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Resumo 
 
Estudo sobre o Museu Paulista e a Pinacoteca do Estado baseado em uma  documentação 
que discute a questão de propriedade de determinadas obras de arte que pertenceram em 
momentos distintos nas duas Instituições, a fim de realizar em si uma análise sobre as 
relações entre esses museus de finalidades tão diferentes.  
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Abstract 
 
This study is based on the documentation about the legal propriety of master pieces between 
Museu Paulista and Pinacoteca do Estado with the finality to analyze the interrelationship of 
this different Institutions.  
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Ao visitarmos duas das grandes Instituições museológicas encontradas no 

município de São Paulo, o Museu Paulista e a Pinacoteca do Estado, com certeza, 

não encontraremos dificuldades para distinguir a constituição de seus respectivos 

acervos. O primeiro, fortemente marcado pelo signo da representação de um 

“Pantheon” da memória nacional, sendo reconhecido com maior facilidade pela 

denominação de Museu do Ipiranga, onde é possível encontrar, em resumo, uma 

variada gama de objetos expostos: mobiliários antigos, numismática, acessórios de 

vestuários típicos e obras de arte, cujo conjunto contribui na realização de constructo 

histórico. O segundo apresenta um acervo não tão variado, pois se trata de uma 

galeria de arte, cujo espaço de exibição é marcado por uma finalidade estética. No 

entanto, ambos possuem sua importância dentro da cultura, principalmente 

paulistana.  

O exercício meramente superficial de distinção entre as duas Instituições serve 

apenas de breve caráter introdutório, pois o objetivo deste ensaio é abordar como as 

suas trajetórias se interligam apesar de suas particularidades. Até mesmo porque, o 

próprio Museu Paulista, provem o acervo basilar da Pinacoteca, evento que ramifica 
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uma série de conflitos entre seus diretores documentado dentro de um dossiê 

pertencente a Pinacoteca que discute a respeito da guarda de determinadas obras, 

ao longo de quase todo o século XX. Discussão essa que será o principal foco de 

análise do presente trabalho. 

Primeiramente, não se pode deixar de reservar uma explanação a respeito do 

processo de origem destes dois museus, pois reafirmam distinções, e até mesmo 

semelhanças, importantes para a análise propriamente dita. 

Olhar primário: contextualização e comparações iniciais  

O Museu Paulista, inicialmente chamado de Museu do Estado, mas que 

popularmente é conhecido como Museu do Ipiranga. Tal pluralidade de referências 

nominais retrata uma das características principais de sua origem. O Museu Paulista 

apesar de ser inaugurado durante a República, em 1895, a escolha para sua 

instalação se encontra no “palácio-monumento”1 erguido em 1885 pelo arquiteto 

Tommaso Gaudenzio Bezzi, planejado durante o período monárquico com fins de 

exaltar e ratificar a memória do local e do acontecimento do “Grito da 

Independência” em 1822 por D. Pedro I. No entanto, a escolha do edifício somente 

agregou elementos positivos para legitimação do poder federativo, destacando São 

Paulo como o expoente de civilização no Território Nacional2.  

Apesar deste museu resguardar fortemente a perpetuação de uma memória 

nacional, onde até mesmo o regulamento da Instituição confere em seu artigo 4º a 

reserva de um lugar próprio para o quadro “Independência ou Morte” do pintor Pedro 

Américo, assim como também outras produções que referem a história ou á 

costumes pátrios3. O acervo do Museu Paulista em seus primeiros anos de 

existência, principalmente durante a gestão do zoólogo Hermann von Ihering (1895-

1916), possui uma predominância da História Natural, o qual compõe o acervo 

basilar do museu, devido a aquisição da coleção de Joaquim Sertório, pelo Estado, 

antes mesmo de sua inauguração. 

A diversidade de seu acervo o enquadra dentro de um padrão museológico do 

século XVI e XVII, como um gabinete de curiosidades, local onde é possível 

encontrar uma tartaruga ou beija-flor empalhados ao lado de artefatos indígenas, 

coleções de conchas, variedade minerais, medalhas e objetos históricos, tal como 

uma espada. A observar novamente sua regulamentação, percebe-se que a 

fundamentação histórica fica a margem prevalecendo o caráter cientifico dos 
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museus da época, resguardando no artigo 1º a intencionalidade do museu em 

estudar história natural da América do Sul, em particular do Brasil4. 

 A convivência mutua entre objetos de naturezas diversas não era um padrão 

ideal para Ihering, segundo relatório do próprio diretor, aponta a necessidade de se 

construir uma galeria artística em um pavilhão independente, visando o 

aprimoramento das condições de conservação e exposição do acervo. 

 

(Fig.1) Sala de objetos históricos nº 1 – gestão Hermann Von Ihering
5
 

“...a todos os edifícios que não foram construídos para o fim especial de uma galeria artística é 
inherente o defeito de não ter a luz necessária e apropriada para a exposição de tal natureza. 
Considero, portanto, provisórias as condições em que se acham actualmente collocados os quadros 
do Museu (...) Em conseqüência do bolor, produzido pela humidade do clima, tornou-se bastante 
difícil a conservação das collecções e impossível a dos rótulos explicativos, que necessitavam de 
uma substituição quasi que completa ...”

6
 

 

 A imagem e a transcrição a cima denotam uma precariedade que Ihering 

visualiza apenas uma solução, a criação de uma “cidadela de museus” baseado no 

modelo alemão de Dresden, onde as coleções do museu enciclopédico estariam 

dispostas em vários edifícios, cada um com a sua especialidade. Contudo, o ideal de 

Hermann von Ihering, de certa forma, foi conquistado aos poucos, a muito tempo 

depois de sua gestão, principalmente após a incorporação do Museu Paulista à 

Universidade de São Paulo, quando parte do acervo foi transferido para edifícios 

separados do Palácio do Ipiranga, originando: o Museu de Zoologia da USP em 

1969 e o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP em 1989.7 

Olhando por esta ótica de transferência de acervo, se pode concluir que a 

criação da Pinacoteca em 1905 pode ser o inicio para alcançar o ideal de Ihering, 

pois 26 quadros originalmente pertencentes ao Museu Paulista foram retirados de lá 

para compor a primeira Galeria de Arte de São Paulo. Contudo, seria otimista 
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demais afirmá-lo tal qual, já que sua inauguração origina toda a problemática a ser 

trabalhada no presente texto. 

Diferentemente do Museu Paulista, a Pinacoteca apesar de ser uma Instituição 

Estatal, coexistiu no mesmo edifício, onde funcionava o Liceu de Artes e Ofícios, 

uma Instituição de Ensino que apesar de seu caráter filantrópico se sustentava por 

capital privado. O Liceu que inicialmente apenas lidava com o ensino primário 

voltado para filhos de camponeses e operários, em 1882 introduz cursos 

profissionalizantes em sua grade de ensino, intenção de criar uma mão-de-obra 

especializada, condizendo com o progresso econômico e tecnológico da cidade de 

São Paulo do final do XIX. 

Uma elite cafeeira que investe na Industrialização,  acompanha os avanços do 

transporte, como a invenção dos primeiros carros, assim como também o advento da 

luz elétrica. A elite paulista que convive com os novos processos de urbanização, 

deve priorizar seu status de sociedade civilizada, e é exatamente a este pensamento 

que se encontra a origem da Pinacoteca, o poder monetário deve vir atrelado ao 

domínio dos parâmetros culturais e artísticos. Engajado neste espírito, o arquiteto, 

Francisco Ramos de Azevedo, então diretor do Liceu de Artes e Ofícios, realiza em 

18958 uma reforma curricular voltada para criar as bases para a “futura Escola de 

Belas Artes de São Paulo”, incluindo classes de desenho aplicado às artes e à 

indústria; classes de modelagem em barro e gesso; classes de pintura. 

 Pesquisas realizadas por Maria Cecília França Lourenço9, contribuíram para 

compreender melhor a nebulosa relação entre o Liceu de Artes e Ofícios e a 

Pinacoteca, pois sua legislação só foi regulamentada após 6 anos de sua 

inauguração, no ano 1911, enquanto a criação do cargo de diretor técnico demorou 

ainda mais, somente em 1939, com a nomeação do professor Paulo Vergueiro 

Lopes de Leão. Nos anos iniciais o maior problema era discernir a diferença de 

poder público e poder privado, pois Ramos de Azevedo, então diretor do Liceu, 

parece ter ocupado o mesmo cargo dirigindo as atividades da Pinacoteca até 1921. 

Ao consultar o Diario Oficial, Lourenço chegou a conclusão que a iniciativa para 

a criação da Pinacoteca advêm do Estado de São Paulo, segundo a publicação 

escrita pelo Secretário do Interior e Justiça, José Cardoso de Almeida, onde solicita 

um salão no edifício do Liceu destinado à estabelecer uma galeria de pintura com 

quadros existentes no Museu do Estado e com os que forem adquiridos10. Após 8 
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dias é publicado uma resposta afirmativa à solicitação, onde se ratifica a 

necessidade de um auxilio governamental para obras de adaptação no prédio antes 

da transferência das próprias11, as quais ficaram sob a responsabilidade de Ramos 

de Azevedo. 

Duas observações pertinentes feitas por Lourenço são interessantes destacar 

ao consultar o artigo de 24 de dezembro de 1905 do jornal O Correio Paulistano. 

Primeiro sobre a preocupação de Ramos de Azevedo para com a ambientação da 

sala de exposição, o que segundo o jornal as obras se encontram em melhores 

condições do que no seu antigo local de origem, o que advém de uma preocupação 

com a exposição da luz e a procura de uma decoração que destaque as obras de 

arte: 

"A idéia do Sr. Dr. Cardoso de Almeida em trasladar do monumento do Ypiranga para o Lyceu de 
Artes e Oficios os quadros adquiridos pelo governo não podia ter sido mais feliz. Quem quer que 
visite o amplo salão da nossa Pinacotheca e que tivesse anteriormente visto a collocação dos 
quadros no edificio do Museu do Estado, há de notar quanto gastaram as telas, agora melhor 
dispostas, recebendo boa luz em vasto recinto, o que dantes absolutamente não se verificava." 
"Pareciam veladas na penumbra indiscreta as bellezas deixadas naquelles metros de tela pela 
inspiração dos nossos melhores artistas, todo o trabalho se tornava prejudicado; pela má disposição, 
collocado no alto das paredes, entre exemplares de história natural, ou a meio escondido a um 
desvão de janella, recebendo em reverberações brilhantes do vernissage a plena luz do exterior." 
"O salão semelhante ao do antigo edifício da Escola de Belas Artes do  Rio de Janeiro, tem no centro 
larga clarabóia donde a luz, quebrada por extenso plafond de tecido escuro, desce pelas paredes 
laterais, de fundo vermelho também escuro, apanhando em leve declinação as telas alli expostas."

12
 

 

 

(Fig. 2) Sala Almeida Júnior – circa 1947 – Arquivo Pinacoteca
13

 

A fotografia embora não se trate de uma imagem contemporânea a época da 

inauguração, a mesma nos dispõe de recursos, para comparar a disposição das 

obras de Arte no museu de Ihering (fig. 1) e na Pinacoteca (fig. 2). Enquanto que a 

primeira imagem demonstra uma despreocupação com simetria na posição das telas 

na parede, evidenciando que o critério era aproveitar os espaços disponíveis, o que 

inclui a exposição de objetos ou mesmo telas que destoam uma das outras, um 

busto perdido em meio a um mobiliário disperso contido por algo que se assemelha 

á uma fita de segurança, separando o público do espaço de exposição, enquanto 
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que, o quadro “A Infância de Giotto” se encontra ao lado de um retrato, evidenciando 

o convívio lado á lado de telas que não dialogam entre si. Por outro lado, a sala da 

Pinacoteca nos permite observar, um espaço de livre acesso ao publico e amplo, 

apesar da distinção de tamanho entre as telas é perceptível uma linearidade em sua 

disposição, os quadros em sua maioria, corresponde a temática de gênero e por 

ultimo, se pode observar a clarabóia central e os tecidos que controlam a entrada de 

luz. 

No entanto, friso que semelhante comparação visa apenas ilustrar a diferença 

que representou a transferência das obras, pois a exaltação encontrada do artigo da 

véspera da inauguração, não durou muito tempo por parte do público. Segundo o 

relatório escrito por Rodolpho Von Ihering, na Revista do Museu Paulista, onde 

relata o desprazer dos pintores que vêm suas obras atingirem um publico restrito por 

causa da transferência para a Pinacoteca: 

“...Até certo ponto essa medida foi boa, pois que nas salas do Museu as pinturas, muitas de real valor 
artístico, estavam mal colocadas, sem observância de regra que a arte ensina, e isto devido à 
carência de espaço. Os pintores, a principio satisfeitos, entretanto, logo se aborreceram com tal 
mudança, visto como suas telas sahiram de salas em que constantemente eram vistas por avultado 
número de visitantes, para serem transferidas a outras onde estão como que escondidas....”

14
 

 

Outro aspecto que deve ser ressaltado é a ocorrência de que o comentário 

entre as duas salas confere singularmente a gestão de Hermann von Ihering no 

Museu Paulista, a partir de seu sucessor, Affonso de E. Taunay (1917-1945), a 

composição do espaço muda radicalmente, e maior atenção é dedicada as salas 

históricas, principalmente na construção do ideário nacional embasado na figura do 

homem paulista, e seu principal representante “o bandeirante”.   

Na verdade é interessante observar, como as duas Instituições contribuem 

para a valorização do “individuo paulista”.  Conforme observado por Lourenço, a 

Pinacoteca possui em seu acervo basilar obras predominantemente de artistas 

paulistas, englobando José Ferraz de Almeida Júnior, Pedro Alexandrino Borges, 

Berthe Worms e Oscar Pereira da Silva (origem fluminense, porém escolheu o 

município de São Paulo como morada após seus estudos complementares em Paris, 

como ultimo bolsista do Imperador). Após a regulamentação da Pinacoteca em 

1911, no ano seguinte o Estado criou o “Pensionato Artístico do Estado de São 

Paulo” que contribuiu ao acervo da galeria impondo a seus bolsistas 

(prioritariamente paulistas), no final do quinto ano, doar uma obra original para a 

Pinacoteca do Estado.15 
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No artigo escrito por Tadeu Chiarelli, “Anotações sobre arte e história no Museu 

Paulista16, é analisado as obras encomendadas durante a gestão de A. Taunay  para 

a comemoração do centenário da Independência, obras de arte consagrada a 

iconografia paulista, onde a arte ganha o status para Taunay de caráter documental, 

uma pintura histórica que se assemelha muito mais a temática de gênero, a imagem 

serve mais como exemplar do vestuário do que do próprio individuo histórico. A 

decoração do hall de entrada, onde se desenvolve uma verdadeira epopéia 

bandeirante, destituída do heroísmo da pintura histórica. 

Dossiê Museu Paulista   

  Conforme inicialmente mencionado, o acervo basilar da Pinacoteca tem por 

sua origem nas telas da Galeria artística do museu dirigido por Hermann von Ihering, 

que por ordem do secretário do Interior e Justiça, Dr. Cardoso de Almeida, transfere-

as para serem exibidas nas salas do Liceu de Artes e Oficios, logo que a própria 

direção do Museu Paulista reconhecia uma precariedade na disposição das obras 

em decorrência de uma falta de espaço, de acordo com a publicação da Revista do 

Museu Paulista de 190717. 

O conjunto de obras transferidas figuram as naturezas mortas de Pedro 

Alexandrino, um total de 8 produções; 2 paisagens de Pedro Weingartner, mais 2 de 

Antonio Parreiras; 3 obras de gênero de Benjamin Parlagreco, 2 produções de 

Berthe Worms e a “Mulata quitandeira” de Antonio Ferrigno  . Além dos quadros de 

Oscar Pereira da Silva e José Ferraz Almeida Junior, cada artista contribuindo com 4 

obras, das quais duas em especial originaram uma polemica burocrática entre as 

duas Instituições, no caso,  “A Partida da Monção” de Almeida Júnior e 

“Desembarque de Cabral” ou “Descobrimento do Brasil” de Pereira da Silva. 

A polêmica burocrática a qual me refiro no parágrafo anterior se trata 

justamente do dossiê encontrado no arquivo da Pinacoteca do Estado sob o nome 

de “Dossiê Museu Paulista”, reunindo um conjunto de processos digitalizados 

composto por ofícios avulsos e principalmente por correspondências trocadas pela 

direção das duas Instituições e a Secretaria do Estado da Cultura, Esportes e 

Turismo, onde se discute a questão da guarda de determinadas obras que fazem ou 

mesmo faziam parte do acervo da Pinacoteca, que transpassa um laço temporal de 

quase meio século. 
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O conjunto de documentos apresenta-se demasiadamente problemático para o 

trabalho analítico, pois se discute simultaneamente a guarda de acervos distintos. 

Contudo para auxiliar a análise desta documentação coloca-se o acervo formado por 

três telas: “A Partida da Monção” de Almeida Júnior e “Desembarque de Cabral” e 

“Fundação de São Paulo” de Oscar Pereira da Silva, como objeto central, ao longo 

da analise os outros acervos discutidos serão mencionados em seu devido tempo. 

A escolha destas três obras não aparece de modo ocasional, existe um 

conjunto de motivos para lhes conferir semelhante destaque. Conforme mencionado 

anteriormente, duas delas chegaram a fazer parte do acervo basilar da Pinacoteca 

enquanto que a “Fundação de São Paulo” foi transferida entre os anos de 1909, 

momento em que a tela foi adquirida pelo Estado e 1911, ano em que todo o acervo 

inicial da Pinacoteca é finalmente registrado no livro de Tombo. Primeiramente em 

abril de 1929 as obras em questão retornaram a serem conservadas sobre os muros 

do Museu Paulista, segundo o histórico elaborado pela profª Maria José Elias18, 

baseado em artigos de jornal da época e relatório escrito por Affonso E. Taunay, os 

motivos do retorno se devem a maior freqüência que configura o Museu Paulista e a 

criação da “Sala das Monções”, . O segundo motivo é o oficio escrito por Tuglio 

Mugnaini Otelo, diretor da Pinacoteca, no ano de 1963, alegando o retorno de obras 

que se encontram em outras repartições publicas, no caso em específico, o Museu 

Paulista.  Semelhante evento ocorreu durante a Revolução Constitucionalista 1932, 

segundo Lourenço, quando o edifício da Pinacoteca foi ocupado e seu acervo 

desmembrado para figurar as salas administrativas do governo. Terceiro motivo se 

encontra na resolução de 1990, onde se reconhece o registro indevido do duplo 

tombamento dos três quadros nas duas Instituições, fator colocado em evidência 

pela publicação em 1988 do Catalogo geral da Pinacoteca do Estado, onde constam 

seus números de registro19, embora se reconheça que fisicamente se encontram no 

Museu Paulista, ou seja, qual Instituição pertence a guarda legitima, sendo por fim 

apresentado um parecer positivo á aquele que detém as obras desde 1929.  

É importante ressaltar que o processo que permitiu  a questão perdurasse até a 

publicação de 1988 é encontrado por uma falta de documentação que registrasse 

devidamente as transferências, incluindo uma longa troca de ofícios que se 

questiona a guarda de outras obras desde 1963. 



2136 

 

 

Como mencionado em 1963 Tuglio Mugnaini escreve um oficio pedindo a 

devolução das três telas em questão para a direção do Museu Paulista. Em resposta 

o então diretor, Mario Neme, apresenta em 1964, então um relatório ao Reitor na 

Universidade de São Paulo, Instituição que recentemente havia anexado ás suas 

dependências o Museu, onde comprova utilizando registros da gestão de Herman 

von Ihering20 que os quadros foram adquiridos com verbas do próprio Museu e 

complementa sua argumentação que é exatamente a Instituição dirigida pelo 

requerente que possui obras do Museu Paulista de maneira indevida para tanto se 

utiliza de recibos assinados pelo próprio para justificar seu ponto de vista, no caso 

as transferências realizadas em 1948, durante a gestão de Sergio Buarque de 

Hollanda: 

 

(Fig. 4)Dossie Museu Paulista - Processo 24584-68,p.10 

Em 1968 Mario Neme escreve um oficio para o então atual diretor da 

Pinacoteca, Delmiro Gonçalves, pedindo a devolução tanto das obras mencionadas 

na imagem a cima como também das transferências ocorridas em 1947, seguindo 

uma cópia dos recibos assinados por Mugnaini: 

         

(Fig. 5,6 e 7) Reproduções originais dos documentos de 1947
21

 

O pedido de devolução alegava: 

“"Este pedido de devolução é determinado não apenas pelo fato de esses objetos e telas se 
encontrarem há muitos anos em poder da Pinacoteca do Estado, mas ainda porque nos vemos 
obrigados a retomá-los para fins de revisão de cadastro, fotografias técnicas, tratamento e, se for o 
caso, restauração, tudo no intuito de garantir a melhor execução dos nossos serviços e preservação 
do patrimônio artístico de São Paulo." 
(...) 
"Depois de executados os trabalhos acima referidos, especialmente os tratamentos físico-quimicos 
necessários à conservação das telas, e restauradas as que o exigirem por seu estado, o Museu 
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Paulista estará pronto a ceder a essa instituição aquelas que forem julgadas de interesse para os 
planos de exposição pública da Pinacoteca".”

22
 

 

Contudo o oficio não obteve nenhuma resposta da diretoria da Pinacoteca. 

Conseqüentemente, após alguns anos, em 1973 o diretor do Museu Paulista, 

Antonio Rocha Penteado, reúne diversos ofícios, entre eles os já mencionados a 

cima, a fim de pedir providencias a Reitoria da USP mediante a responsabilidade da 

Universidade para a preservação de seu patrimônio. O documento catalisador 

destas providencias se encontra no oficio de 24 de outubro de 197223, escrito pela 

Secretaria da Cultura, Esportes e Turismo, apresenta um parecer favorável a 

Pinacoteca sob a guarda das três obras requeridas em 1963, apresentando  o 

argumento que devido a reformas do edifício seu acervo foi emprestado a outras 

Instituições publicas e agora a Pinacoteca está em plena possibilidade de servir ao 

propósito de sua criação, que o documento define como: 

“A Pinacoteca do Estado (...)“foi criada especialmente para servir de museu de artes plásticas do 
Estado de São Paulo e com a finalidade primordial de reunir em seu acervo obras do mais alto nível 
estético ou representativas de sua época, á serem expostas à visitação pública para o conhecimento 
de nossa cultura nesse campo museológico.” 
 

Desta forma, o parecer se baseia no fato do caráter estético da obra de arte, 

seguindo esta linha de pensamento permite concluir que os quadros em questão 

estariam melhor conservados dentro de uma galeria de arte, colocando a margem 

sua contribuição como elemento constituinte de um determinado discurso histórico. 

Todavia, a réplica do Museu Paulista não tardou a acontecer, apenas uma semana 

depois, utilizando-se dos mesmos argumentos apresentados em 1968, Antonio 

Rocha Penteado, reafirma que possui documentos comprobatórios que a Instituição 

adquiriu as telas com sua própria verba, além de novamente requerer a devolução 

das obras e objetos de Coleção Almeida Junior e os quadros transferidos em 1948. 

Somente em 4 de julho de 1975, o diretor da Pinacoteca, Alfredo Gomes 

apesar de demonstrar sua concordância com a permanência das telas como a 

“Partida da Monção” na Instituição localizada no bairro do Ipiranga, sua defesa é 

categórica demonstrando a legitimidade da transferências ocorridas em 1947 e 

1948. Utilizando-se do argumento de sua finalidade natural, de reunir em seu acervo 

artístico obras do mais alto nível estético ou representativos de sua época, acaba 

por parafrasear seu antecessor, Walter Wey, “"Que sentido fariam num Museu mais 

dedicado à História, num lote de obras artísticas, cuja exibição pertence 
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especialmente a Pinacoteca como a nossa?".24 O segundo argumento, ainda mais 

forte demonstra que a iniciativa da transferência da coleção de Telas e objetos de 

Almeida Junior, assim como outras obras de forte caráter estético, partiram 

exatamente do próprio Sergio Buarque de Hollanda, no qual afirma ser a Pinacoteca, 

"onde será mais natural sua exposição". 

No início da década de 1980, especificamente 22 de novembro de 1983, a 

problemática é retomada pelo então Reitor da Universidade de São Paulo, Antonio 

Helio Guerra Vieira25, e por ser um magistrado na área de Direito, seu mais forte 

argumento foi a ausência de documentação comprobatória por parte da Pinacoteca 

e frisa em diversos momentos do processo que a transferência das obras nos anos 

de 1905, 1947 e 1948, ocorreu a “titulo de empréstimo”. 

Diferentemente das intenções apresentadas pelos diretotes Mario Neme e 

Antonio Rocha Penteado, sua preocupação não se encontrava na duvida se o 

acervo estava recebendo o tratamento devido de conservação, mas sim, no 

reconhecimento do patrimônio, a questão da propriedade, pertencente ao museu 

sob a guarda da Universidade. Para tanto, suas exigências eram de colocar nas 

fichas de catalogação e exposição a seguinte identificação em letras garrafais: 

COLEÇÃO MUSEU PAULISTA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Assim como 

também a realização de um ajuste administrativo entre as duas Instituições, 

certificando que a lista de obras por ele mencionada em anexo, continua na 

Pinacoteca a “titulo de empréstimo”. 

Outra diferença encontrada entre o processo de 1983 com os abordados 

anteriormente, se deve a ampliação do acervo artístico requisitados, além das telas 

de 1947 e 1948, inclui obras do acervo basilar da Pinacoteca, porém não em sua 

constituição integral, sendo difícil reconhecer seus critérios de seleção, pois na lista 

se encontram as obras de características diversas no gênero de pintura, 

encontrando-se naturezas-mortas como “Ostras e Cobre” e outras telas de Pedro 

Alexandrino; paisagens como “Manhã de Inverno” de Antonio Parreiras e ainda, a 

pintura de gênero como “Mulata Quitandeira” de Antonio Ferrigno, enquanto as 

pinturas de Berthe Worms não aparecem na lista, pois se a intenção original era o 

reconhecimento da propriedade, o correto então seria compor a lista com as 26 

obras transferidas em 1905. 
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A resposta foi imediata, a Pinacoteca do Estado enviou por oficio uma 

avaliação no dia 30 do mesmo mês, onde divide as obras listadas em 5 categorias: 

A – COLEÇÃO ALMEIDA JUNIOR (Nª RELAÇÃO 1947); B – OBJETOS DA 

COLEÇÃO ALMEIDA JUNIOR (Nº  RELAÇÃO 1947); C – OUTROS QUADROS (2 

quadros apenas -“Sera” de Ruggero Pannerai e “Retrato de José Ferraz Almeida 

Junior” de Paulo do Valle Jr.); D – OUTROS QUADROS (Nº RELAÇÃO 1948); E – 

PINTURAS DIVERSAS (SOMENTE REQUISITADAS EM 1983). A observar a 

listagem a baixo é possível até mesmo perceber que alguns quadros nem constam 

no acervo da Pinacoteca, como: “Festa de Platão” de Jonas de Barros. 

       

(Fig. 8, 9 e 10) Listagem na Folha de informação - Pinacoteca do Estado - 30.11.1983
26

 

 As considerações levantadas pela Pinacoteca no oficio assinala que as obras 

se encontram devidamente registradas em seu livro do Tombo e as devidas 

transferências foram assinadas em recibos, como o documento encontrado no Oficio 

116 do dossiê datado em 8 de março de 1947 assinado por Sergio Buarque de 

Hollanda, no qual transcrevendo suas  palavras “tenho a honra de entregar a V. S. 

os trabalhos de Almeida Junior, excetuadas as obras de assuntos históricos...”. 

Comprovando desta forma que não se utiliza a palavra empréstimo e nem mesmo 

estipula um período para o seu retorno a sua Instituição de origem. 

Outro argumento levantado na Folha de Informação de 1983 que se houve uma 

devida regulamentação da passagem de bens a falha foi da entidade que emitiu os 

quadros, no caso, o Museu Paulista.  E por fim conclui que as obras de arte 

permaneçam onde melhor atinjam seus objetivos, temas históricos em museu 

histórico, artísticas em museu de arte, conforme a resolução de 1947. 

Portanto, é exatamente essa atmosfera de incerteza que permaneceu até o 

processo de1990, pois durante esta disputa burocrática não houve uma 

determinação concreta então, quando a diretora da Pinacoteca, Maria Alice Milliet de 

Oliveira reconhece o Tombo indevido da tela de Almeida Junior e as outras duas de 

Oscar Pereira da Silva, pinturas do gênero histórico.  
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Conclusão 

Segundo o processo de 1990, o Governo Estadual reconhece que é difícil 

afirmar a qual Instituição reserva a guarda dos três quadros históricos por falta de 

documentação jurídica, o que cabe-lhe reconhecer que a problemática permeia 

principalmente os campos administrativos, a final, se pensar em linhas gerais as 

obras de arte pertencem ao Estado, o qual encontra nas duas Instituições 

Museológicas, Museu Paulista e Pinacoteca, uma posição de subordinação. 

Desta forma, concluo o artigo com as palavras do ex-diretor da Pinacoteca, 

Alfredo Gomes, na folha 3 do documento “Devolução de quadros” de 1975, que 

compõe o dossiê, onde se reconhece a importância cultural distinta das duas 

Instituições para a Nação Brasileira: 

“Julga-se de melhor alvitre o harmonioso entendimento no supremo escalão governamental a fim de 
ser encontrada a almejada fórmula, (...) de se manter no referido Museu (o Museu Paulista), a 
representatividade de significação histórica, deixando, à Pinacoteca do Estado, a de alcance 
primordialmente pictórico, positivando-se, em ambos os centros de cultura, a reverência de São 
Paulo, e do Brasil aos artistas imortais, criadores e motivadores de Beleza, principalmente, no realce 
aos grandes pintores patrícios.” 
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