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RESUMO 
 

A presente pesquisa analisa a tajetória do quadro Rosa e Azul, de Pierre-Auguste Renoir, e sua 
presença no acervo do Museu de Arte de São Paulo (MASP), abrangendo o período entre 1881 e 1967. 
Busca-se, por meio desta monografia, entender como a obra integrou o acervo do MASP, e quais 
foram os significados históricos originados da relação entre Rosa e Azul e o espaço do MASP.  
Desenvolve-se, portanto, uma contextualização e análise da obra e de seu contexto de produção 
(1881), bem como a contextualização do período de constituição do MASP (1946-47) e o processo de 
formação de seu acervo. Por fim, discute-se a relação entre obra e “lugar”, levando em consideração a 
obra exposta no Museu, desde sua integração ao acervo, em 1952, até 1967, data em que o MASP se 
transferiu da antiga sede na Avenida Sete de Abril para a Avenida Paulista. Durante a pesquisa, 
aborda-se a modernização social e artística da Paris no século XIX e da São Paulo no pós Segunda 
Guerra, relacionando a importância da modernidade para produção cultural nestas duas cidades. 
Conceitos como o de modernidade, cultura erudita e cultura de mercado perpassam esta pesquisa, pois 
são essenciais para entendermos a produção cultural na Paris da segunda metade do século XIX, e na 
São Paulo da segunda metade do século XX. 
 
Palavras-chave: Renoir; Rosa e Azul; Museu de Arte de São Paulo; Modernidade;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 01: Impressão, Nascer do Sol. ................................................................................ 18 

FIGURA 02: Baile no Moulin de la Galette.. ........................................................................ 23 

FIGURA 03: Campo de Trigo. ............................................................................................... 23 

FIGURA 04: Rosa e Azul (As meninas de Cahen d’Anvers). .............................................. 27 

FIGURA 05: Charles I (1600-1649) with M. de St Antoine. ................................................ 29 

FIGURA 06: Rainha Henrietta Maria com Sir. Jeffrey Hudson ........................................ 29 

FIGURA 07: Rosa e Azul (As meninas de Cahen d’Anvers). .............................................. 33 

FIGURA 08: Deux princesses de Saxe-Weimar; et Madame de Gasne. ............................ 33 

FIGURA 09: A Fonte .............................................................................................................. 53 

FIGURA 10: A Pinacoteca do MASP em 1947 ..................................................................... 57 

FIGURA 11: Prancha constituinte da Exposição Didática inagurada em 1947. ............... 57 

FIGURA 12: Objetos expostos na inaguração da Vitirna das Formas .............................. 57 

FIGURA 13: Pinacoteca instalada no segundo andar do MASP.. ...................................... 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 8 

2. MODERNIDADE, IMPRESSIONISMO, E ROSA E AZUL .......................................... 13 

2.1. O desenvolvimento de uma nova sensibilidade ............................................................. 13 

2.2. Modernidade x tradição : a situação das Artes na França do século XIX ..................... 16 

2.3. Renoir e os Impressionistas ........................................................................................... 19 

2.4. Rosa e Azul ..................................................................................................................... 26 

3. UM MUSEU, UM QUADRO, UM PROJETO DE CULTURA ..................................... 36 

3.1. A construção de um museu ............................................................................................ 36 

3.2. O plano de aquisição de obras para o MASP ................................................................. 40 

3.3. Rosa e Azul integra o acervo do MASP ......................................................................... 43 

3.4. O projeto de cultura idealizado pelo MASP .................................................................. 45 

4. ROSA E AZUL NO ESPAÇO DO MASP ......................................................................... 51 

4.1. A organização dos museus ............................................................................................. 51 

4.2. Museografia e expografia do MASP ............................................................................. 55 

4.3. Rosa e Azul exposta ....................................................................................................... 58 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................. 64 

FONTES .................................................................................................................................. 66 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 67 

 

 

 



8 

 

1. INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa busca analisar a trajetória do quadro Rosa e Azul, do pintor 

impressionista francês Pierre-Auguste Renoir, e sua presença no acervo do Museu de Arte de 

São Paulo. Partindo do pressuposto de que toda obra de arte tem sua historicidade, 

procuramos entender qual foi o processo que levou à presença de Rosa e Azul no Museu de 

Arte de São Paulo (MASP), e os sentidos históricos originados da relação entre a obra e o 

espaço do Museu.  

O período aqui trabalhado vai de 1881, data de produção do quadro por Pierre-

Auguste Renoir, até o ano de 1967, ano em que o Museu de Arte de São Paulo foi transferido 

da antiga sede na Avenida Sete de Abril para a sede atual, na Avenida Paulista. A obra foi 

integrada ao acervo do MASP no ano de 1952, mas consideramos o ano de 1967 como baliza 

temporal, pois Rosa e Azul ficou exposta na antiga sede até 1953, quando seguiu para ser 

exposta na Europa e nos Estados Unidos, retornando ao Brasil em 1958. No período de 1958 

até 1967, portanto, se tornou mais evidente a relação entre a obra e o espaço físico do museu.  

De que forma Rosa e Azul integrou o acervo do MASP? Como este quadro participou 

no desenvolvimento de uma nova “imagem” para a cidade de São Paulo, que passava por um 

processo de modernização? O que significou a formação de um acervo artístico no contexto 

de modernização do Brasil, e principalmente em São Paulo? Estes foram os questionamentos 

que nortearam nosso trabalho. A pesquisa permite entender o processo de modernização da 

cultura brasileira iniciado na década de 1940, e as discussões da burguesia paulista em relação 

à construção de uma imagem mais moderna e civilizada do Brasil e de seu povo. A criação de 

um museu de arte em São Paulo colaborou para animar a ideia de modernização da cultura 

brasileira, que foi impulsionada ainda mais com a formação de um acervo de arte com obras 

de renome no meio artístico internacional. A pesquisa permite, ainda, entender o processo de 

formação do acervo do MASP, que constitui um dos patrimônios históricos e artísticos do 

país.   

A pesquisa é dividida em três etapas. Primeiramente, buscou-se entender o período 

de produção da obra, ou seja, a segunda metade do século XIX, possibilitando, assim, a 

análise do quadro, realizada a partir da observação da obra original em visita ao MASP, e com 

o auxílio de fotografias. Em seguida procurou-se discutir o processo de constituição do Museu 

de Arte de São Paulo e de seu acervo, utilizando fontes como cartas, artigos de jornais e 

documentos antigos, levantadas junto à Biblioteca do MASP, no Arquivo Assis 

Chateaubriand e no Arquivo História do MASP, e que tratam da compra da obra focada neste 



9 

 

trabalho. E em terceiro, propôs-se pensar a relação entre Rosa e Azul e o espaço do museu, 

também utilizando fontes como matérias de jornais, fotografias e cartas.  

Conceitos como o de modernidade, cultura erudita e cultura de mercado perpassam 

esta pesquisa, pois são essenciais para entendermos a produção cultural na Paris da segunda 

metade do século XIX, e na São Paulo da segunda metade do século XX. Entendemos que 

esses três conceitos são importantes para a pesquisa, pois nestes dois contextos ocorreu um 

processo de modernização de ambas as sociedades aqui tratadas. Apesar de acontecerem em 

locais e momentos distintos e apresentar características particulares, a produção cultural se 

configurou de maneira semelhante, mas não igual, no sentido de que se desenvolveram dois 

âmbitos da cultura: a erudita e a de mercado. A relação entre essas duas culturas se deu de 

forma diversa na Paris oitocentista e na São Paulo no pós-guerra.  Cabe citar, portanto, os 

autores Renato Ortiz e Marcos Napolitano, que trabalham com estes temas. 

Renato Ortiz discute que as novas técnicas advindas da modernidade, a partir da 

segunda metade do século XIX, permitiram o desenvolvimento de uma cultura voltada para o 

mercado, para o consumo, o que possibilitou um maior acesso à cultura pelas classes mais 

baixas da população. A cultura de mercado iniciou a produzir elementos culturais que eram 

emblemáticos da cultura erudita, que neste mesmo século havia proclamado sua autonomia, 

ou seja, havia se estabelecido como uma atividade humana específica. Ocorreu, neste período, 

uma dissolução de limites entre as duas culturas, o que gerou embates e tensões entre elas, 

levando a cultura erudita a se afastar cada vez mais da cultura de mercado1. No caso 

brasileiro, também trabalhado por Ortiz, ocorreu uma sincronia entre a cultura erudita e a 

cultura de mercado, existindo interesse de empresários brasileiros no investimento nas duas 

culturas2. Para Marcos Napolitano, a modernização das técnicas industriais permitiu o 

desenvolvimento de novos patamares para as artes, principalmente para o teatro, cinema e 

artes visuais produzidas no Brasil. Houve, então, uma mescla entre os elementos eruditos e de 

mercado na cultura produzida no país durante os anos 1950, principalmente, em que se visava 

o desenvolvimento de uma “cultura de massas sofisticada” 3. 

Para entendermos questões referentes ao meio artístico paulista no período de 

fundação do MASP e as intenções de criação do Museu, utilizamos como referência o 

sociólogo José Carlos Durand. Segundo este autor, os anos entre 1947 e 1951 foram 

                                                           
1 ORTIZ, Renato. Cultura e Modernidade: a França do século XIX. São Paulo: Brasiliense, 1991. 
2 ORTIZ, Renato. A moderna tradição brasileira: cultura brasileira e indústria cultural.  São Paulo: 
Brasiliense, 1988. 
3 NAPOLITANO, Marcos. Sonhando com a modernidade: a cultura brasileira nos anos 1950. In: Cultura 
brasileira: utopia e massificação (1950-1980). São Paulo: Contexto, 2001. p. 35. 
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importantes para o desenvolvimento do meio artístico no Brasil, com a criação de dois 

museus na cidade de São Paulo, o MASP e o Museu de Arte Moderna de São Paulo, e a 

criação da Bienal de Arte de São Paulo. Além das condições sociais para o desenvolvimento 

de tais empreendimentos, Durand também discute o que essas ações representariam para os 

agentes envolvidos com a criação do MASP. Em sua análise, o autor defende que o Museu 

seria uma forma de divulgação de outros empreendimentos de Assis Chateaubriand, fundador 

do MASP. Ou seja, haveria uma intenção de promoção empresarial, não só uma intenção 

puramente cultural 4.  

Em confluência com a ideia de empreendimento empresarial, está Sonia Castillo, que 

trabalha com a noção de que os museus se inserem em uma lógica empresarial, visando o 

lucro produzido pelo consumo cultural. A inserção dos museus no mundo da cultura de 

mercado leva, segundo a autora, a uma mudança na organização expográfica dos museus 5. 

Brian O’Doherty, outro autor de referência, trabalha com a expografia do Museu de Arte 

Moderna de Nova York, que é o modelo de museu com cunho empresarial. O espaço do 

museu se organiza no conceito de cubo-branco, onde a relação entre a obra e o espaço do 

museu gera um distanciamento entre a obra de arte e o mundo exterior, criando, assim, uma 

aura de transcendência em relação à obra. Como resultado, o espaço museal leva a uma 

atitude de contemplação por parte do espectador, sem que haja uma visualização mais 

problematizadora das obras ali expostas 6. Consideramos este conceito importante, pois o 

MASP se opõe à organização do cubo-branco, o que nos ajuda a entender seu diferencial. O 

Museu se insere na concepção de museu didático, muito defendida pelo seu diretor, Pietro 

Maria Bardi. Ao trabalharmos com os escritos de Bardi, pudemos perceber qual era a 

definição desse museu didático e entender como se deu o processo de constituição do Museu e 

de seu acervo através da história oficial do MASP, sempre muito saudosa em relação às ações 

do Museu 7. Autores como Adriano Canas 8, Alexandre Miyoshi 9 e Luna Lobão10 foram 

                                                           
4 DURAND, José Carlos. Arte, privilégio e distinção: artes plásticas, arquitetura e classe dirigente no Brasil, 
1855-1985. São Paulo: Perspectiva/Edusp, 1989. 
5 CASTILLO, Sonia Salcedo del. Cenário da arquitetura da arte: montagens e espaços de exposições. São 
Paulo: Martins Fontes, 2008. 
6 O’DOHERTY, Brian. No interior do cubo branco: a ideologia do espaço da arte. Trad. Carlos S. Mendes 
Rosa. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 
7 BARDI, Pietro M. 40 anos de MASP. Crefisul, 1986. 
8 CANAS, Adriano T. MASP: Museu Laboratório. Projeto de museu para a cidade: 1947-1967. 202 f. Tese 
(Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo. São Paulo, 2010. 
9 MIYOSHI, Alexandre G. . Expografias italianas do pós-guerra, o MASP na Rua 7 de Abril e na Avenida 
Paulista. Trabalho apresentado no III Encontro de História da Arte - História da Arte e instituições culturais: 
Perspectivas em Debate. UNICAMP, Campinas, 2007. 
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importantes para trabalharmos com a definição de museu na qual o MASP estava inserido, 

bem como a reverberação dessa concepção de museu na expografia de seu espaço. Portanto, 

os conceitos de museu negócio, cubo-branco e museu didático merecem destaque neste 

trabalho. 

A pesquisa está estruturada em três capítulos. No primeiro capítulo, fazemos uma 

análise sobre a obra Rosa e Azul, levando em consideração a metodologia proposta pelo 

historiador da arte, Michael Baxandall. Segundo este autor, para explicarmos historicamente 

um objeto de arte, é fundamental entendermos os fatores que interferem na conformação de 

seu aspecto formal. Não devemos tomá-lo como um produto elaborado exclusivamente pela 

vontade do artista. Sua forma é, também, resultante das condições históricas na qual foi 

produzido. Em relação ao nosso trabalho, essa metodologia permitiu que houvesse uma maior 

articulação entre o contexto histórico da obra e seu aspecto formal, inserindo-a nas discussões 

sócio-culturais de seu tempo. Portanto, ao longo do capítulo discutimos a constituição da 

modernidade em Paris na segunda metade do século XIX, sua relação com as mudanças no 

campo artístico-cultural e o surgimento do Impressionismo. Através da trajetória de Renoir, 

percebemos as questões do ambiente artístico francês, os aspectos gerais do Movimento 

Impressionista e as características mais representativas da atividade artística do pintor. 

Identificamos, ainda, as antigas localizações da obra antes de integrar o acervo do Museu de 

Arte de São Paulo. 

No segundo capítulo tratamos da fundação do Museu de Arte de São Paulo, 

buscando entender o processo de constituição do museu e de seu acervo, analisando fontes 

que tratam da compra da obra Rosa e Azul pelo museu. Outro aspecto trabalhado foi a relação 

entre a formação de um acervo de qualidade e o projeto de renovação da cultura brasileira, 

almejada pela burguesia paulista. Traçamos, assim, um panorama sobre o contexto brasileiro 

após a Segunda Guerra, período em que o desejo pela modernidade não sustenta, apenas, o 

desenvolvimento industrial, mas também o cultural.  

No terceiro capítulo, tomamos como referência os estudos de Marize Malta acerca 

das interferências do “lugar” sobre os sentidos atribuídos a uma obra de arte. A autora procura 

entender como os locais de exposição de obras modificam o sentido das mesmas. 

Questionando o sentido assumido pela obra Les desmoiselles d’Avingon, de Picasso, ao ser 

exposta no Museu de Arte Moderna de Nova York, Malta defende que é essencial pensar o 

                                                                                                                                                                                     
10 LOBÃO, Luna. A missão artística do primeiro MASP: um estudo da concepção de Pietro Maria Bardi para o 
MASP em seus primeiros 20 anos. In: VII Encontro de História da Arte - Os caminhos da História da Arte 
desde Giorgio Vasari: Consolidação e desenvolvimento da disciplina. UNICAMP, Campinas, 2011. 
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suporte físico nos quais as obras se encontram, ou seja, as paredes dos museus, pois elas se 

constituem como receptáculos dos ideais de arte defendidos pela instituição a qual fazem 

parte, servindo de barreira e criando uma noção de transcendência das obras em relação o 

mundo exterior. Esta metodologia nos permitiu vincular a concepção de museu defendida pelo 

MASP com a forma de expografia por ele explorada, questionando qual a relação entre Rosa e 

Azul e o MASP, levando sempre em consideração as especificidades do espaço museográfico 

no qual estava inserida, e se houve mudanças tanto no sentido da obra ao entrar para o acervo 

do MASP, bem como as possíveis interferências de sua presença no acervo em relação ao 

status do Museu de Arte de São Paulo. 
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2. MODERNIDADE, IMPRESSIONISMO, E ROSA E AZUL 

O século XIX é marcado pelo florescimento de uma nova sensibilidade, que se 

constituiu nas sociedades capitalistas européias. A modernidade é um conceito chave para 

entender tal século, suas realizações, mudanças e contestações. É através dessa nova 

sensibilidade que será questionada, por exemplo, a arte produzida no período. O movimento 

Impressionista desenvolveu novas formas de representar a realidade que se integravam com as 

novas técnicas e percepções do mundo advindas com a modernidade. Ao longo do capítulo, 

trabalharemos a questão da modernidade e sua relação com o surgimento do Impressionismo, 

o primeiro estilo moderno nas artes, segundo autores como Diax e Couchot11. Após um 

panorama sobre este movimento artístico, analisaremos a obra Rosa e Azul, do pintor Pierre-

Auguste Renoir, inserindo-a no contexto sócio-cultural francês, deixando de considerá-lo 

como um objeto pautado em si mesmo. 

  

2.1. O desenvolvimento de uma nova sensibilidade 

A modernidade, como um estado de espírito, possibilitou a percepção das mudanças 

do mundo no século XIX infligidas pela Revolução Industrial e, mais especificamente na 

França, pela Revolução Francesa. O que seria, portanto, este novo fenômeno da modernidade? 

Segundo Renato Ortiz, em Cultura e Modernidade, o século XIX não pode ser 

classificado como “o longo século XIX”, pois não é homogêneo e mantêm continuidades em 

relação ao Antigo Regime, mas também apresenta suas rupturas12. Para Ortiz, existiriam dois 

séculos XIX: o primeiro que vai da Revolução Francesa à segunda metade do século, e o 

segundo, que se inicia com a aceleração da Revolução Industrial, a partir da segunda metade 

do século XIX. Partindo desta concepção, portanto, para o autor haveria duas modernidades: 

uma ligada à Revolução Industrial, ou seja, a modernidade que se relaciona com o 

desenvolvimento de novas formas materiais que permitiam a expansão industrial – estrada de 

ferro, por exemplo – e a segunda baseada no sistema técnico, ou seja, ligada à criações 

tecnológicas como o automóvel e o cinema 13. Percebe-se que a modernidade está 

intimamente relacionada com a materialidade de produtos industriais. Na França, o 

desenvolvimento do capitalismo deu-se no momento em que a sociedade francesa pós-

Revolução Francesa se estruturava. Em seu primeiro momento, no entanto, poderia ser 

                                                           
11 FABRIS, Annateresa. Arte moderna: algumas considerações. In: FABRIS, Annateresa & ZIMMERMANN, 
Silvana. Arte Moderna. São Paulo: Experimento, 2001, p. 23. 
12 ORTIZ, Renato. op.cit., 1991, p. 13. 
13 Idem, pp. 30-31. 
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caracterizado por um industrialismo nascente e pela dificuldade nas comunicações, tanto de 

mercadorias quanto de ideias14. A economia era baseada na agricultura, o país ainda era rural, 

e a sociedade industrial se estruturava de maneira lenta, mas, para Ortiz, as mudanças 

impostas pelo industrialismo durante o primeiro século XIX foram cumulativas e profundas. 

É com a entrada da segunda metade do século XIX que se percebe uma mudança no 

ritmo social que se acelera, e a vida passa a ser percebida como “instável e fugidia” 15, como 

descreve Charles Baudelaire, em seu ensaio Sobre a Modernidade, de 1859. Os anos entre 

1850 e 1860 foram marcados pela difusão da indústria no campo, com uma agricultura 

capitalista, e o êxodo rural, permitido pelo aumento de estradas de ferro, que possibilitava um 

maior grau de mobilidade no interior do país. Em Paris, de 1853 a 1870 foram realizadas as 

reformas urbanísticas do Barão Houslizam, transformando a organização física e social da 

cidade, que passou a ter suas classes populares situadas em bairros e não mais no centro, que 

se tornou local de grandes vias que privilegiavam a circulação16. 

Um importante aspecto do século XIX foi a consolidação da nação e da identidade 

nacional francesas. Como aglutinar e integrar sob uma só cultura uma diversidade de 

habitantes com uma profusão de costumes diferentes?  Uma das medidas tomadas pelo Estado 

francês, no intento de promover uma memória coletiva nacional, foi tornar obrigatório o 

ensino primário. Às classes pobres de trabalhadores e camponeses foi ensinada a civilidade, 

nivelando toda a população e inculcando a noção de ser francês, permitindo que uma cultura 

nacional substituísse a cultura tradicional 17. A cultura média, portanto, baseava-se na noção 

de nação francesa, e agia como forma de integração entre diversos sujeitos da sociedade. Tal 

cultura voltava-se para o mercado, e se tornava cada vez mais universal e articulada com a 

modernização da sociedade. É na segunda metade do século, portanto, que a cultura de 

mercado, associada às novas técnicas industriais, se difunde. A imprensa e a edição cresciam 

e também o número de leitores, isto em grande parte pelas inovações técnicas e o 

desenvolvimento da publicidade. Ocorre a difusão dos jornais e periódicos, que tem sua 

distribuição facilitada pela expansão do sistema ferroviário. O desenvolvimento da máquina 

fotográfica e o aprimoramento das técnicas de uso permitiram que a fotografia assumisse um 

caráter de produção industrial. Como indústria, procurava produzir imagens de maneira exata, 

                                                           
14 Ibidem, p.17. 
15 BAUDELAIRE, Charles. Sobre a Modernidade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997, p.21. 
16 ORTIZ, Renato. op. cit., 1991, p.21. 
17 Idem, p.40. 
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rápida, de fácil reprodução e de baixo custo 18. A partir de 1880, a fotografia se torna um 

fenômeno de mercado, mas sempre buscando encontrar seu lugar no mundo das artes 19. 

Sendo assim, a fotografia passa a ser utilizada em jornais, revistas, cartões de visita e em 

propagandas como ilustração, e também como forma de identificação, em meio às multidões 

que se aglomeravam cada vez mais nas cidades, ajudando na identificação pessoal, no caso de 

passaportes, e na identificação de criminosos. 

As mudanças ocorridas na segunda metade do século XIX, tanto no âmbito técnico, 

cultural quanto na sociedade em geral é vista posteriormente como tempos áureos, ou mais 

especificamente, como a Belle Époque. Ortiz chama a atenção em relação ao uso deste termo 

e a caracterização do período como um momento esplendoroso para a sociedade industrial, 

entre elas a francesa. Vale ser lembrado, no entanto, que à época, todos esses “avanços” eram 

na verdade vistos por alguns como um retrocesso, pois para alguns dos contemporâneos 

dessas mudanças, elas indicavam a degeneração da sociedade e de toda uma civilização, que 

só poderia se reerguer caso encontrasse uma nova moralidade. Baudelaire, porém, apresenta 

uma visão positiva em relação à modernidade, seguindo pelo viés artístico. O poeta francês 

faz uma crítica àqueles que acreditavam saber das artes apenas observando as obras dos 

grandes mestres do passado. Para ele, eram os artistas menos importantes, aqueles voltados 

para a cultura de mercado, que conseguiam produzir algo de bom e pautado nos costumes de 

sua época. Esses artistas passaram a produzir suas obras com um novo ritmo de movimento e 

execução, que eram exigidos pela rapidez da vida. A modernidade seria, então, transitória, 

enquanto que a arte seria o eterno. Para Baudelaire, no entanto, a arte e a modernidade não se 

excluíam, elas se completavam. Portanto, eram os artistas menores, voltados para o presente, 

que conseguiam captar a beleza da modernidade, tornando sua transitoriedade em algo belo20, 

e não em algo degenerado.  

É no interior desta sociedade que se desenvolveu 

uma nova consciência do tempo e do espaço em conseqüência da revolução nos 
transportes e nas comunicações, que gera uma nova percepção do movimento, da 
velocidade, do som e da luz; a perda de toda certeza, de todo limite, uma vez que o 
espírito moderno concebe a si mesmo como um momento autônomo, sem nenhum 
elo com a tradição e com o passado, voltado apenas para o presente de maneira 
radical. 21 

                                                           
18 FABRIS, Annateresa. A invenção da fotografia: repercussões sociais. In: FABRIS, Annateresa (org.). 
Fotografia: Usos e Funções no Século XIX. São Paulo: Edusp, 2008, p. 12. 
19 Idem, p. 17. 
20 BAUDELAIRE, Charles. op.cit.  
21 FABRIS, Annateresa, op.cit. 2001, p. 16.  
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 A modernidade, portanto, foi tomada como uma nova sensibilidade em relação ao 

mundo, abrindo as portas para o surgimento de novos movimentos artísticos que aproveitam 

essa nova percepção para o desenvolvimento de novas formas de arte. Entre eles encontra-se o 

movimento impressionista, que vê, através da modernidade, questões interessantes a serem 

trazidas para o campo erudito, que se via às voltas com a cultura de mercado, a qual se 

figurava como uma concorrente em âmbitos considerados tradicionais da cultura erudita. 

 

2.2. Modernidade x tradição : a situação das Artes na França do século XIX 

A crescente expansão da cultura de mercado ocorre simultaneamente com o ápice do 

processo de autonomização22 das artes, e a uma certa saturação no fazer artístico, o que gera 

um conflito entre a cultura erudita e a cultura de mercado, que adentrava nos limites 

tradicionais da primeira, cuja legitimidade tentava preservar. Foi visto anteriormente um 

pouco do que caracterizava a cultura de mercado. Mas o que representa o processo de 

autonomização das artes para a cultura erudita? 

Desde a fundação da Academia Francesa, pintores distanciavam-se do ateliê e de seu 

ofício para entrarem nesta instituição, detentora do poder de seleção e formação de pintores, 

que passavam a produzir uma atividade intelectual e não mais uma atividade motora. A 

Academia reconhecia o pintor como profissional e legitimava o artista segundo sua 

competência. As artes, entretanto, continuavam sob o poder da instituição, que era controlada 

pelo Estado francês, o grande mecenas dos pintores acadêmicos. No século XIX, com o 

advento de novas técnicas originárias do desenvolvimento industrial e científico e a expansão 

da cultura de mercado, não só para o âmbito da cultura média, mas também para âmbitos mais 

tradicionais, a cultura erudita sofre um choque quando percebe a diluição de limites entre as 

duas formas de cultura. Os eruditos refutavam as técnicas da cultura de mercado, pois estas 

supririam as técnicas eruditas. Havia, portanto, um conflito entre as duas instâncias que 

buscavam manter sua legitimidade, no caso da arte erudita, ou que pretendiam alcançar um 

grau de legitimidade, no caso da cultura de mercado.  “Dentro desse contexto, a arte é pensada 

como uma linguagem específica; para existir ela deve transcender a realidade integrando-a ao 

universo comunicativo particular dos artistas” 23. 

                                                           
22 Processo iniciado no campo das artes a partir do século XIX, associado às mudanças sociais advindas da 
Revolução Industrial e da Revolução Francesa. A arte passa a ser independente de outras atividades humanas e 
foca-se em si mesma, pensando na especificidade de sua produção. Nesse sentido, o que se privilegiava era a 
estética da obra, e não mais seu caráter moral e pedagógico.   
23 ORTIZ, Renato. op. cit., 1991, pp. 64-65. 
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Isto significa que a apreciação, discussão e crítica de uma obra, seja literária ou 

visual, deveria ser feita apenas pelos seus pares, dentro de regras bem definidas. Devido a sua 

especificidade, a participação da arte e de seus produtores na realidade pesava muito pouco 

frente à formação de um universo particular entre os intelectuais. Ao tocar em assuntos da 

realidade, ou ao discutir problemas sociais, as artes estariam adentrando na imoralidade e 

descumprindo seu papel de produzir apenas o belo. No fluxo das mudanças na sociedade, em 

que o sujeito detinha lugar de destaque, a arte também percebe a subjetividade referente ao 

pintor, que é o agente da criação artística. Ao mesmo tempo, o artista começa a se ver como 

independente, pois é ele quem deveria determinar sua obra, a forma como ela seria executada 

e seu tema. Tendo isso em vista, a autonomização da arte representou a busca de novas 

linguagens artísticas diversas à rígida linguagem acadêmica, proporcionando, assim, o 

desenvolvimento da arte moderna. O processo de autonomia também estava relacionado com 

as transformações da sociedade geradas pela Revolução Industrial e a Revolução Francesa. 

Em contraposição à arte acadêmica, a arte moderna desse período não se baseava no 

passado, mas sim no presente e na modernidade, tentando, mesmo assim, se distinguir das 

demais atividades vinculadas à modernidade, ou seja, a cultura de massa e o a cultura de 

mercado. A autonomia, no entanto, não representou o isolamento da arte moderna, esse 

processo apenas afirmou para arte uma identidade e sua especialidade 24. Para Artur Freitas, a 

arte moderna recusou apenas alguns valores consagrados pela sociedade, ou seja, os preceitos 

acadêmicos, e de forma bem localizada. Sendo assim, o autor propõe duas formas de 

autonomia: a autonomia narrativa e a autonomia formal. 

A autonomia narrativa baseia-se na vontade do artista de escolher o assunto ao qual 

queria tratar. Nesse aspecto, a modernidade traduzia-se em experiência, possibilitando uma 

nova sensibilidade para pensar o presente e o cotidiano, sem hierarquizar o visível. Já a 

autonomia formal relaciona-se com a questão da “busca pela independência dos próprios 

procedimentos formativos, aí incluídas a fatura e a cor” 25. Nessa forma de autonomia o artista 

se propunha a mostrar ao espectador que aquilo que ele via era apenas uma representação do 

objeto e não o objeto em si. Essa noção levou ao questionamento de mimesis, sendo que os 

artistas passaram a produzir suas obras sem representar mundo semelhante ao que se via 26. 

Há, com relação aos critérios para definir a arte moderna, controvérsias entre 

historiadores da arte para definir a baliza temporal sobre o início da arte moderna. Autores 

                                                           
24 FREITAS, Artur. Arte moderna: notas sobre a autonomia. In: FREITAS, A.; KAMINSKI, R. (orgs.) História 
e arte. São Paulo: Intermeios, 2013, p 180. 
25 Idem, p. 15. 
26 Idem, p.18. 
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como Joan Borell, André Breton e Giulio Carlo Argan, defendem que a arte moderna 

começou com o pintor realista Courbet, enquanto que autores como Diax e Couchot defende, 

que esta arte teve inicio com Manet e os pintores impressionistas 27.  

Apesar das divergências, tanto Courbet quanto os impressionistas foram além da arte 

acadêmica, buscando novas formas de expressão artística. Procuraram contrapor a matéria e o 

conteúdo da obra de arte com o processo produtivo, permitindo que o espectador participasse 

da decifração da obra. É neste ponto que reside a ruptura entre a arte moderna e o público. O 

desafio de trabalhar a maneira como o olho percebe as cores adotado pelos impressionistas 

não permitia “a contemplação e obrigam o olho do espectador a trabalhar”28.  

Percebemos que o Impressionismo é um movimento artístico importante para o 

desenvolvimento da arte moderna, mas o que seria o Impressionismo? Em uma conceituação 

clássica da História da Arte, o Impressionismo seria uma escola de pintura que se desenvolveu 

na França na segunda metade do século XIX, e que tinha como principal foco a representação 

da impressão ótica recebida pelo pintor na materialidade da tela 29. O grupo de pintores ficou 

assim conhecido a partir de 1874, quando, em sua primeira exposição coletiva receberam a 

crítica do jornalista francês Louis Leroy sobre o quadro Impressão, Nascer do Sol, de Monet 
30. “Pensava eu, se estou impressionado é porque lá há uma impressão. E que liberdade, que 

suavidade de pincel! Um papel de parede é mais elaborado que esta cena marinha”.  

 

FIGURA 01: MONET, Claude. Impressão, Nascer do Sol. 1872. Óleo sobre tela. 48 cm x 63 cm. Museu 
Marmottan Monet, Paris. 

                                                           
27 FABRIS, Annateresa. op.cit. 2001, p.23. 
28 Idem, p. 22. 
29 SERULLAZ, Maurice. O Impressionismo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1989, p. 7. 
30 Claude Monet (1840 – 1926), pintor francês, e um dos mais conhecidos entre os Impressionistas.  
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Ao iniciar a leitura da crítica podemos considerá-la como a favor do quadro, mas é a 

partir da última frase que podemos perceber a ironia das palavras anteriores. Como vimos, as 

artes possuíam status de atividade intelectual, em contraponto com as artes menores, como a 

decoração, por exemplo, que eram consideradas atividades motoras. Ao elevar o trabalho de 

um papel de parede em comparação ao trabalho do pintor, Leroy rebaixava e ridicularizava tal 

criação. Nos perguntamos, mas por que tal atitude em relação ao Impressionismo? 

Os contemporâneos ao movimento viam nas novas técnicas impressionistas uma 

ruptura com os hábitos artísticos estabelecidos pela Academia. John Rewald 31, ao escrever 

sua História do Impressionismo, não nega a originalidade das técnicas dos pintores, mas 

alerta que tais concepções não provocavam rupturas com as visões de arte tradicionais, ao 

passo que foram desenvolvidas através de “uma lenta e constante evolução” do meio artístico. 

Ainda sobre a técnica do movimento, Rewald chama a atenção para o fato de que apesar de 

serem classificados como um só grupo, os pintores impressionistas apresentavam diferentes 

concepções e tendências sobre técnicas de pintura, mas viam na oposição comum ao 

academicismo vigente um elemento integrador do movimento, que começou a se formar vinte 

anos antes da Primeira Exposição Impressionista (1874). Foi durante este período que cada 

pintor desenvolveu suas técnicas e concepções de acordo com suas próprias vivências.  

Tendo em vista a multiplicidade do grupo, trabalharemos com a trajetória do pintor 

Pierre-Auguste Renoir, percebendo o ambiente artístico francês, os aspectos mais gerais do 

Impressionismo e as características mais representativas da atividade artística do pintor. 

 

2.3. Renoir e os Impressionistas 

Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) nasceu em Limoges, e era um dos cinco filhos de 

um pobre alfaiate, mas mudou-se para Paris com a família ainda muito jovem. Aos 13 anos, 

Renoir entrou como aprendiz de pintor em uma oficina de porcelana. Um colega mais velho 

de Renoir, vendo sua capacidade, convenceu os pais do pintor de que ele deveria fazer algo à 

altura de suas habilidades e não pintar porcelanas. Para conseguir pagar os estudos para se 

tornar artista, Renoir começa a pintar venezianas e murais, conseguindo dinheiro suficiente 

para entrar na Escola de Belas-Artes, feito que se realizou em 1862. 

À época de Renoir, a Escola de Belas-Artes era um dos vários degraus a serem 

superados pelos pintores que almejavam alcançar a honra de pertencer à Academia de Belas-

                                                           
31 REWALD, John. História do Impressionismo. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 
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Artes. A Escola preparava os alunos com conferências e cursos para que pudessem aprender 

as tradicionais concepções artísticas da Academia, que tinha na técnica do pintor Ingres 32 o 

ideal máximo de perfeição artística. O método em qual se baseava a Academia foi proposto 

do David e foi sutilmente modificado por Ingres, membro da Academia havia mais de trinta 

anos, em 1862. O pintor e professor mantinha-se fiel aos ideais clássicos, que não respondiam 

mais às mudanças da arte do período. Seus alunos eram aconselhados à apenas copiar os 

métodos do mestre Ingres, e suas obras deveriam, exclusivamente, demonstrar a superioridade 

do desenho sobre a cor. A primazia do tema e da narrativa refletia tanto na execução do 

quadro, que só poderia ser posta em prática após a escolha do tema, quanto na sua percepção, 

pois para a apreciação do público a obra deveria contar algo. “A Academia favorecia seus 

alunos mais dóceis, por sua vez favorecidos por aquele público que vê em prêmios e medalhas 

uma prova do talento de um artista” 33. Os Salões de Paris eram, portanto, o meio pelo qual os 

alunos conseguiam honrarias, mas não só. Eles conferiam aos novos artistas fama, reputação e 

visibilidade para com o público de compradores. Essa concepção fechada sobre as artes criava 

uma tensão entre os artistas que a seguiam e os artistas que tinham diferentes formas de 

encarar a pintura, como os paisagistas, representados por Corot, e os pintores do Romantismo, 

representados por Delacroix. A Escola de Belas-Artes, da qual participou Renoir, ensinava, 

através dos vários ateliês compostos pelos professores da Escola, os princípios imperantes nas 

artes. Normalmente os professores abriam cursos próprios, para que fosse o exclusivo 

orientador dos alunos. Estes últimos, portanto, frequentavam, além dos ateliês, os cursos 

obrigatórios da Escola e estavam submetidos à exames periódicos. Com Renoir não foi 

diferente. Ele entra, em 1862, para o ateliê do pintor Gleyre 34, e é neste local que conhece 

Bazille, Monet e Sisley, também pintores impressionistas. Ao longo de seu aprendizado 

Renoir inclinava-se cada vez mais para o uso da cor do que para o desenho. Essa preferência 

marginalizou Renoir do grupo, e gerava certo conflito com Gleyre. Mas não era apenas 

Renoir que divergia do grupo. Monet, Bazille e Sisley também tinham formas de pintura 

diversas da tradição acadêmica. Foi através de Monet, o mais rebelde dos alunos de Gleyre, 

que o grupo constituído por Renoir, Bazille e Sisley entrou em contato com um local menos 

opressor que a Escola para o ensinamento das artes. O Louvre passou a ser o contraponto da 

                                                           
32 Jean-Auguste Dominique Ingres (1790-1867), é considerado uma dos pintores mais importantes do século 
XIX. Aluno de David, outro importante pintor, Ingres seguiu os ensinamentos de seu mestre, defendendo, assim, 
o Neoclassicismo, pintando obras, em sua maioria, com temas da Antiguidade. 
33 REWALD, John. op. cit., p. 15. 
34 Charles Gleyre (1806-1874), pintor suíço, mas atuante na França. Ganha visibilidade na carreira artística entre 
1840 e 1860, quando recebe um ateliê de ensino artístico (1843), onde entrou em contato com os jovens pintores 
que mais tarde se formariam o movimento Impressionista.  
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Escola, pois o museu dava a liberdade aos alunos, que podiam escolher os mestres através dos 

quadros expostos na galeria, e permitia a utilização das obras do passado para compor um 

trabalho harmonioso entre tradição e as aspirações dos alunos. Percebe-se que, como defende 

Rewald, os impressionistas não representavam a ruptura total com os preceitos de arte 

desenvolvidos até aquele momento. Maurice Serullaz expõe, em seu livro Impressionismo, 

“os precursores longínquos e imediatos” dos pintores impressionistas, segundo a classificação 

tradicional da História da Arte. Pintores como Ticiano, Giorgione, Tintoreto e Veronese, 

preconizavam, já no século XVI, a cor como forma de produzir efeitos luminosos. El Greco, 

Velásquez e Goya, pintores espanhóis do século XVII, já pintavam suas obras em pinceladas 

espaçadas, tentavam capturar o instante e representar a vida. Rubens, em Flandres, não 

deixava de expressar sua preferência pela luz e pela cor nas pinturas. Pintores de paisagens, 

como Frans Hals e Turner são importantes para o movimento Impressionista, pois abriram 

caminho para a pintura de paisagens. Mas esses são seus precursores longínquos. Os 

imediatos se centram nas figuras de Delacroix, Corot, Daubigny, Diaz e Courbet. Delacroix, 

pintor do Romantismo, realizava suas obras com reflexos coloridos e mistura ótica de cores. 

Suas obras eram caracterizadas pela intensidade das cores e das sombras, bem como pela 

fragmentação das pinceladas. Nas obras de Corot, o que inspirava estes jovens artistas eram 

os contornos que se dissipavam, as transparências e os reflexos luminosos. O paisagismo 

francês evoluiu bastante principalmente pelos trabalhos de Daubigny e Diaz, que ao 

trabalharem ao ar livre puderam perceber a cintilação da luz. E por último, mas não menos 

importante, o pintor realista Courbet. Suas obras trabalhavam com o problema da luz em 

relação à intensidade, mas esse não era o principal problema de suas telas. Elas 

problematizavam questões sociais do período, e representavam temas cotidianos, comuns, que 

segundo a arte oficial, não deveriam ser levados em consideração. É grande a gama de 

pintores que serviam de referência para algum aspecto da produção Impressionista, mas vale 

relembrar que cada pintor do movimento tinha uma concepção própria sobre a arte e que, 

portanto, tinham preferências distintas entre os pintores acima descritos. No caso de Renoir, 

sua formação inicial teve influência de Diaz, Delacroix e Courbet. Mas como se formou um 

grupo que agregava tantos pintores com diferentes visões sobre a pintura? 

Monet foi o elemento que interligou o grupo do ateliê de Gleyre e o grupo da 

Academia Suíça, composto por Pissaro, Cezánne e Guillaumin. As reuniões entre os artistas 

aconteciam de forma separada, mas foi o desejo de elaborar novas concepções artísticas que 

levou esses e outros artistas a marcarem uma reunião uma vez por semana no Café Guerbois. 

Não se sabe quando elas começaram, mas supõe-se que foram mais seguidas entre os anos de 
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1868 e 1870 35. Entre os artistas encontrava-se Edouard Manet, que por sua notoriedade no 

campo artístico devido às inúmeras críticas que recebia tanto do público quanto da crítica 

especializada, foi considerado o representante do grupo, pois segundo seus colegas ele 

promovia a arte de vanguarda naquele tempo. Mas Manet era um pintor tradicional, apesar de 

pintar temas realísticos com personagens do seu tempo, ou seja, que não representavam o 

passado. Era a visibilidade alcançada através dos escândalos gerados por suas obras nos 

Salões que favorecia o novo grupo de artistas. Zola, escritor e amigo de Cezánne, teve um 

papel importante como porta-voz do grupo na imprensa, e os defendia fervorosamente.  

Por mais que divergissem em termos de caráter e concepções, os amigos que se 
reuniam no Café Guebois não deixavam de constituir um grupo unido pelo desprezo 
comum a arte oficial e pela determinação de buscar a verdade longe dos caminhos 
batidos. 36 

As afinidades do grupo podem ser notadas pelo tema e por essa vontade de buscar 

novos meios de pintura. Esta busca levou à ideia de que o pintor deve representar os objetos 

como são percebidos por ele através da ação da luz. Tanto o desenho-contorno quanto a 

perspectiva foram eliminados da pintura, assim os artistas conseguiram retirar a exatidão da 

forma e do volume dos objetos, e excluir a noção de uma terceira dimensão causada pela 

perspectiva, deixando claro que o que o observador via era uma massa de tinta sobre uma tela 

plana. Para o crítico Greenberg, esta atitude, é importante para mudar a concepção sobre a 

pintura, pois a reflexão sobre si mesma, ou seja, sobre a arte produzida por eles mesmos, 

afirma a competência da disciplina artística 37.  

                                                           
35 SERULLAZ, Maurice. op. cit., p. 40. 
36 REWALD, John. op. cit., p.157. 
37 HARRISON, Charles. Impressionismo, modernismo e originalidade. In: FRASCINA, Francis (et alii). 
Modernidade e modernismo: a pintura francesa no século XIX. São Paulo: Cosac & Naify, 1998, pp. 162-
163. 
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FIGURA 02: RENOIR, Pierre-Auguste. Baile no Moulin de la Galette. 1876. Óleo sobre tela. 1,31m x 1,75m. 
Museu d'Orsay, Paris. 

 

FIGURA 03: MORISOT, Berthe. 1875. Campo de Trigo. Óleo sobre tela. 47 cm x 69 cm. Museu d'Orsay, 
Paris. 

 

O uso de coloridos e tons era essencial para criar a sensação de distância e sombra 

dos objetos. Os tons tornavam-se mais escuros à medida que os objetos se distanciavam. Com 

relação às sombras, elas eram compostas por cores complementares que não deveriam ser 

misturadas, mas sim justapostas, afim de que o olhar do observador constituísse a cor 
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naturalmente. Estas “normas” resumem o objetivo impressionista, de captar a sensação, a 

impressão do que se vê. 

Em relação ao tema, Serullaz afirma que a pintura impressionista não é um trabalho 

intelectual. Ela se torna sujeita à subjetividade do pintor, que representa em sua obra a sua 

impressão sobre algum objeto, que no caso dos impressionistas seria a natureza, a paisagem. 

Temas históricos ou mitológicos não eram muito comuns, mas quando eram tratados, 

deveriam conter elementos do presente. 

Esta situação demonstra uma preocupação geral da época, refletir a vida de seu 

tempo, representar a modernidade, que de tão rápida, passa em um instante. Tal sensação é 

bem trabalhada e refletida nas obras impressionistas, que capturam um momento que não 

voltará a acontecer. 

Outras técnicas modernas que contribuem para a formação da estética impressionista 

são a fotografia e o japonismo. Como técnica recente, a fotografia permitiu a percepção de 

novos ângulos, dos movimentos, enfim, de aspectos desconhecidos do mundo que só 

poderiam ser captados através da máquina. Já o japonismo era baseado na influência das 

gravuras japonesas e de seu modo peculiar de representação. 

Na visão de Arnold Hauser, o Impressionismo poderia ser caracterizado pela 

“substituição do conhecimento teórico pela experiência ótica” 38. Para o autor, o 

Impressionismo focalizava seus esforços puramente no visual. Tal concepção indica que só 

poderíamos pensar o Impressionismo como um conjunto de concepções que se relacionavam 

com o avanço técnico e industrial da modernidade? 

Podemos dizer, seguindo a visão do autor Charles Harrison, que tal opinião sobre o 

Impressionismo advém da teoria modernista da arte. A História da Arte Moderna considera o 

Impressionismo como a primeira vanguarda, pois considerava que a impressão conferia às 

obras certa originalidade e, consequentemente, conferia um sentido de modernidade à obra. 

Ao examinar os cânones estabelecidos pela História da Arte, Harrison percebe que 

uma das exigências modernistas era a auto-suficiência da obra, ou seja, que ela permitisse ao 

artista examiná-la e melhorá-la na questão formal. A obra deveria ser cética em relação a 

julgamentos morais e independente dos aspectos da vida, o que conferiria à pintura 

impressionista a qualidade. Esse distanciamento entre arte e vida e o foco da arte pela arte, era 

uma forma, como foi visto mais acima, de afirmar uma identidade da arte e distingui-la da 

produção da cultura de mercado. Vale ressaltar, no entanto, que a arte moderna, ao se tornar 

                                                           
38 HAUSER, Arnold. História Social da Arte e da Literatura. São Paulo: Mestre Jou, 1972. 2v. p.1051. 
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autônoma, dependia do mercado e do consumo. Por não se apresentar em Salões, local onde o 

contato entre artista e consumidor era travado, o artista necessitava de novas maneiras de se 

promover e promover sua arte. Sendo assim, o marchand se tornou uma importante figura no 

campo artístico, pois é ele quem faz a “publicidade” da obra e do artista, que também se 

transforma em mercadoria 39. 

A qualidade não seria alcançada se o aspecto formal da obra não fosse trabalhado ao 

máximo. Ainda segundo a Teoria Modernista, a evolução da planaridade das pinturas 

impressionistas levou à extração do conteúdo humano das obras. Sendo assim, o que 

poderíamos dizer das obras de Renoir, Degas, Monet, Berthe Morrisot, Caillebotte e outros 

tantos pintores impressionistas que representavam aspectos da realidade social de seu tempo? 

Que elas não poderiam ser consideradas testemunhas de uma época porque estavam focadas 

apenas nos aspectos formais? Segundo Harrison, a originalidade do Impressionismo foi a 

percepção de “que os materiais de uma pintura moderna não poderiam ser derivados da 

aparência do mundo social, que teriam, pelo contrário, de ser gerados por uma modernização 

da ‘impressão’”. 40 

Ou seja, a questão da representação do social foi resolvida através da maneira do 

como apresentar determinado assunto. Passar as características psicológicas do tema social 

leva os artistas a pensarem em novas formas de pintar. A forma assumida por uma obra é, 

portanto, importante para explicar e entender suas causas históricas. Segundo Michael 

Baxandall, todo o objeto histórico tem uma intenção, bem como os atores históricos, no caso 

os pintores. A intenção, no entanto, “não é um estado de espírito reconstruído, mas uma 

relação entre o objeto e suas circunstâncias” 41 históricas, podendo ou não serem explícitas e 

conscientes ao pintor. Sendo assim, pensar por que aquela obra existe e por que ela assume 

aquela forma é levar em consideração que as escolhas tomadas pelo pintor levaram em conta 

os recursos oferecidos pela sociedade. Serullaz, ao discutir sobre a técnica de Renoir, diz que 

Segundo o assunto tratado, sua pincelada torna-se fluida ou empastada, lisa ou 
grumosa, uniforme ou fragmentada, justaposta ou por leves toques superficiais. Suas 
cores ora são claras, e as sombras intensamente coloridas, ora são contrastadas e as 
sombras, então, transparentes, embora mais consistentes. 42 

Harrison faz a ressalva de que Renoir era o mais adepto da arte pura, ou seja, que 

dava mais importância aos aspectos formais, mas que era cuidadoso e voltava-se mais para o 
                                                           
39 FABRIS, Annateresa. op. cit. 2001, p. 25. 
40 HARRISON, Charles. op. cit., p.180. 
41 BAXANDALL, Michael. Padrões de intenção: a explicação histórica dos quadros. Rio de Janeiro: 
Companhia das Letras, 2006, p.81. 
42 SERULLAZ, Maurice. op. cit., p.71. 
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tradicional quando se tratava de encomendas de retratos, pois eles eram uma forma de 

conseguir sucesso no Salão. 

No entanto, a técnica impressionista de Renoir não foi produzida pelo restante de sua 

vida. Entre 1881 e 1882, o pintor vai à Argélia, à Veneza, Florença e Roma. Na Argélia 

produz obras mais luminosas e nas cidades italianas teve a oportunidade de estudar, nos 

museus, os famosos artistas italianos. Tais viagens trouxeram novas visões sobre arte, 

principalmente em relação à importância do desenho e das linhas para definir as formas 43. 

Em dúvida com seu trabalho realizado até aquele momento, Renoir desliga-se do grupo dos 

Impressionistas, em 1883. O grupo continua realizando encontros e exposições até 1886, mas 

pelas contradições e dificuldades internas o grupo opta pela sua desintegração. O fato, 

entretanto, não impediu que os pintores parassem de pintar, pois cada um pode desenvolver 

suas próprias técnicas. 

Renoir havia começado a desenvolver novas formas de pintar suas telas. De 1883 a 

1890 suas obras passaram a apresentar grafismos incomuns, cores em tom ocre e uma pintura 

seca e estilizada. Tal período ficou conhecido por Ingresco, pois se voltou para os estudos 

feitos por Ingres. Sua técnica muda novamente entre 1890 e 1897, chamado período nacarado, 

quando busca coloridos matizados e reflexos nacarados, alcançando equilíbrio entre forma e 

cor. De 1898 a 1919, Renoir continua pintando, apesar do reumatismo nos dedos, e suas 

pinturas rejeitam toda e qualquer teoria. Os temas mais comuns ao longo de sua carreira como 

pintor são: paisagens, nu ao ar livre, vida cotidiana, retratos e naturezas-mortas. É ainda em 

seu período Impressionista que Renoir produz a obra Rosa e Azul, que será analisada a seguir. 

 

2.4. Rosa e Azul 

                                                           
43 Ibidem, p. 75. 
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FIGURA 04: RENOIR, Pierre-Auguste. Rosa e Azul (As meninas de Cahen d’Anvers). 1881. 119 cm x 74 cm. 
Óleo sobre tela. Museu de Arte de São Paulo, São Paulo. 

 

Rosa e Azul é uma pintura a óleo sobre uma tela de 119x74 cm, executada por Renoir 

no ano de 1881. O quadro, nomeado pelo pintor como As Meninas de Cahen d’Anvers, 

representa as duas filhas mais jovens do banqueiro Louis Raphael Cahen d’Anvers, membro 

de uma importante família judaica parisiense, e de Louise Morpugo, de família rica italiana. O 

contato entre a família e o pintor se deu por intermédio do colecionador e diretor da Gazette 

des Beaux-Arts, Charles Ephrussi. 

Renoir tinha uma boa rede de relações com a burguesia parisiense. Em 1875, Renoir 

conhece Victor Choquet em um leilão de quadros impressionistas organizado pelos próprios 

pintores, e logo se torna seu protegido, pintando retratos da senhora Choquet e de seu 

protetor. Recebe também, em 1876, o patrocínio de Charpentier, editor do escritor Zola. O 

editor, que realizava grandes recepções para letrados e políticos franceses havia, em um leilão 

impressionista, comprado dois quadros de Renoir e encomendou um retrato da senhora 

Charpentier. Pode-se imaginar a importância de tal patrocínio para a visibilidade do pintor. 
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Ela ganhou forma em 1878, quando Renoir submete ao Salão um retrato da senhora 

Charpentier com suas duas filhas, e consegue um lugar de destaque, principalmente pelo grau 

de prestígio das retratadas 44. Renoir, portanto, já havia criado uma importante rede de 

relações e conseguido certa notoriedade como pintor de retratos. 

Renoir era o único que conseguia vender um quadro de vez em quando, em parte 
porque, além de paisagens, também pintava nus e retratos, e em parte pelo aspecto 
agradável de suas obras, um encanto que às vezes não era negado nem mesmo por 
aqueles que eram hostis ao impressionismo em geral. 45 

Vale ressaltar que as pinturas encantavam às vezes. Renoir já havia pintado um 

quadro com a filha mais velha de Cahen d’Anvers, no entanto, Rosa e Azul não agradou muito 

a família, que demorou a pagar os 1.500 francos ao pintor, e relegou o quadro ao aposento dos 

empregados. 

A cena retrata de forma mimética e com certo grau de naturalismo as duas meninas 

trajando vestidos ricamente adornados, e posando para o pintor no interior de uma sala 

ornamentada por tapetes e cortinas, que cobre, mas que também revela o restante do aposento, 

mostrando o que parece ser uma lareira. Elisabeth, a mais velha, é representada de azul, que 

compõe seu vestido, fita e meias. Sua expressão é calma e passa a sensação de estar gostando 

de ser modelo para um quadro. Elisabeth segura a mão de sua irmã mais nova, Alice que, 

representada de rosa, esboça uma expressão de incômodo, quase como se estivesse pronta 

para chorar. 

A cena não foge da tradição retratística, pois segundo Esmeraldo, se assemelha aos 

retratos de corpo inteiro pintados por Van Dyck no século XVII.  

 

                                                           
44 REWALD, John. op. cit., p. 312. 
45 Idem, p. 255. 
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FIGURA 05: (esq.) VAN DYCK, Anthony. Charles I (1600-1649) with M. de St Antoine. 1633. Óleo sobre 
tela. 370 cm x 270 cm. Coleção Real da Inglaterra. FIGURA 06: (dir.) VAN DYCK, Anthony. Rainha 

Henrietta Maria com Sir. Jeffrey Hudson. 1633. Óleo sobre tela. 219 cm × 135 cm. Galeria Nacional de Arte,  
Washington, D.C. 

  

É interessante notar que uma das constantes iconográficas nos retratos de Dyck está 

presente em Rosa e Azul. Nas obras de Van Dyck há sempre um grande e pesado pano, uma 

cortina, que se localiza em um dos cantos superiores da tela escondendo uma parte do fundo 

da cena, sendo ela interior ou exterior. Percebemos esse elemento da obra de Renoir, pois uma 

pesada cortina cai no lado esquerdo da tela, restringindo uma visão mais geral da sala. 

Esmeraldo ainda cita a observação de Henry Havard sobre o quadro, exposto no Salão de 

1881. Para Havard, a composição formal era barroca, tomada como forma de agradar os 

clientes 46. Apesar da composição barroca, todo o restante do quadro é impressionista. Ele não 

apresenta profundidade, mesmo contendo objetos ao fundo, isto ocorre, pois Renoir não 

trabalha com efeitos gráficos como contornos para distinguir o plano em que estão as 

meninas, e o plano da lareira. Esta distinção é dificultada, pois as mesmas cores presentes no 

tapete também são usadas para a cortina e o fundo da sala, compondo um contínuo. O que 

permite identificar esses elementos é a maneira das pinceladas. A tinta é mais trabalhada, ou 

                                                           
46 ESMERALDO, Eugênia G. Rosa e Azul – As Meninas Cahen d’Anvers. In: MARQUES FILHO, Luiz César. 
Catálogo MASP – Museu de Arte de São Paulo ‘Assis Chateaubriand’. São Paulo: MASP, 2001, p. 141. 
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seja, é mais lisa, nas áreas iluminadas do tapete e da cortina, e à medida que o aposento recebe 

menor incidência de luz, as pinceladas se tornam mais curtas e rápidas. A tinta é pouco 

trabalhada nessas áreas escuras, e as cores são justapostas, formando uma pasta de tinta 

marrom, vermelha, amarela, branca e azul escuro, sendo que estas duas últimas indicam as 

áreas com claridade e as com sombras, respectivamente.  

Nas meninas, posicionadas ao centro da tela, percebe-se a maior parte do efeito de 

luminosidade, identificado pelo uso da cor branca no laço rosa e no cabelo da menina de azul. 

A palheta de cores usadas nas meninas é comum aos impressionistas. Notamos tons de verde, 

azul, amarelo, rosa, vermelho e branco. Os vestidos, portanto, não são apenas brancos, pois 

através de pinceladas curtas e rápidas, Renoir justapõe tonalidades destas cores, formando 

camadas mais grossas de tinta. A tinta nos rostos, mãos e pernas são mais lisas, dando um 

aspecto de porcelana para a pele. No cabelo da menina de azul e nas meias, a forma das 

pinceladas confere textura. 

Apesar de ser uma cena posada e que, portanto, passa certa rigidez, o quadro passa 

um sentido de tranquilidade, reforçando a prosperidade burguesa. Uma pergunta que se coloca 

é, qual seria o motivo para que o quadro não agradasse a família, sabendo que não foi pela 

técnica impressionista usada, visto que Renoir já havia executado uma pintura para a família 

anteriormente. Esta é uma pergunta difícil de ser respondida, visto que não compartilhamos 

do mesmo juízo crítico dos Cahen d’Anvers. Como historiadores, podemos apenas fazer 

suposições.  

Tomemos a ideia de que a obra revela a prosperidade da família. Os elementos pelos 

quais podemos perceber isso são os vestidos, a cortina e a lareira. É de se imaginar que para 

representar prosperidade, a sala seria representada com mais objetos, que confeririam luxo ao 

local. A opção por não representar mais elementos pode ser entendida quando se considera a 

questão do luxo e do consumo no século XIX, que não estava bem resolvida. 

Ainda sob o poder monárquico, o luxo era uma forma de representar um papel de 

prestígio na sociedade, e era uma maneira de satisfazer as necessidades subjetivas, 

principalmente da nobreza. Com a Revolução Industrial, a visão de luxo assume caráter 

econômico, pois estimulava o crescimento econômico. No entanto, nas sociedades pós-

Revolução Francesa, o moralismo burguês tomava o luxo e o consumo como formas de 

degradação dos costumes. Portanto, para criar uma diferenciação entre as classes altas e as 

classes baixas, a burguesia utiliza-se da noção de conforto, tomado como forma de facilitar a 
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vida sem exageros, e que se baseava na materialidade e na modernidade 47. Tendo isto em 

vista, podemos nos perguntar: a economia de bens materiais não poderia ser uma escolha da 

família, pois isso demonstraria moralidade e conforto ao mesmo tempo?  

Por outro lado, se considerarmos que a restrição de objetos não tenha partido da 

família, podemos pensar a composição como uma escolha particular de Renoir. Como foi 

visto, o Impressionismo muito se baseou nas técnicas modernas, entre elas a fotografia, e 

utilizou técnicas da fotografia para pintar de maneira diversa. Na época, a difusão da 

fotografia proporcionou a um maior número de pessoas a possibilidade de ter um retrato 

individual ou de família. Segundo Ortiz, o mercado de retratos cresceu consideravelmente 48. 

Por que, então, encomendar um retrato pintado se poderia obter um retrato mais preciso das 

meninas Alice e Elisabeth? Aqui entra a problemática do conflito entre a produção erudita 

com a cultura de mercado.  

O retrato pintado era um gênero tradicional da pintura, iniciado no Renascimento. De 

perfil nobre e burguês, o retrato era tido como um instrumento de memória e de projeção 

desses grupos na sociedade 49. O retrato não era considerado forma de representação de um 

indivíduo tal qual ele era. O que se apresentava na tela era uma personificação, que transmitia 

ideais de um grupo de pessoas. No século XIX, os retratos fotográficos tornam-se uma opção 

para ultrapassar o anonimato vinculado à modernidade, assumindo o aspecto de prova 

material da existência, permitindo a preservação de uma memória individual e coletiva 50. Na 

década de 1850, a fotografia, como vimos, volta-se para o mercado, o que exigiu uma maior 

difusão da técnica, aumentando o seu grau de reprodutibilidade. Neste fluxo, o fotógrafo 

Nadar abre seu estúdio fotográfico em 1854, e logo o local se torna ponto de reunião dos 

membros da elite artística, intelectual e científica. Vale ressaltar que Nadar era um membro da 

burguesia parisiense, o que conferia status a seu estúdio. A fotografia era vista por alguns 

intelectuais como uma técnica apenas, e não como expressão artística. Baudelaire foi um dos 

intelectuais que criticaram a fotografia, pois para ele, o caráter realístico da fotografia 

embasava ainda mais os preceitos acadêmicos da arte pictórica, que prezava características 

realísticas na arte, indo contra o processo da “arte pela arte” iniciado pelos pintores modernos, 

                                                           
47 ORTIZ, Renato. Luxo e consumo. In: op.cit., 1991, pp. 121 – 186. 
48 Idem, p. 68. 
49 ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTURA DE ARTES VISUAIS. Retrato. Disponível em: 
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/Enc_Termos/termos_imp.cfm?cd_verbete=364&im
p=N&cd_idioma=28555 
50 BORGES, Maria Eliza Linhares. O retrato fotográfico: diálogos com a pintura. In: História & Fotografia. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2008, p. 41. 
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conforme explica a pesquisadora Giovana Simão 51. Além disso, Baudelaire acreditava que a 

fotografia não conseguia unir a tradição e a modernidade, pois apresentava apenas o presente, 

sem nenhum indício do passado. Com a negação do caráter artístico da fotografia por parte de 

alguns intelectuais, os fotógrafos começam a produzir imagens fotográficas pautadas em 

padrões dos retratos pintados 52 para aproximar sua produção à arte. Disdéri, entre outros 

fotógrafos franceses, começou a basear seus retratos fotográficos na linguagem utilizada pelos 

retratos pintados. O uso dessas linguagens, mas especificamente na composição, não 

significou uma imitação. Eram feitas, na verdade, referências aos retratos pintados, adequando 

as linguagens mais antigas ao equipamento, ou seja, adequando-as ao material disponível ao 

fotógrafo e tornando-as compatíveis ao mercado fotográfico. Apesar de utilizar um novo 

suporte físico, “o fotógrafo-artista quer, fundamentalmente, exprimir uma tese corrente ao 

mundo da pintura, na qual o retrato artístico mais que informar, deveria representar” 53. Ou 

seja, os retratos também eram capazes de passar e representar valores morais de um indivíduo 

ou de um grupo. Devemos lembrar, no entanto, que essas duas produções tinham suas 

especificidades. Os quadros eram coloridos e em grande dimensão, enquanto que a fotografia 

era em preto e branco e em pequenas dimensões, com tamanho de um cartão de visitas. O 

maior problema era com relação a fidedignidade. A pintura não possibilitava a apreensão 

exata das características do retratado, já a fotografia, “apreendia uma parte do real”, 

consequentemente, as características do retratado 54. A questão da fidedignidade muito 

agradava o público, que somada à perspectiva de lucro dos fotógrafos, possibilitou a difusão e 

a utilização cada vez maior da fotografia. Mas, ter um retrato encomendado, ao contrário da 

fotografia, trazia status e prestígio ao comprador, diferenciando-o socialmente de outros 

indivíduos, pois era uma técnica menos difundida e mais tradicional. 

 

                                                           
51 SIMÃO, Giovana Terezinha. Fanny Paul Volk: pioneira na fotografia de estúdio em Curitiba. 2010. 457 f. 
Tese (Doutorado em Sociologia) – Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do 
Paraná, Curitiba, 2010, pp. 160-161. 
52 BORGES, Maria Eliza Linhares. op.cit., pp. 41-42. 
53 Idem, p.44. 
54 BOTTON, Fernando Bagiotto. Homem da imagem e a imagem do homem: a construção da subjetividade 
masculina por meio dos retratos e periódicos de Curitiba na virada do século XIX para o XX. 2013. 177 f. 
Dissertação (Mestrado em História) – Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do 
Paraná, Curitiba, 2013. pp. 65 – 69. 
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FIGURA 07: (esq.) RENOIR, Pierre-Auguste. Rosa e Azul (As meninas de Cahen d’Anvers). 1881. 119 cm x 
74 cm. Óleo sobre tela. Museu de Arte de São Paulo, São Paulo. FIGURA 08: (dir.). DISDÉRI, André. Deux 

princesses de Saxe-Weimar; et Madame de Gasne. ca.1860. 

 

Percebemos que existe uma semelhança de composição entre Rosa e Azul e retratos 

fotográficos. No retrato das duas princesas feito por Disdéri (figura 8) nota-se, inclusive, a 

presença da pesada cortina no canto esquerdo, seguindo a tradição dos retratos pictóricos 

desde Van Dick.  Apesar de alguns estúdios serem luxuosos, o público burguês preferia 

elementos que indicassem legitimidade. O mobiliário burguês, por exemplo, deveria ser 

pesado, como se fosse enraizado no chão, sendo que essa propensão indicaria resistência à 

mobilidade 55, material e social, facilitada no século XIX. Neste sentido, o quadro não 

representaria uma composição tradicional, mas sim uma forma moderna de retratos, ignorada 

pelo âmbito erudito, fugindo da proposta de legitimização da família Cahen d’Anvers, como 

membros da alta burguesia.  

Segundo o sociólogo Sérgio Miceli, deveria haver, no momento de produção de um 

retrato, uma sincronia entre o sujeito que retrata e o retratado, principalmente quando este 

último possui visibilidade social. Ao assumir o compromisso com o retratado, o retratista se 

torna o porta-voz e o intermediário das regras de representação assumidas pela classe social a 

qual pertence seu cliente. Os retratos seriam, assim, “imagens negociadas”, termo usado por 

                                                           
55 ORTIZ, Renato. op. cit., 1991, p. 216. 
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Miceli, pois retratista e retratado negociam como a imagem seria produzida 56. Michael 

Baxandall também apresenta uma análise semelhante com relação à produção de obras de arte 

e a relação entre produtor e consumidor. Segundo o autor, a forma final de uma obra é 

definida por encargos, que em um aspecto mais geral definem o que será realizado, e por 

diretrizes ou “condições” sociais e estéticas do tempo de produção que acabam por interferir 

na forma e nas maneiras pelas quais serão realizadas uma obra 57. Portanto, a obra é produto 

tanto das escolhas subjetivas do pintor, quanto de um contexto histórico específico, e da 

escolha dos compradores, isto porque o mercado de arte se estabelecia, e se estabelece, na 

relação entre produtor e consumidor, tornando-se um espaço 

 em que duas classes de pessoas pertencendo à mesma cultura são livres para fazer 
escolhas num processo de permuta, sendo que toda escolha influi no universo da 
permuta e, por conseguinte, em todos os participantes. 58 

Pergunta-se, portanto, será que ocorreu uma falha no momento da negociação da 

imagem entre Renoir e a família Cahen d’Anvers, e que com esta falha é apenas Renoir quem 

influi na composição da obra? A explicação de um quadro é uma representação construída a 

partir de uma “descrição parcialmente interpretativa” 59. Sendo assim, tanto uma análise 

quanto a outra podem ser possíveis, bem como tantas outras não mencionadas aqui, pois são 

pautadas em nossa representação do quadro. O que podemos concluir é que a negociação, ou a 

permuta de escolhas entre Renoir e os Cahen d’Anvers não gerou um resultado positivo 

imediato, não agradando os compradores, – ou aqueles que realizaram a “encomenda” –, seja 

por seu estilo, seja por sua semelhança com uma fotografia.  

Todavia, veremos, recepções mais positivas da obra ocorreram nas décadas 

seguintes, em especial quando foi adquirido pelo Museu de Arte de São Paulo. 

Antes disso, o quadro já havia sido exposto no Salão de Paris, em 1881, mas em 

seguida foi colocado na ala dos empregados da família, e descoberto, em 1900, aparentemente 

esquecido numa casa em Paris. Neste mesmo ano foi exposta na Galeria Bernhein-Jeune, onde 

recebeu seu nome mais conhecido, Rosa e Azul. Pertenceu, também, para as coleções privadas 

de Gaston Bernhein de Villers, em Monte Carlo, e de Sam Salz Daber em Nova York. Entre 

os anos de 1939 e 1940 foi exposta em Buenos Aires, Rio de Janeiro e Santiago. O penúltimo 

local em que a obra esteve localizada antes de ser adquirida por Assis Chateaubriand foi a 

                                                           
56 MICELI, Sérgio. Imagens Negociadas. Retratos da Elite Brasileira (1920-40). São Paulo: Companhia das 
Letras, 1996. p. 18. 
57 BAXANDALL, Michael. op. cit., pp. 65-68. 
58 Idem, p. 89. 
59 Idem, p. 43. 
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Galeria Wildenstein, em Nova York 60, de onde foi comprada para integrar o crescente acervo 

do Museu de Arte de São Paulo, em 1952, e onde se encontra até hoje. O modo como a obra 

de Renoir integrou-se ao acervo de um museu brasileiro é o que trataremos no próximo 

capítulo.  
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3. UM MUSEU, UM QUADRO, UM PROJETO DE CULTURA 

O anseio pela modernidade que envolveu a sociedade brasileira após a Segunda 

Guerra Mundial não impulsionou apenas o setor industrial brasileiro, mas também o setor 

cultural. Entre os anos de 1947 e 1951 fundam-se no Brasil, mais especificamente em São 

Paulo, empreendimentos voltados para as artes: o Museu de Arte de São Paulo, o Museu de 

Arte Moderna de São Paulo e as Bienais Internacionais. Criados por empresários, os museus 

não se voltavam apenas para o aspecto cultural, mas também para o aspecto empresarial, 

tornando-se uma forma de promover a imagem e os outros negócios de seus fundadores. Seria 

através dessas realizações que a burguesia paulista tentaria elaborar um novo projeto de 

cultura para o Brasil, e que demonstrasse a modernidade do povo brasileiro. 

 

3.1. A construção de um museu 

A relação entre a burguesia paulista e as artes vinha desde as primeiras décadas do 

século XX, com o contato da burguesia com as artes das vanguardas européias. O 

desenvolvimento do Modernismo brasileiro possibilitou a autonomia do meio artístico do 

país, principalmente em São Paulo, que não se encontrava sob a influência de instituições 

artísticas tradicionais, como a Escola Nacional de Belas-Artes no Rio de Janeiro. Entre 1917 e 

1929, São Paulo passava a ser o pólo artístico do país, e os artistas modernistas buscavam um 

estilo capaz de representar a identidade brasileira através de símbolos nacionais. Após a 

Revolução de 1932, o Rio de Janeiro retomou seu status de centro cultural, e a arte moderna 

produzida na cidade passou a ser veicular as ideologias do Estado.  

Em São Paulo, ações independentes do Estado foram organizadas para dar 

continuidade ao projeto modernista paulistano. A criação da Sociedade Pró-Arte Moderna, o 

Clube de Arte Moderna, cedo extintas, e o Salão de Maio, foi uma forma de buscar a 

manutenção do modernismo em São Paulo 61. As ações a favor da Arte Moderna partiram, em 

grande parte, da burguesia paulista, que teve o contato com esta arte devido às suas longas 

estadias no continente europeu. Mas o meio artístico paulista no final da década de 1920 e ao 

longo da década de 1930 não era animado apenas pelos artistas modernistas. Havia, também, 

um grupo de artistas que, por não possuírem recursos para investir em seu aprendizado no 

exterior, organizaram o Grupo Santa Helena. Os artistas associados ao grupo voltaram-se para 
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as artes aplicadas, sendo assim, a produção artística era feita de forma mais artesanal e sem 

seguir normas rígidas da Arte Moderna 62.  

Internacionalmente, a crise econômica de 1929 e, mais tarde, a Segunda Guerra 

Mundial proporcionaram a diminuição na intensidade do mercado de arte nas principais 

capitais européias. Nesse espaço de tempo (1929 – 1945) um grande número de imigrantes 

vindos da Europa, principalmente judeus, se instalou nas Américas, em especial nos Estados 

Unidos. Os judeus lá estabelecidos trouxeram consigo uma grande quantidade de bens 

materiais, entre eles objetos de arte, e iniciaram um comércio de arte nesse país. O Brasil 

entra nesse mercado de forma secundária, mas não de forma inexpressiva. A pouca 

atratividade do meio artístico europeu para artistas de outros países refreou as longas estadias 

da alta burguesia na Europa. Assim, a crise de 29 e a Segunda Guerra Mundial possibilitaram 

a criação de campos artísticos em novos países. 

A organização do campo artístico brasileiro, cujo pólo era o eixo Rio – São Paulo, 

foi, segundo Durand, possibilitado por dois processos: o surgimento de novos grupos e novos 

interesses em relação ao mundo das artes; e a mudança na percepção sobre arte, arquitetura e 

decoração. Além da fixação de pessoas vindas da Europa para o Brasil, em muitos casos 

imigrantes diplomados, a expansão da imprensa periódica e a profissionalização dos 

jornalistas tiveram um papel fundamental para a formação de pessoas especializadas em arte. 

Os intelectuais e jornalistas que escreviam sobre arte entravam em contato constante com os 

artistas e com pessoas da elite, principalmente em São Paulo, que ainda tinha proporções 

pequenas, o que facilitava a aproximação entre esses três grupos de agentes.  

Ao nível econômico, o incentivo às indústrias nacionais teve um papel importante no 

desenvolvimento de setores ligados à economia urbana, pois a acumulação de capital 

contribuiu para aumentar o peso da pequena e da média burguesia, o que levou à transferência 

do centro econômico do Brasil para as cidades de Rio de Janeiro e São Paulo. O Estado não 

havia, até 1937, uma política de incentivo ao setor industrial, mesmo com a aproximação 

entre a burguesia paulista e o governo de Getúlio Vargas após a Revolução de 1932. Foi a 

partir de 1937 que o governo passou a promover a industrialização do país com uma política 

de incentivo com um objetivo claro: substituir a importação de produtos industrializados pela 

produção interna. A indústria brasileira encontrava-se, até a Segunda Guerra, ociosa, 

produzindo muito aquém de sua capacidade. “A guerra não só ajudou a preservar o mercado 
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interno para a indústria nacional como abriu espaços no mercado exterior para artigos de 

consumo fabricados no Brasil” 63.  

Com o final da Guerra e com a constituição de uma democracia brasileira, o país 

assume uma política econômica liberal, que visava os mercados em geral e a importação de 

bens de consumo, tomando como base o acúmulo de divisas no exterior devido às exportações 

no período de guerra. No entanto, essa política foi falha e não levou o país a um estágio 

elevado de modernização, pois “a onda de importações de bens de todas as espécies, 

favorecida pela valorização da moeda brasileira, levou praticamente ao esgotamento de 

divisas sem trazer conseqüências positivas” 64. 

Ainda em 1947 o governo Dutra adotou uma nova forma para regular as 

importações: as licenças para importar, que privilegiavam a importação de itens essenciais à 

indústria de base e deixava em segundo plano a importação de bens de consumo. A 

industrialização de São Paulo produziu um desejo de atualização das “formas, representações 

e tecnologias de produção artístico cultural, cujo modelo era a ‘cultura’ do mundo 

desenvolvido” 65. Até 1945 um pequeno grupo de elite, impossibilitado de se instalar na 

Europa em guerra, investia em novas formas de lazer e cultura no Brasil, campos que foram 

aquecidos até a morte dos mais importantes mecenas do período modernista em São Paulo, 

como Olívia Guedes Penteado e Paulo Prado. Foi, portanto, entre 1947 e 1951, segundo 

Durand, que ocorreu uma mudança na restrição do incentivo para as artes, pois grandes 

projetos voltados para as artes visuais foram criados entre esses anos, como o Museu de Arte 

Moderna (MAM) e o Museu de Arte de São Paulo (MASP), fundados, respectivamente em 

1948 e 1947. 

Tal panorama ilustra a situação da criação do MASP. Idealizado pelo jornalista e 

empresário Assis Chateaubriand, dono dos Diários Associados, estações de rádio e, 

posteriormente, da primeira estação de TV do Brasil, a TV Tupi, o museu fundava-se dentro 

da lógica empresarial de seu fundador, do universo jornalístico e da elite paulista. Inseridos 

em um contexto de desenvolvimento do capitalismo industrial, tanto o MASP como o MAM, 

tornaram-se museus-negócios, em que relaciona o mercado de arte e o consumo de massa, 

“buscando contribuir para uma sociedade moderna e livre do tradicionalismo, a arte, assim 

como a cultura, sob a égide do progresso, passou a ser administrada como empresa 
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financeira” 66. Ainda na lógica do sucesso financeiro, Durand acredita que a fundação do 

MASP foi mais uma campanha de Chateaubriand para aumentar as notícias cobertas pelos 

Diários Associados 67.  

Os preparativos para a organização do museu, que começam no ano de 1946, ficaram 

ao encargo de um italiano recém chegado ao Brasil, o marchand e crítico de arte Pietro Maria 

Bardi. Bardi foi contratado por Chateaubriand para ser o diretor geral do MASP e o 

responsável pela montagem do museu, que começava praticamente do zero. Fernando Morais, 

em sua biografia sobre Chateaubriand, revela que o acervo de obras de arte do jornalista era 

pequeno se comparado ao tamanho que planejava para o MASP. Contabilizando os quadros 

por ele comprados,  

tudo se resumia a algumas telas de Cândido Portinari, meia dúzia de obras 
adquiridas da poetisa Beatriz Renal para ajudar a Resistência Francesa (entre as 
quais a única que se destacava era um óleo do surrealista Max Ernst) e dois 
Canaletto. [...] A este modesto conjunto acabavam de ser incorporadas as seis telas 
que ele comprara por 950 mil cruzeiros (50 mil dólares da época, cerca de 400 mil 
dólares de 1994) do próprio Bardi no Rio: um Jacopo del Sellaio, um Francesco 
Botticini, um Giampetrino, um Nicolo Aluno, um Adeodato Orlandi e um Tiepolo. 
Como delicadeza Bardi ainda presenteara Chateaubriand com uma pintura sobre 
madeira (a Adoração dos Reis Magos, de autoria do Maestro del Bambino Vispo). 68 

Para montar um acervo como idealizava Chateaubriand, Bardi foi encarregado de 

procurar obras nos principais centros internacionais de mercado de arte, como Paris, Londres 

e Nova York. A ideia era montar uma pinacoteca com uma grande quantidade de quadros de 

escolas européias que atribuíssem prestígio ao MASP ratificando a importância de tal 

empreendimento 69. Tal afirmação de Bardi, contida no livro que comemora os 40 anos do 

museu, se alinha à análise que Durand faz a respeito das justificativas para a criação do 

Museu de Arte. Segundo o sociólogo, um dos objetivos para a criação do MASP era produzir 

certo orgulho tanto nas classes mais abastadas quanto na classe média a respeito de uma 

cultura dita superior e que pudesse ser facilmente divulgada nos jornais e revistas dos Diários 

Associados 70. A difusão da cultura era um dos princípios que o MASP propôs desde sua 

criação. “O conceito que deveria prevalecer era o de não se projetar, à parte das dimensões, 

um museu propriamente dito. Projetou-se um centro cultural dedicado às artes” 71. O museu 

deveria ter uma função social, e tal função era didática, que previa a formação de um público 
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conhecedor de arte. Foram desenvolvidas, para realizar tal objetivo, exposições que 

proporcionavam ao público uma maior aproximação com a História da Arte de forma a se 

produzir uma visão crítica sobre o assunto, tais ações serão retomadas ao longo deste capítulo. 

Não foi apenas o centro cultural do museu que chamou a atenção da população, sua 

pinacoteca recebeu grande destaque, principalmente pela sua qualidade. Apesar de seu início 

tímido, como vimos mais acima, o acervo do MASP constituí-se de forma rápida, mas logo 

tomou fôlego, graças aos esforços de Bardi e as estratégias de Chateaubriand. 

 

3.2. O plano de aquisição de obras para o MASP 

O MASP não tinha uma política para compra de obras especificada em documentos. 

O que havia era um plano de aquisições de obras planejado por Bardi e Chateaubriand, que se 

baseava na perspectiva de que o mercado europeu de arte sofreria altas progressivas a partir 

do pós-guerra, mas que também facilitaria a compra de obras a crédito. As decisões rápidas 

com relação à compra também proporcionavam ao MASP ofertas abundantes, visto que em 

outros museus o processo de compra de acervo passava por uma longa burocracia. A compra 

de obras não era realizada de forma organizada e bem definida no sentido de estabelecer quais 

obras seriam privilegiadas na formação da pinacoteca. O objetivo era aproveitar as 

oportunidades do mercado, comprar variados tipos de arte, desde a romana até a moderna, e 

ir, aos poucos, equilibrando e suprindo o acervo com escolas faltantes através de trocas ou 

vendas com outros museus. 

Mas como foi possível compor, do nada, um acervo é o fato mais curioso e 
comentado da aventura maspiana. Importar uma massa de obras estimadas hoje em 
centenas e centenas de milhões de dólares foi um ato, aliás uma ação, 
consubstanciada num audacioso plano fora da normalidade, ajeitado num espírito de 
persuasão sem precedentes, pode-se dizer até de catequização. 72 

A participação dos dois principais idealizadores do MASP foi fundamental para a 

criação deste acervo. Bardi era responsável pela procura de obras das escolas artísticas mais 

notáveis em Paris, Londres e Nova York, e Chateaubriand era o encarregado por arrecadar 

donativos, e seus conhecimentos políticos e econômicos sobre o país foram essenciais e 

utilizados de forma estratégica, pois o contato com banqueiros e diplomatas brasileiros 

permitia que o empresário recorresse a eles em busca de empréstimo73. Na opinião de Bardi a 
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compra de obras nos anos iniciais do MASP, “somadas, pelo desenvolvimento do mercado, 

constituíram-se em um dos mais importantes negócios verificados no Brasil.” 74. 

Mas tal plano não levava em consideração apenas a ocasião favorável do mercado de 

arte, levava em consideração, também, os locais com maior possibilidade para investimentos 

no projeto. A inspiração de Chateaubriand para a constituição do MASP vinha dos grandes 

museus norte-americanos que foram formados com a ajuda de grandes mecenas dos Estados 

Unidos, e o que recebia maior destaque era o Museu de Arte Moderna de Nova York, 

considerado um museu-negócio 75.  Sendo assim, a forma de aumentar de maneira 

considerável o acervo seria conseguindo mecenas para o MASP. Tal pensamento alterou, 

inclusive, o local em que o museu seria instalado. Inicialmente planejado para ser localizado 

no Rio de Janeiro, o museu foi transferido para São Paulo, pois as perspectivas de 

investimento por parte da antiga burguesia cafeeira e de grandes industriais tornaram-se mais 

atrativos. E como, então, conseguir doadores para o Museu? 

Assis Chateaubriand, como dito anteriormente, era o responsável pela arrecadação de 

donativos para a compra das obras. Seu contato constante com a classe dirigente e com a elite 

tanto do Rio de Janeiro como de São Paulo, facilitou a aproximação entre a classe alta e o 

projeto do museu. Algumas semanas após o início da organização do MASP, em 1946, 

Chateaubriand arrecadou fundos com Sinhá Junqueria, fazendeira, Geremia Lunardelli, 

cafeicultor, e Francisco “Baby” Pignatari, industrial, e partiu para Roma a fim de comprar as 

primeiras obras para o museu.  

Quinze dias depois, em fervilhante festa a rigor no casarão da família Jafet, na 
avenida Brasil, ele “apresentava à sociedade paulista” o produto das primeiras 
doações para a galeria – que agora já era chamada por todos de Museu de Arte de 
São Paulo: um Tintoretto, um Botticelli, um Murillo, um Francesco Francia e um 
Magnasco adquiridos em Roma. 76   

Percebe-se nessa passagem outra estratégia de Chateaubriand para chamar a atenção 

de investidores para MASP. A promoção de festas para a alta sociedade de São Paulo e do 

Rio de Janeiro eram realizadas toda vez que uma obra era comprada para o museu, a fim de 

apresentá-la à sociedade brasileira. Essas festas começavam ainda no local onde a obra era 

descarregada. Desencaixotada ali mesmo, no aeroporto ou no cais, a obra seguia para o local 

definitivo de sua recepção, que por muitas vezes era realizada na casa de algum notável da 

elite das duas principais cidades naquele período. Durante esses eventos, conseguiam-se 
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novos investidores para o MASP, e de forma persuasiva. Até mesmo Bardi admite que seu 

patrão, como ele chamava Chateaubriand, empregava uma “gentileza colocada em tons bem 

persuasivos” 77 no momento de convencer os doadores. Fernando Morais cita uma reportagem 

escrita pelo jornal italiano Corriere della Sera publicada algumas semanas após a inauguração 

do Museu de Arte de São Paulo, que já alcançava algum destaque e curiosidade 

internacionais. A matéria focava na exótica persona que era Assis Chateaubriand, e descreve 

uma das festas promovidas pelo jornalista e empresário para levantar doações para financiar 

mais compras. Ao final do evento, Chateaubriand pede a palavra, e em tom direto explica o 

que o MASP havia arrecadado e o que já havia comprado, no entanto, dizia ele, era preciso 

mais obras e assim começou a pedir doações. O detalhe mais interessante foi que as doações 

foram estabelecidas pelo próprio, e naquele mesmo momento. O empresário apontou, entre os 

presentes, os escolhidos que deveriam fazer a doação, e também o valor pelo qual eles seriam 

encarregados. Para espanto do jornalista que escreve a matéria, após a surpresa inicial de tal 

atitude, Chateaubriand repassou a quantia que cada um deveria empregar no museu sem errar 

nenhum valor 78. Outra forma de conseguir doações era através de campanhas nos jornais dos 

Diários Associados. Chateaubriand conseguiu arrecadar grandes quantias para outras duas 

campanhas planejadas por ele. A primeira foi a campanha de aviação, que promovia a compra 

de aviões para a Aeronáutica Brasileira, e a segunda tratou-se da Campanha Nacional da 

Criança que construiria, com as doações, postos de atendimento à criança. Foi empregada 

assim, também, uma campanha de arrecadação de fundos para o MASP. 

Em 1946 as doações eram recebidas de forma informal pelos Diários Associados, 

visto que o museu ainda não era registrado em cartório nem em uma junta comercial. As altas 

quantias arrecadadas, no entanto, chamaram a atenção do governo, e assim Chateaubriand 

recebeu do próprio ministro da fazenda um aviso de que tais quantias deveriam ser registradas 

e declaradas no imposto de renda da empresa. Para evitar maiores complicações, 

Chateaubriand criou uma nova forma para não apresentar problemas com o imposto. A 

estratégia foi convencer os empresários e doadores a fazerem contratos publicitários de suas 

empresas como os Diários e a partir desse dinheiro comprar as obras para o museu 79. O fato 

de não declarar parte das doações ao Imposto de Renda poderia indicar uma estratégia para a 

sonegação. Durand não deixou de levar em conta a questão da sonegação fiscal, pois, segundo 

ele, a organização dos Diários Associados permitia, até mesmo, fraudar o recolhimento de 
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direitos trabalhistas 80. A propaganda era, na década de 1940 e 1950, produzida por agências 

publicitárias em todas as fases, tornando os envolvidos com a propaganda produtores de 

cultura 81. Os Diários Associados possuíam um Departamento exclusivo para propaganda, 

pois Chateaubriand baseava o lucro de seus jornais com a venda dos exemplares e com os 

recursos arrecadados com os anúncios publicitários. Além de ser uma forma de cultura nesse 

período, a propaganda passou a ser, no caso do MASP, uma forma de investimento cultural, 

tornando-se uma importante peça para a promoção do novo museu fora do circuito de elite, 

alcançando as massas. Para Durand,  

 foi notável a estratégia de Assis Chateaubriand envolvendo o emprego ou a ameaça 
de emprego do poder de retaliação implicando no controle de uma grande cadeia de 
comunicações com a finalidade de mobilizar recursos para as grandes compras que 
pretendia fazer no mercado internacional de arte. 82 

Foi a partir dessas estratégias tortuosas que o acervo do Museu de Arte de São Paulo 

foi se constituindo, crescendo e agregando importantes obras da arte Ocidental até o ano de 

1964, quando as economias européias e o mercado de arte internacional já haviam se 

estabilizado.  

 

3.3. Rosa e Azul integra o acervo do MASP 

Um, entre os diversos quadros que formam esse importante acervo, é o quadro Rosa 

e Azul, do pintor francês Renoir. Vimos anteriormente alguns aspectos sobre as características 

da obra, seu contexto histórico e sua localização antes de integrar o acervo do Museu de Arte 

de São Paulo. Mas como se realizou tal aquisição? É isso que trabalharemos agora. Para 

acessar um pouco o processo de compra, utilizaremos as fontes conseguidas na Biblioteca do 

MASP, em que constam cartas, artigos de jornais, e documentos antigos sobre o museu.  

Uma das fontes encontradas, e que faz uma primeira menção da compra de Rosa e 

Azul é uma carta escrita em francês, enviada por Alfred Daber 83 para Assis Chateaubriand no 

dia 12 de julho de 1951. Ao início da carta Daber refere a outro quadro de Renoir, A Banhista, 

perguntando se seria possível fazer o pagamento da quantia de 7.000 francos até setembro, 

lembrando que não haveria nenhuma insistência de sua parte quanto a isso. Em seguida 
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refere-se à obra Rosa e Azul, dizendo à Chateaubriand que após conversar com a Direção dos 

Museus da França, uma espécie de órgão regulador dos museus do país, acreditava conseguir 

a liberação do quadro em poucos dias. Ressaltava ainda que a benevolência de Chateaubriand 

durante sua estadia na França colaborou com a decisão da venda. 84  

Em 18 de abril de 1952, Assis Chateaubriand escreve um artigo no jornal dos 

Associados de São Paulo, comentando a compra do quadro. Diz que conheceu o quadro havia 

12 anos, e ao observar  

aquele Velásquez do velho mestre francês, pus-me a pensar do acontecimento que 
seria em nossa terra no dia em que pudéssemos organizar uma pequena pinacoteca 
de qualidade, no Rio ou em São Paulo, como base de uma Academia de Arte para a 
juventude brasileira. 85 

Neste mesmo artigo, o empresário desmente os boatos sobre a venda do quadro para 

Roberto Lehman 86. Segundo Chateaubriand a oferta havia sido repelida “sem termos de 

discussão” e que a quantia de 40 mil dólares que deveria ser a segunda prestação do quadro já 

havia retornado para o colecionador norte-americano. Assim, a obra entra oficialmente no 

acervo do Museu de Arte em 7 de julho de 1952. Foi encontrada, também, uma carta enviada 

pelo Diretor da Fiscalização Bancária do Banco do Brasil no dia 23 de novembro de 1953, 

dando baixa nos Termos de Responsabilidade, afirmando a integração de obras no patrimônio 

da Associação de Arte de São Paulo. Nesse documento há uma lista das obras adquiridas pelo 

MASP desde 1947 até 1953. São listados os nomes das obras, a quantia paga, e as datas das 

parcelas.  

Rosa e Azul foi adquirida pelo montante de 120 mil dólares, valor pago em três 

parcelas: 10 de dezembro de 1951, 24 de abril, e 14 de junho de 1952. Tal quantia valeria hoje 

em torno de 270 mil dólares. Se comparadas com algumas outras obras de arte moderna 

compradas entre 1947 e 1952, o quadro aqui em questão foi uma aquisição cara. O Retrato em 

Vermelho de Madame Cézanne, de Cézanne, foi adquirido por 50 mil dólares, e outra obra do 

pintor, O Grande Pinheiro, foi adquirido por 85 mil dólares. As Banhistas, de Manet, custou 

                                                           
84 DABER, Alfred. Carta a Assis Chateaubriand, 12 de julho de 1951. Disponível para consulta no Arquivo 
Assis Chateaubriand, da Biblioteca do MASP. 
85 CHATEAUBRIAND, Assis. A arte na paisagem da unidade brasileira. Diários Associados de São Paulo, São 
Paulo, 18 abr. 1952. 
86 Banqueiro, financista e colecionador de arte, Lehman possuia uma das mais importante coleções particulares 
de arte dos Estados Unidos. Após sua morte, em 1969, doou as 2.600 obras para o Metropolitan Museum of Art, 
com a condição de que elas fossem expostas como uma coleção particular. 
http://www.metmuseum.org/about-the-museum/museum-departments/curatorial-departments/the-robert-lehman-
collection Último acesso em 02 de outubro de 2013, às 22h02min. 
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75 mil dólares. Retrato de mulher, de Picasso, foi comprado pela quantia de 18 mil dólares. 

Entre outros quadros de Renoir, A menina e as flores, custou também 120 mil dólares 87. 

Outras obras de Renoir foram adquiridas nesse período, como Vida Plácida, 

Paisagem de Cagnes, O Grande Nú, Retrato de Claude, Retrato de Claude e Jean, mas tais 

obras foram adquiridas em francos ou libras, e se considerarmos que as economias européias 

e, consequentemente suas moedas, estavam em baixa, a quantia de 503 libras paga por Vida 

Plácida 88, não é um valor exagerado levando em consideração a desvalorização do mercado 

de arte nas capitais européias.  

Ainda no artigo de jornal, escrito por Chateaubriand, o fundador do MASP cita que 

seis paulistas e dois gaúchos contribuíram para levantar o valor de Rosa e Azul. O mais 

interessante dessa reportagem é como Chateaubriand associa a compra da obra com a criação 

de uma unidade nacional.  Para ele, a colaboração de dois gaúchos na compra do quadro 

demonstra que o mecenato havia se tornado uma atividade nacional, não apenas paulista, além 

de mostrar o começo de uma valorização de uma cultura erudita, pois a doação feita pelos 

gaúchos aconteceu após o conhecimento de que bolsistas rio-grandenses conseguiram 

ingressar na Academia de Arte do MASP.  Para Chateaubriand, 

 a unidade nacional caminha para um processo de cristalização definitivo! Quem 
havia de supor que dois rio-grandenses do sul, sem nenhuma ligação com S. Paulo e 
os paulistas, teriam orgulho de ajudar a pinacoteca bandeirante a trazer um Renoir 
de primeira classe para incorporá-lo às suas peças de estudo da mocidade deste país. 
89 

O investimento em arte seria, assim, uma forma possível para a definição de uma 

unidade nacional que giraria ao redor de uma cultura artística elevada. A finalidade do MASP, 

formar um público conhecedor de arte, estaria a caminho de ser alcançada. O acervo e as 

ações do Museu de Arte de São Paulo na promoção das artes teriam, portanto, uma grande 

importância para a modernização da cultura brasileira idealizada pela burguesia paulista. 

 

3.4. O projeto de cultura idealizado pelo MASP 

Para perceber a importância do Museu de Arte de São Paulo na cultura brasileira, 

tomemos a análise feita por Renato Ortiz no livro A Moderna tradição brasileira: cultura 

                                                           
87 DIRETOR DA FISCALIZAÇÃO BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL. Baixa nos termos de 
responsabilidade afirmando a integração de obras no patrimônio da Associação do Museu de Arte de São 
Paulo, 23 de novembro de 1953. Disponível no Arquivo Assis Chateaubriand, da Biblioteca do MASP. 
88 Idem. 
89 CHATEAUBRIAND, Assis. op.cit. 
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brasileira e indústria cultural. Mesmo tendo como foco principal a cultura de mercado, Ortiz 

não deixa de trabalhar aspectos da cultura erudita no Brasil, pois para entender como o debate 

sobre indústria cultural se dá num país com tantas especificidades no campo cultural, é 

preciso entender o debate sobre cultura em geral. 

Ao contrário do processo europeu, em que o desenvolvimento cultural foi simultâneo 

ao crescimento da força produtiva, e que gerou uma maior a dissociação da cultura artística da 

cultura de mercado, no Brasil, essa diferenciação entre os dois meios de expressão da cultura 

não acontece, principalmente pela fragilidade do capitalismo e da burguesia do país que não 

possuía o caráter de agente civilizador.  

A interposição dessas duas culturas traz consequências boas e ruins segundo Ortiz. A 

boa é a possibilidade de criação maior em um espaço que determinados grupos sociais podem 

aproveitá-la e a ruim é a dificuldade na construção de uma visão crítica sobre a cultura 

produzida, pois está inserida na lógica do mercado e não era feita por pessoas especializadas 

de dentro do campo. Essa característica da sociedade cria uma cultura ornamental, onde as 

classes dominantes exprimem um desejo de pertencer a um grupo universal e civilizado. Ela 

cria, portanto, uma ideia de moderno, “uma representação que articula o subdesenvolvimento 

da situação brasileira a uma vontade de reconhecimento que as classes dominantes 

ressentem.” 90 A modernização nacional, bem como a construção nacional, seria feita através 

da mercantilização da cultura. 

Os museus são símbolos da modernização na sociedade contemporânea, segundo 

Huyssen. A modernidade passava a ser fundamental para a experiência do museu, pois ela 

desenvolvia nos membros da sociedade o sentido de perda e a vontade de conservar a 

tradição.  

Os museus originam-se como instituições, cujo pragmatismo é colecionar e 
preservar tudo quanto possa ter sido degradado com a modernização, e ainda se, ao 
fazer isso, inevitavelmente o passado torna-se uma construção sob o discurso do 
presente. 91 

Ou seja, a criação do MASP como a do MAM se baseia no desejo da burguesia 

paulista em se mostrar moderna. Marcos Napolitano traz uma interessante análise sobre a 

relação da cultura no Brasil durante as décadas de 1940 e 1950. Segundo o autor, a cultura 

brasileira deveria ser, neste período, moderna, mas sem perder o teor popular. A cultura de 

massa era, em sua maior parte, urbana e tinha como maiores expressões o rádio e as 

                                                           
90 ORTIZ, Renato, op.cit., 1988, p. 32. 
91 HUYSSEN apud CASTILLO, Sonia Salcedo del., op.cit., p. 237. 
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chanchadas. A cultura mais sofisticada não poderia, segundo Napolitano, ser considerada 

erudita, pois focava-se no desenvolvimento de uma cultura de massa mais sofisticada 92. 

Como então, balancear o moderno e o popular, sabendo-se que a imagem construída pelas 

elites brasileiras a respeito do povo representava o subdesenvolvimento? Durante os anos de 

1950, a produção da cultura era feita nas duas principais cidades brasileiras. Enquanto que o 

Rio de Janeiro voltou-se para a produção da imagem do povo brasileiro inserido no contexto 

urbano, 

a burguesia paulista resolveu transformar a hegemonia econômica de São Paulo em 
hegemonia cultural, entrando em franca rivalidade com a supremacia cultural e 
política do Rio de Janeiro. Nesse projeto, forjava-se uma outra identidade brasileira, 
mais preocupada em mostrar “modernidade” e sofisticação de forma e conteúdo 
(embora o resultado das obras e produções nem sempre tenha confirmado esta 
vontade). 93 

Nota-se que identidade nacional, modernidade, e cultura estão intimamente ligadas, 

principalmente no período de 1945 a 1964, caracterizado pelo desenvolvimento de uma 

sociedade urbano-industrial no Brasil. Como já vimos, este é um contexto de vasto 

desenvolvimento do rádio e da imprensa periódica, e a criação de novas formas de 

comunicação, como a publicidade e a televisão, isto em grande parte pela mudança da de 

concepção dos empresários brasileiros da época. Ortiz usa uma a definição proposta por 

Fernando Henrique Cardoso, a de “capitão de indústria”, que é um modelo 

marcado mais pela usura do que pela exploração metódica e racional da força de 
trabalho. Ele caracteriza o empresário como pioneiro, que “tira dinheiro da pedra”, 
mas que atua mais na base do empirismo, utilizando procedimentos tipicamente 
aventureiros, que normalmente desembocam em práticas de manobras de mercado. 
94 

Devido ao pioneirismo dos capitães de indústria, entre eles Assis Chateaubriand, 

muitos dos empreendimentos culturais desenvolvidos no Brasil desse contexto foram 

desenvolvidos por eles. Suas atividades, no entanto, não apresentavam apenas um cunho, o 

erudito ou o popular, elas eram múltiplas, ou seja, criaram elementos culturais em ambas as 

esferas. Nas palavras de Ortiz, “existem interesses concretos dos empresários, culturais e 

econômicos, para atuarem conjuntamente nas duas áreas” 95.  

Apesar da distinção entre cultura erudita e popular, o MASP articulou estes dois 

âmbitos, pois era importante equiparar a cultura brasileira com a cultura de países 

                                                           
92 NAPOLITANO, Marcos, op.cit., p.35. 
93 Idem, p. 19. 
94 ORTIZ, Renato, op.cit., 1988, p. 57. 
95 Idem, p.69. 
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desenvolvidos. Aprimorar o gosto da população brasileira significava promover uma 

aproximação do público com uma instituição como o MASP. Foi através das ações voltadas 

para a cultura de massa promovidas pelo museu que se inicia a aproximação da população 

média com uma cultura sofisticada, possibilitando a formação de profissionais especializados 

nas nascentes áreas da cultura de mercado como, por exemplo, a publicidade.  

Vimos que o MASP não previa ser apenas um recinto da arte, o projeto do museu 

previa, também, o desenvolvimento de um centro cultural que disponibilizasse um variado 

número de atividades, que atendessem as várias faixas etárias da sociedade brasileira. Para as 

crianças eram oferecidos espetáculos teatrais e musicais, e aulas de desenho, realizados 

durante os sábados e domingos. Para os adultos que buscavam uma especialização 

profissional, foi criada a “Escola de Propaganda”, que mais tarde originou a “Escola Superior 

de Propaganda e Marketing”. A ideia para criar a Escola de Propaganda veio após a realização 

do 1º Salão de Propaganda, nas dependências do MASP, em 1950. Bardi propôs a Rodolfo 

Lima Martensen a criação de um curso que abordasse todas as etapas da produção 

publicitária: criação, pesquisa de mercado, produção e veiculação das mídias. A criação da 

Escola, em 1951, foi importante para o desenvolvimento da propaganda no Brasil, pois 

empresas e agências publicitárias, principalmente as estrangeiras, tinham dificuldade para 

contratar profissionais especializados, visto que não alcançavam o grau exigido por elas 96. O 

curso de propaganda foi um entre os diversos cursos oferecidos pelo Museu. Eram oferecidos 

cursos de cinema, teatro, cenografia e até mesmo o curso de vitrinista. Fotografia, desenho 

industrial, gravura, arquitetura, tecelagem, sociologia e psicologia também estavam presentes. 
97 Para abranger tantos cursos, criou-se, em 1951, o Instituto de Arte Contemporânea do 

MASP. O início do design dito moderno no Brasil também passou pela construção do MASP. 

A arquiteta italiana, Lina Bo Bardi, responsável pela adaptação das dependências do Museu 

no edifício dos Diários Associados, desenvolveu uma cadeira empilhável em estilo moderno 

para atender o espaço limitado do auditório do Museu 98. Não foi apenas a solução de um 

problema interno ao museu, foi o desenvolvimento de uma esfera totalmente nova nas artes 

aplicadas brasileiras. Percebendo a não existência de um curso de desenho industrial que 

formasse profissionais que atendessem às demandas da indústria paulista, Lina Bo Bardi 

desenvolveu o curso de desenho industrial, que se voltava para o design moderno. O curso foi 

                                                           
96 CANAS, Adriano T. op.cit., pp. 58-59. 
97 POLITANO, Stella. Exposição Didática e Vitrine das Formas: a didática do Museu de Arte de São Paulo. 
297 f. Dissertação (Mestrado em História) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de 
Campinas, Campinas, 2010, pp.99-100. 
98 BARDI. Pietro M., op.cit., p.18. 
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pioneiro na formação de profissionais da área, sendo que o primeiro curso de design do país 

foi criado em 1962 99. 

O aspecto mais intrigante das ações do MASP para a proposta de atualização da 

cultura brasileira, com base em uma cultura artística, foram as Exposições Didáticas e as 

Vitrines das Formas. As duas se complementam e respondem ao objetivo inicial posto por 

Bardi no momento de seu desenvolvimento, não formar apenas um público familiarizado com 

as artes, tanto as artes maiores como as menores, mas formar um público conhecedor e crítico 

em relação à essa expressão humana. Mas no que se constituíam essas duas atividades? 

As Exposições Didáticas eram constituídas por pranchas expostas em painéis de 

vidro, contendo fotografias, imagens, desenhos que representassem e demonstrassem o 

desenvolvimento da ação artística desde o período Pré-Histórico até a contemporaneidade. 

Essas imagens eram acompanhadas por textos explicativos traçando pontes entre o presente e 

o passado.  

 a exposição buscava demonstrar a expressão artística de maneira progressiva e 
incessante, adicionando-lhe o elemento econômico e social como contextualização, 
além de ressaltar a transformação da forma plástica, sendo este o elemento 
fundamental à compreensão da história da arte; portanto, uma das maiores 
preocupações dos organizadores. 100 

Para proporcionar uma visão mais completa da transformação da forma plástica e, 

consequentemente a compreensão da História da Arte, o Museu de Arte realizou as chamadas 

Vitrines das Formas. Nessas vitrines eram expostos objetos presentes nas pranchas das 

Exposições Didáticas, ressaltando e possibilitando a percepção, na tridimensionalidade dos 

objetos, a modificação estética da forma. Essas Vitrines foram importantes para a 

aproximação do público com objetos de design avançado, como o exemplo da máquina de 

escrever Olivetti, dado por Politano.101 

O prestigiado acervo também tinha sua função didática, ele aproximava os jovens 

que iniciavam no estudo das artes na Academia de Arte do Museu das grandes escolas 

artísticas, e facilitava o acesso e o contanto com as obras, permitindo, assim, o 

aprofundamento de seus estudos e de sua formação. Segundo Chateaubriand, era através do 

                                                           
99 CANAS, Adriano, op.cit., pp. 60-61. 
100 POLITANO, Stella. op.cit., p. 42. 
101 Idem, p.93. 
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contato com essas peças vivas dos mestres europeus, [que] nos fôra permitido 
educar uma mocidade com o sentido mais perfeito do valor das artes plásticas até 
ontem infelizmente ausente na maioria das nossas coleções públicas e privadas. 102  

A preocupação com a função didática do Museu não ficou restrita apenas às 

atividades do museu, ela reverberou por todo o espaço físico do MASP, influenciando 

inclusive a relação entre as obras e o espaço em que elas foram expostas. O resultado físico da 

didática proposta pelo Museu será trabalhado no próximo capítulo. 
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4. ROSA E AZUL NO ESPAÇO DO MASP 

A noção de que os museus isolam as obras de arte do mundo exterior vem, há muito, 

sendo discutida e questionada. Perceber a relação entre o objeto de arte e o espaço físico do 

museu não significa, apenas, pensar como se dá a organização museográfica das obras. É 

entender, também, quais são os ideais que estas instituições carregam e expõem, às vezes sem 

que o espectador perceba, pois o suporte físico das obras passa a impressão de neutralidade. 

Ao longo do capítulo, discutiremos a relação entre a obra aqui destacada, Rosa e Azul, e o 

espaço físico do MASP, bem como os ideais propostos pelo museu, na antiga sede da 

Avenida Sete de Abril, entre os anos de 1952 e 1967. 

 

4.1. A organização dos museus 

Apesar do hábito de colecionar, conservar e expor objetos datar de períodos remotos 

da humanidade, é a partir do século XVI que se inicia o processo de construção de espaços 

internos para a exibição de obras de arte. Segundo Helena Cunha de Uzeda, professora de 

museologia, a galeria construída por Donatelo Bramante dentro do Vaticano para abrigar a 

estátua Laocoonte e seus filhos, possibilitou uma nova disposição às estátuas, que não 

precisavam se harmonizar com a paisagem dos jardins 103.  

No século XVII, fundou-se, na França, a Academia Francesa, instituição que reunia 

outras academias voltadas para as artes. A Academia Francesa foi proposta a Luis XIV, por 

seu conselheiro, Jean-Baptiste Colbert, como forma de “‘organizar a cultura’ no sentido da 

construção de um sistema de organismos oficiais que mobilizavam artistas plásticos, 

escritores e eruditos a serviço do rei” 104. A Academia agregava academias mais específicas, 

voltadas para a música, a dança e a ciência. Entre elas estava a Academia Real de Pintura e 

Escultura, fundada em 1663. Os pintores e escultores que integravam essa Academia estavam 

a serviço do rei, financiador das atividades artísticas do período, sendo que constituíam como 

importantes elementos para a construção da imagem de Luis XIV. 

Para divulgar a arte oficial francesa elaborou-se um novo espaço de exposição para 

as obras produzidas na Academia: os Salões de Paris. Fundado em 1667, o Salão se tronou o 

principal evento das artes, expondo obras de pintores contemporâneos, escolhidos por um júri 

                                                           
103 UZEDA, Helena C. Os limites de fruição: espaços de observação e circulação nas exposições de arte. In: II 
Seminário Internacional de Museografia e Arquitetura de Museus, 2010, Rio de Janeiro. II Seminário 
Internacional de Museografia e Arquitetura de Museus. Rio de Janeiro: FAU/PROARQ, 2010. p. 3. 
104 BURKE, Peter. A fabricação do rei: a construção pública de Luis XIV. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed, 
1994, p.62. 
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composto, principalmente, por professores da Academia que alcançavam alto grau de 

prestígio. O júri escolhia as obras que melhor obedeciam às regras ensinadas, conferindo 

prêmios aos melhores pintores, que desta forma alcançava uma maior visibilidade no meio 

artístico. 

Nesses Salões, cada galeria abrigava obras de mesmo tema, sendo a pintura histórica 

o gênero pictórico mais elevado. As obras eram dispostas de forma a ocupar todos os espaços 

das paredes que, por vezes, ficavam cobertas do chão até o teto 105. As paredes serviam para 

limitar a profundidade da pintura, o que criava a sensação de espaço dentro da própria parede. 

A pintura seria, portanto, apenas um recorte de algo mais amplo, que era delimitado pela 

moldura. Além de possibilitar que o olhar do espectador se concentrasse apenas no interior da 

pintura, a moldura também tinha a função de individualizar e separar um quadro do outro, em 

meio a uma profusão de pinturas em uma mesma parede 106. A disposição assumida por esses 

Salões e pelos museus de arte durante o século XIX e começo do século XX dificultava a 

aproximação e a observação mais detalhada das obras, visto que muitas delas encontravam-se 

longe do alcance da visão do público. 

Um primeiro questionamento sobre a forma de se pendurar uma obra de arte parte do 

pintor realista Courbet, ainda no século XIX, e a partir dele, artistas que problematizavam os 

preceitos tradicionais também aderiram a este questionamento. Os artistas passaram a ignorar 

as convenções de como expor e perceberam que a forma como os quadros eram expostos 

interferia na interpretação dos valores da obra 107. 

Pensemos, segundo esta concepção, na obra Rosa e Azul. Poderíamos interpretá-la da 

mesma maneira se ela tivesse sido pendurada na sala de visitas dos Cahen d’Anvers ao invés 

de ter sido pendurada na ala dos empregados? Interpretar uma obra, portanto, é considerar a 

relação entre a pintura e a parede em que ela se encontra exposta.  

As discussões a respeito da expografia dos museus tomam forma na década de 1920, 

culminando no Congresso Internacional de 1934. O Congresso formulou um programa para o 

melhor funcionamento de um museu. Sonia del Castillo traz as conclusões desse Congresso, 

que versavam sobre a organização do espaço físico, para facilitar a circulação do público, bem 

como sobre a iluminação e a organização na forma de expor as obras 108. Os museus deveriam 

dividir seu acervo, levando à redução das coleções expostas e a criação de reservas técnicas 

                                                           
105 UZEDA, Helena C..op.cit., p. 4. 
106 O’DOHERTY, Brian. op.cit., p. 6. 
107 Idem, pp. 16-17. 
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109. A funcionalidade dos museus deveria estar entrelaçada à finalidade da instituição que 

poderia, é claro, variar de acordo com as especificidades do acervo de cada museu.  

Podemos considerar que a mudança na percepção do espaço museográfico foi, em 

parte, possibilitada pelo desenvolvimento das vanguardas artísticas. O’Doherty defende que a 

partir do Impressionismo, o observador se pergunta em que lugar deveria se situar para poder 

entender o significado da obra, pois de perto era difícil de perceber o motivo do quadro 110. A 

eliminação da perspectiva nas obras de vanguarda leva à percepção de que o quadro não é 

uma representação do real, mas sim uma superfície plana composta por linhas e tintas. Ao 

assumir tal preceito, os artistas pretendiam extrapolar os limites da pintura, a expandindo 

lateralmente. Sendo assim, a sensação de um espaço no interior da parede se apaga. Agora, a 

parede tornou-se vazia, e o espaço aberto encontrava-se apenas à frente do espectador, que se 

situa no interior do quadro. A obra torna-se rala, esvaziando o conteúdo e o tema do quadro. 

Tendo isto em vista, era preciso criar um contexto para as obras, pois este supriria o conteúdo. 

O contexto criado pelos vanguardistas era a cidade, pois a arte moderna necessitava do 

movimento e da modernidade vinculada a ela. Passava-se a trazer às galerias objetos que 

remetessem ao contexto urbano. Objetos industriais passavam para o âmbito das galerias, 

apresentando-se tanto através de colagens como materialmente, como no caso da obra A 

Fonte, de Marcel Duchamp, que é, na verdade, a apropriação de um urinol, agora destacado 

do contexto para o qual foi fabricado.  

 

FIGURA 09: DUCHAMP, Marcel. A Fonte. 1917 . Ready-made: urinol de porcelana; 23,5 X 18 cm, 60 cm de 
altura. Coleção Particular de Arturo Schwarz, Milão. 
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Na Europa, esta nova concepção sobre o que se deveria expor nos museus não foi 

bem aceita, mas nos Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial esta visão leva à criação 

do Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA). Fundado em 1929, o MoMA se 

diferenciava dos museus europeus tanto pela sua estrutura quanto pelo conteúdo de seu 

acervo. Ao contrário das instituições européias, o MoMA optou por uma arquitetura livre de 

interferências decorativas e arquitetônicas, criando um espaço neutro e purista 111. Em relação 

ao seu acervo, o Museu abriu espaço, desde 1936, para novas formas de arte, como fotografia, 

cinema, além de formas de artes consideradas menos elevadas, como arquitetura e teatro. 

Apesar de já na década de 1930 privilegiar novas expressões artísticas, o Museu de 

Arte Moderna de Nova York 

emoldura-se no conceito do cubo branco e, como tal, requer do espectador uma 
atitude passiva, contemplativa, quase ritualística, que privilegia uma experimentação 
perceptiva museográfica subordinada à linearidade histórica. 112 

Essa “exigência” ao espectador do MoMA origina-se na própria organização da 

instituição, que se tornava um “museu-negócio”. No contexto de seu desenvolvimento, os 

Estados Unidos passavam por uma expansão do capitalismo industrial, e a indústria cultural e 

de massa se aqueciam. Ampliar o número de visitantes era essencial para o sucesso nos 

negócios do MoMA. Nessa lógica, proporcionar ao espectador um espaço em que o visitante 

poderia apenas contemplar as obras, sem que fossem necessários vastos conhecimentos da 

cultura erudita, representava expandir o público alvo do museu, tornando-se mais próximo do 

público médio, visto que além da arte moderna, o museu expunha expressões artísticas mais 

próximas ao cotidiano e à cultura de mercado. O Museu de Arte Moderna de Nova York, 

portanto, “deixou uma lógica museal capaz de conciliar a máquina empresarial museológica 

com a tradição clássica dos ensinamentos modernos” 113. Ele passou a ser uma importante 

referência para outros museus fundados ao redor do mundo após a Segunda Guerra, mas sua 

museografia não foi a única inovadora. 

Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa iniciava um processo de reconstrução e 

revitalização das cidades atingidas pela guerra. Os museus eram uma parte importante para a 

renovação dos centros urbanos, e a instituição deveria integrar-se à cidade. Essa visão parte 

do ICON (Conselho Internacional dos Museus), órgão ligado à UNESCO, que defendia o 

papel fundamental dos museus para a difusão do conhecimento através das ações didáticas e 

                                                           
111 CASTILLO, Sonia Salcedo del., op.cit., p. 117. 
112 Idem, p. 118. 
113 Idem, p. 120. 
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formadoras 114. Acreditava-se que só através da elevação da cultura dos povos é que a paz 

seria alcançada. As ideias sobre as funções dos museus no pós-guerra baseavam-se nos 

modelos de museus modernos. Sendo assim, como vimos antes, os museus deveriam integrar-

se à cidade, seu acervo deveria possibilitar a compreensão da história da arte, logo ajudando 

na educação moral dos cidadãos115. A museografia do museu moderno aproximaria o 

observador da obra, e levaria em consideração a unidade das artes e como uma se vincula às 

outras. O principal desafio dos museus tradicionais era a adaptação à esses novos preceitos. 

Como renovar prédios históricos que abrigavam os museus? 

A museografia italiana criou uma solução para o problema: o museu interno. Neste 

novo conceito de museu, a renovação arquitetônica seria posta de lado em favor da renovação 

interna das instituições, principalmente por soluções interessantes na exposição do acervo. 

Essa concepção exerce grande influência na organização espacial do MASP. 

 

4.2. Museografia e expografia do MASP 

A inspiração italiana na expografia do MASP vem do diretor do museu, Pietro Maria 

Bardi. Ainda na Itália, Bardi conheceu o arquiteto suíço Le Corbusier, um grande defensor 

das renovações dos museus. Segundo Le Corbusier, a industrialização mudou o papel da arte 

na sociedade, e a mudança no estatuto da arte interferiu na organização dos museus.  

A idéia de conservação e documentação de documentos e objetos nos museus 
deveria ser ampliada pela informação que possibilitaria ao visitante compreender os 
objetos expostos sob todos os aspectos, das suas características visuais ao seu todo. 
116 

Os museus deveriam, portanto, abrigar todas as expressões da atividade humana, 

inserindo a arte no cotidiano. Além do contato com expoentes que pensavam na renovação 

dos museus, Bardi tinha tido a experiência de dirigir a Galleria di Roma, em 1930, em pleno 

regime fascista. Neste período, o italiano havia sido adepto da arquitetura racionalista, 

organizando, assim, exposições e mostras sobre arquitetura moderna e objetos industriais 117. 

Para Bardi, tudo que saía da natureza e se transformava em objeto era arte, pois esta seria 

resultado da atividade humana 118. A museografia italiana era, portanto, pragmática e neutra, 

buscava o envolvimento e a participação dos visitantes, resultando em uma ação populista. Os 
                                                           
114 CANAS, Adriano T. op.cit., p.10. 
115 Idem, p. 11. 
116 Idem, p.17. 
117 Idem, p.18. 
118 LOBÃO, Luna. op.cit., p. 259. 
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museus apresentavam, também, uma preocupação cívica, pois era através da arte que se 

formaria os cidadãos 119.  

Havia ainda a discussão sobre o papel da arquitetura na renovação dos museus. 

Como parte importante para a renovação dos centros urbanos, a arquitetura dessas instituições 

deveria representar a sua época de produção, e uma moral à comunidade, ajudando na 

educação da população 120.  

O Museu de Arte de São Paulo adentra nessas discussões a partir de Pietro Maria 

Bardi e Lina Bo Bardi 121, que viam na expografia italiana o modelo que melhor se adequaria 

às condições das instalações do MASP, de 1947 a 1967. A primeira sede do MASP ficava 

situada no primeiro andar do edifício dos Diários Associados. O edifício não foi projetado 

para abrigar um museu, portanto, mexer na arquitetura externa era impensável. Organizar a 

arquitetura interna passou a ser fundamental para tornar o MASP em um museu interno. 

Segundo Canas, o Museu de Arte de São Paulo foi organizado espacialmente de duas 

maneiras: de 1947 a 1950, período em que o edifício ainda se encontrava em construção, e de 

1950 a 1967, em que o museu ocupava mais um andar após o fim das obras 122.  

No período de 1947 a 1950, o Museu era composto por uma sala para o acervo, duas 

salas para exposições periódicas e didáticas e um auditório para cursos e palestras. Os quadros 

eram instalados em braços metálicos presos a tubos fixos entre o teto e o chão, isto para evitar 

o contato com as paredes úmidas do edifício ainda em reforma. Eles eram dispostos ao logo 

da sala do acervo sem seguir uma cronologia, nem sendo agrupados em estilos. As salas do 

museu não dispunham de luz natural, e por isso optou-se pelo uso de luz fluorescente, que 

apesar de distorcer as cores, permitia homogeneidade 123. Na área legada às exposições 

didáticas e periódicas, eram utilizados painéis de vidro e tubos de alumínio, onde as pranchas 

eram expostas. Para a vitrine das formas, vitrines de vidro. 

                                                           
119 MIYOSHI, Alexandre, op.cit., p. 456. 
120 CANAS, Adriano T., op.cit.,p.33. 
121 Lina Bo Bardi (1914-1992) arquiteta modernista italiana que veio para o Brasil em 1946, e que ficou 
responsável pela organização do espaço do MASP. Foi um importante expoente do Design e da Arquitetura 
Moderna no Brasil. 
122 CANAS, Adriano, op.cit., p. 88. 
123 MIYOSHI, Alexandre, op.cit., p.448 
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FIGURA 10: A Pinacoteca do MASP em 1947. (Fonte: BARDI, P. M. 40 anos de MASP. Crefisul, 1986, p.17) 

  

FIGURA 11: (esq.) Prancha constituinte da Exposição Didática inagurada em 1947. FIGURA 12: (dir.) 
Objetos expostos na inaguração da Vitirna das Formas. (Fonte: BARDI, P. M. 40 anos de MASP. Crefisul, 

1986, p.21) 

 

No segundo momento, de 1950 até 1967, ano em que se transfere para a sede da 

Avenida Paulista, o MASP era composto por dois andares do edifício dos Diários Associados. 

O primeiro concentrava os cursos e mostras temporárias de jovens artistas e no segundo 

andar, a pinacoteca e mostras temporárias de artistas renomados. Os quadros, a partir desse 

momento, eram expostos em painéis de placas de madeira situados ao longo da sala, criando, 

assim, um fundo para os quadros e proporcionando um aumento na área de circulação no 

espaço 124. Segundo Bardi, a museografia do museu era resultado conjunto de sua estrutura 

física e de suas atividades. 

                                                           
124 Ibidem, p. 453. 
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FIGURA 13: Pinacoteca instalada no segundo andar do MASP. (Fonte: 
http://vejasp.abril.com.br/materia/historia-imagens-mostra-fotojornalismo-revista-cruzeiro). 

 

A organização museográfica do MASP não pretendia, portanto, conservar obras de 

arte. Posicionava-se contra o museu contemplativo, o cubo-branco. O MASP desejava se 

inserir na cidade, fazer parte dela, e pensar a arte espacial e temporalmente, ao contrário dos 

museus tradicionais, que tornam a obra atemporal e à afasta do presente 125, sendo assim, a 

concepção de museu defendida por Bardi aproximava-se da noção de centros culturais e 

educacionais. A função didática não se fixou apenas no plano teórico dos cursos, mas também 

no plano prático. O MASP era organizado de forma que permitisse aos alunos do Instituto de 

Arte Contemporânea o contato direto com as expressões artísticas desenvolvidas nos cursos, 

promovendo exposições de cartazes publicitários e objetos de design, por exemplo. 

Para percebermos a relação entre o espaço e a obra na constituição da função didática 

do Museu de Arte de São Paulo, analisaremos a obra Rosa e Azul inserida no espaço do 

museu na antiga sede na Avenida Sete de Abril, entre os anos de 1952, quando a obra integra 

ao acervo, até o ano de 1967, quando o Museu transfere-se para a sede na Avenida Paulista. 

 

4.3. Rosa e Azul exposta 

Ao longo do capítulo discutimos sobre o papel do espaço e do local onde as obras 

são expostas para a interpretação das mesmas pelo observador, e como a forma de expor 

                                                           
125 MCEVILLEY, Thomas. Introdução. In: O’DOHERTY, Brian, op.cit., p. XVI. 



59 

 

também carrega ideais da própria instituição museal. A partir do exemplo de análise de 

Marize Malta, no artigo Picasso na parede 126, pensaremos sobre Rosa e Azul nas 

dependências do MASP. 

Malta analisa o trajeto, os locais em que a obra Le demoiselles d’Avignon foi 

pendurada, ou seja, exposta. O quadro foi exposto em quatro espaços diversos: no ateliê de 

Picasso, em casas e estúdios, em galeria, e no Museu de Arte Moderna de Nova York. 

Segundo a autora, os locais ocupados pelas obras e as formas nas quais são expostas 

influenciam na validação do objeto e na sua percepção pelo observador. Por exemplo, os 

quadros expostos na 1ª Exposição Impressionista não foram validados pelo público, pois só 

poderiam ser considerados como arte se fossem expostos nos Salões de Paris, bem como no 

caso da percepção das obras. Na exposição Impressionista, o número de quadros exibidos era 

menor que o número de obras expostas nos Salões. Poderíamos nos perguntar: o público seria 

capaz de perceber as obras impressionistas se elas fossem expostas em meio da quantidade de 

obras do Salão? 

Levando isso em conta, a questão da validação e da percepção, Malta defende que ao 

se modificar o local da obra, seu sentido se modifica. Tomemos dois espaços no caso do 

quadro de Picasso, o ateliê do pintor e o MoMA. No ateliê, a percepção da obra era apenas a 

do artista e eventuais visitantes do ateliê, e esta influenciava na produção do quadro, pois foi 

submetida a modificações até sua finalização. Malta comenta o processo de produção e 

insatisfação do pintor em relação à sua obra. Já no MoMA, o status de Le demoiselles 

d’Avignon foi modificado por influência da própria instituição. O MoMA considerava, e 

considera ainda, a obra de Picasso como o ponto inicial da Arte Moderna, o que produziu na 

obra um sentido de importância histórica e artística. A forma de expor a obra também 

promoveu uma mudança em relação ao público, pois o modelo de expografia do cubo-branco 

desejava, como resultado, a aproximação entre público médio e a Arte Moderna. As paredes 

do museu servem, portanto, como barreira para o mundo exterior, criando uma aura de 

transcendência em relação a obra. Sendo assim, “os museus procuram moldar experiências, 

atuando na percepção, comportamento e juízo estético do espectador, buscando uma 

hegemonia no modo de olhar e encarar a obra de arte” 127. 

As paredes são fundamentais para entender sobre o pensamento a respeito da arte em 

determinados períodos. Seguindo esta análise, como podemos pensar no caso do MASP, cujo 
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 MALTA, Marise. Picasso na parede: por uma história da experiência visual conforme lugares. In: FREITAS, 
A.; KAMINSKI, R. História e arte. São Paulo: Intermeios, 2013, p.111-127. 
127 Idem, p. 114. 
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acervo era exposto em tubos de metal e em painéis de madeira? Para entender a escolha 

diferenciada na forma de expor devemos levar em consideração o que já vem sido trabalhado 

ao longo desse capítulo, a função didática do museu. 

Rosa e Azul integrou o acervo do MASP em 1952, voltando a ser exposta no Museu 

em 1958, após retornar do Tour Internacional do Acervo do MASP, que passou por países da 

Europa e os Estados Unidos. Portanto, a obra foi exposta em três momentos diversos entre 

1952 e 1967. De 1952 a 1953, ainda uma obra nova no acervo; nos museus internacionais 

entre 1953 e 1958; e o terceiro momento, de 1958 a 1967, quando retorna à sede do MASP.   

Durante seu primeiro ano no Museu, a obra foi exposta nos painéis de madeira, sem 

ser colocada ao lado de obras de outros impressionistas, pois a disposição do acervo não 

seguia uma ordem cronológica e não havia hierarquia entre as obras. Era dado aos visitantes 

apenas informações sobre a obra, data de produção e nome do autor, pois, segundo Bardi, 

essas informações não intervinham no juízo crítico do observador, que deveria interpretar 

cada obra exposta por si só 128.  

Canas traz uma questão interessante, em sua análise sobre a organização das 

Exposições Didáticas. Uma das preocupações de Bardi era a democratização das artes, 

alcançando um maior número de pessoas. No entanto, esse objetivo só seria alcançado com a 

aproximação do público com o museu, ou seja, retirando a aura da arte, que, segundo Canas, 

foi através da fotografia 129. Não podemos nos perguntar, ou supor, que ao retirar as obras da 

parede e as colocando em simples tubos de metal, o aspecto erudito e tradicional da obra não 

se perde, facilitando a aproximação com um público com menos conhecimento artístico?  

O MASP dizia em seu discurso que as informações dispostas nas exposições eram 

suficientes para que o próprio observador criasse seus valores sobre arte, sem a interferência 

crítica do curador, visto que o Museu tinha um perfil didático, e desejava formar um público 

conhecedor de arte. Pergunta-se, no entanto, se seria possível que, com apenas a data, o nome 

do autor e as informações sobre a obra, o público não especializado em arte conseguisse 

desenvolver seus próprios valores sobre arte. Para pensar um pouco sobre esta questão, traz-se 

à pauta a atual exposição na qual se encontra a obra Rosa e Azul. Acredita-se que é 

interessante contrapor essas duas formas diversas de expografia dentro da mesma instituição, 

mesmo que fora do recorte temporal proposto por essa monografia, a fim de relativizar a 

questão da formação de um público conhecedor de arte. 
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129 Idem, p.80 
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A exposição Romantismo: a arte do entusiasmo (2013) reúne obras do acervo 

permanente do MASP, e pretende mostrar a presença de elementos do Romantismo, 

desenvolvido entre o século XVIII e a segunda metade do século XIX, em obras de períodos 

anteriores e posteriores a essa escola artística. As obras não seguem uma ordem cronológica, e 

sim uma classificação por temas. Ao pretender “mostrar” ao visitante aspectos semelhantes ao 

do estilo romântico em outros períodos da História da Arte, a exposição pode levar o 

espectador à contemplação das obras, já guiado por uma leitura ou interpretação prévia, que é 

a do curador. No entanto, acredita-se que mesmo levando a uma atitude contemplativa, o 

espectador consegue uma gama maior de informações sobre o que se produziu ao longo da 

História da Arte, como por exemplo, os gêneros e temas mais comuns da produção artística. 

Portanto, podemos considerar que a forma imparcial e sem interferência de exposição 

realizada na primeira sede do MASP possibilitaria que a arte não fosse hierarquizada pelos 

visitantes, pois não as classificava por estilo, mas também não conseguiria alcançar, sozinha, 

o objetivo de formar um público conhecedor de arte proposto pelo Museu, visto que não dava 

maiores subsídios para que o espectador percebesse aspectos importantes da História da Arte. 

O segundo momento de exposição da obra segue de 1953 a 1958, quando algumas 

obras do acervo foram escolhidas para fazer parte do Tour Internacional do acervo do MASP, 

na Europa e nos Estados Unidos. O convite foi feito por indicação de Germain Bazin, do 

Museu do Louvre, e logo foi feito por outros museus, sendo eles: Palais des Beaux-Arts, em 

Bruxelas; Centraal Museum, em Utrecht; Kunstmuseum, em Berna; Tate Gallery, em 

Londres; Kunsthalle, em Dusseldorf; Palazzo Reale, em Milão; Metropolitan Museu, Nova 

York; e o Toledo Museum of Art, em Ohio.  

No ano de 1953, surgiam boatos na imprensa brasileira de que as obras adquiridas 

pelo MASP eram falsas, pois não se acreditava que o acervo do Museu pudesse ser 

constituído por obras importantes em tão pouco tempo. O convite para expor as obras na 

França, e em seguida em outros museus, seria, também, uma forma de desmentir tais boatos. 

Em carta enviada ao Banco do Brasil, Flávio Motta, diretor interino do MASP, pede licença 

para exportar 42 obras do acervo para Paris, que deveriam ser expostas no Museu 

L’Orangerie. Explicava, nesta carta, a importância da situação, pois aquela seria a primeira 

vez que um museu das Américas era convidado à expor suas obras em museus da Europa, 

sendo um evento “muito grande para o nosso país que alcança agora renome internacional no 

campo das artes” 130. 

                                                           
130 MOTTA, Flávio. Carta enviada ao Banco do Brasil pedindo liberação para a exportação de obras do 
MASP para a Europa, 01 de abril de 1953. Arquivo História do MASP, da Biblioteca do MASP. 
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Entre as obras escolhidas estava Rosa e Azul. Pergunta-se, no entanto, por que esta 

obra? Em 1988, Bardi comenta, em depoimento para a edição brasileira do livro escrito pelo 

filho de Renoir, que ao fazer suas pesquisas sobre quais seriam as melhores compras para 

integrar o acervo do MASP, notou que as obras de Renoir eram pouco valorizadas no 

mercado de arte em relação às de outros Impressionistas, sendo assim, realizou-se a compra 

de 12 telas e uma escultura do pintor, que poderiam ser trocadas por outras obras com outros 

museus, quando estas fossem valorizadas 131. Vimos no capítulo anterior, no entanto, que a 

obra foi comprada por 120 mil dólares, constituindo uma das compras mais caras em 

comparação a obras de pintores do mesmo período. Podemos pensar que Rosa e Azul era mais 

valorizada em relação a outras obras de Renoir, e ao ser escolhida como uma das obras do 

Tour Internacional, ajudou a divulgar e a consagrar outras produções do pintor. A obra 

chamou a atenção do público durante o Tour. O Jornal, de 1953, comenta a inauguração da 

exposição no L’Orangerie, em Paris, na presença do Presidente francês, Vincent Auriol e a 

primeira-dama. Segundo a reportagem, o casal passou um longo período admirando a obra 

Rosa e Azul, sendo classificada por Auriol como “uma das coisas mais belas” que já havia 

visto132. Percebe-se, no entanto, que apesar de ser uma obra mais valorizada no mercado, 

Rosa e Azul era pouco conhecida, mesmo em seu país de origem. Após retornar ao Brasil, em 

1958, Rosa e Azul torna-se conhecida internacionalmente, bem como outras obras de Renoir.  

O que representa, portanto, a relação entre obra e museu? Para refletirmos sobre esta 

questão, retomemos a análise de Malta explicitada no início deste tópico. Como foi visto no 

caso da obra de Picasso no MoMA, o quadro foi promovido como objeto de arte a ser 

valorizado a partir do momento em que integra o acervo do Museu e ao ser exposto em uma 

instituição que legitima as obras ali expostas, atribuindo a elas a noção de obra-prima, 

resultando em uma “aparência de eternidade dos valores sociais e também, nos tempos 

modernos, dos valores artísticos” 133.  

No caso de Rosa e Azul, ocorre uma mudança no sentido atribuído à obra depois que 

ela integra o acervo, bem como após o Tour Internacional. A obra foi exposta em coleções 

particulares e em galerias, após sua descoberta em 1900. Apesar de estar vinculada a estes 

espaços, seu reconhecimento como uma importante obra era pequeno, abrangendo um 

reduzido número de pessoas. Ao ser integrada ao acervo do MASP e principalmente após o 

Tour, ocorre uma mudança no status da obra, que passa a ser uma obra representativa do 

                                                           
131 ESMERALDO, Eugênia G. As obras de Renoir no MASP. In: ELUF, Lygia (org.). Renoir: o pintor da vida. 
São Paulo: MASP, 2002, p.25. 
132 O JORNAL. Auriol inaugurou ontem a exposição de l’Orangerie. 09 de outubro de 1953. Rio de Janeiro. 
133 McEVILLEY, Thomas, op. cit., p. XVIII. 
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Movimento Impressionista e da Arte Ocidental. Mas não ocorre, somente, uma mudança no 

sentido da obra. O quadro de Renoir, em conjunto com outras obras do acervo, permitiu uma 

mudança para o status do próprio Museu de Arte de São Paulo. A obra torna-se uma das 

pinturas mais populares do museu 134, ou seja, torna-se uma das mais emblemáticas e 

representativas do acervo do MASP, participando da edificação de uma maior visibilidade ao 

acervo do Museu e à própria instituição como um importante espaço museal, 

internacionalmente reconhecido.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo desta pesquisa percebemos que pensar em uma obra de arte como objeto 

repleto de historicidade, e não apenas como um retrato de uma época, é um rico caminho a ser 

tomado. Seguindo a trajetória do quadro Rosa e Azul, pudemos pensar o contexto artístico, 

social, cultural de dois momentos distintos: Paris na segunda metade do século XIX, e São 

Paulo na segunda metade do século XX. 

Ao longo do primeiro capítulo discutimos as transformações advindas com a 

modernidade na cidade de Paris, focando principalmente o ambiente artístico francês. O 

desenvolvimento do Impressionismo enquanto movimento artístico muito esteve relacionado 

com a modernidade, que proporcionou novas formas de pensar a representação do olhar do 

homem sobre o mundo através da pintura. Apesar de ser classificado como um movimento de 

ruptura com os preceitos defendidos pela Academia, percebemos que os Impressionistas ainda 

seguiam tradições artísticas, mesmo que revolucionando as técnicas da pintura, pois 

aproveitaram o que a sociedade industrial proporcionava a eles para produzir novas formas 

estéticas. Em relação a obra, levantamos duas análises, e a partir delas discutimos a questão 

da moral burguesa diante do luxo, bem como a relação de semelhança entre Rosa e Azul com 

obras tradicionais, e sua aproximação com retratos fotográficos, que começavam a se tornar 

um fenômeno de mercado. 

No segundo capítulo, exploramos a formação do Museu de Arte de São Paulo e de 

seu acervo relacionando-o com documentação referente à compra da obra. O MASP foi 

pensado por Assis Chateaubriand como uma forma de promoção de outros empreendimentos 

do empresário, mas nem por isso deixou de se articular com o desejo de modernidade que se 

constituiu no contexto brasileiro do Pós-Guerra. O MASP assumiu os ideais da burguesia 

paulista, que pretendiam atualizar a cultura brasileira, a fim de que esta se alinhasse à cultura 

dos países desenvolvidos. Ao contrário do contexto europeu, a produção cultural brasileira 

esteve muito ligada à modernidade, pois estimular a cultura era estimular o crescimento do 

país. Constatamos que as ações culturais foram organizadas por empresários brasileiros, que 

tinham empreendimentos focados tanto para a cultura erudita como para a cultura de mercado, 

pois nos anos 1950 tentava-se harmonizar os dois aspectos. Notamos, assim, que o projeto de 

cultura almejado pela burguesia paulista pretendia uma cultura que assumisse um caráter 

universal, mas ao mesmo tempo obtivesse o diferencial da comunicabilidade com o público. 

Neste sentido, percebemos que o Museu de Arte de São Paulo, assumiu a tarefa de formar um 

público conhecedor de arte através de um modelo didático de museu, que, em conjunto com o 

modelo expográfico italiano, pretendia formar, ao final, um cidadão. 
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Consideramos, também, que a própria criação do MASP por um empresário de 

mídia, e de renome internacional, permitiu que houvesse uma maior divulgação da instituição 

e do investimento em arte que a burguesia paulista se empenhava em realizar não só no país, 

como também internacionalmente. Como um museu de arte brasileiro seria convidado por 

museus importantes de outros países se não houvesse divulgação na mídia? Consideramos, 

portanto, que esta particularidade do MASP permitiu uma maior vinculação da cidade de São 

Paulo com o processo de modernização e sua inserção, no período aqui tratado, a um modelo 

de cultura estabelecido pelos países desenvolvidos.  

Percebemos, também, que o discurso assumido pelos dirigentes do MASP interferiu 

em sua organização museográfica, não divergindo da ideia de que os locais de exposição de 

arte são impregnados pelos ideais de arte que sua instituição defende. Foi verificado, ao 

analisar Rosa e Azul no espaço do MASP, que a relação entre museu e a obra é uma via de 

mão dupla, sendo que os dois elementos colaboram para a mudança de seus sentidos. A 

consagração de Rosa e Azul, e em um sentido mais amplo, do próprio Renoir, conquistada 

após o Tour Internacional do MASP, fez da obra uma das mais emblemáticas do museu. 

Ressaltamos, no entanto, que apenas uma obra que não consagra um museu, mas a presença 

de Rosa e Azul no conjunto do acervo proporcionou um maior destaque ao MASP, devido ao 

reconhecimento da notabilidade das obras do Museu pelo campo artístico. 

O MASP foi um empreendimento inovador no campo das artes no Brasil na década 

de 1950, iniciando seu processo de afirmação como importante instituição cultural. Ao se 

mudar para a sede da Avenida Paulista o Museu se afirmou, realmente, pois, em 1967, já 

havia conquistado visibilidade internacional e possuía um espaço construído para abrigar, 

especificamente, o Museu. Neste sentido, as reflexões acerca das relações entre obra e museu 

nos coloca uma questão para ser desenvolvida no futuro: em que medida o prestígio e a 

afirmação do MASP no cenário artístico atual interfere na organização museográfica de sua 

sede na Avenida Paulista?   
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