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1913- A Exposição de Arte Francesa no Liceu de Artes e Ofícios de 
São Paulo: o que fazer com o que restou?
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Resumo: A Exposição de Arte Francesa, realizada no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo 
entre 7 de setembro e 9 de outubro de 1913, foi mencionada em diversas pesquisas sobre as 
artes visuais e o meio artístico paulistano no início do século XX como um importante evento 
artístico na cidade. Porém, tais relatos basearam-se nos escassos dados até então disponíveis. 
A pesquisa em andamento busca trazer à tona novas informações para análise do evento: o 
período preparatório da mostra, seus principais articuladores, o programa adotado e, por fim, 
o que restou da iniciativa. 

Palavras-chave: Exposição de arte. Liceu de Arte e Ofícios de São Paulo. Arte francesa. 
Estudos sobre exposições.

Abstract: The Exhibition of  French Art, held at the School of  Arts and Crafts (Liceu de 
Artes e Ofícios) in São Paulo between September 7 and October 9, 1913, was regarded in 
various studies on the visual arts and the artistic milieu of  São Paulo in the early twentieth 
century as an important artistic event in the city. But these reports were based on limited data 
available so far. The ongoing research seeks to bring up new information to this analysis: the 
preparatory period of  the exhibition, its main organizers, the adopted program, and finally, 
what remained of  this initiative. 
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A Exposição de Arte Francesa – realizada no Liceu de Artes e Ofícios de São 

Paulo entre 7 de setembro e 9 de outubro de 1913 – foi mencionada em diversas 

pesquisas sobre as artes visuais e o meio artístico paulistano no início do século 

XX.1 Apesar dos diversos estudos, as informações compartilhadas em muito se 

assemelham e sempre indicaram uma série de lacunas para a compreensão do 

1. Entre outros trabalhos, podem ser citadas as dissertações de mestrado de Maria Izabel Meirelles Reis Branco 
Ribeiro, O museu doméstico: São Paulo: 1890-1920 (1992); Mírian Silva Rossi, Organização do campo artístico paulistano: 
1890-1920 (2001). Entre as teses de doutorado, destacam-se os trabalhos de Ruth Sprung Tarasantchi, Pintores 
paisagistas em São Paulo (1890-1920) (1986), de Tadeu Chiarelli, Jeca nos vernissages: Monteiro Lobato e o desejo de 
uma arte nacional no Brasil (1850-1919) (1989) e Ana Paula Nascimento, Espaços e a representação de uma nova cidade: 
São Paulo (1895-1929) (2009). Não poderia deixar de mencionar a monografia de Rosita Gouveia, A exposição de 
arte francesa de 1913 na Pinacoteca do Estado de São Paulo (1983).
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evento e sua importância para a história das exposições artísticas em São Paulo 

no início do século XX. 

O primeiro ponto equivocado foi o de muitas vezes a exposição ser 

atribuída como uma iniciativa da Pinacoteca do Estado de São Paulo – fato este 

reiterado em diversas publicações da própria instituição, talvez porque a mesma 

na atualidade tenha em seu acervo parte dos resquícios materiais da mostra – 

quando, na realidade, tratou-se de uma iniciativa de particulares organizados em 

duas agremiações, o Comité France-Amérique e o Comitê France-Amérique de 

São Paulo (o último auxiliado pela União Escolar Franco-Paulista), patrocinada 

pelo governo do estado de São Paulo e pelo governo francês, e sediada no edifício 

do Liceu de Artes e Ofícios.2 

Até período recente as únicas informações sobre o evento podiam ser 

obtidas por intermédio de periódicos paulistanos e tinham como testemunho 

material um conjunto de fotografias, gravuras e fotopinturas, e álbuns fotográficos 

(atualmente armazenados no Centro de Documentação e Memória da Pinacoteca 

do Estado), algumas medalhas, medalhões e outras peças no acervo artístico da 

mesma instituição,3 além de um álbum fotográfico com 14 vistas da exposição 

que pertenceu a Freitas Valle, hoje em mãos de particulares – o que igualmente 

corroborava um falso valor ao personagem supracitado na organização do 

evento. Nos últimos anos, foi possível o contato com outras fontes documentais 

que se mostraram fundamentais para a pesquisa ora em andamento, como a 

compra, em 2012, do catálogo da mostra. Em período mais recente, o acesso à 

ata de criação do Comitê France-Amérique de São Paulo e a alguns exemplares da 

revista France-Amerique: Revue Mensuelle du Comitê France-Amérique,4 além da revisão 

da pesquisa nos jornais O Estado de S.Paulo e Correio Paulistano, no período entre 

maio de 1912 e outubro de 1913 mostraram-se essenciais para aclarar diversos 

2. Atual edifício da Pinacoteca do Estado de São Paulo.
3. Na atualidade, 21 peças fazem parte do acervo artístico da instituição. Parte do conjunto foi transferida para 
outras instituições entre as décadas de 1970 e 1980. 
4. Os artigos da publicação France-Amérique foram gentilmente cedidos pela Prof.a Dr.a Helouise Costa, a quem 
agradeço a generosidade.
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tópicos.

A Exposição de Arte Francesa, inicialmente denominada “Exposição 

de Arte Francesa do Século XIX”, foi proposta pelo médico e colecionador 

Bettencourt Rodrigues e pelo engenheiro-arquiteto, escritor e arqueólogo 

Ricardo Severo5 quando da visita do escritor, jornalista e crítico de arte francês 

Paul Adam  ao Brasil,6 um pouco depois de ter sido fundado o Comité France-

Amérique de São Paulo (1912), filial do comitê francês homônimo,7 criado em 

1909, cujo principal objetivo era ampliar as influências ecônomicas e culturais da 

França nas Américas. Eram os objetivos do Comitê paulista:
a)- Animar e promover no Estado de S.Paulo os estudos 

relativos à França, e na França os estudos e propaganda do Estado 
de S.Paulo;

b)- Facilitar aos seus membros, pelos meios ao seu alcance, 
viagens à França, e aos franceses viagens e permanência no Estado 
de S.Paulo;

c)- Promover em São Paulo o conhecimento de obras 
francesas, e reciprocamente promover em França o conhecimento 
das obras paulistas; 

d)- Cooperar, na medida de suas forças, em todo 
empreendimento que represente uma aproximação social, econômica, 
intelectual ou científica entre o Estado de S.Paulo e a França.8

O projeto original previa uma mostra composta por pinturas e esculturas 

francesas do século XIX pertencentes a museus franceses, sem nenhuma 

conotação comercial, além da participação de peças de artes decorativas e 

5. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo: “ […] A idéia original desta exposição de arte entre nós partiu do sr. dr. 
Bettencourt Rodrigues, que com o sr. Ricardo Severo, ambos nossos ilustrados colaboradores, havia organizado 
um vasto plano para uma série metódica de mostruários da arte no século XIX, compreendendo as melhores 
produções das principais nacionalidades latinas (França, Itália, Espanha e Portugal). Succeder-se-iam aqui essas 
exposições como capítulos de um vasto curso de Belas Artes, organizado por um meio de coleções de obras-
primas ou suas reproduções, acompanhadas de lições ou conferências feitas por especialistas a respeito da 
natureza dessas obras de arte, sua formação, caracteres, e sua críitica [...]”. EXPOSIÇÃO de arte francesa. O 
Estado de S.Paulo, 5 set. 1913, p. 6. 
6. Paul Adam visitou diferentes estados brasileiros (Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul) entre maio e junho de 1912 a fim de escrever um livro sobre o Brasil. Dados obtidos em 
diferentes matérias dos jornais O Estado de S.Paulo e Correio Paulistano.
7. Atualmente denominada Association France-Amériques.
8. Estatutos do Comitê France-Amérique de São Paulo, 14 de março de 1912.
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industriais; era proposto ainda um extenso programa de atividades paralelas: 

conferências sobre as transformações da pintura francesa, concertos musicais, 

teatro com canções e danças francesas e ainda uma quermesse no Jardim da Luz. 

De sessão conjunta do Comité France-Amérique e da União Escolar 

Franco-Paulista (parceira do Comitê France-Amérique de São Paulo na 

organização da mostra),9 com a presença de Paul Adam, realizada em junho de 

1912, pensou-se no projeto de uma exposição em São Paulo da pintura francesa 

do século XIX, com obras dos seus diferentes períodos e escolas. Um crítico 

de arte acompanharia a exposição, fazendo uma série de conferências sobre as 

transformações da pintura francesa e as características de seus diferentes períodos 

e escolas.10 Em outro artigo sobre a mesma exposição: “De todas estas exibições 

está excluído qualquer aspecto mercantil, pois as obras expostas serão retiradas 

dos museus de França”.11 Em tais reuniões foi cogitada como possível data os 

meses de abril ou maio de 1913.12 

Todavia, segundo documentação do Comité France-Amérique, as tratativas 

entre os dois comitês, o francês e o paulista, se iniciaram apenas no final de 1912, 

por intermédio de Jorge Tibiriçá e de Ramos de Azevedo (Presidente e Vice-

Presidente do Comitê France-Amérique de São Paulo), também responsáveis 

por buscar subsídios governamentais para a efetivação do evento. Entre janeiro e 

março de 1913, o pintor Edouard Gelhay, membro da Comissão Permanente de 

Belas Artes no Estrangeiro da França, permanece em São Paulo com o intuito de 

auxiliar a organização da exposição que, supunha-se, seria inaugurada em agosto 

daquele ano.13 

9. A União Escolar Franco-Paulista, organização fundada em 1909, tinha como um dos objetivos a defesa da 
cultura francesa.
10. NOTAS e informações. O Estado de S.Paulo, 25 jun. 1912, p. 2.
11. NOTAS e informações. O Estado de S.Paulo, 30 jun. 1912, p. 4.
12. LEIROZ, Manuel. “Uma exposição de arte francesa do século XIX em S. Paulo”. Gazeta Artística (22): 1, São 
Paulo, jul. 1912 e COMITÉ France-Amérique: exposição de arte francesa do século XIX. Correio Paulistano, São 
Paulo, 3 ago. 1912, p. 2.
13. Notas publicadas em CORREIO Paulistano, São Paulo, 14 jan. 1913, p. 1; O ESTADO de S. Paulo, 14 jan. 
1913, p. 2; EXPOSIÇÃO de Arte Francesa. Correio Paulistano, São Paulo, 4 fev. 1913, p. 5; A EXPOSIÇÃO de 
arte francesa em S. Paulo. O Estado de S. Paulo, 8 mar. 1913, p. 2. É importante frisar que em março daquele ano 
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Apesar de na documentação do Comitê Francês aparecerem poucos nomes 

envolvidos, os jornais locais anunciam outras reuniões e uma série de comissões 

para darem prosseguimento à empreitada: comissões organizadora e executiva; 

de belas artes, teatro e concertos, imprensa e conferências.14 Reavaliando as 

condições locais e o tempo para execução, um novo programa foi feito, com 

alguns cortes. 

A exposição então foi organizada por Louis Hourticq, responsável pela 

direção artística de todo o evento, na época inspetor de Belas Artes da cidade 

de Paris e comissário geral do governo francês junto à exposição em São Paulo, 

delegado do Comité France-Amérique de Paris, e também por M. Raphael 

Maupas, então Secretário Geral do Salon du Mobilier, a quem coube a seleção de 

peças da sessão de artes decorativas.

Com a programação alterada, a mostra efetivada foi dividida em três seções: 
uma de arte retrospectiva composta por fotopinturas, fotografias e gravuras, 
além de modelagens. Outra, de belas artes, com obras de pintores, escultores 
e arquitetos franceses ativos no período. Por fim, uma de artes decorativas. O 
evento compreendeu ainda uma série de atividades musicais e conferências sobre 
a arte francesa. Acompanhou a exposição um catálogo ilustrado. 

A sessão de arte retrospectiva

A sessão de arte retrospectiva, composta por 1.025 itens (930 cópias 
fotográficas, gravuras, sanguíneas, águas-fortes, litogravuras, estampas e 
fotografias, e 94 modelagens e medalhas), foi organizada com o intuito de se 
estudar obras de arquitetura e da arte francesa dos séculos XVIII e XIX. Desde 
os preparativos da mostra já era certo que os objetos dessa sessão permaneceriam 
na cidade de São Paulo como núcleo inicial de um museu da história da arte 
francesa, sendo tais peças compradas pelo governo do estado de São Paulo. 
Segundo matéria publicada antes mesmo da vinda de Louis Hourticq para São 
Emile Quoniam de Schampré, secretário da Comissão Organizadora viaja para a França: O ESTADO de S. 
Paulo, 10 mar. 1913, p. 2.
14. Os nomes de todos os membros das comissões foi publicado em: COMITÉ France-Amérique: exposição 
de arte francesa do século XIX. Correio Paulistano, São Paulo, 3 ago. 1912, p. 2. Em outras notas sobre o evento, 
foram anunciadas as reuniões seguintes, como em 28 de agosto de 1913 (EXPOSIÇÃO de Arte Francesa. Correio 
Paulistano, São Paulo, 26 ago. 1913, p. 1; EXPOSIÇÃO de Arte Francesa. O Estado de S. Paulo, 26 ago. 1913, p. 
11; EXPOSIÇÃO de Arte Francesa. O Estado de S. Paulo, 27 ago. 1913, p. 11; EXPOSIÇÃO de Arte Francesa. 
Correio Paulistano, São Paulo, 28 ago. 1913, p. 11), e em 30 de agosto (EXPOSIÇÃO de Arte Francesa. Correio 
Paulistano, 31 ago. 1913, p. 2).
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Paulo, na revista do Comitê France-Amérique:
As obras compradas para a [sessão] retrospectiva ficarão 

como propriedade de São Paulo e irão certamente tornar-se, o ponto 
de partida de um fecundo aprendizado, exemplo digno de ser imitado 
e que irradiára, sem dúvida, da Exposição de São Paulo para outras 
cidades americanas. Restará então, desta Exposição, mais que uma 
lembrança, uma fundação.15

As fotografias foram selecionadas com a colaboração de M. Bulloz e 
emolduradas de maneira similar ao que era realizado na França naquele momento, 
sendo organizadas em ordem cronológica. Ainda segundo Hourticq: “Uma 
coleção semelhante não substitui uma visita a um museu de obras originais, mas 
prepara para entender um museu como o Louvre e completa os ensinamentos 
que o Louvre pode dar”.16

Ao lado das reproduções fotográficas, um conjunto de modelagens e 
cerâmicas fez parte da sessão, com medalhas e gravuras, que com seus preços mais 
modestos poderiam auxiliar na constituição de pequenas coleções de originais.17

A sessão de Belas Artes

A sessão de Belas Artes compreendia 255 obras de pintores, escultores e 
de arquitetos franceses atuantes naquele período, com a finalidade de dar uma 
ideia geral das principais direções da arte daquele momento na França. Hourticq 
defende-se em relação ao que foi apresentado: 

Nós não podemos ter a pretensão de apresentar ao público 
paulista um conjunto completo da nossa arte francesa atual. Mas, 
contudo, de uma maneira de não ser muito incompleta; a que consiste 
em considerar a arte menos em suas individualidades do que em 
relação às tendências gerais.18

15. HANOTAUX, Gabriel. L’Exposition d’art français de São-Paulo. France-Amérique: Revue Mensuelle du Comitê 
France-Amérique, août, 1913, p. 71.
16. HOURTICQ, Louis. “L’Art Français au Brésil: l’exposition du Comité France-Amérique a São Paulo”. 
France-Amérique: Revue Mensuelle du Comité France-Amérique, novembre, 1913, p. 285. É importante ainda ressaltar 
que Louis Hourticq foi o responsável por um guia com uma seleção de obras do acervo do Louvre, cuja primeira 
edição data de 1911.
17. Uma parte das modelagens era proveniente do ateliê de modelagem do Museu do Louvre. O ateliê de 
modelagem (moulage) do Louvre foi criado em 1794, tendo como principal objetivo disseminar os conhecimentos 
artísticos e científicos. O Museu Britânico, o Museu de Berlim e outros museus nacionais possuíam também 
ateliês de moulage, que difundiam para outros museus e escolas de belas artes cópias de suas esculturas, suporte 
para a aprendizado do desenho (Schaer, 1993: 86).
18. HOURTICQ, Louis. “L’Art Français au Brésil: l’exposition du Comité France-Amérique a São Paulo”. 
France-Amérique: Revue Mensuelle du Comité France-Amérique, novembre, 1913, p. 278.
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A maioria das obras possivelmente participou dos dois mais tradicionais 
salões franceses, o Salon de la Société des Artistes Français e o Salon de la Société 
nationale des Beaux-Arts. Além das obras que vieram da França, um colecionador 
local, o coronel Antoine-François Nérel, chefe da missão francesa instrutora da 
Força Pública, expôs também alguns objetos de sua propriedade nessa sessão, 
fato comum nas exposições coletivas desde o século XIX ao menos no Brasil.19 

Fig. 1 – Sessão de 
Belas Artes da Exposição 

de Arte Francesa, 1913. In: 
100 Anos da Pinacoteca: a 

formação de um acervo, p. 21.

A sessão de artes decorativas

Organizada por M. Raphael Maupas, era composta por um conjunto de 
786 objetos, todos postos à venda, com produtos das manufaturas nacionais – 
tapeçarias de Gobelins; vasos e objetos de porcelana de Sèvres e, igualmente, 
produtos diversas empresas de artes decorativas francesas.20

Os objetos foram dispostos em vitrines ou espalhados pelas salas, 
tentando, de alguma maneira, simular um suntuoso ambiente doméstico. Segundo 
artigo de Hourtiq, ele sentia uma certa tristeza em pensar que tantos objetos 
19. A prática da inclusão de obras de coleções particulares em certames coletivos era habitual no período. 
Vide a XXV Exposição Geral de Belas Artes de 1879, quando, ao lado dos expositores concorrentes foram 
apresentadas as obras das coleções particulares de E. Callado e de Friedrich Anton Steckel. Dados informados na 
apresentação de Sonia Gomes Pereira, 1879. Realizações e dilemas da arte brasileira do século XIX, Colóquio Nacional 
História da Arte em Exposições, 21 de maio de 2014.
20. Outras empresas que enviaram produtos: Braquenié, Cardeilhac, Albert Chanée, Christofle, irmãos Cornille, 
Jules Coudyser, Cristalleries de Baccarat, irmãos Daum, Auguste Delaherche, Maurice Dufrène, Jean Dunand, 
Eugène Feuillatre, Forest, Paul Frey, Lucien Gaillard, André Groult, W. Guérin, Harant et Guignard, Théodore 
Havilland, A. A. Hébrard, Jansen, Lalique, Théodore Lambert, Mme. Fernande Maillaud, Le Point Sarrazin, 
Henri Rapin, P. H. Rémon, Geo. Rouard, Susse. Informações retiradas do catálogo da mostra, p. 72-96.
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encantadores foram agrupados com muito gosto (parisiense...) para novamente 
serem dispersados:21

Indubitavelmente, o maior sucesso está voltado às seções 
que ocupam o pavimento térreo, em que se destacam, a par de um 
gosto todo parisiense, inexcedível, no arranjo e na apresentação dos 
objetos, as belas peças de arte em bronzes e cristais, em porcelanas e 
metais, em móveis e tapeçarias.22

Fig. 2 – Sessão de Artes Decorativas da Exposição de Arte Francesa, 1913. No primeiro 
plano, o mármore Chrysis, que hoje faz parte do acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo. 
In: 100 Anos da Pinacoteca: a formação de um acervo, p. 21.

O espaço da exposição

É o próprio Hourticq23 quem descreve como foi a organização espacial da 
mostra, acolhida em um belo e inacabado edifício, o do Liceu de Artes e Ofícios. 
O Comissário da mostra24 chegou em São Paulo no final de agosto de 2013 para 
a montagem da exposição para a qual foram utilizados materiais, ferramentas 
e mão-de-obra do próprio Liceu. Foram ocupados parte de dois andares do 
edifício, nas alas voltadas para o Jardim da Luz, abrangendo um conjunto de 
12 salas e dois corredores. No primeiro andar três salas foram reservadas para 
a sessão de belas artes (as que normalmente eram utilizadas pela Pinacoteca); 
21. HOURTICQ, Louis. “L’Art Français au Brésil: l’exposition du Comité France-Amérique a São Paulo”. 
France-Amérique: Revue Mensuelle du Comité France-Amérique, novembre, 1913, p. 284.
22. REGISTO de arte: exposição de arte francesa. Correio Paulistano, São Paulo, 4 out. 1913, p. 4.
23. HOURTICQ, Louis. “L’Art Français au Brésil: l’exposition du Comité France-Amérique a São Paulo”. 
France-Amérique: Revue Mensuelle du Comité France-Amérique, novembre, 1913, p. 274.
24. Na França, algo semelhante a um curador de exposições.
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nestas, as paredes foram recobertas com tecido cinza claro, a iluminação zenital 
contava igualmente com tecidos que serviam regular a quantidade de luz. De um 
lado foram posicionadas as pinturas com um cunho mais tradicional e do outro, 
as obras com influências impressionistas e pós-impressionistas. 

Continuando na descrição da sessão de Belas Artes, Hourticq pormenoriza 
o que há em cada painel, destancando no primeiro os retratos do Presidente do 
Comité-France Amérique francês, Gabriel Hanotaux, e o do então presidente 
do estado,25 Rodrigues Alves. Em outra sala destaca a presença das obras de 
Guirand de Scévola, que veio para São Paulo no período em que a exposição 
esteve em cartaz.26

As esculturas apresentadas foram todas de pequeno porte – por questões 
de transporte e, possivelmente, para facilitar a venda. O maior destaque dado foi 
para a cabeça de Guillaume, de autoria de Auguste Rodin. Em sete salas do térreo 
foi instalada a sessão de Artes Decorativas e, para a sessão de Arte Retrospectiva 
foram reservadas duas salas.

Atividades paralelas

Com o intuito de incentivar as visitas ao evento, a mostra ficou aberta de 
domingo a domingo, com horário de visitação das 12h às 18h. Outra atividade 
que visou atrair o público foi a realização de uma tômbola (espécie de rifa), 
prática bastante comum nos eventos do período. 

Foram efetuadas duas séries de conferências: as diurnas, realizadas em 
alguns dias úteis, às 16h da tarde, em uma sala do próprio Liceu e continuando 
prosseguimento pelas salas da Exposição, percorridas por Louis Hourticq 
acompanhado dos seus ouvintes. No período noturno foram proferidas 
conferências no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, estas gratuitas 
e com finalidade educativa:27 “Caracteres gerais da arte francesa”, “As grandes 
catedrais da França”, “Os castelos de Loire”, “Versailles”, “O estilo Luís XV” e, 
por fim “A paisagem no século XIX”. 

Para a mostra foi realizado um catálogo, organizado por Louis Hourticq. 
Ilustrado com 24 fotografias e com 100 páginas, teve prefácio escrito por Gabriel 
Hanotaux, Membro da Academia Francesa e Presidente do Comité France-
Amérique (fundador), introdução geral de Louis Hourticq e texto da sessão de 

25.  Cargo semelhante ao do governador na atualidade.
26. UM ARTISTA ilustre. O Estado de S. Paulo, 10 set. 1913, p. 3.
27. Os resumos eram publicados tanto em O Estado de S.Paulo como no Correio Paulistano.
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artes decorativas de M. Raphael Maupas.28

Um museu da história da arte francesa em São Paulo

Conforme supracitado, toda a sessão de arte retrospectiva foi comprada 
pelo governo do estado de São Paulo para que permanecesse em São Paulo a fim 
de que desse origem a um museu da história da arte francesa na cidade.

Segundo Hourticq, tal iniciativa em muito agradava Ramos de Azevedo 
– então diretor do Liceu de Artes e Ofícios, local em que a exposição foi 
instalada. Parece que naquele momento ainda há a intenção de converter aquela 
instituição de ensino em uma Escola de Belas Artes.29 O Liceu já possuía um 
museu pedagógico (inaugurado em 1887 e formado por livros, modelos de gesso 
e gravuras, com o intuito de auxiliar as práticas de ensino) e, em 1906, passou 
a fazer parte deste museu uma gispsoteca, formada por modelos em gesso das 
mais conhecidas peças de estatuárias de museus europeus.30 Ao que tudo indica, 
a intenção inicial de adquirir as fotografias, as medalhas e as modelagens era 
ampliar este museu pedagógico de maneira ordenada. Ainda segundo Hourticq: 
“[...] Nossa exposição será, sem dúvida, um passo importante na organização do 
museu pedagógico. Com o pouco tempo disponível, não foi possível realizar uma 
grande quantidade de modelagens (moulages). Mas o trabalho ainda não acabou.” 
31 

O próprio autor afirma que para completar tal museu é necessária a 
elaboração de um pequeno guia para os estudantes e que tal publicação seria feita 
posteriormente.32 Porém, diferentemente das intenções iniciais, estes objetos 
foram incorporados ao acervo Pinacoteca do Estado por ocasião da reabertura 
da instuição, em 8 dezembro de 1913, sendo arroladas 627 reproduções francesas 

28. O texto do catálogo foi parcialemente publicado na revista Surpreza, n. 2, de 14 de setembro de 1913. 
Possivelmente a parte restante foi publicada em outro número, ao qual não tive acesso.
29. Quando da fundação da Pinacoteca, em 25 de dezembro de 1905, ao menos dois artigos publicados pelo 
jornal Correio Paulistano afirmam que a Pinacoteca lançará bases para a futura Escola de Belas Artes paulistana: A 
PINOCOTHECA. Correio Paulistano, 24 dez. 1905, p. 1 e A PINOCOTHECA. Correio Paulistano, 27 dez. 1905, 
p. 1
30. Ana Paula Nascimento. Espaços e a representação de uma nova cidade, p. 160 e 195.
31. HOURTICQ, Louis. “L’Art Français au Brésil: l’exposition du Comité France-Amérique a São Paulo”. 
France-Amérique: Revue Mensuelle du Comité France-Amérique, novembre, 1913, p. 284.
32 Até a presente data a única publicação que se assemelha ao que Hurticq cita é: HURTICQ, Louis. Aux 
étudiants étrangers. Histoire-guide de l'art français. Un musée-type d'enseignement de l'art français à l'étranger, le musée d'art 
français de São-Paulo. Paris: Impr. Nationale, 1920. (Petite collection France-Amérique). Informação disponível 
em: < http://www.worldcat.org/title/aux-etudiants-etrangers-histoire-guide-de-lart-francais-un-musee-type-
denseignement-de-lart-francais-a-letranger-le-musee-dart-francais-de-sao-paulo/oclc/493714308>. Acesso em 
12 de março de 2014. A primeira menção a tal publicação foi localizada no livro de Ricardo Severo, O Liceu de 
Artes e Ofícios de São Paulo, p. 59-60.
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no segundo catálogo da instituição, Pinacotheca do Estado de S. Paulo: galeria de Bellas 
Artes, publicado em janeiro de 1914.

Apesar do ingresso no acervo artístico, parece que tais peças sempre 
permaneceram à margem do que normalmente se constitui o acervo artístico 
principal e sem um “lugar” próprio. Logo após o falecimento de Ramos de 
Azevedo, ocorrido em meados de 1928, a Pinacoteca do Estado passa por uma 
grave crise e há a intenção de transferir todo o seu acervo para o Museu Paulista 
sob o mote de economia de recursos e melhor aproveitamento do edifício do 
Liceu de Artes e Ofícios, o que por pelo menos dois anos foi negado pelo então 
diretor do Museu Paulista, Affonso d’Escragnolle Taunay. Segundo o relatório 
de atividades do Museu Paulista de 1930:

[...] Possui a Pinacoteca cerca de 200 telas, muitas das quais 
de grandes dimensões e, além disto, cerca de mil e duzentas gravuras 
finas, ricamente enquadradas [possivelmente o material da Exposição 
de Arte Francesa]. Isto sem contar estátuas, moldagens em gesso, 
maquetes etc.

Objetou o dr. Lourenço Filho [então Diretor Geral da 
Instrução Pública] que deseja espalhar as estampas pelos diversos 
grupos escolares do estado, visto como, realmente, não devem figurar 
num Museu de Belas Artes, que mereça com efeito este título, no que 
lhe dei toda a  razão.33

Entre 1942 e 1943, durante a gestão de Paulo Vergueiro Lopes de Leão 
(1932-1944), existem alguns documentos que atestam trabalhos de limpeza, 
restauro e acondicionamento de 400 fotografias e confecção de álbuns e pastas. 
Durante as preparações da Pinacoteca para as comemorações do IV Centenário, 
na gestão de Túlio Mugnaini (1944-1965), parcela das fotografias continuava 
sendo apresentada ao público, já como álbuns:

Na mesma sala [Sala Azevedo Marques] serão ainda colocadas 
duas grandes vitrinas, sendo que, na parte interna, iluminada com luz 
artificial, figurarão as peças que ainda não se achavam expostas da 
Coleção Pedro Alexandrino, a qual, assim, ficará completa. Na parte 
externa destas vitrinas, será exposta uma série de álbuns contendo 
uma coleção de fotografias, reproduzindo trabalhos notáveis da 
escola francesa do século XIX (grifo meu) [...]34 

Possivelmente, entre as décadas de 1970 e 1980, o material da exposição 
33 Arquivo do Museu Paulista; grupo: direção e administração; relatório de atividades, 1930.
34 PREPAREMOS a Pinacoteca para o IV Centenário". A Gazeta, São Paulo, 12 jan. 1952. Biblioteca Walter 
Wey da Pinacoteca do Estado de São Paulo.
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francesa, especialmente as fotopinturas, fotografias e gravuras deixaram de fazer 
parte do acervo artístico, sendo transferidos para a Biblioteca da própria instituição. 
As medalhas e algumas cópias em gesso permaneceram no acervo, ainda que um 
outro conjunto tenha sido transferido para o Liceu de Artes e Ofícios na gestão 
de Fábio Magalhães (1979-1982). Em 2006, uma nova migração: cerca de 80 
imagens em grande formato e 29 álbuns (com número variado de imagens, de 
20 a 32) são transferidos para o Centro de Documentação e Memória da própria 
Pinacoteca.

Considerações finais

A análise – ainda que geral – dos meandros do que foi a organização 
do evento, os avanços e recuos do programa adotado e as claras intenções de 
aprofundamento do conhecimento da cultura e da arte francesa ao menos por 
parcela de uma elite que se pretende adequar a determinados padrões europeus, 
podem apontar para possíveis aprofundamentos da pesquisa:

 . qual é de fato o papel de Ramos de Azevedo e outros agentes paulistas 
nas diferentes fases da organização de eventos artísticos na cidade?

. dada a impossibilidade de se trazer originais de museus, a sessão de 
réplicas e fotografias tentou, de alguma maneira, minimizar as distâncias e ampliar 
o conhecimento das denominadas “obras-primas” ocidentais, notadamente 
francesas. Porém, mesmo a coleção sendo comprada (ao que tudo indica 
inicialmente para o Liceu) ela nunca foi de fato visível ao ser incorporada ao 
acervo da Pinacoteca e sempre ficou à merce das atividades dessa instituição, 
servindo apenas como número na contagem geral do acervo.

. aliás, por que as obras da exposição de arte francesa são destinadas à 
Pinacoteca e não passam a fazer parte do museu pedagógico do Liceu? O que 
teria motivado a mudança de estratégia, dado ser uma coleção eminentemente 
pedagógica? Seria de fato este mais um esforço para fazer com que a Pinacoteca 
fosse uma iniciativa primeira de uma futura academia de belas artes?

. por outro lado, a vinda das obras dos salões franceses em um período 
em que estes já estavam sendo questionados sinalizam a “modernidade” a qual 
a Pinacoteca, e por que não, São Paulo, queriam se atrelar naquele período, ou 
seja, uma “modernidade conservadora”, na qual ao lado de um intenso conjunto 
de mudanças – políticas, econômicas e até culturais, não há uma transformação 
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radical das relações sociais.
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