama-se ―A vida 

interrompida‖ e remete tanto à pintura ―Amolação Interrompida‖. 

Onde é retratado um caboclo paulista que para momentaneamente o 
seu afazer de afiar o machado na pedra de um rio, quanto a vida 

pessoal de Almeida Júnior, que foi estancada pelo seu assassinato num 

crime passional. (FLEMMING, 2000, p. 28). 

 

Jorge Coli (2005, p. 102) interpreta a visão de Flemming como uma 

afirmação da violência do machado, e destaca que a inscrição que se vê na obra, "vida 

interrompida", tem um sentido específico, introduzindo relações inesperadas, como se o 

amolador tivesse emprestado seu machado para a execução de Almeida Jr..  Essa 

percepção é a grande força da obra, é o que lhe dá carga dramática, o que dá ainda 

maior poder e peso à arma. Embora Flemming seja direto ao apontar as razões da 

violência em sua obra, esta é perfeitamente visível nos demais quadros: na lâmina 

solitária de Siron Franco, no machado ameaçador do Amolador de João Câmara, que 

paira nas mãos do caipira também armado com uma faca, presa à cintura, e na arma que 

repousa dominadora na visão de Tirapelli.  
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Figura 05. Alex Flemming (1954). Vida interrompida, 2000. Releitura de Amolação 

Interrompida (estudo), 1894. Objeto de madeira e ferro, 100 x 20 x 5 cm. São 

Paulo, PESP. Fonte: Site da PESP. 

 

Na pintura de Siron Franco, GoGo Brasil, o machado boia em um mar 

vermelho, dono da tela e protagonista da história ali contada. A cor vermelha, do latim 

vermiculos – verme cochonilha do qual se extrai uma substância escarlate, é a cor das 

emoções violentas, das duas maiores paixões, o amor e o ódio. Cor do sexo, do perigo, 

do poder - é a cor dos reis e da guerra e também a cor do sangue, remetendo à vida e à 

morte
280

, "a intensidade e força intrínsecas do vermelho, podem transformar-se em raiva 

e fúria belicosa, ou se expressam sob a forma de brutalidade, crueldade, rancor ou 

revolta." (LUZ E COR). Vermelho, a cor da intensidade é termo usado em expressões 

idiomáticas usadas para enfatizar uma reação a fortes emoções, como em "ficou 

vermelho de raiva" ou "viu tudo vermelho". Ironicamente não é cor muito presente na 

paleta de Almeida Jr. De todas as obras que aqui olhamos, é nas releituras e na obra 

Tarquínio e Lucrecia (Figura 07, Anexo 1), que a cor é usada com abundância. Nas 

                                                             
280 Importante lembrar que, como todo significado, ele tem variações. No Japão por exemplo, o vermelho  

é o símbolo da sinceridade e da felicidade. 
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demais, vê-se apenas pequenos toques, como o lenço do caipira em Caipiras 

Negaceando (Figura 02) e em Amolação Interrompida (Figura 04), ou no xale da 

mulher silenciosa de Recado Difícil (Figura 15). 

 

 
Figura 06. Siron Franco (1947). GoGo Brasil, 1999. Releitura da obra Amolação 

Interrompida, 1894. Técnica mista sobre tela, 200 x 150 cm. São Paulo, PESP. 

Fonte: Site da PESP. 

 

Quanto a João Câmara, no próprio nome da obra, O amolador, vê-se a 

impressão que a personagem e sua função tiveram sobre ele. Nesse quadro o amolador 

solitário domina o corpo da odalisca, emprestada da tela de Ingres
281

, que pintou, em 

1814, uma mulher de pele perfeita envolta em panos que demonstravam sua 

sensualidade e sua riqueza. Transportada para a releitura, a mulher sensual e brilhante 

jaz aos pés do amolador ameaçador, e o seu ar de ameaça lembra fortemente o de 

Tarquínio, na obra Tarquínio e Lucrecia (Figura 11, Anexo 1), pode-se sentir a força, a 

                                                             
281 A escolha da odalisca de Ingres por Câmara tem um ângulo interessante: Almeida Junior deixou em 

suas anotações uma citação de Ingres que foi gravada na Academia de Belas-Artes de Paris: Le dessin 

c’est la probité de l’art (LOURENÇO, 1980, p. 214), comprovando o quanto o pintor considerava o 

desenho essencial para a qualidade de um trabalho. 
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imposição pelo uso da arma, o medo da lâmina que paira nas mãos do caipira, também 

armado com uma faca, presta à cintura, sob o fundo escuro. A imagem comprova como, 

para o mundo rural, era (e é ainda hoje) fácil ter acesso às chamadas armas brancas, 

como facas, foices e machados, visto que a maioria delas é também instrumento de 

trabalho. Acerca da obra de Câmara, Coli aponta: "A machadinha [...] causou um tal 

impacto que tomou um sentido simbólico [...]  aparece cortando a madeira na qual 

encontra-se  pintada a Grande Odalisca, de lngres." (COLI, 2005) 

 

 
Figura 07. João Câmara (1944). Amolador, 1999. Instalação. Releitura 

da obra Amolação Interrompida (estudo), 1894. São Paulo, PESP. 

Fonte: Site da PESP. 

 

Tarquínio e Lucrécia (Figura 07) foi pintada por José Ferraz de Almeida Jr. 

(1850-1899) em 1874. Trata-se de cópia da pintura homônima de Victor Meirelles 

(1832-1903), feita na década de 1850, na Itália, atualmente no Museu Dom João VI, no 

Rio de Janeiro que, por sua vez, é cópia do quadro de Guido Cagnacci (1601-1663)
282

, 

                                                             
282 Como informa GOMES (2012). 
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que pertence à Academia de São Lucas de Roma. Embora se trate de quadro que não 

integra a produção original do autor, tendo executada como parte de sua aprendizagem 

na AIBA, por ser cópia é, ela própria, uma releitura.  

 

 
Figura 07. José Ferraz de Almeida Jr. (1850-1899).Tarquínio e Lucrécia, 1894.Óleo sobre tela, 72 x 90 cm. São 

Paulo, PESP. Fonte: Site da PESP. 

 

E ela, por si só, corrobora a ideia de que a violência e Almeida Jr. sempre 

estiveram juntos. Basta observá-la. Sabendo-se da história de Lucrécia, rica filha e 

esposa de importantes homens de Roma, que foi ameaçada e estuprada por Tarquínio, 

filho do Rei, e acabou por se suicidar em nome da honra perdida, e de toda a mítica que 

envolve a morte de Almeida Jr., sobre a qual trataremos ao longo desse trabalho, é 

curioso verificar que o artista tenha optado por copiar exatamente esta obra de seu 

mestre, Victor Meirelles, que executou, enquanto estudante, inúmeras cópias de pinturas 

famosas e importantes, como Balsa da Medusa, de Géricault (1808, Musée Du Louvre) 

e As Mulheres Suliotas, de Ary Scheffer (1827, Musée Du Louvre). Mas até mesmo 

estas obras que aponto têm uma característica que as coaduna com a vida de Almeida 
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Jr., especialmente em seus instantes finais, pois trazem representações da morte em 

cores fortes e dramáticas
283

. 

Também é digno de nota que a cena destacada seja a do momento de 

subjugação de Lucrécia, em um quadro carregado de tensão, de drama, de tragédia. Essa 

cena foi retratada por muitos artistas, mas das inúmeras versões para a catástrofe da 

dama romana, poucas detém tamanha carga dramática, e mesmo se considerarmos as 

reproduções mais violentas, em nenhuma o instrumento cortante tem tanta importância, 

como se vê na obra de Tintoretto (c.1658, Art Museum Chicago, figura 02) e Rubens 

(1610, Hermitage, figura 03). Na composição de Almeida Jr., o homem empunha faca 

exageradamente grande para fazer valer sua vontade diante da mulher que, já reduzida 

pela força física de seu algoz, vê, naquele gesto, toda a sua honra se perder. Violência, 

paixão, poder, traição e honra em uma cena de adversidade pungente nas pinceladas da 

personagem de uma história que teve, em grandes quantidades e de formas até mesmo 

similares, estes elementos. 

 

 

 
Figura 08. Jacobo Robusti, Tintoretto (c. 1518-1594). 

Tarquínio e Lucrécia (c 1578/1580). Óleo Sobre Tela 

175x151,5 cm. Art Institute Chicago. 

 

                                                             
283 "A intensidade e a quantidade de representações da morte assumidas na paleta destes artistas chamam 

atenção. Scheffer poderia ser considerado, junto com Géricault, o pintor mórbido por excelência." 

(BOPPRÉ, 2013, p. 2). 
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Figura 09. Peter Paul Rubens (1577-1640). Tarquínio estupra 

Lucrécia (1610). Óleo sobre tela 187, 3 x 214,3 cm. Hermitage 

Museum. 
 

A obra de Percival Tirapeli (Sem título, PESP, 1984) se derrama em cores, 

como se houvesse várias telas em uma só e embora seja um fundo abstrato, no canto, ali 

se pode ver um pouco do ateliê do pintor, com o quadro no cavalete de forma clara no 

canto, o pintor e sua modela adivinhando-se nas cores harmônicas. Nesse fundo difuso 

está ali, encostado, o machado, presença concreta dominando toda a extensão; e como 

aponta Maria Cecília França Lourenço, autora de obra fundamental sobre Almeida Jr., 

ali existe de uma estranha força entre trabalho e violência (LOURENÇO, 1984). 

 

 
Figura 08. Percival Tirapeli (1952). Sem título, 1984. Técnica mista 276 x 110 cm. Releitura da obra Amolação 

Interrompida (estudo), 1894. São Paulo, PESP. Fonte: Site da PESP. 

 

Amolação Interrompida (Figura 04) tem outra característica que já foi 

citada, a interrupção, e que é frequentemente relacionada ao final abrupto da vida de 
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Almeida Jr.. E, nesse caso, ao falarmos em interrupções
284

, é necessário destacar a obra 

O Importuno (Figura 12), a obra faz parte de um grande conjunto na obra do artista 

ituano, a das pinturas de gênero
285

, e também ganhou releituras. 

 

 
Figura 12. José Ferraz de Almeida Júnior (1850-1899). O 

Importuno, 1898. Óleo sobre tela 145 x 97 cm. São Paulo, 

PESP. Fonte: Site da PESP. 

                                                             
284 Interrupções, tempos, pausas, movimentos. Atos que estão espalhados por toda a iconografia de 

Almeida Jr. (vide, por exemplo, inúmeras observações de LOURENÇO, 2007). Aqui, se destaca a 

interrupção, a pausa, e esses contrastes também são muito visíveis nos caipiras acima apresentados e 

analisados, que podem ser resumidos em uma expressão de Pitta (2013, p. 213): o "momento congelado". 

Falando da transição do Derrubador Brasileiro para os Caipiras Negaceando, a pesquisadora aponta que 

"[...] nos Caipiras os homens negaceiam, isso é, estão no meio de uma ação, não em seu intervalo, no 

descanso, como na tela de 1879. Lá o homem está sossegado, fumando seu cigarro, depois da tarefa 

cumprida da natureza apenas em parte conquistada, pausa merecida que recupera o corpo e a mente para a 

continuidade do trabalho. A semelhança do Derrubador, porém estão em um momento congelado [...]".  

 
285 "A pintura de gênero já estava bastante difundida no século XIX, pois decorreram dois séculos de sua 
efeverscência [...]. É bastante compreensível, portanto, que Almeida Júnior tenha se dedicado a essa 

temática, dado que se formara em escolas que cultivavam o passado artístico. Nesse tipo de pintura 

aparecem cenas familiares à mesa, tarefas cotidianas sendo desempenhadas por homens e mulheres e os 

afazeres considerados femininos, tais como servir o leite, bordar, incluindo também as que lêem cartas, 

tocam piano ou postam-se meditativas frente a uma janela. Almeida Júnior realizou nas telas de gênero, 

personagens captados de maneiras mais descontraída do que as poses fixadas em retratos; porém fica 

bastante evidenciado o seu meio caminho entre o academismo e o realismo. [...] Dois fatores são salientes 

para atestar seu distanciamento da informalidade e simplicidade dos realistas: os acessórios que 

complementam as cenas e a composição" (LOURENÇO, 1980, p. 56-57). 
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A pintura original traz, em primeiro plano
286

, uma mulher, a modelo que se 

esconde no canto do ateliê
287

 em roupas íntimas e, ao fundo, a olhar quem 

importunamente interrompera o seu trabalho, o pintor. Lourenço (1980, p. 57) aponta 

que ambas as figuras encontram-se emolduradas por cortinas, um recurso para neles 

centralizar o foco do espectador. Nos dois exemplos, o que se verifica é que a atividade 

inacabada foi interrompida por outrem, "assim, o trágico desfecho da vida de Almeida 

Júnior parece ter imitado
288

 o tema de suas pinturas." (PERUTTI, 2011, p. 34). Ou seja, 

como em seus quadros, Almeida Jr. teve sua atividade abruptamente interrompida por 

um terceiro, no caso José Sampaio.  

 

 
Figura 13. José Cláudio (1932) Releitura de 

Almeida Júnior, 1999. Óleo Sobre Tela 204 x 124 

cm. Fonte: Catálogo da Exposição Almeida 

Júnior, um artista revisitado. 

 
Figura 14. Antônio Carelli (1926) Revendo Almeida Júnior, 

1999. Óleo Sobre Tela 230 x 150 cm. Fonte: Catálogo da 

Exposição Almeida Júnior, um artista revisitado. 

                                                             
 
286 Cardoso (2010) chama a atenção para a técnica empregada por Almeida Jr., a inversão do ponto de 
vista. 

 
287 Ao longo de sua carreira o pintor produziu diversas cenas de ateliê, prática muito comum no período. 

 
288 "A própria vida e a morte passional, tendo o processo criminal ficado vetado à leitura pública por tanto 

tempo, apontam para se interpretar os dados em múltiplas fontes informacionais, evitando-se colaborar 

em mitificações. Como há forte imbricação entre vida e obra, soe se recompor o noticiário para se munir 

de dados exarados quando o artista estava vivo e se manifestava prontamente ao se sentir aviltado [...]". 

(LOURENÇO, 2007, p. 213). 
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Também é importante destacar que no canto direito superior da tela veem-se 

claramente, penduradas na parede, duas espingardas. Uma arma que parece, a princípio, 

fora de lugar no ateliê de um artista, mas, nesse caso, corrobora o já alegado por Jorge 

Coli a partir das ideias de Maria Sylvia Franco, que a violência no séc. XIX era uma 

constante, era usual, comum, era parte do dia a dia daqueles que naquele tempo 

viveram. Portanto, não há estranheza na existência de uma arma dentro do ateliê de um 

pintor
289

. 

 

 
José Ferraz de Almeida Júnior (1850-1899). O 

Importuno, 1898 - detalhe. Óleo sobre tela 145 

x 97 cm. São Paulo, PESP. Fonte: Site da PESP. 

 

A violência dos tempos de Almeida Jr. também pode ser pressentida nas 

sensibilidades de suas obras, associadas às representações do feminino. Nelas, aparecem 

indícios de sentimentos associados à morte ou a noticias trágicas, eventos ligados ao 

universo doméstico e à maneira como são anunciados às mulheres. Essa parte da 

produção de Almeida Jr. apresenta novas possibilidades de análise do indivíduo que, 

retratado em seus momentos de intimidade, narrado
290

 em situações sentimentais, 

descoberto em suas correspondências, na sua convivência familiar, tem muito a nos 

dizer sobre o tempo em que viveu. E, nesse caso em específico, muito a dizer acerca de 

Almeida Jr. em sua vida pessoal. Como uma situação se desenrolou, foi sentida, 

superada, demonstrada, retratada, diz muito sobre a sociedade, a cultura, a família, as 

pessoas de uma época, as sensibilidades de  outro tempo e de um outro no tempo, 

                                                             
289 "Ademais, é sabido que as duas ocupações favoritas de Almeida Jr. eram a pintura e a caça. O pintor 

respondeu a um questionário no álbum da filha do Conselheiro Antônio do Prado em outubro de 1891, e 

lá ele afirma que suas ocupações favoritas são pintar e caçar". (LOURENÇO, 2007, p. 180). 

 
290 Essas obras trazem, na expressão de Fernanda Pitta (2013, p. 346-347), "narrativas visuais". 
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fazendo o passado existir no presente (PESAVENTO, 2004). Para a história, esse tipo 

de abordagem passa pela análise das sensibilidades
291

. 

Mas como essas sensibilidades e o papel das mulheres na sociedade 

refletem-se na representação delas nas artes? Seriam as mulheres representadas nos 

extremos? Como santas, em motivos religiosos, ou como sedutoras, nuas e envoltas em 

véus cuidadosamente posicionados, nunca como um meio termo
292

. Vindas da tradição 

colonial de representação mariana, forjada na religiosidade e na devoção à Maria, após 

uma maior laicização da arte no séc. XVIII, as figuras de mulher passam a consagrar 

novos valores
293

.  

Urge lembrar que a figura feminina clássica é feita de formas: corpos 

generosos que se exibem nos nus artísticos; e presenças majestosas representando 

personagens imperiais e fulgurantes madonas. Mulheres ondulantes, recobertas de 

tecidos e transparências, portando jóias e adornos aparecem consagrando os valores 

aristocráticos de uma elite política e econômica. Expressando uma sensualidade nova, 

mais terrena e materialista, a figura feminina abandona os ideais ascéticos da Idade 

Média (COSTA, 2004, p. 02). Encontramos as mulheres, na pintura do século XIX, em 

cenas de costume (também chamadas de pinturas de gênero), nus artísticos e retratos 

(COSTA, 2002, p. 91).  

A mulher do fin du siècle era, em regra
294

, a mulher que ficava em casa, 

confinada aos tratos com a família. Mas isso vinha mudando aos poucos e, cada vez 

                                                             
 
291 [...] as formas pelas quais indivíduos e grupos se dão a perceber, comparecendo como um reduto de 

tradução da realidade por meio das emoções e dos sentidos. Nessa medida, as sensibilidades não só 
comparecem no cerne do processo de representação do mundo, como correspondem, para o historiador da 

cultura, àquele objeto a capturar no passado, à própria energia da vida. (PESAVENTO, 2005, p. 57). 

 
292 Na maioria das figuras e figurações da mulher na história da arte há sempre algo da idealização 

romântica na figura da mulher, "como um arquétipo do que se imagina, almeja, circunscreve, localiza, 

confina, maravilha ou santifica; muitas vezes conforme a imaginação masculina, com a qual também tem 

sido construída a auto imagem feminina". (KRÜGER e MAKOWIECKY, 2010, p. 07) 

 
293 "A figura feminina clássica é feita de formas: corpos generosos que se exibem nos nus artísticos; e 

presenças majestosas representando personagens imperiais e fulgurantes madonas. Mulheres ondulantes, 

recobertas de tecidos e transparências, portando jóias e adornos aparecem consagrando os valores 
aristocráticos de uma elite política e econômica. Expressando uma sensualidade nova, mais terrena e 

materialista, a figura feminina abandona os ideais ascéticos da Idade Média". (COSTA, 2004, p. 02) 

 
294

 "[...] Vale lembrar que a população do país dobrou de 1890 a 1920, chegando a marca dos 30 milhões 

de habitantes, do quais mais de um milhão moravam na Capital Federal. Inseridas neste cenário de 

mudanças, mulheres de todas as classes e raças viviam as novas realidades como protagonistas ou 

expectadoras, deixando perplexos os mais conservadores, empolgados os mais progressistas e, muita 

vezes, sem ação as próprias representantes do sexo feminino. Entretanto, era ainda o tripé mãe-esposa-

dona de casa o destino natural e, mais do que isso, esperado. Essa era a mais importante função da 
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mais, mesmo que a sociedade (urbana) brasileira caminhasse mais lentamente que as 

sociedades européias, as mulheres passam a conquistar novos espaços e a demonstrar 

interesses próprios, como a leitura. O olhar lançado a essas imagens nos mais diversos 

tempos históricos torna possível visualizar as subjetividades que constroem a relação 

entre as mulheres e os homens, os filhos, a vida na sociedade, as mudanças dali 

decorridas. É possível aproximar o passado do presente por meio da cultura cotidiana. 

Essas imagens falam de trajetórias de figuras sem nome, mas representativas de uma 

época de mudanças, quando as mulheres brasileiras davam os primeiros passos para a 

transição da vida privada para a vida pública. 

Além da já citada O Importuno (Figura 12), as telas Recado Difícil (Figura 

15) e Saudade (Figura 16) mostram momentos de introspecção, ligados a pessoas que 

não estão ali retratadas, mas são de certa forma a sua razão. Essas mulheres retratadas 

choram e são abordadas por circunstâncias relacionadas à tragédia, como se vê nos 

próprios títulos das pinturas. Parecem ter uma influência neoclássica, também destacada 

por Coli (2004), quando lembra que o pintor Jacques-Louis David (1748 - 1825), o 

principal ator desse movimento, determina com clareza o papel feminino dentro da 

família, no gineceu, enquanto mães, irmãs, mas, sobretudo, como mulheres passivas – 

no sentido etimológico do termo, de sofrer, receber, não agir – já que a ação é reservada 

aos homens. 

Na primeira obra, Recado Difícil (Figura 15), a mulher é uma imagem de 

fundo, envolta nas sombras de seu lar, quase perdida, não fosse o toque de vermelho no 

xale que envolve seus ombros, único toque maior de cor na tela, que foi construída em 

tons de cinza e bege, basicamente. Ela recebe um recado, dado por um menino que não 

se sabe bem se tímido ou angustiado, talvez os dois, e que, cabisbaixo, segura 

respeitosamente o chapéu em um momento de espera. Ele traz uma notícia visivelmente 

ruim (como diz o próprio nome da obra) a uma mulher que, de dentro de casa, não 

acompanhou a tragédia, que chega a ela por meio de terceiros
295

. Um momento de 

aparente mudança profunda em sua existência, sobre o qual ela não teve nenhum 

controle ou participação, e o qual encara em estoico silêncio.  

                                                                                                                                                                                   
mulher, correspondendo 'àquilo que era pregado pela Igreja, ensinado por médicos e juristas, legitimado 

pelo Estado e divulgado pela imprensa'" (SCHERER, 2010). 
295

 Lourenço entende que a figura feminina está a enviar o recado, e não a recebê-lo. "'Recado Difícil' 

propicia outra indagação, pois torna-se mais intrigante descobri o verdadeiro significado da obra para o 

artista, levando-se em conta a vida amorosa agitada de Almeida Júnior e ainda o fato de ser uma exceção 

o artista colocar dia e mês assinalados na tela, que nesse caso é a data de seu aniversário (08.05). Fica a 

pergunta: o que diz e para quem envia essa jovem mulher o recado, que coloca o garoto numa atitude tão 

constrangida" (LOURENÇO, 1980, p. 87). 



129 

Nessa tela, sente-se a angústia e a tristeza, a expressão compungida e até 

mesmo um pouco confusa da criança, confirmada pelo segurar respeitoso e medroso do 

chapéu, que é ao mesmo tempo sinal de respeito e um escudo de proteção, e a feição 

estóica da mulher simples do interior, dona de uma casa que lembra aquela do caipira 

picador de fumo, a parede de pau a pique gasta, a pedra na entrada, o batente forte de 

madeira (aqui também usado para definir o quadro, e, nesse caso, a verticalidade da 

obra, servindo para destacar a criança, que é o centro da tela, mas não da história, que 

diz muito da figura silenciosa do fundo). 

 

 
Figura 15. José Ferraz de Almeida Júnior (1850-1899). 

Recado Difícil, 1895. Óleo sobre tela 139 x 79 cm. Rio 

de Janeiro, MNBA. Fonte: Catálogo da Exposição 

Almeida Júnior, um criador de imaginários. 

 

Já na segunda tela, o sofrimento da mulher está no primeiro plano, ela é o 

grande destaque. Em Saudade (Figura 16), uma das mais conhecidas e importantes 

obras de Almeida Jr., a tragédia já foi anunciada, e o retrato já nos fala das 

consequências. Uma mulher enlutada prepara sua partida, cercada de sinais de uma 

pessoa que não retornou: a foto amassada na mão, o chapéu pendurado perto da janela.  
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Como em Recado Difícil (Figura 15), a mulher lamenta dentro do seu lar, 

afastada do local onde o infortúnio se deu, longe do centro das decisões. Nela, o 

sentimento retratado se derrama, como se não pudesse ser contido na tela. Monteiro 

Lobato, em uma famosa descrição da tela, citado por Philippov (2007) cataloga Saudade 

como um poema inteiro de mágoas resignadas. A citada autora vê a figura feminina 

como alguém que sofre de maneira contida, discreta e ensimesmada, sem explosão, 

arroubo ou desespero. E essa dor contida é destacada pela maravilhosa luz que se 

infiltra pela janela, iluminando sua dolorosa intimidade. Também não podemos nos 

esquecer da alegada premonição do artista ao pintar a mulher sofrida e chorosa de 

Saudade, "[...] uma das telas mais inquietantes do artista, diante da solução pictórica e 

do caráter biográfico, de certa forma premonitório [...]. Uma jovem viúva, toda de preto, 

contempla contrita uma fotografia." (LOURENÇO, 2007, p. 102.). 

 

 
Figura 16. José Ferraz de Almeida Júnior (1850-

1899) Saudade,1899. Óleo sobre Tela 197 x 101 cm. 

São Paulo, PESP. Fonte: Site da PESP. 
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As releituras dos quadros de Almeida Jr., feitas por diversos artistas 

mostram, com tintas contemporâneas, o que se assimilou da cultura do caipira, da vida 

da rural no interior paulista no final do século XIX, e, mais uma vez, a violência surgiu 

em tintas claras e fortes, repetidamente, nas visões de artistas diferentes, que trouxeram 

essa violência a nós cada um ao seu modo, comprovando o que Setúbal, na mesma 

esteira de Franco, e também analisando o cotidiano do caipira paulista, conclui: 

 

[...] se, de um lado, esse lavrador brasileiro está definitivamente 

fincado à terra, buscando, mediante atos de solidariedade, estabelecer 
relações de vizinhança e compadrio e , ainda, tendo na natureza o 

cenário e o lugar de suas vivências, sua espiritualidade, sua 

imaginação e seus assombros, de outro lado, o conflito interpessoal e a 
violência fazem parte de sua vida desde sempre. (SETUBAL, 2005) 

 

A partir das fontes iconográficas produzidas nos mais diversos tempos, 

relacionadas entre si e com outros documentos disponíveis é possível apreender uma 

nova perspectiva da história do Brasil no final do século XIX. Essas imagens, analisadas 

não só em seus visíveis, mas também em seus invisíveis, como argumenta Coli, trazem 

em seus movimentos, em seus gestos, ecos daqueles tempos, novas luzes sobre aqueles 

tempos. A placidez enganadora da imagem não está só no caipira, está na mulher de 

luto, na mulher que recebe um recado indesejado, na mulher interrompida. Na 

enganadora delicadeza com a qual o pintor retrata o feminino. 

Foi em sua década final que Almeida Jr. produziu as intrigantes e 

enigmáticas O Importuno (Figura 12), Recado Difícil (Figura 15) e Saudade (Figura 

16); obras que abrem espaço para inúmeras proposições que podem ser analisadas 

dentro da realidade de violência de seu tempo e as próprias circunstâncias de sua vida, 

além de suas repercussões até chegarmos ao século XXI, graças aos usos e apropriações 

de práticas e discursos, e a ciência de que cada um desses quadros traz em si 

imaginários, relações de poder, padrões de cultura. Essas relações e padrões não só 

estão refletidas no processo crime que apurou a morte do pintor, mas elas são 

responsáveis pela forma como essa apuração se desenrolou, pela forma como as pessoas 

entenderam e interpretaram os fatos. Isso é visível em palavras ditas e palavras 

cuidadosamente evitadas, como veremos a seguir. 
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CAPÍTULO 3 – Ficção é falsidade aceita como verdade
296

: a retórica do processo 

crime 

 

A análise de qualquer processo judicial esbarra sempre em uma dúvida: o 

que é a verdade
297

? Mais uma vez, é conceito sem consenso. Em grego, aletheia, é o não 

oculto: verdade é tudo aquilo evidente para a razão. Em latim, veritas¸ trata da exatidão: 

consequência de um relato que detalha com fidelidade o ocorrido.  Reale (1998) lembra 

que, filosoficamente, não se busca uma exatidão. De fato, não parece possível haver 

exatidão, haja vista que o que determina a verdade é o dizer de cada um. Se tentarmos 

entender essa dinâmica no âmbito do processo, poder-se-ia afirmar que quanto mais 

testemunhas fossem ouvidas, mais exata seria a verdade? No caso em análise talvez se 

possa afirmar que não. O próprio Promotor de Justiça, então chamado de Promotor 

Público, em sua denúncia, afirma: "As testemunhas do inquérito nada dizem sobre os 

antecedentes e a origem do crime que, por sua gravidade, produziu funda impressão 

nesta cidade" (LOURENÇO, 2007, p. 313). Diante de um crime, ativa-se o sistema de 

controle judicial para determinar a quem cabe o direito. A verdade é uma versão 

construída por aqueles os quais a lei determina serem aptos a dizerem: esta é a verdade, 

esta é a versão correta. Remete-se, por fim, ao entendimento de Machado (2002, p. 38), 

para quem a verdade nada mais é do que "uma ficção necessária ao homem em suas 

relações com os outros homens", levando-se em conta, sempre, que quando 

investigamos os discursos construídos em busca dessa verdade é necessário levar em 

conta, como já foi discutido amiúde no capítulo 1, o contexto em que essa relação se dá 

(porque se se considera a linguagem uma prática social, é impossível desvencilhá-la do 

seu contexto). 

Nesse capítulo, debruça-se sob o processo-crime em busca de compreensão. 

Compreensão de uma cultura de violência e de um tempo em transformação, cujos 

reflexos podem ser vistos na análise do discurso que sobrevive nos autos. 

 

 

 

 

                                                             
296 No original em latim: Fictio est falsitas pro veritae accepta. 

 
297 Remete-se aqui, mais uma vez, à discussão da Introdução.  
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3.1. Da formação da culpa: o mundo nos autos 

 

[...] ninguém duvida que a prática do Direito consista, 
fundamentalmente, em argumentar.  

Manuel Atienza 

 

A prática jurídica é cercada de mistérios que parecem ser inatingíveis ao 

público em geral, e não só porque aqueles que atuam no Direito trabalham com uma 

quantidade enorme de leis, mas sim porque as personagens que movimentam as 

engrenagens da justiça, ao apresentarem as leis ao grande público, fazem-no amparadas 

pelas estruturas do Poder Judiciário, em um exercício de retórica que soa como latim – e 

muitas vezes de fato o é - ao ouvido do leigo. Vêm de longe as discussões sobre a 

hermenêutica do Direito, já não há dúvida da importância da acessibilidade de todos aos 

meandros do judiciário, em um sentido muito mais singelo do que aqueles garantidos 

pela Carta Magna, que abrangem o acesso a justiça, por exemplo. Os que não 

frequentaram os bancos das faculdades de Direito dependem de quem traduza a justiça 

para si: defensores, promotores, advogados, juízes. Para fazer parte desse sistema, é 

preciso um representante legal
298

, é preciso alguém que tenha conhecimento dessa 

linguagem tão peculiar e que possa convencer ao juiz de que a sua verdade é a única que 

conta. Além disso, é preciso observar que a busca dessa verdade se dá, como já foi dito, 

nos limites do que determinam as leis que, neste caso foram, primordialmente, o Código 

Criminal de 1890 e o Código de Processo Criminal do Império de 1832. E, ainda, que o 

responsável pela decisão final não fosse  o Juiz de Direito, mas sim o Conselho de 

Sentença, por se tratar de julgamento submetido ao Tribunal do Júri. 

Umbilicalmente ligada à interpretação - um exercício perene de 

interpretação (DWORKIN, 2005), assim é a prática jurídica. As construções das 

narrativas processuais refletem essas interpretações. Ora, dela dependem!  A 

interpretação e a narrativa andam juntas, explicitando relações de poder
299

 e refletindo 

expectativas de uma sociedade, um panorama de uma cultura. Como aclara Hart (1961), 

embora o Direito possua uma linguagem própria, com regras para usos e significações 

de seus termos, ela não é capaz, como nenhuma outra linguagem é, de regular todas as 

                                                             
298 A Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e a Lei nº 9099/95, conhecida como Lei dos Juizados 

Especiais, preveem a possibilidade de proposição de ação judicial sem intervenção de um advogado em 

alguns casos específicos, mas são exceções à regra geral. 

 
299 "A relação entre linguagem e poder é uma relação ambígua. Observada sob a perspectiva do direito, 

ela parece focalizar-se no poder: o direito é a linguagem do poder. Portanto, a linguagem não é senão um 

instrumento que o direito coloca a serviço do poder". (VESPAZIANI, 2015, p. 69). 
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possibilidades de seu uso, é textura aberta. Estabelecer essas decisões judiciais como as 

narrativas
300

 que são é permitir o enfoque em uma nova dimensão destas, buscando na 

retórica jurídica os ecos do humano, de seu cotidiano, de suas escolhas políticas, suas 

autoridades, suas bondades, maldades e percepções, justamente porque muito mais do 

que regular um conflito, o que se pede de um juiz é que ele seja justo e dê às partes o 

que elas precisam – o que nem sempre é exatamente o que elas pleiteiam
301

.  

Partindo-se da premissa de que o direito, como realidade histórico cultural, 

traria em suas normas características de seu tempo, ao contemplar o Direito como 

manifestação de trocas linguísticas, episódios narrativos e artifícios retóricos 

(GERWITZ apud GODOY, 2003a), chegam-se às primeiras ponderações acerca desse 

novo ângulo de visão do processo e de fato, o que se busca na análise das 

argumentações in casu é a ética em torno da cultura jurídica, os reflexos da sociedade 

do séc. XIX nas argumentações e decisões, em uma busca pelas interferências do 

mundo nos autos
302

. 

Portanto, a partir do Culturalismo de Miguel Reale e dos estudos de retórica 

propostos por João Maurício Adeodato, e na esteira da análise do discurso jurídico 

segundo Virgínia Colares, o processo nos guia na busca de indícios de um tempo de 

diferenças fundamentais entre o comportamento dos cônjuges, de mudanças profundas 

mas de amarras a códigos estritos e muito bem defendidos, por um século XIX onde as 

paixões não podiam ser mais fortes do que a honra e as obrigações sociais. 

 

3.1.1. O discurso das autoridades 

Perguntei a um homem o que era o Direito. Ele me 
respondeu que era a garantia do exercício da 
possibilidade. 

Oswald de Andrade 

  

                                                             
 
300 "O texto narrativo consiste num tipo de redação em que o enunciador tem por objetivo relatar fatos e 

acontecimentos, numa perspectiva temporal, indicando que 'os eventos são marcados por estados que se 

transformam sucessivamente'". (GOMES, 2010, p. 71). 
 
301 No sistema jurídico brasileiro atual há limites a esta discricionariedade do juiz, sob pena de incorrer 

em um julgamento ultra, citra ou extra petita. A sentença ultra petita é aquela na qual o juiz vai além do 

pedido do autor, na extra petita, por sua vez, o juiz concede provimento jurisdicional não requerido pela 

parte e, por fim, a sentença citra petita fica aquém da apreciação solicitada, pois o juiz não analisa 

determinado pedido. 

 
302 Van Dijk (2008, p. 12) explicita isso bem ao dizer que, muito mais que um objeto verbal, o discurso é 

formado de interações: sociais, verbais, culturais, históricas e políticas. 
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A narrativa jurídica é obra coletiva (sua escrita advém de várias mãos, a da 

defesa, a da acusação, do juiz, dos servidores da justiça, de documentos periciais, de 

testemunhos, entre outros) que tem uma determinação muito clara, a sua construção 

procura descrever os acontecimentos que culminaram no entrevero jurídico e o seu 

objetivo final é indiscutível: o de persuadir o juiz. A prática interpretativa do juiz 

garante a eficácia de sua decisão final, a "melhor resposta possível
303

" defendida por 

Dworkin (2014, p. 109 e ss) que, note-se, defende que o juiz, diante da dificuldade do 

caso, não deve inventar o Direito, mas sim descobrir o Direito por meio de interpretação 

da história de uma sociedade, da sociedade em que o caso se insere
304

. 

As peças processuais são produzidas por Promotores de Justiça, Juízes de 

Direito, servidores da justiça e Advogados de defesa para que o Júri possa analisar "a 

verdade" e chegar a uma conclusão. E eles o fazem partindo "de fatos conhecidos para 

reconstruir o que teria ocorrido em certa época", aos moldes dos geólogos e 

paleontólogos (DELLEPLANE apud CORDEIRO GUERRA, 1983, p. 8). Mas, 

remetendo às questões já apontadas acerca dessa verdade, essa retórica é construída de 

forma insuspeita? Não há, nessas narrativas, nada que aponte a uma vontade pré- 

determinada, a um caminho que deva ser seguido? Não haveria aqui, como já frisou 

Cardozo (1939), elementos formais do discurso que apontam para a busca de uma 

solução que aqueles que atuam no processo considerariam justa?  

                                                             
 
303 Ou resposta correta. E a explicação para essa tese advém da analogia da prática jurídica ao exercício 

literário. A partir daí Dworkin apresenta a ideia de "cadeia do Direito" (chain of law), a qual ele liga à 
metáfora do "romance em cadeia" (chain novel). Nessa metáfora, Dworkin compara juízes de Direito a 

escritores e críticos, que acrescentam e interpretam respectivamente as tradições (precedentes).  E o que 

isso significa? Que, ao decidir, deve o juiz entender-se como um elo em uma cadeia: "deve considerar-se 

como parceiro de um complexo empreendimento em cadeia, do qual essas inúmeras decisões, estruturas, 

convenções e práticas são a história; é seu trabalho continuar essa história no futuro por meio do que ele 

faz agora. Ele deve interpretar o que aconteceu antes porque tem a responsabilidade de levar adiante a 

incumbência que tem em mãos e não partir em alguma nova direção". (DWORKIN, 2005, p. 238). 
304 "A superação, assim proposta, do positivismo (simplesmente) lingüístico evidencia a contínua 

remissão do direito positivo a elementos extrapositivos: são eles, seja o elemento social (a necessária 

correlação entre norma e fato, a consideração do contexto, do direito como elemento de uma realidade 

global), seja o ‗direito natural‘ ou, nos sistemas jurídicos modernos, as exigências de justiça 
racionalmente individuadas, mas não adequadamente traduzidas em textos legislativos. A ampliação da 

noção de direito positivo e a sua abertura para noções e valores não literalmente e não explicitamente 

subsuntos nos textos jurídicos permite a superação da técnica da subsunção e a prospectação mais 

realística da relação dialética e de integração fato-norma, em uma acepção unitária da realidade. (Por 

técnica de subsunção — que num tempo representava a única técnica possível correta de interpretação 

normativa — entende-se o procedimento de recondução do caso concreto à fattispecie abstrata prevista na 

norma, como operação puramente lógico-formal.) A ideologia da subsunção consentiu mascarar como 

escolhas neutras, necessariamente impostas pela lógica, as escolhas interpretativas do jurista, 

desresponsabilizando a doutrina." (PERLINGIERI, 2002, p. 68). 
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Esse discurso legal obedece a uma hierarquia e é produzido por entes que, 

em regra, integram as classes dominantes, seja pela questão monetária, seja pela sua 

posição na sociedade – e no século XIX elas raramente se separavam. As primeiras 

faculdades de Direito do Brasil foram instaladas apenas em 1827
305

 – até então todos os 

bacharéis em Direito brasileiros eram egressos da Universidade de Coimbra, Portugal - 

uma elite "treinada nas tradições do mercantilismo e absolutismo portugueses" 

(CARVALHO, 1980, p.115). E esses membros do Poder Judiciário estavam 

identificados com, ligados ao
306

 poder político
307

. 

O delegado de Polícia foi o primeiro a apurar o ocorrido, ouviu 

testemunhas, o acusado e informantes antes de mediante relatório, enviar os autos ao 

Promotor de Justiça para as providências da lei. No referido relatório (LOURENÇO, 

2007, p. 317) nota-se algumas particularidades na linguagem: ele ressalta a proximidade 

entre acusado e vítima, "foi à casa de seu amigo intimo [...] Era, porém, tão estrita a 

camaradagem entre eles que o visitante serviu-se do gabinete de vestir do artista para 

fazer sua toilete". Descreve o comportamento ansioso de Juca ao esperar a família 

"aguardava inquietamente a chegada de sua mulher e filhos" e aponta seu espanto com a 

chegada do amigo infiel, "sendo, porém, surpreendido com a presença de Almeida 

Júnior". O delegado relata cuidadosamente a cena delituosa, adjetivando as atitudes de 

Sampaio com termos cuidadosamente escolhidos, "sobre ele atirou-se com ferocidade", 

onde se nota o uso de metonímia
308

 com o termo ferocidade. E o delegado arremata a 

triste narrativa com uma inversão
309

 "o grande artista estava mortalmente ferido", o que 

gera grande impacto em quem lê.  

                                                             
 
305 Projeto de 31 de Agosto de 1826 – convertido em lei em 11 de Agosto de 1827 criou a Faculdade de 

Direito do Recife e a Faculdade de Direito de São Paulo. 

 
306 "O governo central utilizava-se dos mecanismos de nomeação e remoção de juízes para administrar 

seus interesses, fazendo com que a justiça fosse partidária e o cargo utilizado para futuros processos 

eleitorais (fraudes e desvios) ou mesmo para recompensar amigos e políticos aliados" (KOERNER, 1992, 

p. 39). 

 
307 Norberto Bobbio (2002, p. 349) considera o Direito como "[...] o principal instrumento através do qual 
as forças políticas, que têm nas mãos o poder dominante em uma determinada sociedade, exercem o 

próprio domínio".  

 
308

 Metonímia é "figura retórica que consiste no uso de uma palavra fora do seu contexto semântico 

normal, por ter uma significação que tenha relação objetiva, de contiguidade, material ou conceitual com 

o conteúdo ou o referente ocasionalmente pensado" (VALVERDE et al, 2015, p. 168). No caso, o termo 

ferocidade é empregado, tradicionalmente, para adjetivar um comportamento animal, mas perfeitamente 

cabível ao caso. 
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O CPC 1832 prevê em seu art. 79 os requisitos da denúncia, que deve conter 

o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, o valor provável do dano sofrido, o 

nome do delinquente (ou seus sinais característicos, se for desconhecido), as razões de 

convicção ou presunção, a nomeação de informantes e testemunhas além do tempo e o 

lugar em que o crime foi perpetuado. Note-se que é importante que o Promotor de 

Justiça
310

 faça constar da denúncia as circunstâncias do fato criminoso porque é dessa 

imputação que o réu se defende. Contudo, cabe perguntar, o que seriam essas 

circunstâncias? O que é fundamental destacar? Almeida Júnior (1959, p. 183) entende 

que seriam: quem praticou o fato, os meios empregados, o malefício causado, os 

motivos, a maneira como foi praticado, o lugar, o tempo. A denúncia em desfavor de 

José de Almeida Sampaio foi lavrada nos seguintes termos: 

 

Ilmo. Sr. Dr. Juiz (final do parágrafo inutilizado por traça). O 

Promotor Público da Comarca, em cumprimento do dever do seu 

cargo, vem perante V. S. denunciar a José de Almeida Sampaio, 
fazendeiro, residente em Rio das Pedras, pelo fato criminoso que 

passa a expor: - De longa data existiam íntimas relações de amizade 

entre o pintor – José Ferraz de Almeida Júnior, residente em S. Paulo, 
e a família do denunciado José de Almeida Sampaio, seu parente. 

Consta do inquérito policial que o denunciado, tendo ido á S. Paulo, 

com o fim de tratar de seus interesses, hospedou-se, como de costume, 
em casa de Almeida Júnior, que estava ausente. De S. Paulo regressara 

no dia 12 do corrente, tendo telegrafado à família (que se achava em 

uma fazenda deste município) afim de se reunirem nesta cidade. 

Efetivamente, no dia imediato, 12, ás 3 horas da tarde, á cidade 
chegava a família do denunciado, acompanhada por D. Anna Brandina 

de Sampaio, irmã do mesmo, e Almeida Júnior. No Hotel Central, 

onde aguardava a chegada de sua mulher e filhos, o denunciado, 
depois de cumprimentar (continuação inutilizada pela traça até:)irmã, 

dirigio-se imediatamente (continuação inutilizada pela traça até:)do 

hotel; e ali encontrando-se com (continuação inutilizada pela traça 
até:) que entrava, sobre ele atirou-se com (continuação inutilizada pela 

traça até:) damente, cravou-lhe uma faca na (continuação inutilizada 

pela traça até:). A vítima, inopinadamente (continuação inutilizada 

pela traça até:) se defender, servindo-se de uma (continuação 
inutilizada pela traça até:) que trazia consigo, mas não o conse 

(continuação inutilizada pela traça até:) que estava mortalmente 

feriada e ali (continuação inutilizada pela traça até:) depois, em 
conseqüência do ferimento rece- (continuação inutilizada pela traça 

até:) conforme consta do auto de corpo de delito. As testemunhas do 

                                                                                                                                                                                   
309 Inversão é uma figura de construção ou sintaxe. "A ordem direta dos termos no período segue a 

seguinte sequência: sujeito/verbo/complementos/adjuntos adverbiais. A alteração dessa ordem 

convencional desperta maior atenção no auditório para o termo deslocado no período" (VALVERDE et 

al, 2015, p. 175). 

 
310 O art. 74 do Código de Processo Criminal de 1832 prevê que a denúncia compete ao Promotor 

Público. 
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inquérito nada dizem sobre os antecedentes e a origem do crime que, 

por sua gravidade, produziu funda impressão nesta cidade. Consta, 

porém, do relatório do Dr. Delegado de Polícia (reproduzindo as 
declarações do preso) que o denunciado, em casa de Almeida Júnior, 

na Capital, encontrou sobre o toucador uma carta, cuja caligrafia 

reconhecera ser a de sua mulher, e que lendo-a, constatou-se de que 
sua esposa lhe era infiel, havendo entre ela e Almeida Júnior relações 

amorosas. Desesperado com a desgraça, sem tratar de seus negócios, 

regressou imediatamente à esta cidade, onde procurou um advogado 

para requerer divórcio; e, segundo consta do mesmo relatório, sendo 
surprehendido com a presença de Almeida Júnior, foi impelido por 

seu estado nervoso a cometer o fato acima exposto. Com este 

procedimento, o denunciado José de Almeida Sampaio, que se acha 
preso e está recolhido na cadeia desta cidade, comenteu o crime 

previsto pelo art. 294, §1º do Cód. Penal; e para que seja devidamente 

punido, provado o crime, a Promotoria oferece a presente denúncia e 
requer que, R. e A. esta, se instaure o competente sumário de culpa, 

inquirindo-se as testemunhas abaixo arroladas (final da linha 

inutilizada por traça) e lograr que o M. Juiz designar com (final da 

linha inutilizada por traça) denunciado, feitas as precisas intimações. 
E. R. M. Testemunhas: 1º Antônio Alfredo Coelho 2º Silvério 

Francisco Ferreira 3º João Batista de Castro 4º Alonso de Carvalho 5º 

Felinto de Matos Brito 6º Francisco José Rodrigues 7º Antônio de 
Mello Cotrim 8º o cocheiro Davi de Tal (preto); Informantes: D. 

Maria Laura do Amaral Sampaio e D. Anna Brandina de Sampaio. 

Com exceção das informantes que residem em Rio das Pedras, todas 

as testemunhas moram nessa cidade. Piracicaba, 25 de novembro de 
1899. O Promotor Público. (a) Cherubum Ferraz de Andrade. 

(LOURENÇO, 2007, p.313). 

 

Segundo a legislação que vigia no período, não cabia ao Promotor Público 

requerer a absolvição do réu, tampouco há menção à possibilidade de arquivamento do 

Inquérito Policial (como prevê o CPP em vigor). Contudo, como lembra Leão (2013), 

isso não deve ser visto de forma negativa, pois, na ocasião, era preciso assegurar o papel 

de neutralidade do órgão ministerial no sistema acusatório. Logo, preso o réu em 

flagrante e procedida a apuração no Inquérito Policial, restou ao representante do 

parquet
311

 oferecer a denúncia transcrita. Esta cumpre os requisitos legais, mas vai um 

pouco além: frisa que Sampaio foi impelido, pelo seu estado nervoso, a cometer o 

crime. A acusação deu, logo no início, o tom do processo, recorrendo a uma previsão 

que não deveria, obrigatoriamente, constar desse documento.  

                                                             
311 O termo, em linguagem jurídica, é comumente empregado como sinônimo de representante do 

Ministério Público. A expressão vem do termo original em francês. Parquet significa assoalho e na 

França, tradicionalmente, os procuradores do rei ficavam sobre o assoalho da sala de audiências e não 

sobre o estrado ao lado do magistrado, eram "a magistratura de pé". 
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O Promotor aponta que "de longa data existiam íntimas relações de 

amizade"
312

 entre réu e vítima, faz uso de hipérbole para ressaltar o quanto eram 

próximos. Ao descrever o ato delituoso, diz que Juca Sampaio "atirou-se"
313

 sobre 

Almeida Jr, deixando-o "mortalmente ferido"
314

. Afirma, mais, que ficou 

"plenamente"
315

 provado que Sampaio matou Almeida Jr. Todas as palavras denotam 

incisão, exagero até, construídas para que o texto flua e, ao ser narrado, conte aos 

jurados como se deu o fato, com o intuito de fazer entrever a violência, a injustiça. Mas 

o Promotor, em uma gradação
316

, também demonstra que o réu estava "desesperado"
317

 

com a desgraça que se abatera sobre ele e que fora "surpreendido"
318

 pela presença de 

Almeida Jr. junto à sua família e que, finalmente, cometera o crime "impelido por seu 

estado nervoso"
319

. Ou seja, ao tempo em que oferece a denúncia demonstrando que 

houve morte e que o responsável por ela era Sampaio, o Promotor trata de deixar claras, 

por meio de palavras bem escolhidas e firmes, todas as razões pelas quais essa 

impressão de culpabilidade não pode prosperar. No último caso ele chega mesmo a usar, 

literalmente, a dirimente
320

 que viria a corroborar a absolvição de Sampaio – em plena 

denúncia, a peça inicial da acusação. 

Nas palavras de Peristiany (1988), "honra é o valor que uma pessoa tem aos 

seus próprios olhos, mas também aos olhos da sociedade", e a sociedade do final do séc. 

XIX, como já ficou explicado, entendia que a honra da família era responsabilidade da 

mulher, logo, ao trair o marido, Maria Laura traiu sua família inteira. Em uma sociedade 

patriarcal e tradicionalista como era aquela não deve causar espanto a atitude do 

                                                             
 
312 Denúncia (LOURENÇO, 2007 p. 313-314). 

 
313 Denúncia (LOURENÇO, 2007, p. 313-314). 

 
314 Denúncia (LOURENÇO, 2007, p. 313-314). 

 
315 Parecer do Dr. Promotor Público (LOURENÇO, 2007, p. 324). 

 
316 "Na gradação, apresentam-se as palavras na ordem crescente de extensão ou importância (Reboul), ou 

na ordem decrescente, conforme a intenção do orador, conduzindo o auditório, paulatinamente, no sentido 

evolutivo ou regressivo conforme os fatos, atos ou omissões tenham gerado" (VALVERDE et al, 2015, p. 
178). 
317 Denúncia (LOURENÇO, 2007, p. 313-314). 

 
318

 Denúncia (LOURENÇO, 2007, p. 313-314). 

 
319 Denúncia (LOURENÇO, 2007, p. 313-314). 

 
320 Lembrando que o art. 27 do Código Penal de 1890 enumera as hipóteses de imputabilidade criminal, 

dentre as quais, em seu §4º, a completa privação dos sentidos e da inteligência. 
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Promotor Público. A obrigação da esposa era ser fiel ao seu casamento e dela não se 

esperava outro comportamento, portanto, é natural considerar correta uma punição a 

quem se desvia desse caminho (ou faz desviar, como foi o caso de Almeida Jr.), embora 

não houvesse na legislação permissão expressa para o homicídio em caso de adultério 

(como já houvera em outros tempos).  

A providência que encontrava abrigo da lei era o pedido de divórcio - da 

qual Sampaio fez uso, inclusive
321

. Quanto ao encontro dele com o amante da esposa, o 

que a lei previa - e vem daí a ressalva do Promotor na peça acusatória, era a dirimente 

de "perturbação dos sentidos e da inteligência"
322

, era em razão dela que esses 

criminosos passionais eram absolvidos. Vale repetir: seu comportamento era 

naturalmente aceito em sociedade, mas a denúncia era uma obrigação da qual o 

Promotor não podia se esquivar, tampouco poderia a justiça se esquivar de promover o 

julgamento na forma da lei. Foi esse o caso de Sampaio: julgado, foi absolvido em razão 

dessa previsão legal, em torno da qual foi construída a retórica da defesa e da acusação. 

Percorrendo depoimentos, alegações, documentos, vê-se que a todo o momento há a 

preocupação em ressaltar
323

 essa completa privação dos sentidos e o local do cidadão 

Sampaio na sociedade.  

Mas, como se verá mais a frente, Sampaio já desconfiava da infidelidade de 

Maria Laura. Anna Brandina, a irmã do assassino, afirma isso ao Delegado de Polícia, 

inclusive. O próprio acusado narra que passou uma noite em claro após encontrar as 

cartas delatoras, ou seja, passou-se um tempo entre a comprovação de suas 

desconfianças e o encontro com o casal traidor, tempo mais que suficiente para Sampaio 

planejar uma vingança. Igualmente, Severino Miguel da Cruz, criado de Almeida Jr., 

em depoimento (LOURENÇO, 2007, p. 324) conta que Sampaio, justamente no dia em 

                                                             
 
321 Em suas declarações ao Delegado de Polícia, Sampaio afirma: "preparou-se para apresentar êsses 

papéis a um advogado, afim de por esse meio requerer divórcio; que de fato no dia imediato pela manhan, 

procurou o Doutor Prudente de Moraes a quem orientou sobre os fatos incumbindo-o de tratar da questão 

do divórcio" (LOURENÇO, 2007, p. 314). 

 
322 Segundo Enrico Ferri (2001), o homicídio passional é aquele cometido pela privação dos sentidos e da 
inteligência, frente à paixão. 

 
323 "No palco do judiciário, cada um dos contendores apresenta a sua versão, temperada com provas, 

testemunhas e adereços de retórica. Gewirtz observa que estórias são apresentadas em modelo de 

perguntas e respostas. Especialmente, leva-se em conta a audiência, isto é, a quem incumbirá a escolha da 

melhor das estórias, ou a mais convincente, ou a mais justa, ou a mais eficaz, do ponto de vista 

econômico. E a questão, mais uma vez, é remetida à retórica clássica, especialmente porque retoma 

também o papel e a importância do orador, e seu comando a respeito das proposições que se refiram às 

coisas possíveis e impossíveis". (GODOY, 2003b). 
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que encontrou as cartas, parecia muito perturbado, comentou sobre suas dificuldades 

financeiras e indagando acerca do paradeiro de Almeida Jr., quis também saber se este 

viajara armado. Dá-se destaque ao que consta dos autos porque é o que se pode 

considerar como utilizado para formar a decisão do júri, mas, além disso, observações 

colhidas no decorrer da pesquisa apontam para  outro caminho. Sampaio pode até ter se 

declarado surpreso com a presença de Almeida Jr. ao lado da esposa, mas não lhe era 

estranha de forma alguma a ideia da traição.  Leães (2013), por exemplo, conta que Juca 

adquirira um punhal seis meses antes do delito e, ainda, que ele se consumia em ciúmes 

e desespero, certo que estava da traição da esposa e do amigo, que passara a investigar.  

Na inteligência de Mariza Corrêa (1985, p. 16) define-se "o criminoso 

passional
324

 como um criminoso social, isto é, alguém que comete um crime 

impulsionado por motivos úteis à sociedade". A história do bom homem que cometeu 

um equívoco, diante do horror da traição e da necessidade de defender o seu nome e a 

honra de sua família é cuidadosamente construída por todos os atores que encenam essa 

verdade, considerada como real e insuspeita graças à retórica empregada. A 

interpretação desse texto  aponta fortemente um caminho, o qual é reflexo de um mundo 

que acreditava na necessidade de lavar com sangue a honra ferida, na necessidade de 

punir a mulher adúltera, na importância da manutenção da família e da ordem social. 

 

3.1.2. A performance
325

 do auditório 

 

                                                             
 
324 Luiza Eluf explica que embora todo crime seja passional de alguma forma, pois resulta da paixão no 
seu sentido mais amplo, juridicamente são chamados de passionais os crimes cometidos em razão de 

relacionamento sexual ou amoroso (ELUF, 2002, p. 111). Portanto, o homicida era passional quando agia 

imbuído de uma paixão social, declarando defender os princípios da família, a honra, o bom nome - dele, 

o dono da mulher e dela, a guardiã do nome da família, cometendo um crime tomado por sentimentos 

intensos - ira, ciúme, inveja.  
325 "A origem etimológica é do francês antigo parfournir (‗realizar‘, ‗consumar‘), combinando o prefixo 

latino per – (indicativo de intensidade: completamente) e fornir, de provável origem germânica, 

significando ‗prover, fornecer, providenciar‘ (V. em inglês furnish)" (LOPES apud  OLIVEIRA, 2013, p. 

20). Oliveira e Ataídes (2012) apontam que tanto na língua inglesa, to perform, como na francesa, 

parfounir, a performance significa um processo de agir, dar um sentido a determinada 

ação."Performances marcam identidades, dobram o tempo, remodulam e adornam o corpo, e contam 
estórias. Performances – de arte, rituais, ou da vida cotidiana – são ―comportamentos restaurados‖, 

―comportamentos duas vezes experenciados‖, ações realizadas para as quais as pessoas treinam e 

ensaiam. Assim, fica claro que, para realizar arte, isto envolve treino e ensaio. Mas a vida cotidiana 

também envolve anos de treino e de prática, de aprender determinadas porções de comportamentos 

culturais, de ajustar e atuar os papéis da vida de alguém em relação às circunstâncias sociais e pessoais. " 

(SCHECHNER, 2006). A performance é, por si só, uma linguagem. Portanto, a coreografia e o cenário do 

júri são tão fundamentais à compreensão do resultado, ou seja, da decisão do corpo de jurados que 

culmina em sentença, quanto qualquer parte escrita do processo. Aliás, tenha-se em mente que o que 

ocorre no júri é também reduzido a termo e consta dos autos do processo. 
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O Júri é uma justiça diferente da justiça togada, ele 
julga de consciência, não está adscrito a tarifas legais, 
a certos formalismos, não tem compromissos 

doutrinários. 
Evandro Lins e Silva 

 

Quando falamos em Tribunal do Júri, o seu rito é, ele próprio, um 

instrumento de persuasão tão poderoso quanto toda a retórica aplicada ao texto 

processual. O Direito é feito, em grande parte, de tradições e práticas solenes, e nas 

seções do Tribunal de Júri isso se dá de forma bem clara. As togas, o assento do juiz e 

do réu em frente ao público, mais elevado, os salões majestosos e de mobiliário muitas 

vezes soturno e imponente
326

. Não é assim a lide judiciária de todo dia. Embora, como 

já apontado, as salas, as audiências, o encontro do aparelho judicial com as partes e o 

público em geral sejam, por natureza, respeitosos e cheios de particularidades, tanto 

pelo rito legal quanto pela presença de tantas autoridades e a austeridade que disso 

advém; na tradição brasileira, nenhum outro rito judicial é tão solene e tão 

coreografado, o público que se levanta à chegada do juiz, os jurados
327

 que tomam 

assento, a defesa e a acusação, que se alternam em uma retórica que lembra as linhas de 

uma tragédia. Em Poética, Aristóteles define a tragédia
328

 como: 

 

[...] imitação de uma ação de caráter elevado, completa e de certa 

extensão, em linguagem ornamentada e com várias espécies de 

ornamentos distribuídos pelas diversas partes do drama, não por 

narrativa, mas mediante atores, e que suscitando o terror e a piedade, 
tem por efeito a purificação dessas emoções. (ARISTÓTELES, 1979, 

p. 245). 

                                                             
 
326 Schritzmeyer (2002, p. 92) discorre sobre a importância da ambientação, a disposição dos móveis, 

cores dos pisos e paredes. Não localizei nenhuma foto ou discrição do local onde ocorreu o julgamento de 

Sampaio, mas, em regra, as seções do Tribunal do Júri costumam ocorrer em auditórios específicos, 

maiores que as salas de audiência comuns, e, muitas vezes, fazendo muito uso de painéis de madeira e 

móveis de desenho suntuoso. Em Leães (2013) encontramos uma breve descrição da que teria sido a sala 

do Júri de Juca Sampaio: "[...] revestida com lambris escuros nas paredes, a sala do fórum era espaçosa, 

para os padrões do interior; o juiz de direito, sentado num patamar mais elevado, presidia a mesa. Juiz, 

promotor e advogados portavam toga negra com gola de arminho". 

 
327 Quando foi estruturado o júri no Brasil, em meados do séc. XIX, "a implementação do sistema de 

jurados era vista, então, como uma questão que poderia exercer influência na harmonia social" (AMENO, 
2011, p. 62). 

 
328 "Isto é, a definição formal de tragédia, que distingue a mímesis trágica, como uma espécie, das outras 

espécies do mesmo gênero só se completa com a explicação do efeito que a mímesis própria da tragédia 

produz. O que esclarece por que o último elemento da definição aristotélica é a catarse, considerada como 

o efeito teleológico da mímesis própria da tragédia. E se esse elemento é necessário à definição, isto é, se 

a tragédia é definida de modo formal, mas também por sua produção característica de emoções trágicas, é 

porque a Poética estuda a forma que a tragédia deve ter para ser capaz de produzir a catarse." 

(MACHADO, 2006, p. 26). 
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Parece uma descrição do júri, feita com bastante acuidade, aliás. Passar por 

todas essas argumentações, pela descrição do que foi discutido, apontado, perceber a 

reação do júri mediante a sua decisão final, isso tudo mostra que, de fato, não há heróis 

nesse texto, tampouco vitoriosos. Se considerarmos esse julgamento como um texto, 

cabe aqui a observação de Darnton, que diz ser possível ler esse encontro do Júri como 

"[...] um ritual ou uma cidade, da mesma maneira como se pode ler um conto popular ou 

um texto filosófico. O método de exegese pode variar, mas, em cada caso, a leitura é 

feita em busca do significado" (DARNTON apud SCHRITZMEYER, 2002, p. 14). 

Junto a essa tradição, destaca-se a função primordial do júri
329

: a de ser a 

voz da sociedade
330

, uma oportunidade de investigação por iguais (seus próprios pares), 

que formariam o Conselho de Sentença
331

. Esse grupo, que deveria ser representativo da 

sociedade tinha uma grande falha, que representatividade poderia haver em um grupo de 

julgadores formado apenas por cidadãos, o que, na sociedade escravocrata do séc. XIX, 

significava ser formado por homens brancos
332

: "só eram jurados os cidadãos que 

                                                             
 
329 Igualmente, cabe lembrar que o júri é, em sua essência, uma exceção, tendo em vista que é uma 

substituição ao Juiz de Direito em sua atividade primordial, a judicante. 

 
330 "[...] o de corresponder (o Júri) a um interesse educacional do povo e o difundir, no seio deste, a nítida 

noção e o apurado sentimento de responsabilidade que lhe cabe como participante da atividade do 

estado". (TORRES, 2008, p. 31). "[...] o deputado Costa Aguiar definiu bem a instituição: ―o júri não é 

outra coisa senão a sociedade aplicada (...) ao exercício da justiça, como a magistratura é o governo 

aplicado à execução da lei. É enfim o júri a representação do povo para o exercício da justiça, como o 

corpo legislativo o é, para a feitura da lei." (AMENO, 2011, p. 67). 

 
331 O Conselho de Sentença que absolveu José de Almeida Sampaio era formado por 12 jurados: 
Peregrino de Oliveira Lino, Luiz Augusto de Toledo, Manoel de Moraes Barros, Eduardo de Paula 

Carvalho, Antônio Marcolino do Canto, Antônio Manoel, Benedicto Ferreira Alves, Ignacio leite de 

Negreiros, Joaquim de Almeida Barros, João Egídio Rodrigues, Ignácio Riter e Joaquim Melchior da 

Rocha. 

 
332 "No Brasil, a implementação do júri com competência ampliada ao julgamento de matérias que não se 

restringissem ao abuso de liberdade de imprensa foi aprovada após um trabalho árduo de debates nas 

assembléias legislativas [...]quando se tratou de ampliar a competência do júri nas matérias criminais e 

civis. A tendência aprovativa das causas criminais em muito superou a das causas civis. [...]Creio que a 

disposição em aprovar o júri nas causas criminais esteve ligada à compreensão que os deputados 

projetavam sobre a rotina dos tribunais. Dois entendimentos, aqui já citados, iluminam essa proposição. O 
primeiro atribuía aos escravos e ex-escravos a prática da maioria dos crimes, e o segundo vinculava a 

participação dos homens probos mais aos juízos civis do que aos criminais. Em momento algum das 

discussões sobre o júri de 1823 se procurou estabelecer quem seriam os indivíduos que comporiam o júri. 

Embora os 'homens bons' formassem o júri de imprensa, não estava decidido que eles exerceriam as 

atividades do novo júri. De mais a mais, o aumento de jurisdição dos jurados demandava uma ampliação 

do número de indivíduos inscritos nesse serviço. Neste sentido, seria necessário desconcentrar a atividade 

entre os qualificados 'homens bons' e inserir nas fileiras da justiça a população de uma maneira mais 

geral.[...] a maior facilidade de aprovação do júri criminal guardava a concepção, por parte dos deputados, 

de que o povo julgaria a si mesmo, o que não suscitava maiores objeções; ao contrário, seria útil à 
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podiam ser eleitos 'homens bons' e que tivessem uma renda considerável, logo a classe 

elitizada" (STRECK, 2001, p. 87). O Supremo Tribunal Federal, em acórdão de 7 de 

outubro de 1899, manifestou-se sobre as características do Tribunal do Júri: 

 

São características do tribunal do júri: I - quanto à composição dos 

jurados: a) composta de cidadãos qualificados periodicamente por 

autoridades designadas pela lei, tirados de todas as classes sociais, 
tendo as qualidades legais previamente estabelecidas para as funções 

de juiz de fato, com recurso de admissão e inadmissão na respectiva 

lista; b) o conselho de julgamento, composto de certo número de 
juízes, escolhidos à sorte, dentre o corpo de jurados, em número 

tríplice ou quádruplo, com antecedência sorteados para servirem em 

certa sessão previamente marcada por quem a tiver de presidir, e 

depurados pela aceitação ou recusa das partes, limitadas as recusas a 
um número tal que por elas não seja esgotada a uma dos jurados 

convocados para a sessão. II - quanto ao funcionamento: a) 

incomunicabilidade dos jurados com pessoas estranhas ao Conselho, 
para evitar sugestões alheias; b) alegações e provas da acusação e 

defesa produzidas publicamente perante ele; c) atribuição de julgarem 

estes jurados segundo sua consciência; e d) irresponsabilidade do voto 
emitido contra ou a favor do réu. (BARBOSA, 1896) 

 

O julgamento de Sampaio pelo Tribunal do Júri aconteceu no dia 21 de 

fevereiro de 1900
333

, e a decisão
334

 do júri em absolvê-lo vai de encontro ao 

entendimento corrente na sociedade oitocentista, que apoiava o comportamento dos 

passionais. Igualmente, vai de encontro às percepções dos estudiosos do júri, os quais 

entendem, em sua maioria, que os jurados tendem, excessivamente, a absolver
335

 os 

acusados. Flory (apud AMENO, 2012), por exemplo, acreditava que "a vulnerabilidade 

                                                                                                                                                                                   
moralização da justiça que era feita pelos juízes profissionais. Porém, quando se tratou do julgamento por 
jurados nas causas civis, os empecilhos colocados não foram poucos. [...] Fica patente o temor de uma 

justiça popular para resolução de causas envolvendo as questões que mais representavam os interesses 

dos homens probos, 'os haveres'. Ora, as causas civis importavam, sobretudo, para aqueles que possuíam 

recursos, pois selavam o destino das propriedades, bens, usufrutos, enfim, diziam respeito à defesa das 

riquezas individuais." (AMENO, 2011, p. 74-75). 
333 À ocasião do crime vigia, como já foi apontado, o Código de Processo Criminal de 1832, feito sob a 

égide da Constituição de 1824, que previa a composição do chamado Poder Judicial (Título VI): na 

primeira instância, Juízes (de Paz, Municipais e de Direito) e Jurados, na segunda instância as Relações e 

o Supremo Tribunal de Justiça, a sua instância máxima. Vê-se, portanto, que o Poder Judicial, na primeira 

instância, era composto de juízes e jurados.  

 
334 Como lembrou Pimenta Bueno no ano de 1857, a instituição do júri é "[...] a mais moral e filosófica 

possível. Por efeito dela a liberdade, a honra, a vida de um cidadão, não serão jamais sacrificados sem a 

intervenção e assentimento de seus pares. Evita-se o perigo que provém os hábitos duros, inflexíveis 

suspeitosos de um juiz singular. (apud TORRES, 2008, p, 98). 

 
335 Franco (1997, p. 162) aponta que essa reputação de que o Tribunal do Júri absolvia excessivamente, 

era negligente, decorria da falta de ―adestramento intelectual que as tornasse aptas a conduzir suas 

reflexões de acordo com os princípios do direito‖. Não poderiam sentenciar corretamente jurados que se 

apoiavam em valores morais e não em determinações legais.  
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do júri o tornava indulgente com os acusados, favorecendo-os com deliberações de 

absolvição e corroborando com a impunidade na justiça". Para ele, essa vulnerabilidade 

do júri ligava-se à sua posição social, ele aponta, em seus estudos, que os Conselhos de 

Sentença eram constituídos por homens sem influência, vulneráveis, como foi dito. 

Contudo, em seus estudos sobre o Júri no Termo de São José (atual São João Del Rey-

MG) no séc. XIX, Ameno (2012) frisa que na amostragem por ela observada nota-se 

que sujeitos independentes exerciam o papel de jurados e que eles eram "essencialmente 

por homens brancos, chefes de seus domicílios, com posição econômica destacada nas 

várias ocupações em que atuavam e, principalmente, inseriam-se no restrito grupo de 

proprietários com as maiores escravarias do termo". 

A função do júri não é a função do juiz togado. Ao júri cabe julgar como 

igual, como um par. Os jurados são os representantes daquela sociedade da qual todos 

os envolvido fazem parte, são a expressão da vontade do povo, a eles cabe julgar com os 

entendimentos morais da maioria, refletem, portanto, o que é aceito ou não socialmente. 

Suas decisões, suas escolhas, contam-nos muito sobre a sociedade da qual fazem parte, 

tendo em vista que as decisões proferidas pelos jurados, ao não demandarem 

fundamentação jurídica, são baseadas em convicções puramente pessoais e ao deixarem 

de se enquadrar nas determinações legais desfiliam-se das regras jurídicas, atendo-se às 

comuns a convivência social e a cultura. Além disso, trazem um traço particular: a 

linguagem jurídica é usada a um mínimo. Quando Promotor de Justiça e Advogado de 

Defesa falam no processo, geralmente falam ao Juiz de Direito e entre eles há essa 

linguagem comum
336

. Abundam termos técnicos, latinismos, citações legais e 

particularidades jurídicas, não só por vontade destes, mas também por exigência da 

própria lei. No entanto, no plenário do júri senta o homem comum para julgar o homem 

comum. Deixada de lado fica a linguagem técnica e a linguagem comum toma a 

frente
337

, auxiliada pela retórica e pela performance
338

, a fim de convencer, a fim de 

                                                             
336 "A linguagem jurídica exige que os termos estejam sempre em seus devidos lugares, ou seja, 

empregados especificamente para a situação determinada. Há de se destacar que um repertório verbal 
preciso e tecnicamente adequado somente se adquire ao longo de muitas pesquisas e leituras jurídicas, 

vivência nas lides forenses. Os termos jurídicos adquirem conteúdo semântico próprio e o emprego de 

sinônimos pode alterar o sentido e desvirtuar a expressão legal" (SYTIA, 2002, p. 23). 

 
337 " [...] o uso de uma linguagem aparentemente mais audiovisual que cinestésica, ou seja, de um sistema 

de signos que mais parece comunicar por meio do olhar e da audição do que de outras expressões 

corporais, os corpos ―falam‖, o tempo todo, por meio de olhares que se procuram e se evitam, de sutis 

movimentos de lábios, sobrancelhas que se arqueiam e se franzem, mãos que se esfregam, dedos que 

tamborilam, ombros que se curvam e se erguem, cabeças que balançam. Há mais sutilezas do que um 
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garantir a absolvição ou a acusação, porque em que pese a necessidade de linguagem 

direta e clara, esta não absolve os atores do júri da obrigação de surpreender o auditório, 

chamando sua atenção para seus argumentos. 

Narrativas de defesa e de acusação embasam-se "em uma certa lógica 

classificatória e analítica da organização e do funcionamento da vida social" 

(SCHRITZMEYER, 2012, p.166), e são trazidas à lume em circunstâncias peculiares a 

cada caso. Cada júri traz uma trama, um cenário e, porque não dizer, um elenco próprio, 

particular. Ainda que as técnicas e palavras se repitam, quando aliadas aos casos 

concretos trazem soluções únicas onde, mais do que absolver ou condenar, o que se vê é 

a busca pelo convencer no jogo da performance. Não é possível reviver gestos, pausas, 

gritos, sussurros e suspiros que ecoaram no Júri de Sampaio, mas, palavra a palavra, ao 

longo do processo crime, é possível ver a construção dos discursos, essa busca pelo 

convencimento.  

 

3.2. A retórica dos depoimentos  

 

Linguagem implica convivência, pois não há comunicação em 
isolamento. Implica pluralidade e, assim, relativização das concepções 
de verdade, pois os seres humanos percebem diferentemente a 
realidade.  

João Maurício Adeodato 

 

Se unirmos todas as narrativas das testemunhas e informantes, constantes do 

Inquérito Policial, todas colhidas nos primeiros dias após o fato criminoso, e também 

daquelas que foram novamente colhidas na presença do Juiz, podemos assim contar a 

história da morte de Almeida Jr.: 

Por volta das três horas da tarde
339

 do dia 08 de novembro de 1899, na porta 

do Hotel Central de Piracicaba, chega um carro
340

 trazendo a família de José de 

Almeida Sampaio, que atendia a chamado dele próprio, que ainda de São Paulo enviara 

                                                                                                                                                                                   
observador, mesmo treinado, é capaz de registrar, pois ―a força do poder do júri é audível, visível e 

palpável através de sua teatralidade" (SCHRITZMEYER, 2007). 
 
338 Aqui fica a ressalva de Schechner (2011, p. 218), de que nenhuma performance teatral funciona 

desligada da audiência. 

 
339 Conforme os depoimentos, ao Delegado de Polícia e ao Juiz de Direito, de Antônio Alfredo Coelho, 

Felinto de Matos Brito, Francisco José Rodrigues, Felinto de Matos Brito, Francisco José Rodrigues, 

Alonso de Carvalho e também informações, ao Delegado de Polícia, de Anna Brandina de Sampaio. 

 
340 Conforme depoimento, ao Delegado de Polícia, de Silverio Francisco Ferreira, Alonso de Carvalho 
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telegrama à Fazenda Boa Esperança, onde se encontravam
341

. O grupo, que incluía a 

irmã do assassino, Anna Brandina
342

, vinha acompanhado de José Ferraz de Almeida 

Jr., para surpresa de Sampaio que pensava estar o artista em São Pedro
343

. 

Anna Brandina, Maria Laura e quatro de seus filhos
344

 adentram o hotel, 

onde encontram Sampaio, que conversava no salão
345

 acerca de questões financeiras
346

, 

e cumprimenta a irmã, abraçando-a
347

 e passa rapidamente pela esposa, dirigindo-se 

para o corredor
348

. Sampaio desce a escada da entrada do hotel correndo e, deparando-se 

com Almeida Jr. no limiar da porta de entrada
349

, atira-se sobre ele e atinge a 

clavícula
350

 do pintor, magro e de estatura baixa
351

, com uma faca
352

 (de aparência 

nova)
353

 que trazia consigo, indo ambos ao chão
354

. 

                                                             
 
341 Conforme consta do interrogatório de José de Almeida Sampaio, feito pelo Delegado de Polícia. 

 
342 Conforme depoimento, ao Delegado de Polícia, de Silverio Francisco Ferreira. 

 
343 Conforme consta do interrogatório de José de Almeida Sampaio, feito pelo Delegado de Polícia.. 

 
344 Das cartas de Maria Laura, informações constantes no processo e também de acordo com Diva Pereira 

Mendes, Zilda, a filha mais velha do casal encontrava-se no colégio interno e foi trazida a Piracicaba por 

Juca Sampaio, que a buscou na escola no caminho entre São Paulo e a cidade da tragédia final. 
 
345 Sampaio conversava no salão com o dono do hotel, João Baptista de Castro e Alonso de Carvalho. 

Castro, em depoimento ao Juiz de Direito (LOURENÇO, 2007, p. 317 - 318), informa que Sampaio não 

lhe perguntou nem lhe falou de Almeida Jr. antes do fato. Carvalho também dá essa mesma informação 

em seu depoimento (LOURENÇO, 2007, p. 320 - 321). Por outro lado, Silverio Francisco Ferreira, 

também depondo em juízo (LOURENÇO, 2007, p. 320) informa que Sampaio indagara a Castro acerca 

da presença de Almeida Jr. no hotel (no que é refutado pelo réu, diga-se). 

 
346 Sampaio conversava com João Baptista de Castro e Alonso de Carvalho acerca da lavoura de café e 

seus prejuízos, conforme relatam ambos em juízo (LOURENÇO, 2007, p. 317-318 e 320). 

 
347 Conforme constam das informações, ao Delegado de Polícia, de Anna Brandina de Sampaio 

(LOURENÇO, 2007, p. 316). 

 
348 Conforme depoimento, ao Delegado de Polícia, de Alonso de Carvalho (LOURENÇO, 2007, p. 316), 

confirmado em juízo (LOURENÇO, 2007, p. 320) e também informações, ao Delegado de Polícia, de 

Maria Laura do Amaral Sampaio  (LOURENÇO, 2007, p. 316). 

 
349 Conforme depoimento, ao Juiz de Direito, de João Baptista de Castro (LOURENÇO, 2007, p. 317-

318). Essa testemunha apresenta também a versão de que o pintor estava de costas, pagando o carro, 

quando Juca dele se aproximou e, pondo-lhe o braço por cima do ombro, disse – "como foi de viagem 

amigo?", o que foi contestado pelo réu durante o julgamento. Silverio Francisco Ferreira, depondo em 
juízo, também narra essa versão (LOURENÇO, 2007, p. 320), mas afirma não ter ouvido qualquer 

palavra pronunciada por Sampaio ou por Almeida Jr. Por sua vez, o depoimento em juízo de David 

Francisco, o condutor do carro que trouxe a família de Sampaio e Almeida Jr. ao hotel, corrobora a versão 

do diálogo, negada mais uma vez pelo réu (LOURENÇO, 2007, p. 323). 

 
350 Conforme consta do Auto de Corpo de Delito (LOURENÇO, 2007, p. 314). 

 
351 Conforme depoimento, ao Juiz de Direito, de Felinto de Matos Brito (LOURENÇO, 2007, p. 319). 
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Há muitos gritos
355

 que acabam por atrair as pessoas que estavam dentro do 

hotel e nas proximidades. Almeida Jr., apesar de ferido, sangue espalhado pela roupa, 

também com uma faca (bastante usada
356

) procurar revidar a agressão
357

. Sampaio, 

retirado
358

 de cima de Almeida Jr. pela irmã
359

 e a esposa
360

 com a ajuda de outros 

presentes
361

, chega a ouvir do artista "que homem ingrato!"
362

 e é levado para o interior 

do hotel
363

 enquanto o ferido, cambaleante
364

 e ainda com uma faca na mão
365

, tenta 

                                                                                                                                                                                   
352 Conforme depoimento, ao Delegado de Polícia, de Silverio Francisco Ferreira (LOURENÇO, 2007, p. 

315). 

 
353 Conforme depoimento, ao Juiz de Direito, de Antônio de Mello Cotrim (LOURENÇO, 2007, p. 322). 
Ainda em juízo, o réu afirma ter a faca há pelo menos seis meses, deixando claro que esta não era nova, 

só bem conservada por ser usada apenas em viagens. Leães (2013), sobrinho bisneto de Sampaio, conta 

ter este adquirido a faca cerca de seis meses antes do infortúnio. Destaca-se essas informações acerca do 

estado das armas portadas pelo réu e pela vítima porque demonstram que Sampaio não andava armado 

habitualmente, e por alguma razão, alguns meses antes de cometer um assassinato, adquiriu uma faca-

punhal. Por outro lado, Almeida Jr. comumente portava sua faca, bastante usada, não havendo razões para 

acreditar que passara a andar armado por alguma razão específica, nos meses que antecederam sua morte. 

Mas essas questões não foram consideradas no processo. 

 
354 Silva (2013, p. 133) aponta para o fato de que Sampaio atirou-se com tamanha ferocidade sobre 

Almeida Jr. que foram ambos ao chão. 

 
355 Conforme depoimentos, ao Delegado de Polícia, de Antônio Alfredo Coelho (LOURENÇO, 2007, p. 

315), Felinto de Matos Brito (LOURENÇO, 2007, p. 315), Francisco José Rodrigues (LOURENÇO, 

2007, p. 315) e ao Juiz de Direito, de João Baptista de Castro (LOURENÇO, 2007, p. 317-318), Silverio 

Francisco Silveira (LOURENÇO, 2007, p. 20), Alonso de Carvalho (LOURENÇO, 2007, p. 320 - 321) e 

Antônio de Mello Cotrim (LOURENÇO, 2007, p. 322). 

 
356 Conforme depoimento, ao Juiz de Direito, de Antônio de Mello Cotrim (LOURENÇO, 2007, p. 322). 

 
357 Conforme depoimento, ao Delegado de Polícia, de Felinto de Matos Brito (LOURENÇO, 2007, p. 

315), Francisco José Rodrigues (LOURENÇO, 2007, p. 315). 

 
358 O depoimento de David Francisco em juízo (LOURENÇO, 2007, p. 323) traz a informação de que 

Sampaio teria se levantado e se dirigido ao interior do hotel após ferir Almeida Jr. 

 
359 Em depoimento ao Delegado de Policia, Alonso de Carvalho informa que Anna Brandina e Maria 

Laura teriam retirado Sampaio de cima de Almeida Jr. Maria Laura (LOURENÇO, 2007, p. 316) também 

dá essa informação ao Delegado. Contudo, Anna Brandina (LOURENÇO, 2007, p. 316) informa à 

autoridade policial ter avistado o irmão sendo conduzido para o interior do hotel por algumas pessoas. 

 
360 Conforme depoimento, ao Delegado de Polícia, de Alonso de Carvalho (LOURENÇO, 2007, p. 316). 

 
361 Segundo informação de Maria Laura do Amaral Sampaio ao Delegado de Polícia (LOURENÇO, 2007, 
p. 316), a testemunha Alonso de Carvalho auxiliou-a a retirar o marido de cima de Almeida Jr. 

 
362 Conforme depoimento, ao Juiz de Direito, de Felinto de Matos Brito (LOURENÇO, 2007, p. 319). 

 
363 Conforme depoimento, ao Delegado de Polícia, de Alonso de Carvalho (LOURENÇO, 2007, p. 316). 

 
364 Conforme depoimento, ao Delegado de Polícia, de Antônio Alfredo Coelho (LOURENÇO, 2007, p. 

315). 
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adentrar o local para atacar Sampaio e é contido por Maria Laura
366

, que o ampara
367

 e 

grita, enquanto ele diz: "estou morto"!
368

 

Maria Laura
369

 é retirada do local e se junta à cunhada e às crianças
370

, já 

conduzidas ao interior do hotel
371

, onde, desesperada, gritava que a deixassem sair, que 

queria ir ao salto
372

, e desmaia
373

. Enquanto isso, Almeida Jr., assistido
374

 por populares, 

agoniza
375

 no passeio
376

 até desfalecer
377

 e vir a óbito. Sampaio, que afirma "matei o 

                                                                                                                                                                                   
365 Em depoimento ao Delegado de Polícia e também ao Juiz de Direito, Antônio Alfredo Coelho 

(LOURENÇO, 2007, p. 315 e 318) conta que amparou Almeida Jr. para aliviar a mulher que o ajudava e 

que nesse momento Antônio de Mello Cotrim retirou da mão de Almeida Jr. a faca. Informação esta 
confirmada por Cotrim em juízo (LOURENÇO, 2007, p. 322). Alonso de Carvalho declarou, também em 

depoimento ao Delegado de Polícia (LOURENÇO, 2007, p. 316), ter visto uma faca na mão de Almeida 

Jr.. Informação esta também dada ao Juiz de Direito por David Francisco (LOURENÇO, 2007, p. 323). 

Felinto de Matos Brito (LOURENÇO, 2007, p. 315) também informa, em depoimento ao Delegado de 

Polícia, ter visto Antônio de Mello Cotrim retirar a faca das mãos de Almeida Jr. Francisco José Silveira 

(LOURENÇO, 2007, p. 317), por sua vez, em depoimento ao Juiz de Direito, informa ter visto um 

indivíduo, que depois soube ser o assassinado Almeida Jr., o qual tinha uma faca na mão. A mesma 

informação foi dada por João Baptista de Castro em depoimento ao Juiz de Direito (LOURENÇO, 2007, 

p. 317-318). 

 
366 Conforme depoimento, ao Delegado de Polícia, de Francisco José Rodrigues (LOURENÇO, 2007, p. 

315), Alonso de Carvalho (LOURENÇO, 2007, p. 316). 
 
367 Conforme depoimento, ao Delegado de Polícia, de Antônio Alfredo Coelho (LOURENÇO, 2007, p. 

315), Alonso de Carvalho (LOURENÇO, 2007, p. 316). 

 
368 Conforme depoimento, ao Juiz de Direito, de Francisco José Rodrigues (LOURENÇO, 2007, p. 317) e 

de Antônio de Mello Cotrim (LOURENÇO, 2007, p. 322). Antônio Alfredo Coelho (LOURENÇO, 2007, 

p. 318), também falando ao Juiz, diz ter Almeida Jr. dito "eu morro!". David Francisco (LOURENÇO, 

2007, p. 322), em depoimento em juízo, afirmou ter Almeida Jr. dito "Ai! Que eu morro!". 

 
369 Segundo informação da própria Maria Laura ao Delegado de Polícia (LOURENÇO, 2007, p. 316), ela 

teria se dirigido ao interior do hotel após amparar Almeida Jr. e deixa-lo aos cuidados de terceiros que se 
encontravam na porta do hotel. 

 
370 Conforme depoimento, ao Delegado de Polícia, de Silverio Francisco Ferreira (LOURENÇO, 2007, p. 

315) e, ao Juiz de Direito, de Antônio Alfredo Coelho (LOURENÇO, 2007, p. 318 - 319) e Alonso de 

Carvalho (LOURENÇO, 2007, p. 320). Sobre a presença das crianças na cena do crime, Silva (2013, p. 

134) destaca o relato de Diva Pereira Mendes, neta de Juca e Maria Laura, filha de Zilda, que informa ter 

a mãe presenciado todo o fato e ter relatado lembrar-se do brilho da lâmina da faca do pai que, aliás, 

segundo essa narrativa, é quem teria carregado a filha traumatizada e assustada para dentro do hotel.  

 
371 Conforme depoimento, ao Juiz de Direito, de João Baptista de Castro (LOURENÇO, 2007, p. 317-

318). 
 
372 Maria Laura, devastada com o ocorrido, grita que quer ir ao salto. Refere-se ao salto do Rio Piracicaba, 

onde pretendia tirar a própria vida (SILVA, 2013, P. 135). 

 
373 Conforme depoimento, ao Juiz de Direito, de Alonso de Carvalho (LOURENÇO, 2007, p. 320). 

 
374 Conforme depoimento, ao Delegado de Polícia, de Antônio Alfredo Coelho (LOURENÇO, 2007, p. 

315). 
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desgraçado!"
378

, é recolhido à da sala de jantar do hotel onde, cabisbaixo e circunspecto, 

concentrado até
379

, recebeu voz de prisão pelo oficial de justiça
380

 e recusou-se
381

 a 

deixar o pintor agonizante (e, depois, seu corpo) ser levado ao prédio para aguardar a 

chegada da polícia. Disse Sampaio que a vida de Almeida Jr. lhe pertencia
382

 e que era 

bom que estivesse morto, que não lhe chamassem um médico, pois seria um ordinário, 

um canalha de menos para a sociedade
383

. Morto o artista, seu corpo ficou estendido no 

passeio, em frente ao hotel, aguardando as providências. Finalmente, seu corpo foi 

levado em um carro
384

 para a Santa Casa de Misericórdia
385

, onde os procedimentos 

legais teriam início.  

                                                                                                                                                                                   
375 Conforme depoimento, ao Delegado de Polícia, de Silverio Francisco Ferreira (LOURENÇO, 2007, p. 

315). Conforme depoimento, ao Juiz de Direito, de Francisco José Rodrigues (LOURENÇO, 2007, p. 

317). 

 
376 Felinto de Matos Brito (LOURENÇO, 2007, p. 315), em depoimento ao Delegado de Polícia, narra 

que Almeida Júnior, amparado pelo cidadão Antônio Coelho, veio a falecer e o seu corpo colocado sobre 

o lageado. Francisco José Rodrigues (LOURENÇO, 2007, p. 317), em depoimento ao Juiz de Direito, diz 

que ao voltar ao local do crime encontrou Almeida Jr. caído sobre a calçada da porta do hotel, e que ele 

parecia estar expirando. 

 
377 Conforme depoimento, ao Delegado de Polícia, de Antônio Alfredo Coelho (LOURENÇO, 2007, p. 

315) e, ao Juiz de Direito, de Felinto de Matos Brito (LOURENÇO, 2007, p. 319). 

 
378 Conforme depoimento, ao Juiz de Direito, de Alonso de Carvalho (LOURENÇO, 2007, p. 320). 

 
379 Conforme depoimento, ao Juiz de Direito, de Alonso de Carvalho (LOURENÇO, 2007, p. 320). 

 
380 Juca Sampaio diz saber-se preso e afirma não pretender fugir, conforme depoimento, ao Juiz de 

Direito, de João Baptista de Castro (LOURENÇO, 2007, p. 317-318). 

 
381 Conforme depoimento, ao Delegado de Polícia, de Antônio Alfredo Coelho (LOURENÇO, 2007, p. 
315), Felinto de Matos Brito (LOURENÇO, 2007, p. 315). Antônio Alfredo Coelho e Felinto de Matos 

Brito confirmaram suas versões em juízo (LOURENÇO, 2007, p. 318 e 319), acrescentando ambos que o 

dono do hotel, João Baptista de Castro, também impedira a entrada do pintor agonizante no local. 

Domício Silva informa que Castro esclareceu que se recusara a fazê-lo por receito de Juca Sampaio 

tentar, novamente, agredir Almeida Jr. (SILVA, 2013, p. 135). 

 
382 Conforme depoimento ao Juiz de Direito, de Antônio Alfredo Coelho (LOURENÇO, 2007, p. 318 - 

319). 

 
383 Conforme depoimento, ao Delegado de Polícia, de Felinto de Matos Brito (LOURENÇO, 2007, p. 

315) confirmado em juízo (LOURENÇO, 2007, p. 319) e, ao Juiz de Direito, de Antônio Alfredo Coelho 
(LOURENÇO, 2007, p. 318 - 319). 

 
384 Providência de Pedro Ferraz de Amaral, que se recusara a permitir que o corpo do pintor fosse 

transportado em uma carroça. Posteriormente, um grupo de amigos de Almeida Jr. dedicou-lhe uma carta, 

agradecendo-lhe as providências, impedindo o profanamento dos restos mortais do grande artista 

(SILVA, 2013, p. 136). 

 
385 Conforme depoimento ao Juiz de Direito, de Antônio Alfredo Coelho (LOURENÇO, 2007, p. 318 - 

319). 
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O próprio Sampaio, por sua vez, conta uma versão um pouco diferente da 

história. Confirma que estava em São Paulo para tratar de questões relacionadas às suas 

dívidas e que, como de costume, hospedou-se em casa de Almeida Jr.. Este, por sua vez, 

viera para o interior trazendo o filho do acusado, Renato, que com o pintor morava, e 

dissera pretender dirigir-se a São Pedro, onde se demoraria (segundo informações 

passadas a Juca por Ladislau, seu cunhado). Narra o assassino que encontrou cartas da 

esposa a Almeida Jr. pela casa e que estas comprovavam a existência de relações ilícitas 

entre ambos.  Conta momentos de desespero pelos quais vagou nas ruas de São Paulo, 

sendo socorrido por um parente, que o acolheu durante a noite. Segue contando que no 

outro dia, logo cedo, telegrafou à esposa chamando-a a Piracicaba
386

, para onde 

retornou. No caminho, buscou a filha no colégio interno em Jundiaí e, chegando a 

Piracicaba, tratou de procurar o advogado Dr. Francisco Morato e também o Dr. 

Prudente de Moraes, este para tratar dos trâmites do divórcio. Já em Piracicaba, seu 

relato pouco difere do de João Baptista de Castro e Alonso de Carvalho, as informações 

passam a diferir a partir da chegada de sua família ao salão do hotel. 

Sampaio afirma ter sido brusco ao saudar a esposa. Ela, prestando 

informações ao Delegado, não deixa transparecer nada de anormal no encontro com o 

marido, apenas aponta que ele se dirigira apressado para a entrada. Mas, ainda que o 

comportamento de Sampaio não fosse o comum, ou fosse ofensivo ou difícil de 

qualquer forma, dificilmente Maria Laura faria um comentário acerca disso, 

especialmente diante de terceiros
387

. Juca, por sua vez, informa que Almeida Jr., ao 

adentrar o hotel, voltou para a rua, e aponta: talvez por ver o seu comportamento brusco 

com a esposa. Aqui, Juca Sampaio tenta deixar claro que Almeida Jr. teria razões para 

temer um comportamento brusco dele, porque sabia estar errado ao manter relações com 

a sua esposa. 

Sampaio diz ter encontrado Almeida Jr. na porta do hotel e, nesse ponto, é 

importante destacar que ele é bem claro ao dizer que atacou Almeida Jr. impelido pelo 

estado nervoso em que se achava. Sampaio informou ter se atirado enfurecido sobre 

                                                             
 
386 Sampaio afirma pretender não só tratar dos trâmites do divórcio, mas também atender às reclamações 

da esposa, que declarava estar mal acomodada na Fazenda – informação essa confirmada pelas cartas que 

ela escreveu a Almeida Jr., e também pelo medo do filho Renato ter trazido de São Paulo o contágio da 

peste bubônica. E informa mais, que chamara também o cunhado à cidade, para comunicar-lhe o ocorrido 

e a resolução do divórcio. 

 
387 Lembrando aqui a observação que consta às fls. 43, de que no mundo do séc. XIX problemas que hoje 

chamamos de sociais eram de ordem privada. 
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Almeida Jr., dizendo-lhe "tu malvado, roubaste-me a honra, mas não me roubas a vida" 

e puxado uma faca, mas que só desferiu o golpe que atingiu o pintor quando este sacou 

uma faca e tentou atacá-lo. Ou seja, teria sido um ato de defesa antes de ser um ato de 

ataque. O réu também deixa claro não poder se recordar onde exatamente atingiu a 

vítima, sabendo apenas informar que o esfaqueara. Seria essa uma tentativa de deixar 

claro que no momento da agressão ele se encontrava tomado por paixões 

incontroláveis? Mas um homem tomado pela ira, pela dor, teria a calma de racionalizar 

sobre o comportamento da vítima ao vê-lo, segundos antes de feri-lo? Seguindo sua 

narrativa, Sampaio afirma ter largado Almeida Jr. e voltado para dentro do hotel
388

.  

Partindo do final do processo, vemos que o termo de votação do Conselho 

de Sentença traz as respostas aos quesitos do art. 269 do Código de Processo Criminal 

do Império (se existe crime no fato ou objeto da acusação, se o acusado é criminoso; em 

que grau de culpa tem incorrido; se houve reincidência e se há lugar à indenização). Os 

jurados acordam: houve crime, José de Almeida Sampaio matou José Ferraz de Almeida 

Jr. Mas ressaltam: não houve premeditação, superioridade de forças ou surpresa. 

Todavia, examinando os autos encontramos trechos que refutam essas afirmações. Por 

exemplo, o relatório do Delegado de Polícia afirma: 

 

[...] No "Hotel Central", Sampaio aguardava inquietamente a chegada 
de sua mulher e filhos; sendo, porém, suprehendido com a presença de 

Almeida Júnior, sôbreelle atirou-se com ferocidade e, rápido, cravou-

lhe uma faca na região clavicular. (LOURENÇO, 2007, p. 316-317). 

 

Também se vê no depoimento em juízo do dono do Hotel Central de 

Piracicaba, João Baptista de Castro: 

 

[...] que o denunciante ferio Almeida Júnior na ocasião em que este 

pagava o cocheiro do carro e achava-se de cóstas para o hotel, sendo 

que o denunciado se aproximou d´elle e pondo-lhe o braço por cima 
do hombro, disse-lhe: como foi de viagem amigo? – e nessa ocasião 

cravou-lhe a faca. (LOURENÇO, 1980, p. 266/267). 

 

E, no caso desse último trecho, cabe uma observação. Note-se que foi dito 

que se trata do depoimento dado pelo Sr. João Batista em juízo. Ou seja, diante do juiz. 

Em regra, as testemunhas são ouvidas primeiramente pelo Delegado de Polícia e, então, 

                                                             
 
388 Essa informação só é confirmada por David Francisco (LOURENÇO, 2007, p. 322). Todas as outras 

testemunhas, bem como as informantes alegam que Sampaio teve que ser retirado de cima de Almeida Jr. 
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no decorrer do processo, pelo Juiz de Direito (é assim atualmente, era assim na segunda 

metade do século XIX), na presença do Promotor de Justiça e do Advogado de Defesa, 

aptos a participarem dos interrogatórios. O Delegado costuma ouvir as partes e as 

testemunhas no calor do ocorrido, no dia ou poucos dias após o fato. O Juiz, por sua 

vez, pode demorar meses até fazer essas oitivas pessoalmente. Esse interregno tem uma 

consequência que deve ser levada em conta, "as testemunhas, em princípio, dizem a 

verdade sob o impacto da brutalidade do crime. Depois, informadas dos motivos e 

circunstâncias do delito, muitos naturalmente abrandam seus depoimentos [...]" 

(CORDEIRO GUERRA, 1983, p. 4). Note-se, ouvido em juízo, passado um grande 

intervalo desde o fato, ciente das circunstâncias que levaram Sampaio a cometer o 

crime, Batista narrou uma cena que envolve uma vítima surpreendida por seu algoz. O 

Promotor de Justiça, em seu parecer (LOURENÇO, 2007, p. 324), narra que Almeida 

Jr. foi abordado por Sampaio na ocasião em que chegava de viagem e, sem esperar 

qualquer agressão, se ocupava em pagar o carro. Diante desses excertos indaga-se: 

poderiam mesmo os jurados afirmar que não houve superioridade de forças ou surpresa?  

Não teria o réu contado com o fator surpresa ao interpelar o falecido. 

O Conselho de Sentença concluiu: Sampaio matou em estado de completa 

privação dos sentidos e da inteligência. O que significa que tomado pela dor, pelo 

desespero de se deparar com a esposa e o amigo traidores, Sampaio reagira com a 

violência da paixão e matara o pintor, sem premeditação, no calor do momento. No 

entanto, em depoimento ao Juiz, Alonso de Carvalho (LOURENÇO, 2007, p. 320 - 321) 

conta que visitou Sampaio logo no dia seguinte ao ocorrido, e que foi o próprio réu 

quem lhe informou as razões do crime, dando-lhe ciência sobre as cartas e a traição. 

Alonso narra que indagou a Sampaio porque não lhe contara isso enquanto 

conversavam no hotel, no dia anterior, ao que Sampaio teria replicado: "[...] por que ele 

poderia impedi-lo de matar Almeida Júnior" (informação essa contestada pelo réu). Da 

mesma forma, Carvalho narra que o irmão de Sampaio, Antonio, lhe disse que por 

vários anos alertava o irmão traído acerca da amizade entre Maria Laura e Almeida Jr. e 

que já ouvira outros botando reparo na frequência e intimidade com as quais Almeida 

Jr. frequentava a casa da família Sampaio (LOURENÇO, 2007, p. 320- 321). 

Outro discurso discordante  é construído  por Domício Silva. Em vários 

pontos da apuração do crime há a afirmativa de que Sampaio acertara Almeida Jr. 

exatamente na clavícula, no sangrador e, "dependendo do método escolhido, é 
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justamente essa a artéria visada no abate de animais de corte, conforme não devia 

ignorar Juca Sampaio, criador experiente" (SILVA, 2013, p. 132). 

Até que ponto a construção do processo influenciou essa decisão? Até que 

ponto as visões da sociedade se sobrepõem à argumentação jurídica, apontam para onde 

a lei deve seguir? É algo que deve ser analisado com atenção, especialmente lembrando-

se que o Código Penal de 1890 previa (art. 27, §4º) que não eram criminosos aqueles em 

estado de completa privação dos sentidos e da inteligência no ato de cometer o crime
389

, 

mas há entendimentos doutrinários da primeira metade do séc. XX que apontam a 

impossibilidade da aplicação dessa exceção ao caso dos passionais: 

 

Para se fazer boa applicação do preceito do Codigo, aos casos 
occurrentes, necessario se torna conhecer, segundo os dados da 

psychiatria moderna, quaes os factos que podem alterar 

profundamente ou destruir por completo as condições da possibilidade 
de obrar livremente. Neste ponto é indispensavel acceitar a opinião 

dos mestres, já que a materia é de difficuldade invecivel, para quem 

não cultiva a scienciaque deve resolvel-a. Segundo Tobias Barreto, é 

acceitavel, como mehor, a opinião de Krafft-Ebing, que assim 
classificou esses factos: [...] 2º — O § 4 não abrange, pois, os delictos 

oriundos das paixões (Whitaker, Adalberto Garcia, Galdino Siqueira, 

Mello Mattos). Destes crimes denominados passionaes, uns provém de 
movimentos da alma, como o medo, e a colera; outros nascem de um 

estado da alma resultante de desejos não reprimidos, como o amor, a 

cubiça, ciume, o odio, a ambição, o fanatismo e etc. Si é o medo o 
motivo do delicto, a dirimente é a do art. 27 § 5 (os que forem 

impedidos a commetter o crime por violencia physica irresistivel, ou 

ameaças acompanhadas de perigo actual); si é a colera, pode 

determinar a attenuante do art. 42 § 1; (não ter havido no delinquente 
pleno conhecimento do mal e directa intenção de o praticar); si é uma 

paixão, o crime é diminuido pela attenuante do art. 42 § 2 (commetter 

o crime para desafrontar-se de grave injuria, ou seu conjuge, 
ascendente, descendente irmão ou cunhado), e assim mesmo, em casos 

especiaes, quando determinados por um motivo justo, por um motivo 

honroso. [...] Não é possivel fazer incluir a influencia das paixões 

entre as causas physio-pathologicas que implicam a irresponsabilidade 
juridica. Segundo o nosso legislador, as perturbações de sentidos e de 

intelligencia procedentes das paixões não têm o poder de excluir a 

responsabilidade penal. As paixões ainda as mais violentas, as 
chamadas paixões cégas não são equivalentes á alienação mental para 

o effeito de serem comprehendidas entre as dirimentes penaes; ao 

contrario, a pena é o unico remedio especifico para curar a cegueira 
das paixões criminaes. Condemnar a paixão é o unico meio de restituir 

a vista aos olhos da alma dos criminosos passionaes. O impeto da 

                                                             
389 "Descoberta a traição, evocadas estavam emoções tão intensas que levavam o indivíduo a 

experimentar uma insanidade momentânea". (ELUF, 2003). "Por essa razão, a culpa e a possibilidade de 

punição ligadas ao crime passional tinham uma avaliação que não se ligava ao delito em si, mas ao 

comportamento dos delinquentes e das vítimas. Disso dependia a absolvição, condenação e fixação das 

penas". (ENGEL, 2005). 
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paixão não é causa descriminante, ao contrario, é concominante dos 

crimes. Sem paixão não ha crime, salvo os meramente culposos. 

(VASCONCELLOS, 1923, p. 58-61) (Original sem destaque) 

 

Nota-se todo um esforço em construir um discurso que comprove a 

impossibilidade de condenar Sampaio. Verifica-se que essa construção foi exitosa. 

Contudo, ao analisar o que os juristas tinham a dizer sobre essa previsão legal, vê-se que 

uma parte deles entendia não ser possível a construção apresentada – e aceita – pelos 

jurados que absolveram Juca Sampaio. Não cabe aqui fazer maiores digressões sobre 

divergências doutrinárias, especialmente quando a decisão já foi tomada há mais de um 

século atrás. Apontar essas minúcias, recuperar esses discursos, são ferramentas para 

compreender o poder da construção das palavras e a força das ideias que permeavam a 

sociedade paulista do final do século XIX e do início do séc. XX. Naquele mundo, Juca 

Sampaio era um homem bom e correto que, pressionado, agiu da única forma possível, 

não havia que se falar em puní-lo ainda mais.  

 

3.2.1. As testemunhas 

 

Testemunha é a pessoa a quem incumbe narrar ou 
descrever o fato e suas circunstancias, de regra, pelo 
que viu (testemunha visual) ou ouviu (testemunha 
auricular ou de oitiva). 

E. Magalhães Noronha 

 

O Código de Processo Criminal de 1832 (CPC 1832) elencava as 

testemunhas no seu Capítulo VI (Das Provas) do Título II (Do Processo em Geral) e 

determinava, em resumo, que as testemunhas deveriam ser oferecidas pela parte ou 

mandadas chamar pelo juiz e, assim, estariam obrigadas a comparecer no lugar e tempo 

marcado onde, mediante juramento
390

 dariam as suas declarações
391

 sobre o fato. Uma 

testemunha não discorre livremente sobre o crime que está sendo apurado, mas  

responde a perguntas feitas pelo Juiz (ou Delegado de Polícia), o Promotor de Justiça e 

o Advogado de Defesa. Logo, podemos afirmar que sua história já chega ao processo 

direcionada – cada um dos inquiridores vai tomar decisões e escolher perguntas que 

                                                             
390 "Art. 86/CPC 1832. As testemunhas devem ser juramentadas conforme a Religião de cada uma, 

excepto se forem de tal seita, que prohiba o juramento. Devem declarar seus nomes, pronomes, idades, 

profissões, estado, domicilio, ou residencia; se são parentes, em que gráo; amigos, inimigos, ou 

dependentes de alguma das partes; bem como o mais, que lhe fôr perguntado sobre o objecto". 

 
391 "Art. 88/CPC 1832. As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si; o Juiz providenciará que 

umas não saibam, ou não oiçam as declarações das outras, nem as respostas do autor ou réo". 
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chamem a atenção para aspectos que lhes interessam para a construção de sua verdade. 

Igualmente, nem tudo o que responde constará ipsis litteris
392

 nos autos, suas 

declarações orais são, no jargão jurídico, reduzidas a termo, ou seja, trasladas para a 

forma escrita
393

, passando a constar dos autos do processo: 

 

O documento (texto escrito) da audiência não registra a totalidade do 

depoimento prestado, registrando apenas o "essencial" e tendo por lei 

o dever de ser "fiel" a tudo o que foi dito; donde se infere o princípio 

de essencialidade e o princípio de fidelidade, como norteadores do 
processo de construção do documento escrito, no evento tomado de 

depoimento (COLARES, 2005, p. 30). 

 

Comuns também são os registros de problemas com comparecimento de 

testemunhas e atuação de jurados. Na Comarca de Recife, por exemplo, há 

apontamentos (FERREIRA, 2009) de "jurados temerosos em condenar, seja pelo receio 

da vingança ou pelo sentimento de piedade para com o réu", e com as testemunhas não 

era diferente. Estas estavam constantemente ausentes "pelo temor das represálias; erros 

na formação da culpa". De que serve essa ressalva? Para lembrar que as versões 

apresentadas pelas testemunhas são isso: versões. E elas são influenciadas por diversos 

fatos que muitas vezes nada têm a ver com o injusto apurado. Importantes, necessárias 

para a construção da verdade que o processo busca, mas devem ser analisadas com 

cuidado. Cordeiro Guerra (1989, p. 3) lembra que as testemunhas, embora falíveis, são 

"os olhos da justiça", e que é preciso "ouvi-las, compreendê-las, interpretá-las".  

De tantos interrogatórios, destaca-se aqui o da primeira testemunha em 

juízo, Francisco José Rodrigues (LOURENÇO, 2007, p. 317) vê-se que após as 

perguntas do Juiz, o Promotor Público nada teve a acrescentar. Mas o Advogado de 

defesa fez algumas perguntas, todas com o intuito não só de comprovar o bom 

comportamento social do reu, mas também de comprovar o mau comportamento de 

Almeida Jr. e Maria Laura, ligando-os romanticamente: 

 

[...] as reperguntas, as quais a testemunha respondeu: Que não 

conhece senão o nome do réu, não sabendo de fato algum que o 

                                                             
 
392

 Literalmente, com as mesmas palavras. 

 
393 "Art. 87/CPC 1832. A declaração das testemunhas deve ser escripta pelo Escrivão: o Juiz a assignará 

com a testemunha, que a tiver feito. Perante o Jury se guardará o que está disposto nos arts. 266, e 268. Se 

a testemunha não souber escrever, nomeará uma pessoa, que assigne por ella, sendo antes lida a 

declaração na presença de ambas".  
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mesmo haja praticado e que possa de qualquer modo depor contra si; 

que viu Almeida Júnior no momento em que se achava ferido ser 

amparado por uma senhora loura e de pouca altura, não sabendo 
porém sí era a mulher do réu; que depois de se haver dado o fato 

criminoso ouviu-se dizer que o mesmo fôra motivado por questão de 

família, de que ele depoente não conhece pormenores. Pelo reu não foi 
contestado o depoimento da testemunha, pelo que deu-se por findo 

este depoimento que vai assinado com Juiz, Promotor, Advogado 

(LOURENÇO, 2007, p. 317). 

 

Isso demonstra duas coisas: que o Ministério Público estava satisfeito
394

 

com os rumos que o processo tomava e que a defesa tentava, a todo custo, estabelecer 

que Juca Sampaio era um homem de bem que defendera a honra ferida, traído da pior 

forma por sua esposa e seu íntimo amigo. 

A testemunha João Baptista de Castro (LOURENÇO, 2007, p. 317-318) traz 

algumas importantes observações acerca do comportamento de Sampaio, narrando que 

o denunciado demonstrara um comportamento diferente, mais calmo, e que sua atitude 

não denotava maiores perturbações
395

.  

Ao observar as informações prestadas pela irmã de Sampaio, Anna 

Brandina, e pela própria Maria Laura
396

, por exemplo, vê-se que D. Anna 

(LOURENÇO, 2007, p. 316-317) alegou desconhecer a razão para o crime, uma vez 

que entre seu irmão e a vítima reinaria "a mais perfeita amisade" e emendou-se dizendo 

que seu irmão a consultara, cerca de um ano antes, sobre o "comportamento de Almeida 

Jr. como amigo íntimo da casa". Mas a senhora assegura que o irmão lhe garantira 

confiar inteiramente na fidelidade da mulher. Ela também afirma que ao chegar na 

                                                             
394 Ao longo de todo o trabalho deixa-se entrever a ciência de que o Ministério Público, ao cabo de tudo, 

seria favorável à absolvição de Sampaio. E o deslinde do feito comprova isso, de certa forma, tendo em 

vista que o Órgão Ministerial não recorreu da sentença absolutória do júri. De fato, tem-se ciência, 

observando essa dinâmica, de que o Promotor Público, ainda que responsável pela acusação o faria nos 

termos do que se esperava no final do séc. XIX, e isso não significa que ele não tenha tomado as 

providências para o bom andamento do feito. Ele o fez. Ele buscou a condenação. Mas compreendia a 

impossibilidade desta, aceitava a decisão final. 

 
395 Dessas informações podemos deduzir dois caminhos diametralmente opostos. 1) Sampaio de fato 

planejara o crime, não esteve em momento algum tomado da mais completa emoção, ao contrário, 

demonstrava comportamento tão calmo que até mesmo o amigo com quem conversava notou. 2) Sampaio 
estava tranquilamente esperando sua família, o que era visível por seu comportamento calmo, mas a 

chegada dos seus acompanhados de Almeida Jr. despertou nele a mais profunda ira, o que acarretou no 

triste fim do pintor. 

 
396 Não eram propriamente testemunhas, mas sim informantes: "Art. 89/CPC 1832. Não podem ser 

testemunhas o ascendente, descendente, marido, ou mulher, parente até o segundo gráo, o escravo, e o 

menor de quatorze annos; mas o Juiz poderá informar-se delles sobre o objecto da queixa, ou denuncia, e 

reduzir a termo a informação, que será assignada pelos informantes, a quem se não deferirá juramento. 

Esta informação terá o credito, que o Juiz entender que lhe deve dar, em attenção ás circumstancias". 
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entrada do hotel, embora não tivesse sido informada de que fora seu irmão a ferir 

Almeida Jr., ela desconfiara disso porque o vira sujo de sangue e cercado de amigos. 

Aqui cabe tão somente tentar desconstruir essa lógica tão bem apresentada ao Delegado. 

Mais uma vez destaca-se: Anna Brandina informara haver "a mais perfeita amisade" 

entre os envolvidos. Se os dois eram tão amigos, Almeida Jr. até mesmo vinha de uma 

temporada na fazenda da família, o próprio Sampaio se hospedara na casa de Almeida 

Jr. há poucos dias, por que não poderia Sampaio estar sujo de sangue porque tentara 

socorrer ao amigo? Por que não poderiam os estar os amigos a amparar Sampaio diante 

de tragédia com pessoa a ele tão próxima? Se essa relação era tão perfeita, porque seria 

essa a primeira impressão de Anna Brandina? 

Nota-se, na forma como vai narrando a sua participação na tragédia, a 

preocupação de D. Anna em fazer dessa trama um amontoado de infelizes acasos sequer 

conhecidos por todos e que culminaram em um momento no qual seu irmão perdeu a 

cabeça e matou um grande amigo. Ora, uma pessoa que vivia tão intimamente o dia a 

dia da família, convivendo de muito perto com os três vértices desse trágico triângulo, 

diante do Delegado, diz não ter conhecimento de qualquer problema entre os 

envolvidos, mas ao mesmo tempo narra a preocupação do irmão com o comportamento 

de Almeida Jr. e, ato contínuo, quase como se percebesse seu deslize, apressa-se em 

frisar que Sampaio tinha certeza da fidelidade de Maria Laura, que ela também se 

adianta em corroborar. Afirma, diante da justiça, ter certeza da fidelidade da cunhada, 

mas sua sobrinha-neta, Diva Pereira Mendes, conta outra história, na qual Anna 

Brandina não só tinha ciência da infidelidade de Maria Laura, por ser sua amiga e 

confidente, mas também acobertava e apoiava o romance ilícito (FERRARI, 2010). 

Anna Brandina (LOURENÇO, 2007, p. 318) atesta a fé na fidelidade da 

cunhada, reafirmando que da mesma forma sentia-se seu irmão, Juca Sampaio. No 

entanto, de vários depoimentos nos autos, vê-se que essa não era uma conclusão 

inconteste. João Baptista de Castro afirma estar ciente de boatos que diziam "manter 

Almeida Júnior relações amorosas com a mulher do denunciado, segundo ouviu dizer, 

como soube também por ouvir dizer por diversas pessoas que tais relações já existiam 

há muito tempo". Por sua vez, Alonso de Carvalho, em seu depoimento, afirma que 

"Almeida Júnior tinha antiga amizade com o acusado, que era seu parente e cuja casa 

costumava frequentar e que ouviu o irmão do acusado, de nome Antônio de Almeida 

Sampaio, dizer a ele, depoente, que há anos havia prevenido seu irmão contra aquela 

amizade, e o dissera na presença de outras pessoas, se bem que não se lembrava se 
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declinara os motivos de sua desconfiança‖. E veja-se o que declarou Antônio de Mello 

Cotrim: "o motivo verdadeiro do crime era o fato de existirem relações ilícitas entre 

Almeida Júnior e a mulher do denunciado [...] já era coisa velha, de modo que não se 

surpreendeu com o acontecimento e logo presumiu quem seria o autor do delito" 

(LOURENÇO, 2007, p. 317-318). 

Maria Laura, por sua vez, em um brevíssimo depoimento alega não ter visto 

o crime, deparando-se apenas com Almeida Jr. ferido, após ouvir um grito. Contou ter 

retirado a faca cravada no ombro do artista e, ao tempo em que se encaminhou para o 

interior do hotel, pediu que terceiros socorressem-no. Como Anna Brandina, Maria 

Laura fala da perfeita amizade que reinava entre os dois amigos, frisando não saber de 

qualquer razão que pudesse ter acarretado o problema entre eles. Nos próprios autos do 

processo encontramos inúmeras declarações que derrubam a muralha de silêncio  

construída por Maria Laura, que obviamente, sabia que havia sim, razão para uma rusga 

quase intransponível naquela boa amizade: ela própria. Em carta ao amante, Maria 

Laura lamentava: "já que fico sem nada, me consolava muito e muito se visse livre 

desse inútil causador de todas as minhas desgraças nesse mundo". E, mais a frente, 

desabafa: "não há que morrer esse desgraçado para me deixar livre?" (LOURENÇO, 

1980, p. 248). Em vários depoimentos há relatos do desespero de Maria Laura ao 

amparar Almeida Jr. No entanto, quando ela descreve a retirada da faca do corpo do 

pintor, parece ter sido uma ação quase mecânica, corroborando a ressalva de Eliane 

Junqueira (1998) que rememora que o que há em um discurso permite que se identifique 

o que não há em  outro discurso, lembrando  que isso se faz não para desqualificar um 

deles, mas sim para entender "as questões introduzidas pelas diferentes imagens 

utilizadas por uma e outra forma discursiva" (JUNQUEIRA, 1998, p. 39). 

Quando outras testemunhas contam esse particular momento, nota-se um 

desespero que ela não deixou transparecer. O quadro ganha cores mais fortes e mais 

dramáticas, a imagem da morte trágica liga-se ao destino de Maria Laura de forma 

dolorosa, marcada pelos seus gritos, contados pelas testemunhas. Francisco José 

Rodrigues, por exemplo, discorre (LOURENÇO, 2007, p. 317): "[...] que de Almeida 

Júnior acercava-se uma senhora que gritava [...]". João Baptista de Castro também 

afirma (LOURENÇO, 2007, p. 318): "[...] que ao lado da escada oposto àquele em que 

achava-se o denunciado, viu ele depoente a senhora deste, que gritava naquela ocasião 

[...]".  
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Maria Laura mentiu. Anna Brandina mentiu. Ambas não queriam se 

comprometer. Como admitir, principalmente quando ainda não haviam sido esclarecidas 

as circunstâncias do homicídio, inseridas naquela sociedade, que uma traíra e a outra a 

acobertara
397

? Ademais, e mais uma vez socorre-se das pontuações de Cordeiro Guerra 

(1983, p. 6), "quem sobrevive é quem mata". Sampaio era o marido traído, o irmão 

traído, vingando a sua honra a sangue frio, limpando o seu nome com a morte daquele 

que ajudara a sujá-lo. E ele estava ali, ao lado, a acompanhar os depoimentos.  

Igualmente, com o desenrolar do processo e todas as oitivas e provas juntadas, o 

Promotor responsável pela acusação poderia lançar uma grande sombra de dúvida sobre 

os depoimentos de ambas, mas não o fez.  

 

 

3.2.2. As entrelinhas do processo 

 

As palavras são propósitos. 
As palavras são mapas. 

Adrienne Rich 

 

É preciso ter cuidado ao analisar o que consta dos autos, e as conclusões que 

levaram o júri a absolver Sampaio, pois como alertam Mariza Corrêa (1983) e Boris 

Fausto (1984), o processo judicial possui uma série de filtros que precisam ser levados 

em consideração, o que é dito e como é dito possibilita determinar, por exemplo, quais 

valores culturais foram fundamentais para construir a afirmação dita em juízo. Caufield 

(2000, p. 39), por sua vez, ao mesmo tempo em que avisa para observar os feitos com 

cuidado, chama a atenção para as entrelinhas dos depoimentos, nas quais estão 

descrições de vítimas, réus e testemunhas, tanto dos "acontecimentos que os levaram à 

Justiça", mas, principalmente, "diversos relacionamentos sociais e condutas que eles 

consideravam corretos ou errados" e recorda que mesmo quando eles mentem ou 

inventam posturas morais, o fazer de modo que crêem verossímil, ajudando a traçar os 

limites da moralidade comum. 

                                                             
397 Juntas na mentira, terminaram os seus dias também juntas. Anna Brandina, rejeitada pela família 

Sampaio, ciente de que esta acobertara as traições da cunhada, mudou-se com esta para Indaiatuba após o 

divórcio (cf. FUKUDA e SILVA, 2013). Maria Laura viveu o resto de seus dias em recolhimento, 

dedicando-se aos pobres e aos seus filhos. Após o casamento da caçula, quando tinha cerca de 40 anos, 

teria tirado a própria vida com uma overdose de barbitúricos, tendo sido enterrada no cemitério de 

Indaiatuba, vestida de N. S. das Dores, como era seu desejo. Anna Brandina seguiu apartada dos 

Sampaio, que nem em sua morte aceitaram-na de volta, deixando de autorizar que seu corpo fosse 

enterrado no jazigo da família. Nhandina, como era carinhosamente chamada, descansa em um jazigo em 

Piracicaba (cf. SILVA, 2013). 



161 

Ao perscrutarmos processos crimes estamos tendo acesso a documentos 

oficiais. Documentos oficiais cujas informações foram colhidas em delegacias de 

polícia, em salas de audiência, diante de autoridades, muitas vezes diante do autor do 

fato, seguindo um roteiro determinado. A leitura dessas informações não pode ser feita 

sem levar em conta todas essas circunstâncias, tampouco as circunstâncias pessoais dos 

envolvidos, a recepção social do crime, dos comportamentos. O que não está no 

processo
398

, sob a ótica aqui apresentada, pode ser mais importante até mesmo do que 

está: 

 

[...] ao examinar como fonte um inquérito policial, o historiador ver-

se-á tentado a espiar por trás dos ombros do delegado, mas munido da 

consciência de que o próprio delegado é mais uma das vozes 

contraditórias que se juntam ao processo. (BARROS, 2007, p.181). 

 

Além de voz contraditória, cada autoridade que fala no processo fala diante 

de exceções. A regra, em sociedade, não é o comportamento criminoso que precisa ser 

punido, mas sim o comportamento socialmente aceito, tributário das regras e ideais que 

regem um determinado tempo e um  conjunto de pessoas. Mas será que esses crimes 

seriam mesmo retratos tão distantes do cotidiano? Então, o  adultério era a regra e não a 

exceção, dada as circunstâncias em que se davam os casamentos no século XIX e no 

início do século XX. As explosões passionais também eram muito comuns, tão comuns 

e as mortes tão abundantes que nos primeiros decênios do séc. XX o crime passional 

tornara-se quase uma praga; levando um grupo de Promotores Públicos, que incluía 

nomes como o de Roberto Lyra Filho a fundar o Conselho Brasileiro de Hygiene 

Social
399

, cuja função seria justamente coibir essa prática. 

A partir da premissa de que decisões judiciais são prolatadas por uma 

prática discursiva que envolve texto e prática social (com as regulamentações da lei 

levadas em consideração, sempre), ao nos voltarmos para o processo ora em análise, 

nota-se que algumas testemunhas se esquivam em demonstrar maior conhecimento 

sobre eventuais rusgas entre Almeida Jr. e Sampaio (notadamente Maria Laura e Anna 

                                                             
398 É claro que essa argumentação é válida enquanto consideramos a interpretação do processo para fins 

dessa pesquisa. Legalmente, ao analisar as informações para chegar a um veredito, o Juiz deve trabalhar 

exclusivamente com o que consta dos autos. 
399 "A fundação do Conselho Brasileiro de Higiene Social (CBHS) ocorreu em fevereiro de 1925, na 

cidade do Rio de Janeiro. Sua contribuição foi por demais significativa. Graça as ideias propagadas pelo 

CBHS, os agentes jurídicos e sociedade em geral, começaram a aceitar que o homicídio passional era um 

tipo criminal que deveria ser tratado como um homicídio comum. Anos mais tarde, esse pensamento foi 

inserido no Código Penal de 1940, atualmente em vigor" (PESSÔA e SOUZA, 2013, p. 42). 
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Brandina), bem como o fato de que a acusação, ao apresentar suas perguntas para as 

testemunhas, nem sempre o faz de modo a construir um conjunto de evidências capazes 

de garantir a condenação do réu.  

São estratégias de argumentação que corroboram o fato de que não há 

neutralidade na linguagem jurídica – os discursos que constam dos processos não são 

neutros desde o início: ao Advogado cabe defender e ao Promotor de Justiça cabe, 

primordialmente, acusar (a fim de garantir a melhor decisão para a sociedade) e isso se 

reflete, ou deveria refletir em seus discursos, em sua performance. Mas ao longo do 

trabalho vê-se um esforço conjunto em definir a atitude de Sampaio como a do útil 

criminoso passional e garantir a sua absolvição sem maiores conflitos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: a morte resolve tudo
400

.  

 

Pois o contrato dá a cada uma das partes o direito de 
reivindicar alguma forma de violência contra o outro, 
no caso em que este rompa o contrato.  

Walter Benjamin 

 

Pretendeu-se, aqui, analisar os sintomas da violência na obra de Almeida Jr., 

artista que captou com delicadeza as nuances da vida rural, mas que deve ser lido muito 

além disso; deve ser entendido de maneira ampla, considerando-se toda a riqueza da 

sociedade do séc. XIX e os seus ecos na sociedade moderna e a contemporânea também. 

Pretendeu-se, ainda, partir do processo-crime que apurou a morte do pintor, tecer um 

panorama da sociedade oitocentista e das suas percepções acerca dos conceitos de crime 

e violência. Portanto, problematizar os atos de violência a partir da vida, morte e obra de 

Almeida Jr. foi o caminho escolhido para entender as tensões e relações que homens e 

mulheres do interior de São Paulo na última parte do séc. XIX teciam. E essa violência, 

ao ser localizada no interior das relações, aparentemente amigáveis, desmente a visão de 

passividade que se tem do período, reforçada por uma visão da própria produção de 

Almeida Jr., na qual se vê os retratos dos caipiras apenas como um reflexo de uma vida 

de passividade e paz. 

Esse estudo foi dividido em partes de forma que, a partir de cada 

perspectiva, pudesse ser demonstrado que, ao final, a conclusão era basicamente a 

mesma: o viver do dezenove era um viver violento. Foi preciso entender as percepções 

acerca da obra de Almeida Jr., pela crítica contemporânea ao pintor, e a posterior, pois a 

partir das pinturas é que se pretendeu demonstrar essa violência latente. A descrição e as 

sensibilidades das próprias obras, os sintomas e o que eles despertaram nos mais 

diferentes espectadores, tudo serviu para alicerçar a hipótese apresentada. 

A referida análise deu-se especialmente por meio da observação do discurso 

jurídico utilizado ao longo do julgamento de José de Almeida Sampaio, o assassino 

absolvido de Almeida Jr.. Mais do que o entendimento da argumentação jurídica, 

buscou-se a sua ligação com os discursos sociais, por meio especialmente das 

construções de ambos os discursos – o da lei e o dos homens comuns – compreender 

seu sentido, seu valor e o poder por trás das palavras, na lembrança do que aponta 

Colares (2010), de que "a linguagem não é o instrumento precário e imperfeito do qual 

                                                             
400 No original em latim: mors omnia solvit. 
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o pensamento se serve para realizar as operações de representação mental da realidade, 

a linguagem consiste na atividade de sujeitos sociais autênticos na dimensão da práxis". 

Contudo, não passou longe de sua produção e da crítica que a recepciona e a analisa. De 

fato, ao tentar compreender o homem, vislumbramos o artista, especialmente o artista 

construído pela força da pena de sua fortuna crítica, o artista erigido à condição de 

pintor brasileiro original, uma personagem (PITTA, 2013, p. 95) como as que ele 

pintou. Personagem
401

 que tornou sua produção a mais legítima dentre todas que 

seguiram o caminho de retratar o caipira, porque fazia dele o legítimo representante 

desse homem da terra. Talvez aqui esteja a resposta para uma das indagações iniciais -  

o porque de ter sido ele o escolhido para ser o legítimo pintor nacional. 

A observação de suas representações e narrativas pictóricas aliada aos fatos 

de sua vida e de seu mundo levam a um ponto comum: a sociedade do século XIX que 

se desenvolvia em torno de interesses e valores burgueses
402

. A construção da 

identidade de um grupo que crescia em poder e importância em uma Província/Estado 

que trilhava esse mesmo caminho. Os valores da família, da honra, da religião, tão caros 

a esse grupo que, ao tempo que enriquecia e se expandia, lutava bravamente para manter 

a sua família como um núcleo pequeno, protegido, distante das modernidades desse 

mundo que, na velocidade das locomotivas da Segunda Revolução Industrial que então 

se desenrolava, mudava de forma irrevogável, incontrolável. 

Um homem que passa à história como um singelo pintor do homem da terra, 

mas que era um pintor não só reconhecido por sua obra, mas ciente do mundo para o 

qual produzia, e que nunca se furtou em fazer uso desse conhecimento e construiu uma 

carreira bem estruturada, em atitude tão distante da sua propagada caipirice quanto Itu 

era de Paris - o artista produziu em sintonia com as teorias vigentes no período, e foram 

elas a lhe clarear a paleta, a identificar os temas, muito mais do que a saudade da terra, 

muito mais do que o amor ao campo
403

. Um homem que, filho do séc. XIX que era, 

entendia as regras sociais e expectativas de seu meio e que, ainda assim, envolveu-se 

                                                             
401 "[...] Personagem essa que se mimetiza com os temas de suas pinturas e se espraia como os urupês de 

Monteiro Lobato, pelas narrativas da arte brasileira" (PITTA, 2013, p. 95). 
 
402 "[...] interesses de mercado e expectativas daquela São Paulo de final do século XIX, para a qual o 

tema regionalista satisfazia a necessidade de afirmação econômica e histórica das origens e tradições do 

paulista, diferenciando-o e individualizando-o de influências externas e internas em ebulição" 

(LOURENÇO, 1980, p. 41). 

 
403 "Almeida Júnior ao retratar a natureza de seu país, denota mais a aplicação de teorias intelectualizadas 

e absorvidas, do que uma embriaguez com o sol e colorido da roça, que o tornariam mais emocional e 

livre" (LOURENÇO, 1980, p. 39). 
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com a esposa de um grande amigo, trouxe a tragédia para o regaço de uma família da 

qual privou da intimidade por muitos anos. 

Estabelecida a banalidade da violência à época, vê-se, nos autos do 

processo de homicídio, no qual Sampaio acabou absolvido, que para essa sociedade 

violenta e patriarcal, nos casos de crime passional, a punição não era determinada 

exatamente pelo delito - no caso não havia dúvida de que era José Sampaio o culpado 

pela morte de Almeida Jr., mas sim pelo comportamento sexual dos envolvidos. A 

índole dos criminosos, as razões sociais da reação do traído, tudo contribuía para a 

construção da opinião do júri, que tendia a absolver os uxoricidas (maridos traídos que 

matavam as esposas). 

O julgamento dos crimes passionais evoluiu muito desde o processo que 

absolveu Sampaio, o que se verifica na legislação criminal e pela própria sociedade. 

Hoje não se admite que a honra da família e do marido seja de responsabilidade tão 

somente da mulher, contudo, ainda hoje homicidas justificam os seus atos usando a 

defesa de sua honra, e são absolvidos
404

. Se o Código vigente quando do crime, o de 

1890, previa em seu artigo 27 que se excluía a ilicitude dos atos cometidos por aquelas 

pessoas que "se acharem em estado de completa privação de sentidos e de inteligencia 

no acto de commetter o crime", no Código Penal de 1940, ainda em vigor, existe o 

chamado homicídio privilegiado, previsto no §1º do art. 121: "se o agente comete o 

crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de 

violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a 

pena de um sexto a um terço". E tanto no codex de 1890 como no de 1940, o  adultério 

era considerado crime
405

. A estrutura jurídica do final do século XIX, as convenções 

sociais, os valores morais, tudo isso apontava para o caminho seguido pelos jurados: a 

absolvição de Sampaio. Maria Laura nunca foi considerada vítima das circunstâncias de 

seu casamento, pois esse era apenas o seu papel e ao trair os votos do matrimônio, ela o 

desonrou, assim como maculou o nome e a posição do marido na sociedade, além da 

família da qual viera. Enquanto adúltera Maria Laura era uma criminosa, punida com a 

morte do amante, com o divórcio, com a absolvição do marido. Sampaio, ao menos 

                                                             
404 Estudo investigou 42 casos em que assassinos utilizaram essa tese nos tribunais e 23 deles foram 

absolvidos em primeira instância (COTES, 2004). 

 
405 Só deixou de sê-lo com o advento da Lei nº 11.106, de 28 de março de 2005, que revogou o art. 240 do 

Código Penal. 
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perante os outros, saiu do episódio da mesma forma que entrou, um homem benquisto, 

trabalhador e íntegro.  

Em que pese a ciência de que discursos foram proferidos com o intuito de 

corroborar o que já se sabia desde o início, que a Sampaio só restava revidar com 

violência a tamanho desrespeito, é importante ver como o jogo das palavras e o 

refinamento da retórica vão sendo utilizados para, pouco a pouco, culminarem com a 

sentença absolutória, prolatada em céleres 
406

 três meses (o crime se deu em 13 de 

novembro de 1899 e Sampaio foi absolvido pelo júri em 21 de fevereiro de 1900). 

Junte-se a isso o ostracismo de Maria Laura e o silêncio ensurdecedor em torno das 

circunstâncias da morte de Almeida Jr. Seria esse mistério um sinal de respeito ao 

cidadão de bem que vira seu casamento ser destruído? Seria uma tentativa de preservar 

a memória do  artista, em que pese  seu descuido com as regras implícitas do seu mundo 

de origem?
407

 

O esforço para que a tragédia fosse logo julgada e deixada para trás é 

visível. Sampaio informa, ainda na Delegacia, as razões do crime: a traição de sua 

esposa e de seu amigo, mas as primeiras testemunhas ouvidas não expressam maiores 

conhecimentos sobre as razões do fato criminoso, e quando as testemunhas começam a 

verbalizar conhecimento sobre as razões que teriam levado ao óbito de Almeida Júnior, 

o fato é tratado apenas como uma informação qualquer, sem maiores preocupações em 

                                                             
 
406 A título de comparação, outro famoso crime passional do período, a Tragédia da Piedade - como é 

conhecido o assassinato de Euclides da Cunha por Dilermano de Assis, o amante de sua esposa Anna, 

demorou cerca de cinco anos até chegar a uma solução. Note-se que, no caso, o marido traído é quem 

acabou morto pelo amante, que reagira a um ataque por ele perpetrado. Ou seja, uma situação oposta ao 

caso Almeida Jr. O crime ocorreu em 15 de agosto de 1909, mas o julgamento pelo Tribunal do Júri só 
teve início em 4 de maio de 1911, e a decisão final do júri é de 31 de outubro de 1914 (PAULO FILHO, 

2015)."O Conselho de Sentença, à época, composto por doze jurados, dividiu-se, seis jurados votaram 

pela condenação e seis pela absolvição. Em face do empate foi proclamada a absolvição do réu. Em 

um segundo julgamento, Dilermando voltou a ser absolvido desta feita por maioria de votos" 

(OLIVEIRA, 2016). 

 
407 Em carta publicada na edição de 16 de novembro de 1899 do Correio Paulistano (LOURENÇO, 

2007), um "parente" faz uma defesa incisiva da memória de Almeida Jr. e da família Sampaio: "Sempre 

que um acontecimento de excepcional gravidade emociona o espírito público, formam-se-lhe em redor 

todas as conjecturas, as mais extravagantes e inverossímeis para explicá-lo, antes que a luz se faça. É o 

que acontece com o fim trágico do nosso glorioso compatriota Almeida Júnior. Sem aludir a todas as 
versões, mais ou menos afirmativas e mais ou menos infundadas, imprudentes e aventurosas, direi apenas 

o que me parece necessário e suficiente como retificação e protesto a juízos temerários. As relações de 

amizade entre o morto e a família do sr. Sampaio eram muito antigas, muito íntimas e plenamente 

explicadas pelas mútuas afeições que os uniam, além do parentesco não remoto. Almeida Júnior eram um 

home chão e correto, sempre honesto, sempre sincero, sempre bondoso; a esposa do sr. Sampaio é uma 

senhora de distintíssimas qualidades, entre as quais se destacou sempre uma simplicidade de trato 

inexcedível aliada a uma ingenuidade cheia de doçura, de confiança, de singeleza. Entre pessoas tão 

familiares e despreocupadas, concebe-se que pudesse haver certas intimidades que em outras 

circunstâncias seriam pouco explicáveis". 
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apurar maiores detalhes ou determinar se, de fato, Sampaio agira imbuído da mais 

completa e irrestrita paixão.  

Nessa história, baseada nos sentimentos passionais do marido traído, de 

amor da amante arrasada, não há qualquer espaço para romantismos na compreensão do 

funcionamento do judiciário e da produção de Almeida Jr.. Ele morreu porque pecou, 

ela sobreviveu porque pecou (ou apesar de ter pecado
408

). Sampaio seguiu com sua vida 

porque, para seu mundo, era a única vítima real, além de ter reagido à altura da ofensa 

sofrida. E é daqui que vem a escolha do brocardo que fecha esse trabalho: para 

Sampaio, a morte resolveu tudo. Restaurou sua honra, eliminou o amigo traidor, puniu 

por toda a vida a esposa traída. A morte, como única solução possível, não importando 

o que a lei dos homens previsse, para ele foi, de certa forma, redentora. Mas Sampaio, 

que morreu em 1933, nunca se recuperou totalmente do ocorrido e teve um resto de vida 

muito infeliz, como conta sua neta Diva (apud SILVA, 2013). Apesar de ter ido morar 

na fazenda do irmão, a qual passou a administrar e ter se amasiado com uma italiana, 

com quem teve outro filho. Nos seus últimos dias, já em seu leito de morte, não 

demonstrou o menor arrependimento por ter tirado a vida de Almeida Jr. Sua opinião 

era enfática: quantas vidas Almeida Jr tivesse, quantas vidas ele, Sampaio, lhe tiraria 

(SILVA, 2013, p. 140). 

Almeida Jr. retratou o seu mundo de origem porque era o que o mundo no 

qual escolhera viver queria. Não há aqui espaço para sentimentalismos ou arroubos de 

apego a sua terra natal,  comuns nas  biografias que contam sua história. Embora esse 

sentimento não possa de fato ser desconsiderado de todo, não foi ele quem levou 

Almeida Jr. longe. Talvez mais uma coincidência feliz para o menino de Itu, poder 

retratar o dia a dia que lhe falava alto ao coração, justamente quando a figura do caipira 

traduzia, em tintas, a base da raça paulista, filha dos bandeirantes, a futura locomotiva 

da nação. A princípio pode parecer irônico que os paulistas, tão conhecidos pela sua 

ética do trabalho duro, tenham alegoria fundadora imagens de caipiras, por muito 

considerados preguiçosos, imprestáveis. Mas aqui cabe a ressalva do Jeca Tatu/Zé 

Brasil: o caipira civiliza-se, transforma-se no paulista que, com a força de seu trabalho, 

arrasta atrás de si todo um país. 

                                                             
 
408 Domício Silva (2013, p. 165) conta que, segundo Diva Pereira Mendes, Sampaio pretendia também 

matar Maria Laura, mas não pôde fazê-lo. 
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A riqueza da obra de Almeida Jr. permite que ela seja sempre revista, 

relida, re-encontrada sob novos ângulos Apreender os sintomas, ou seja, os sinais 

existentes naquela obra, os indícios, torna viável afirmar que o saber que se distingue na 

produção de Almeida Jr. e nos debates sobre sua arte deixa entrever relações e conflitos 

muito mais do que um ponto de vista definido (seja sobre o mundo  e seja sobre a arte), 

e deixa aberto um amplo caminho para novas reflexões, que aqui sequer está próximo 

de ser esgotado, ao contrário. A arte reflete uma disputa de poder, diversos saberes e 

diálogos, visível nas armas nas mãos dos caipiras do ituano. As armas, aparentemente 

banais, são sintomas que apontam para a necessidade de uma investigação da relação 

entre homens e armas, que devem ser encaradas muito mais do que instrumentos de 

trabalho, mas como a prova de que o viver entre aqueles homens era violento. 

Ao encontrar retórica, produção artística, violência e morte unidas em uma 

vida e, de certa forma, tentar aqui recuperá-las, mais do que convencer da ofensa 

perpetrada ou do traço dela que se vislumbra na obra, o que se pretendeu foi entender 

que tanto a arte quanto a violência, como  construções que são, variam no tempo e 

ultrapassam esses tempos, sendo recebidas e entendidas de múltiplas  formas . Ao tentar 

arrematar tudo o que esse trabalho fez possível juntar, foi então mais fácil entender 

porque esse final se trata apenas de uma consideração e não da definitiva conclusão. 

Concluir é entender que as visões e percepções possíveis hoje são as únicas a serem 

aceitas e isso vai contra todo o arcabouço teórico utilizado para entender o que retórica, 

produção artística, violência e morte nos mostram: os homens vivem, produzem, 

constroem, defendem pontos de vista que são tão breves como a vida de José Ferraz de 

Almeida Jr. foi.  
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ANEXO 01 – FIGURAS 
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Figura 01 – José Ferraz de Almeida Jr. (1850-1899). Partida da monção, 1897. Óleo sobre tela 390 x 640 cm. São Paulo, Museu 

Paulista. Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 02 – José Ferraz de Almeida Jr. (1850-1899). Moça com livro, s/d. Óleo sobre tela 50 x 61 cm. São 

Paulo, MASP. Fonte: Site do MASP. 
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Figura 03 – Sem título (Cena de família de Adolfo Augusto Pinto), 1891. Óleo sobre tela, 106 x 137 

cm. São Paulo, PESP. Fonte: Site da PESP. 

 

 

 

 

 
Figura 04 – José Ferraz de Almeida Jr. (1850-1899). O menino, 1882. 

Óleo sobre tela 80 x 56 cm. Coleção Particular. Fonte: Catálogo da 

Exposição Almeida Júnior, um criador de imaginários.  
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Figura 05 – José Ferraz de Almeida Jr. (1850-1899). Descanso do Modelo, 1882. Óleo sobre tela 100 x 130 cm. 

Rio de Janeiro, MNBA. Fonte: Site do MNBA 

 

 

 
Figura 06 – José Ferraz de Almeida Jr.. Remorso de Judas, 

1880. Óleo sobre tela 209 x 163,3 cm. Rio de Janeiro, 

MNBA. Fonte: Warburg, Banco Comparativo de Imagens 

da Unicamp. 
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Figura 07 – José Ferraz de Almeida Jr. (1850-1899). A fuga 

da Sacra Família para o Egito, 1881. Óleo sobre tela 320 x 

223 cm. Rio de Janeiro, MNBA. Fonte: Site do MNBA. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 08 – José Ferraz de Almeida Jr. (1850-1899). O violeiro, 1899. Óleo sobre tela, 141 x 

172 cm. São Paulo, PESP. Fonte: Site da PESP. 
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Figura 09 – José Ferraz de Almeida Jr. (1850-1899). Leitura, 1892. Óleo sobre tela, 85 x 141 cm. São Paulo, 

PESP. Fonte: Site da PESP. 

 

 

 

 

 
Figura 10 – José Ferraz de Almeida Jr. (1850-1899). A noiva, 

1886. Óleo sobre tela 84 x 50 cm. Coleção Particular. Fonte: 

Enciclopédia Itaú Cultural. 
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ANEXO 02 – CERTIDÃO DO PROCESSO CRIME 
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