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Resumo 

 

A partir de uma ampla imersão em processos de mediação cultural 

coordenados pela área educativa dos museus: Afro-Brasil, Lasar Segall e Museu de 

Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, a pesquisa investigou diálogos 

culturais presentes nas obras de Heitor dos Prazeres e Lasar Segall e as respectivas 

sínteses de suas produções artísticas diante das trocas culturais assimétricas da 

sociedade na qual interagiram e deixaram seu legado.  Ao entrelaçar de modo 

profundo as produções artísticas de ambos com os contextos sociais envolvidos, 

estabeleceu-se pontes interdisciplinares entre as disciplinas de Educação, Arte e 

História da Cultura, como também, lançou-se mão de diversas linguagens artísticas 

para o desenvolvimento da narrativa, como: a fotografia, a pintura, a poesia, 

depoimentos pessoais dos artistas, reportagens da época, além de extensa literatura, 

que, em seu conjunto, foram tratados como relevantes documentos históricos.  Com 

base no pensamento de cultura comum de Raymond Willians que compreende a 

cultura como um processo que engendra todo um modo de vida de uma sociedade 

enquanto uma experiência sociocultural com formas de sociabilidade e também de 

resistência existente em alternativas residuais e contra hegemônicas, a análise da 

pesquisa se distanciou de qualquer padrão elitista e intelectual que separe a ideia de 

cultura de outras esferas que envolvem o conjunto de práticas humanas que são 

vividas e relacionadas com a  sociedade como um todo. Dentro desse contexto teórico, 

a investigação elegeu certos recortes da produção artística de Heitor dos Prazeres e 

Lasar Segall devido às suas contribuições no reiterado debate existente entre legado 

sociocultural e produção criativa em prol de uma sociedade que considere a 

diversidade humana e a incorporação da alteridade em sua própria dinâmica de 

construção e reconstrução.  

 

Palavras chaves: diálogos culturais; alteridade, arte, interdisciplinaridade. 

 

 

 



Abstract 

 

From a wide immersion in processes of cultural mediation coordinated by the 

educational area of the museums: Afro-Brazil, Lasar Segall and Museum of 

Contemporary Art of the University of São Paulo, the research investigated the cultural 

dialogues present in the works of Heitor dos Prazeres and Lasar Segall and the 

respective syntheses of their artistic productions against the asymmetric cultural 

exchanges of the society in which they interacted and left their legacy. By deeply 

intertwining the artistic productions of both with the social contexts involved, 

interdisciplinary bridges were established between the disciplines of Education, Art and 

History of Culture, as well as the use of various artistic languages for the development 

of the narrative, such as photography, painting, poetry, personal testimonies of the 

artists, reports of the time, and extensive literature, which, taken as a whole, were 

treated as relevant historical documents Based on the common culture thinking of 

Raymond Williams who understands culture as a process that engenders a whole way 

of life of a society as a socio-cultural experience with forms of sociability and also of 

resistance existing in residual and counter-hegemonic alternatives, the analysis of 

research has therefore distanced itself from any elitist and intellectual pattern that 

separates the idea of culture from other spheres that involve the set of human practices 

that are lived and related to society as a whole. Within this theoretical context, the 

research selected certain cuts in the artistic production of Heitor dos Prazeres and 

Lasar Segall due to their contributions in the reiterated debate between socio-cultural 

legacy and creative production in favor of a society that considers human diversity and 

the incorporation of otherness in its own dynamics of construction and reconstruction. 

 

Key words: cultural dialogues, otherness, art, interdisciplinarity. 
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Introdução 

 

Lasar Segall (1891/1957) e Heitor dos Prazeres 

(1898/1966) foram contemporâneos e protagonizaram 

experimentações estéticas e pedagógicas ao enriquecimento 

da cultura brasileira. Os dois artistas dominavam diversas 

linguagens expressivas no campo das artes e colaboraram 

com a produção de uma arte integrada a outros atores da 

cena artística como músicos, coreógrafos, compositores, etc. 

e, consequentemente, fomentaram uma sociabilidade cultural 

em que desempenharam uma liderança singular. 

Heitor dos Prazeres era um afro-brasileiro autodidata e 

seu contexto sociocultural com a influência de seu tio Hilário 

Jovino - criador dos Ranchos Carnavalescos no Rio de 

Janeiro, e, das casas das tias que frequentava, 

principalmente da Tia Ciatá, contribuiu significativamente para 

sua formação de sambista e artista plástico, bem como de 

toda a sua interação social na sociedade carioca. 

 Lasar Segall era europeu e realizou sua formação em 

plena ufania das vanguardas modernas, especialmente 

vinculado ao expressionismo. Entretanto, suas constantes 

viagens a Europa mesmo após a estadia definitiva no Brasil 

em São Paulo nunca o afastou do debate artístico mais 

contemporâneo da época. 

Esta pesquisa investiga a trajetória dos dois artistas, 

suas mutações de linguagem e o quanto elas exemplificam a 

complexidade presente em suas obras que integram valores 

socioculturais de diferentes contextos. Os artistas também 

dispõem de um rico trânsito de linguagens, o que evidencia a 

característica interdisciplinar de seus trabalhos. 
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 Alinhando-se com o pensamento do acadêmico e crítico 

Raymond Williams (1921- 1988), a pesquisa compreende que 

a cultura é tanto o legado sociocultural entre as gerações 

quanto as contemporâneas proposições criativas de uma 

sociedade.  Uma vez que, de acordo com Raymond Willians, 

(2015), as formas próprias de construção de significados 

estão disponíveis à toda sociedade e são transmitidas pelas 

instituições, conhecimento e arte por meio da aprendizagem 

e treinamento de seus integrantes. Os indivíduos, portanto, 

assimilam e, concomitantemente, testam os significados 

presentes pela sua própria experiência, deste modo, a 

sociedade comporta um dinâmico processo de construção e 

reconstrução, que se faz pelo debate contínuo entre o que há 

de compartilhamento de significado mais ordinários quanto a 

devolutiva de pensamentos e experiências mais refinadas de 

seus indivíduos. Dentre essa visão, portanto, não é possível 

se imaginar que há hierarquia entre produções culturais, pois 

a produção artística é pertencente a toda uma sociedade, em 

que a formação e aprendizagem se dá através de diversas 

instituições sociais, como também, são disponibilizados à 

sociedade a criatividade e os esforços individuais que 

atualizam os significados sociais existentes. 

 Raymond Williams aproxima o seu pensamento da 

antropologia ao compreender a cultura como um processo 

que engendra todo um modo de vida. Ao considerar a cultura 

como ordinária, o autor invalida qualquer premissa 

conservadora de apreciar a produção cultural como resultado 

de uma classe cultivada de pessoas ou mesmo a ideia 

individualista do gênio criador, excepcional, separado da vida 

e de todo conjunto de práticas sociais. Para Williams, a cultura 
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é fruto da experiência e também representa formas de 

sociabilidade e resistência. 

 Segundo, Carlos Eduardo Amaral Paiva, (2014) 

Raymond Williams considera que as formas populares e de 

organização de movimentos sociais são embasadas na 

solidariedade como formas de resistência e se apresentam 

como alternativas residuais e contra hegemônicas para a 

formação de uma cultura comum. Entretanto, uma cultura 

comum não significa uma cultura homogênea pois, de acordo 

com Raymond Williams, ao se garantir formação educacional 

comum a todos a heterogeneidade além de bem-vinda 

também é incentivada e, enfatiza que: a criatividade é comum 

a todos e que “nenhuma cultura dominante, nunca, na 

realidade inclui ou esgota toda a prática humana, toda a 

energia humana e toda intenção humana” (WILLIAMS apud 

PAIVA, 2014, p. 98). 

 O crítico Stuart Hall (1932-2014), ao destacar o 

pensamento e contribuição de Raymond Williams, afirma:  

 

A concepção de cultura é, em si mesma, socializada e 
democratizada. Não consiste mais na soma de o “melhor 
que foi pensado e dito”, considerado como os ápices de 
uma civilização plenamente realizada – aquele ideal de 
perfeição para o qual, num sentido antigo, todos 
aspiravam. Mesmo a “arte” –designada anteriormente 
como uma posição de privilégio, uma pedra-de-toque dos 
mais valores da civilização – é agora redefinida como 
apenas uma forma especial de processo social geral: o 
dar e tomar significados e o lento desenvolvimento de 
significados comuns, isto é, uma cultura comum, neste 
sentido especial, “é ordinária”(...)Se as descrições mais 
sublimes e refinadas das obras literárias também fazem 
“parte do processo geral que cria convenções e 
instituições, pelos quais os significados a que se atribui 
valor são compartilhados e ativados”, então não existe 
nenhum modo que este processo pode ser desvinculado, 
distinguido e isolado de outras práticas que formam o 
processo histórico. (HALL, 2013, p.147-148). 
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Stuart Hall, (2013), enfatiza que a cultura está 

perpassada por todas as práticas culturais e se constituiu pelo 

inter-relacionamento das mesmas. De acordo com Stuart Hall, 

analisar a cultura é, portanto, desvendar o complexo jogo 

desses relacionamentos, que começa com a descoberta de 

padrões de organização, ou seja, formas características da 

energia humana que podem se manifestar tanto como “formas 

reveladoras de si mesmas – “dentro de identidades e 

correspondências inesperadas”, como em “descontinuidades 

de tipos inesperados – dentro ou subjacente a todas as 

demais práticas” (HALL, 2013, p.149).  

 

A análise da cultura é, portanto, “a tentativa de descobrir 
a natureza da organização que forma o complexo desses 
relacionamentos. Começa com a “descoberta de padrões 
característicos”. Iremos descobri-los não na arte, 
produção, comércio, política, criação de filhos, tratados 
como atividades isoladas, mas através do “estudo da 
organização geral em um caso particular”. Analiticamente, 
é necessário estudar “as relações entre esses padrões”. 
O propósito de análise é entender como as inter-relações 
de todas essas práticas e padrões são vividos e 
experimentados como um todo em um dado período: esse 
é sua “estrutura de experiência” (HALL, 2013, p.136). 

 A contribuição dos Estudos Culturais é significativa para 

a superação de ultrapassadas formas de se pensar cultura 

enquanto um campo das ideias maiores, entendidas como 

erudição e que são distintas da cultura popular. A análise da 

cultura deve se afastar de todo padrão elitista e intelectual que 

separa a ideia de cultura de outras esferas que envolvem o 

conjunto das práticas humanas que são vividas e 

relacionadas com a sociedade como um todo.  

A partir dos Estudos Culturais, a pesquisa visa 

evidenciar a diversidade de produção cultural presente em 

uma sociedade, os distintos modos de vida de um povo, o 
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legado ofertado por gerações, e a disponibilidade de 

proposições criativas individuais à esta cultura que é comum 

a todos. Deste modo, tem-se todo o cuidado de evitar 

qualquer sobrevalorização entre o que é conhecimento 

ordinário e erudição, e, para melhor exemplificar essa 

premissa, elegeu Heitor dos Prazeres e Lasar Segall, uma vez 

que as suas obras ilustram a assimilação e entrelaçamento 

de contextos socioculturais contrastantes. Os artistas, 

sintetizam em suas obras todo um contexto sociocultural de 

formação que é preservado além de realizar novas sínteses 

com a alteridade.   

Heitor dos Prazeres concebeu sua arte sem perder de 

vista a sua herança africana ao contracenar com um projeto 

de modernidade assentado em valores europeus que excluía 

os afrodescendentes. Heitor dos Prazeres, foi um artista que 

viabilizou “pontes” entre a intelectualidade brasileira e as 

tradições afro-brasileiras. Nas primeiras décadas do século 

XX, o contexto cultural brasileiro enfrentava o desafio da 

questão da identidade nacional, o tema se voltou para o negro 

e aspectos da cultura afro-brasileira foram valorizados. 

Através de Heitor dos Prazeres vários artistas puderam 

conhecer de perto a cultura afro-brasileira dos candomblés, 

sambas e outros territórios. Heitor, era amigo próximo de 

Carlos Drummond de Andrade, Jorge Amado, Augusto 

Rodrigues, Carlos Cavalcanti, Clarival do Prado Valladares, 

Rubem Braga, entre outros.  

Entretanto, Lasar Segall era judeu russo. A comunidade 

judaica sofreu imensas perseguições dentro do Império 
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Czarista, como os pogroms1 no que resultou em uma grande 

diáspora russa2. Segall assimilou em sua poética o olhar 

atento aos excluídos e às pessoas que não tem um lugar no 

mundo, no Brasil se identificou com o negro, tanto em sua 

condição humana, quanto diante da escolha pela linguagem 

expressionista, que via no negro, o homem primitivo, puro e 

cordial de outrora. Lasar Segall, também absorveu mutações 

de linguagem em solo brasileiro sem, entretanto, abrir mão de 

sua arte humanista e expressionista. 

Sobre Heitor dos Prazeres, o poeta Carlos Drummond 

de Andrade (1902-1987) afirmou muito bem:  

 

Toda a vivacidade e delicadeza de elementos originais do 
negro se preservou nele, em contato com formas culturais 
diversas; e sem choque, mas sem renúncia ao que ele 
tinha de melhor em sua ancestralidade” (ANDRADE, 
apud, D´AVILA, 2009, pg. 51),  

Enquanto a respeito de Lasar Segall, o crítico Lourival 

Gomes Machado comentou:   

 

(...). Ora, nele a revolta jamais se consumiu na agitação 
desordenada ou na insolência da provocação, pois a sua 
rebeldia era, antes de tudo, um reclamo fiel a si mesmo 

                                                           
1 Pogrom-  a palavra é de origem russa, formada a pelo prefixo pô, inteiramente, e gromiti, destruir. Pogroms são 
movimentos populares antissemitas com pilhagem e assassinatos. Disponível em:< https://www.infopedia.pt/$pogrom>. 
Acessado em 09/12/2017.  
2 Devido à forte religiosidade dos judeus, a igreja russo-ortodoxa incorporou um virulento antissemitismo. A 

ideologia imperial bizantina era alinhada com as crenças da igreja. Durante o governo de Ivan IV (1530-84), o 

terrível, por exemplo, os judeus foram expulsos de todo o território russo, o que marcou uma massiva presença de 

judeus na Polônia, Lituânia e Ucrânia. A Czarina Catarina II, em 1794, determinou o confinamento dos judeus em 

“Zona de Residência”, os judeus não tinham permissão de circular no restante da Rússia, como os demais 

estrangeiros, esse confinamento foi caracterizado por vários vilarejos, conhecidos como Shtetls e se estendeu até 

1917. Durante o governo de Nicolau II (1895-1918), último da dinastia dos Romanovs, pogroms foram incentivados. 

Em outubro de 1905, 660 comunidades judaicas foram atacadas. E, entre 1881 e 1914, 2,5 milhões de judeus 

deixaram a Rússia, muitos deles se estabeleceram nos Estados Unidos da América. Disponível em: < 

http://www.morasha.com.br/comunidades-da-diaspora-1/a-russia-czarista-e-os-judeus.html>. Acessado em: 
17/11/2017. 

https://www.infopedia.pt/$pogrom
http://www.morasha.com.br/comunidades-da-diaspora-1/a-russia-czarista-e-os-judeus.html
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contra a disciplina deformadora de todas as regras, de 
todos os programas estabelecidos, de todos os dogmas, 
à exceção do dogma da auto realização do homem como 
índice renovado da constante cristalização da 
independência do homem e da justiça necessária. É 
nesse forjar-se a si mesmo, (...) o pintor foi não um 
revoltado, mas um autêntico revolucionário (MACHADO, 
in, MILLER, 1982, p. 83) 

Lourival Machado, também enfatizou a coerência de 

Segall, que nunca se afastou de sua diretriz constante no 

humano, e afirma:  

 

(...). Nas mulheres desgraçadas, na paisagem, nas 
mulheres felizes encontrou um sofrimento surdo, uma 
quieta calma, uma beleza mansa, que não eram de Vilma 
ou de Campos do Jordão, nem de Dresden ou de Mangue, 
nem de São Paulo, nem mesmo, quem sabe, do mundo 
inteiro, porque eram, sim, o seu sofrimento dolorido, seu 
pacífico bucolismo, seu lirismo em tom menor. Não captou 
o Brasil, como tantas vezes se disse. Reconheceu-se 
nele. Quem estranhará que, como se o Brasil o esperasse, 
acontece-se ser ele o pintor do fervilhar da prostituição 
portuária do Rio, ou dos pinheiros altos da montanha 
paulista. (MACHADO, in, MILLER, 1982, p. 85) 

Heitor dos Prazeres e Lasar Segall, portanto, 

preservaram significativos valores de formação cultural em 

suas obras que ilustram a complexidade de contextos 

assimétricos que uma sociedade processa em sua 

diversidade de aprendizagens, de lugares e de modos de 

vida. Ambos, reiteraram o rico debate entre legado e  

produção criativa em prol de uma sociedade que considere a 

diversidade humana e a incorporação da alteridade em sua 

própria dinâmica de construção e reconstrução.  

Ao investigar a contribuição dos dois artistas na 

produção cultural brasileira, a pesquisa visa destacar: 

 A multiplicidade de linguagens que os dois 

artistas dominavam e o quanto suas obras 

contribuíram para um trabalho interdisciplinar 

entre as artes. 
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 A construção de uma análise das obras que 

considere tanto os valores estéticos quanto os 

socioculturais, sem dissociar, portanto, forma 

de conteúdo. 

 O tema da alteridade, tão necessário para uma 

sociedade global de hoje, em que, 

constantemente, se realizam trocas culturais 

de diferentes e múltiplos contextos. 

A pesquisa tem como objeto de estudo determinados 

recortes da produção artística de Heitor dos Prazeres e Lasar 

Segall, que foram selecionados em virtude de suas obras 

comunicarem aspectos singulares do contexto cultural da 

sociedade brasileira de determinada época. Para tanto, a 

metodologia da pesquisa é de natureza qualitativa e apoia-se 

em pensadores a partir da perspectiva interacionista como 

George Hebert Mead e Hebert Blumer. 

A pesquisa qualitativa compreende que, tudo o que 

existe, tanto materialmente quanto abstratamente, depende 

de como as pessoas percebem e interpretam, deste modo, 

em termos de pesquisa é muito válido utilizar-se de métodos 

como os estudos de casos, as histórias de vida, as biografias, 

e tantos outros, que elucidam o quanto cada vida pode ser 

expressão de uma sociedade maior.  

Dentro deste contexto, sob a perspectiva interacionista, 

é de fundamental importância analisar a interação social a 

partir da concepção dos atores sociais, ou seja, como eles 

enxergam o seu mundo e constroem suas ações, portanto, 

neste entender metodológico, o estudo de uma sociedade 

deve ser considerado a partir da perspectiva de seus 

membros. 
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Para Mead, o sujeito é um ser ativo com capacidade 

reflexiva que elege as experiências ao mesmo tempo que é 

determinado pelas experiências de interação social. Mirian 

Goldenberg, ressalta:  

 

Para Mead, a associação humana surge apenas quando 
cada indivíduo percebe a intenção dos atos dos outros e, 
então, constrói sua própria resposta em função desta 
intenção. Tais intenções são transmitidas por meio de 
gestos que se tornam simbólicos, ou seja, passíveis de 
serem interpretados. A sociedade humana se funda em 
sentidos compartilhados sob a forma de compreensões e 
expectativas comuns. O componente significativo de um 
ato acontece através do role-taking: o indivíduo deve se 
colocar no lugar do outro. Ao afirmar que um indivíduo 
possuí um self, Mead enfatiza que, da mesma forma que 
interage socialmente com os outros indivíduos, ele 
interage consigo mesmo. O self representa o outro 
incorporado ao indivíduo. É formado através das 
definições feitas por outros que servirão de referencial 
para que o indivíduo possa se ver a si mesmo. 
(GOLDENBERG, 2005, pp.26-27). 

A vida social é, portanto, simbólica, os indivíduos 

interagem através de suas atividades e produzem significados 

que são compartilhados. O idioma é uma ferramenta de suma 

importância, pois é através dele que os conhecimentos são 

transmitidos e o desenvolvimento humano se realiza.  

Ao nascer, quando um indivíduo vem ao mundo, o 

mesmo já está inserido em uma interação social, todos, sem 

exceção, passam por um processo de socialização e de 

condicionamento. Todavia, o homem tem a liberdade de 

analisar seu contexto e criar respostas de acordo com a sua 

singularidade. Diante de uma situação presente, pode, por 

exemplo, escolher um caminho novo, ou, outro pautado em 

experiências passadas. Por outro lado, o homem pode 

planejar o futuro, analisando o contexto social e as interações 

dele resultantes.  
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De acordo com o cientista social Carlos Gadea, (2013), 

o Interacionismo Simbólico alinha-se com os Estudos Sociais 

pelo enfoque contextual. As duas vertentes consideram que:  

 

(...) o contexto é um emaranhado e entrelaçamentos de 
relações específicas que emergem uma prática social (...), 
a cultura, compreendida como prática social, encontra-se 
numa sequencialidade de interações e símbolos que 
fazem parte de uma realidade social nomeada e 
classificada, em que as funções das pessoas tem algum 
significado. Através da interação se experimenta a 
maneira de classificar o mundo e a maneira que se espera 
que o indivíduo se comporte nele: a capacidade de 
pensamento, por exemplo, parece estar moldada pela 
interação social, sendo através dela que as pessoas 
aprendem os significados e os símbolos que permitem 
atuar e interagir. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S
0102-69922013000200004>. Acessado em 18/11/2017. 

 Carlos Gadea, esclarece que no Interacionismo 

Simbólico a concepção da realidade pressupõe que “todos 

somos fragmentos”, portanto, o conhecimento adquirido 

também é fragmentário. Nesta perspectiva, o Interacionismo 

se distancia de qualquer visão determinista da sociedade, 

pois o importante a se considerar é a interação social e as 

formas de sociabilidades consequentes e aquilo que pode ser 

vital para um indivíduo implica necessariamente a “presença” 

do outro. Outro aspecto relevante que Gadea destaca é que 

o modo como os indivíduos interpretam os símbolos é variável 

de acordo com a perspectiva situacional. Ao abordar essa 

premissa faz referência aos pensadores Goffman e Schultz.  

 

Goffman adverte, na maioria das "situações" sociais 
acontece uma multiplicidade de coisas diferentes de 
maneira simultânea. A caracterização do mesmo 
acontecimento pode ser diferente entre as pessoas 
envolvidas, ao depender do papel desempenhado numa 
tarefa que pode lhe proporcionar um julgamento de 
valores específico e diferente à de outra pessoa. Uma 
"situação", entendida também como uma maneira de 
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organização da experiência, se relaciona não só com um 
indivíduo que isoladamente outorga significados a um 
acontecimento, senão também a um repertório cultural 
(SCHÜTZ) Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo. 
php?script=sci_arttext&pid=S010269922013000200004. 
Acessado em 18/11/2017. 

Ao considerar que as pessoas respondem de maneiras 

diferentes em relação a uma determinada situação, 

compreende-se que os “símbolos” provenientes da interação 

social não são universais nem objetivos; apesar de que certa 

“ordem simbólica emergir da própria interação como um 

sistema de significações sociais pré-existente, cabe ao 

receptor “interpretar” a mensagem e lhe atribuir significados 

individuais e subjetivos, sem, no entanto, perder de vista às 

formas institucionais históricas em que o sujeito está inserido, 

neste aspecto, mais uma vez a teoria do Interacionismo 

Simbólico conversa com os Estudos Sociais. 

Carlos Gadea, criticamente, elucida que ambas as 

teorias, bem como a leitura “desconstrutiva”, esclarecem que 

aquele senso de existência individual interno que um sujeito 

vivencia frente a um contexto ou situação dada, não passa de 

uma “figura de linguagem”, mas, que, simultaneamente, 

também o faz perceber da complexa rede de relações sociais 

ao qual está inserido. De acordo com Gadea, Foucault alerta 

que nas “relações sociais se evidenciam formas particulares 

de “opressão”, estreitamente, ligadas às maneiras de como 

se atribuem significados às ações empreendidas” Disponível 

em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010

2> Acessado em 18/11/2017. Essa abordagem pós-

estruturalista, evidencia o quanto é importante na análise das 

relações sociais incorporar as temáticas de poder, cultura e 

da representação. Deste modo, é importante ressaltar que as 
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inter-relações entre sujeito e sociedade são mediadas por um 

complexo jogo de relações que se faz presente nos sistemas 

de representação tanto social quanto individual.  

Todas essas variáveis somente corroboram que em 

pesquisa social não cabem teorias preconcebidas para 

analisar uma dada realidade, sendo relevante que a 

investigação nasça do interior da realidade estudada.  

A pesquisa abordou a trajetória de vida centrada na obra 

dos artistas citados e considerou como fonte de pesquisa 

seus depoimentos; suas narrativas visuais; as entrevistas de 

pessoas significativas de seu contexto, como a entrevista 

realizada com Heitor dos Prazeres Filho (em apêndice); 

publicações na imprensa; catálogos de suas obras e outros 

textos da literatura. Exaustivamente, investigou fontes 

relevantes em diversos centros de documentação, como:  

Bibliotecas da Universidade Mackenzie; Biblioteca Jenny 

Klabin Segall – Museu Lasar Segall; Biblioteca Carolina de 

Jesus – Museu Afro Brasil; Biblioteca do Museu de Arte 

Moderna de São Paulo; Arquivo Multimeios – Centro Cultural 

São Paulo; Arquivo Bienal; Arquivo Histórico do Teatro 

Municipal de São Paulo; Biblioteca do Museu de Belas Artes 

do Rio de Janeiro; Biblioteca do Museu de Arte do Rio de 

Janeiro – MAR; Centro de Documentação da Funarte do Rio 

de Janeiro; Centro de Documentação do Theatro Municipal do 

Rio de Janeiro; Acervo do Museu da Imagem do Som do Rio 

de Janeiro e Biblioteca do Instituto Moreira Salles do Rio de 

Janeiro. 

A pesquisa considerou que dentro da vasta gama de 

material recolhido coube à pesquisadora a habilidade de 

selecionar os textos e demais fontes que articularam o 
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problema que esta pesquisa visou enfrentar, ou seja, qual a 

síntese que esses artistas produziram diante das trocas 

culturais assimétricas existentes na sociedade da qual 

interagiram e deixaram o seu legado.  

A pesquisa realizou diálogos culturais entre as 

produções de Heitor dos Prazeres e Lasar Segall que 

incorporam relações de contraste e diversidade cultural. Para 

tal, analisará tanto os contextos de formação, suas produções 

artísticas, o meio social e o tempo histórico em que viveram. 

O Capítulo I, abordará os diálogos culturais em Heitor 

dos Prazeres e Lazer Segall através da obra fotográfica de 

Carlos Moskovics, que, sensivelmente, registrou através de 

suas lentes, uma rede de pertencimento cultural de 

proeminentes artistas e intelectuais entre as décadas de 40-

60, bem como se apresentará no desenvolvimento da 

narrativa a obra do poeta de Jorge de Lima (1893-1953), 

Poemas Negros (1947), ilustrado por Lasar Segall. 

O Capítulo II, abordará a trajetória de Heitor dos 

Prazeres, seu contexto sociocultural, que ele próprio designou 

como A Pequena África do Rio de Janeiro, a herança dos 

ranchos carnavalescos, a vida comunitária nas casas das tias, 

a sua formação múltipla de linguagens com destaque em sua 

musicalidade como sambista e de suas artes visuais 

materializadas em telas, figurinos, cenários e outros meios. 

O Capítulo III, abordará a fase brasileira de Lasar Segall, 

suas mutações plásticas, seus autorretratos e a nova 

paisagem retratada em suas obras. Também, analisará, a 

utopia bauhausiana presente em sua formação e quanto ela 

estava viva em seu projeto carnavalesco desenvolvido pela 

Sociedade Pró-Arte Moderna - SPAM, entidade em que ele 
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tinha um papel de liderança singular com outros protagonistas 

da cena artística paulistana, em constante contraste e diálogo 

com outra entidade de fomento da arte moderna, o Clube dos 

Artistas Modernos - CAM liderada pelo artista e arquiteto 

Flávio de Carvalho (1899-1973). 

O Capítulo IV, abordará a paisagem social carioca pelos 

trabalhos artísticos de Heitor dos Prazeres e Lasar Segall, 

principalmente no que se refere aos lugares suburbanos, 

favelas e zonas de prostituição. Historicamente, na virada no 

século XX e em suas primeiras décadas a cidade do Rio de 

Janeiro passou por grandes transformações urbanísticas de 

embelezamento para atrair capital estrangeiro. A implantação 

de obras de grande porte atingiu em cheio uma grande 

população que em maioria era constituída de negros e pobres 

e que, forçosamente, tiveram que abandonar suas 

habitações, muitas delas, localizadas na zona portuária e o 

próprio centro da cidade.  

O Capítulo V, abordará as celebrações do IV Centenário 

de São Paulo e o Projeto Cosmopolita de uma nova elite sócio 

econômica que se firmava tanto no cenário paulistano quanto 

no plano nacional. Francisco Matarazzo Sobrinho (1898-

1977), o Ciccillo, um dos exponentes da sociedade 

empresarial paulistana, imprimiu sua marca como mentor de 

grandiosos projetos artísticos culturais, como a realização da 

Bienal de Arte de São Paulo em 1951, o Museu de Arte 

Moderna de São Paulo, o Teatro Brasileiro de Comédia e a 

Companhia Cinematográfica Vera Cruz. Por ocasião do IV 

Centenário, o governador do Estado de São Paulo Lucas 

Nogueira Garcez convidou Ciccillo a presidir a Comissão do 

IV Centenário, responsável pelo planejamento dos festejos 

dos quatrocentos anos da cidade, que dentre diversas 
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iniciativas se realizou a 2ª Bienal de Arte de São Paulo de 

1953, que pré-inaugurou o Parque do Ibirapuera e a criação 

da Companhia de Dança de São Paulo. Deste modo, o 

capítulo V também analisará o mecenato nas políticas 

públicas culturais financiadas com o dinheiro público e, com 

destaque, tratará do Ballet IV Centenário, em que tanto Heitor 

dos Prazeres quanto Lasar Segall atuaram como figurinistas 

e cenógrafos.  

Na concepção da Companhia de Dança da Cidade havia 

a ideia ambiciosa de se criar um corpo de baile com potencial 

de apresentações internacionais e como tarefa inaugural 

criou-se o Ballet IV Centenário que tinha como concepção os 

Ballets Russes de Sergei Diaghilev (1872-1929), um mecenas 

cultural que exportou a arte russa para Paris, centro da arte 

mundial no início do Século XX. O Ballet Russes revolucionou 

a dança e propiciou a fusão do movimento de arte e da música 

como uma espécie de “arte total”, juntando os maiores 

dançarinos, coreógrafos, compositores, designers e artistas 

plásticos daquela época, como os artistas Pablo Picasso 

(1881-1973) e Henri Matisse (1869-1954), a estilista Coco 

Chanel (1883-1971), entre outros. 

A curadora Glaucia Amaral, em 1998, por ocasião da 

XXIV Bienal de São Paulo que abordou o tema da 

Antropofagia, elegeu o evento do Ballet IV Centenário para a 

exposição de inauguração do Sesc Belenzinho, pois o 

considerou uma experiência única de deglutição cultural. 

Glaucia Amaral comenta: 

 

O Ballet e seus espetáculos evidenciaram o conceito 
antropofágico expresso no manifesto de Oswald de 
Andrade, mostrando que era possível a dança brasileira 
servir-se de valores culturais forâneos como se fossem 
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iguarias de fino banquete, para em seguida dirigi-los como 
valores próprios, que por sua vez viriam alimentar a 
formação de uma nova identidade nacional (Catálogo 
Fantasia Brasileira, 1998, p.12). 

Neste sentido, além de situar o pensamento 

“oswaldiano” em uma perspectiva contemporânea, a pesquisa 

procurou analisar todo o contexto sociocultural do Ballet IV 

Centenário. O capítulo V investigará a participação 

interdisciplinar de Heitor dos Prazeres e de Lasar Segall, 

como artistas plásticos junto a outros artistas do evento. 

Respectivamente, Heitor dos Prazeres criou a cenografia e o 

figurino da peça O Guarda Chuva, enquanto Lasar Segall 

criou a cenografia e o figurino da peça O Mandarim 

Maravilhoso.   

A partir da trajetória do Ballet do IV Centenário, a 

pesquisa investigou com destaque o quanto a Companhia de 

Dança de São Paulo do Ballet IV Centenário, contribuiu com 

o seu legado para a evolução da dança contemporânea em 

São Paulo.  

Considera-se que, a análise da participação dos artistas 

no “Balé IV Centenário” servirá de rico debate para as 

questões que esta pesquisa procura elucidar, principalmente, 

da complexidade e pluralidade da obra dos dois artistas, que 

ultrapassa qualquer referência que procure distinguir o que é 

popular do que erudito.  E, finalmente, o Capítulo VI se 

dedicará à apresentação das biografias de Heitor dos 

Prazeres e Lasar Segall. 

 

 

 

 



35 
 

Capítulo 1 – Diálogos Culturais - Heitor dos Prazeres e 

Lasar Segall  

   

A vida social e cultural da capital federal do Brasil, Rio 

de Janeiro, entre ás décadas de 40 a 60 foi sensivelmente 

registrada pelo fotógrafo húngaro Carlos Moskovics (1916-

1988).  Dentre uma ampla vertente de documentação 

fotográfica, que envolvia acontecimentos sociais como festas 

de casamentos, bailes de debutantes, a vida elegante da 

burguesia carioca, os páreos do Jockey Club, os shows no 

Hotel Copacabana Palace, o Casino da Urca e outros lugares 

e eventos, Moskovics especializou-se junto à mídia e se 

tornou o fotógrafo mais requisitado pelo meio artístico. 

(RIBEIRO in MAUAD, 2016) 

 Segundo o site do Instituto Moreira Salles, oitenta por 

cento das matérias culturais e sociais da época foram 

diretamente registradas por Carlos Moskovics, isso se deve 

ao reconhecimento de sua excelência profissional de forte 

apuro técnico aliada à sua eclética formação artística. 

Disponível em: <https://ims.com.br/2017/06/01/sobre-carlos-

moskovics/>, acessado em 10/10/2017. 

 

Carlos Moskovics foi também um grande retratista e, 
conforme Miceli (2009), no início dos anos 40, aproximou-
se “de um grupo notável de protagonistas da arte moderna 
brasileira, a começar pelo seu compatriota, o artista 
(judeu) húngaro Arpad Szenes, exilado no Rio de Janeiro 
ao lado da esposa, a pintora portuguesa Maria Helena 
Vieira da Silva” e outros tantos “engajados” no ambiente 
artístico carioca. Fotografou os veteranos modernistas 
Lasar Segall, Di Cavalcanti e Oswald Goeldi e artistas 
plásticos mais jovens como Heitor dos Prazeres, Tomás 
Santa Rosa Jr. e Burle Marx. As fotos de Carlos são 
referências iconográficas e registro de prestígio para 
esses artistas, cenógrafos, paisagistas e gravuristas. Ao 
retratá-los, Carlos tenta recompor o ambiente de trabalho 

https://ims.com.br/2017/06/01/sobre-carlos-moskovics/
https://ims.com.br/2017/06/01/sobre-carlos-moskovics/
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Figura 3 – Heitor dos Prazeres 
Rio de Janeiro, década de 1940 
Fotografia de Carlos Moskovics 
(MICELI, 2009) 

Figura 4 – Lasar Segall 
Rio de Janeiro, década de 1940 
Fotografia de Carlos Moskovics 
(MICELI, 2009) 

Figura 2 – Heitor dos Prazeres 
Rio de Janeiro, década de 1940 
Fotografia de Carlos Moskovics 
(MICELI, 2009) 

Figura 1 – Lasar Segall 
Rio de Janeiro, década de 1940 
Fotografia de Carlos Moskovics 
(MICELI, 2009) 
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desses artistas (RIBEIRO in MAUAD, 2016, p.. 216). Figuras 1,2,3 e 4. 

 As imagens fotográficas de Carlos Moskovics se 

tornaram um rico acervo documental da memória histórica e 

social da cidade do Rio de Janeiro. No que diz respeito a 

cultura do teatro, por exemplo, são dele os registros da peça 

Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues, figura 5, além de 

tantos outros acontecimentos que foram capturados por suas 

lentes e que testemunham o que a cidade protagonizava de 

melhor na cena cultural carioca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  O intercambio social dos artistas foi destacado 

por Miceli: 

 

Figura 5 – Fotografia da Peça Vestido de Noiva, Rio de janeiro, 1943. 

Carlos Moskovics / Acervo Instituto Moreira Salles. 
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Em retrospecto, esses artistas circulavam pelos mesmos 
espaços institucionais, conviviam em cafés e restaurantes 
do centro do Rio de Janeiro, conheciam de perto as obras 
uns de outros e, alguns casos, foram retratados por 
colegas. O pertencimento a essa rede de sociabilidade 
compulsória no meio artístico local era o traço de união 
entre os retratados por Moskovics (MICELI, 2009, p.8). 

 Carlos Moskovics também era colaborador da Revista 

Sombra - revista ilustrada direcionada ao público feminino que 

acompanhava em suas páginas tudo de chic que acontecia 

na cidade. Além de Moskovics, outras personalidades seletas 

do meio artístico também eram colaboradores da revista 

como Cecília de Meireles, Mário de Andrade e Di Cavalcanti.   

 Na posição privilegiada de capturar a vida social e 

cultural da cidade, a obra de Carlos Moskovics reflete o 

comportamento social de uma época e sua cultura. Em um 

tempo em que o cosmopolitismo e a internacionalização 

tomavam a cena, Moskovics apresentou Copacabana ao 

mundo com todo o seu glamour, figura 6, e um novíssimo 

centro urbano onde imperava a presença do automóvel como 

signo da modernidade, figura 7. 

  Por outro lado, as transformações urbanísticas da 

cidade atingiam outros cidadãos menos notórios. A abertura 

da Avenida Presidente Vargas em 1944, de acordo com 

Ribeiro, (2016), alterou profundamente a paisagem 

urbanística e social da região de Cidade Nova até o Mangue, 

uma vez que, centenas prédios foram demolidos, moradores 

despejados, áreas comerciais foram extintas, Igrejas 

históricas deixaram de existir e a Praça Onze ficou totalmente 

descaracterizada. 
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Figura 6 – Varanda do Hotel 

Copacabana Palace, 1950. Carlos 

Moskovics, Acervo Instituto 

Moreira Salles. 

 

Figura 7 – Avenida Presidente 

Vargas, 1950. Carlos Moskovics, 

Acervo Instituto Moreira Salles. 
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 A antiga Praça Onze, figura 8, e Cidade Nova, que  

 

 A antiga Praça Onze, figura 8, que Heitor dos Prazeres 

tanto guardava em suas memórias. A Pequena África, tão 

mencionada por ele e berço do samba carioca que, em 2007, 

tornou-se patrimônio cultural brasileiro. 

 A Praça Onze era localizada na sub-região central do 

Rio de Janeiro, onde além dos negros, judeus e imigrantes de 

origem italiana, portuguesa e espanhola residiam desde o 

século XIX. A configuração das casas permitia aos judeus a 

instalação do comércio no andar térreo e residência no andar 

superior, enquanto a população negra, em grande parte 

oriunda da Bahia, vivia em “casa de cômodos”.  

 No período que imperou a escravidão, os negros 

traficados da África eram oriundos de vários povos com 

distintas línguas e culturas, muitos eram do extrato banto do 

antigo Congo, Angola e Moçambique, assim como, outros 

eram das nações iorubas da África Ocidental. Entretanto, 

mesmo sob o jugo do dominador e das grandes diferenças 

que tinham entre si, preservaram suas tradições através de 

Figura 8 – Praça Onze, 1928 

Fotografia de Augusto Malta 

(D’ÁVILA, 2009, p. 20). 
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seus ritmos, danças e cultos. Após a abolição, os terreiros do 

candomblé, estruturados nas casas dos pais-de-santo, foram 

formas de cultivar aspectos religiosos de tradição ancestral 

passada de geração a geração através da aprendizagem oral. 

 No Brasil, a mistura entre os povos africanos fez com 

que a organização dos terreiros acolhesse no culto diversas 

entidades espirituais, como os orixás dos iorubas - deuses 

com características humanas, com personalidades distintas e 

domínios naturais.   

 A dança, utilizada para a incorporação das divindades, 

também  foi um fator importante para a  unificação de devotos 

de diferentes etnias, portanto, além de propiciar sociabilidade 

em uma sociedade que não os integrava, os terreiros  como 

locais de celebração  de um grande panteão de divindades 

africanas tornaram-se locais de identificação cultural, e, 

enquanto espaço religioso, também cumpriu a função clássica 

de “tornar o sofrimento suportável e fazer da fé uma forma de 

prosseguir mesmo diante da dissolução do mundo ao redor” 

(SILVA, 2005, p. 56). 

 

Ciganos, boiadeiros, pretos velhos, exus, todos esses 
personagens cujos suportes históricos em vida foram 
explorados, marginalizados, ocupando os interstícios do 
sistema, toda legião dos seres liminares, enfim, são 
transformados, nos terreiros populares, por um processo 
de inversão, em heróis dotados de força espiritual, 
capazes de socorrer aqueles que hoje, sujeitos talvez às 
mesmas vicissitudes, os invoquem (MAGNANI apud 
SILVA, 1986, pg. 48). 
 

 No Rio de Janeiro, no final do século XIX e princípio do 

século XX as “casas das tias”, mães de santos e quituteiras, 

tornaram-se o local propicio de encontro da população negra 
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no Rio de Janeiro: 

 

Com a drástica intervenção urbanística realizada pelo 
prefeito Pereira Passos na primeira década do século XX 
– promovida com o intuito confesso de “limpar” a cidade 
de tudo que significasse pobreza, doença e atraso, dando 
feição que pretendia moderna a uma metrópole que se 
queria europeia – essa população marginalizada se reuniu 
na região conhecida como Cidade Nova. Em torno da 
casa da baiana Tia Ciatá, formou-se um poderoso núcleo 
de resistência cultural, cuja produção vigorosa começou a 
furar o bloqueio social, econômico e geográfico (Dossiê 
matrizes do samba no Rio de Janeiro, 2015, p. 21). 

 Na casa de Tia Ciatá, Heitor dos Prazeres era ogã-

alabê-nilu - músico percursionista da orquestra do ritual do 

candomblé, figura 9. Segundo a Enciclopédia Brasileira da 

Diáspora Africana, a origem etimológica de ogã vem do ioruba 

ògá, que significa “pessoa proeminente”, “chefe”, da mesma 

raiz do Jongbé, hougan, que também destaca o significado 

de: “superior”, “acima de”. Portanto, enquanto ogã-alabê-nilu, 

Heitor era responsável pelos cânticos devocionais aos orixás 

dentro da estrutura hierárquica do candomblé.  

Figura 9 – Instrumentos da 

Orquestra Sacra Afro-Brasileira 

Acervo do Museu Afro Brasil - 

São Paulo 

Fotografia de Olga Rezende 
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 Nos dias de carnaval, Heitor dos Prazeres também 

levava sua musicalidade pelas ruas, costumava sair de 

cavaquinho com um pano nas costas conforme o traje das 

baianas e, não demorava muito, para que um cordão humano 

o seguisse. 

 Carlos Drummond de Andrade, por ocasião do 

falecimento do artista, registrou um depoimento de Heitor dos 

Prazeres: 

 

A ideia de formação das escolas de samba nasceu aos 
poucos, na década de 20, durante os carnavais. Eu 
costumava sair tocando cavaquinho. Ás vezes, quando 
olhava para traz, via mais de duzentas pessoas, que me 
seguiam, dançando. Eu levava nos ombros um pano da 
costa, de cores vivas, usado normalmente pelas baianas. 
Meus acompanhantes seguravam-no pelas pontas e o 
levavam como uma bandeira. Acontecia o mesmo com 
outros instrumentistas. Passamos a nos organizar no 
Estácio, esquina da Rua Pereira Franco, ponto de reunião 
de Ismael Silva, Rubens Barcelos e outros sambistas, 
onde Francisco Alves nos procurava para comprar samba. 
Formei um grupo de pastoras, uma das quais era 
Clementina de Jesus. Mais tarde, sambistas da 
Mangueira e de outros bairros começaram a se juntar ao 
nosso grupo. Finalmente, em 1927, com Nascimento, 
Saturnino, Ismael Silva e muitos outros, fundamos a 
Escola de Samba Deixa Eu Falar, a primeira do Brasil. A 
“associação “escola de samba” está associada à “Escola 
Normal”, que funcionava no Estácio, sendo os sambistas 
de fama então chamados de mestres ou professores. 
Surgiram depois as escolas de Samba da Portela, da 
Mangueira e Unidos da Tijuca (Carlos Drummond de 
Andrade, documento do acervo do Museu Nacional de 
Belas Artes). 

 Heitor dos Prazeres levou o seu ritmo para muitas 

“rodas”, e, com o seu conjunto - Heitor dos Prazeres e sua 

Gente, apresentou-se nos lugares mais requisitados da elite 

carioca, foi ritmista do Cassino da Urca e realizou shows no 

Copacabana Palace e no Hotel Quitandinha. Com toda a sua 

amabilidade e a sua arte boêmia e popular Heitor conseguiu 
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furar o bloqueio e realizar seu ideário de integração social. 

  A arte de Heitor dos Prazeres articulou a sociedade 

carioca nos seus polos mais equidistantes, pois além de 

expressar a vida de seu povo do subúrbio oriunda das raízes 

africanas, também a sua arte foi bem apreciada pela 

burguesia carioca. Segundo seu filho, Heitor dos Prazeres 

Filho, seu pai era uma espécie de guia à sociedade que 

estava interessada em conhecer cenários da cultura afro-

brasileira, como as casas das tias, as rodas de samba e tantos 

outros lugares em que ritmos, fé e crença se expressavam 

(Entrevista realizada em 25/10/2017). 

 Na década de 40, Heitor dos Prazeres passou a se 

dedicar à pintura, e, segundo o crítico Clarival do Prado 

Valladares, a linguagem plástica de Heitor dos Prazeres, 

figura 10, o torna um legítimo interprete de cenas da vida 

popular, a “maioria de seus assuntos mostram negros, 

Figura 10 – Heitor dos Prazeres 

Sem título, 1946 

Óleo sobre tela, Coleção Particular 
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mestiços e brancos em absoluta comunhão de hábitos e 

atitudes” (Clarival do Prado Valladares, documento do acervo 

do Museu nacional de Belas Artes).  

 

A temática de Heitor dos Prazeres é idealista, social, lírica 
e é tanto urbana quanto bucólica...Ele não rememorava o 
Rio de Janeiro de fim de oitocentos e do começo dos 
Novecentos por saudosismo. Representava-o na 
paisagem humana que era, antes do drama das favelas, 
ao tempo em que as roças e o trabalho do campo 
chegavam aos bairros hoje superpovoados. Naquela 
paisagem de sua infância, até mesmo quando 
representava uma topografia recente, parecia encontrar 
mais espaço, melhor clima para o cenário de sua visão de 
uma humanidade justa, generosa e equânime.... Por essa 
mesma razão procuro justificar o movimento de figura na 
obra deste artista. Através do movimento refletia a 
expressividade que pretendia, como recurso de projeção 
lírica, inequívoco propósito de liberdade e paz. É a sua 
intenção ética.... De tal poeticidade, Heitor dos Prazeres, 
chegava a transformar sua situação urbana em atmosfera 
rural (Clarival do Prado Valladares, documento do acervo 
do Museu Nacional de Belas Artes) 

 Como historiador e crítico de arte, Clarival do Prado 

Valladares, esclarece a riqueza poética de Heitor dos 

Prazeres e seu valor artístico, principalmente, no que diz 

respeito a sua potência narrativa de colocar em cena os 

aspectos cotidianos da vida de brasileiros afrodescendentes.

 O poeta e romancista Jorge de Lima (1895-1953), em 

1947, escreveu Poemas Negros, obra ilustrada por Lasar 

Segall. De acordo com Rodolfo Ilari, (1988), a obra é um 

esforço, dentro de uma ampla perspectiva social, histórica e 

cultural, em que o autor se identifica com o negro. A coletânea 

de poemas de Jorge de Lima credita a imensa contribuição 

étnica dos negros na formação do Brasil, a começar pelo suor 

do trabalho deste povo que sustentou todos os ciclos 

econômicos da colônia.  

 Alguns poemas tocam na questão do processo de 

branqueamento que se seguiu após a abolição: 
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Vários poemas (“Foi mudando, mudando”, “Olá Negro”, 
”Passarinho cantando” e, talvez, “Exu comeu tarubá”) 
remetem a esse inexorável processo de branqueamento 
pelo qual o negro perde aos poucos seus traços somáticos 
mais típicos, seus hábitos e seus valores, nesse dissolver-
se da raça negra – que desaparece no sangue branco 
sem predominar, como um torrão de açúcar mascavo em 
uma panela de leite (ILARI,1988, p. 9). 

 Mais do que enriquecer a cultura musical brasileira, o 

canto, a dança e os rituais de crença e fé expressos pelos 

negros, foram formas de resistência. “Jorge de Lima não tem 

dúvidas quanto ao fato que a musicalidade do negro ser uma 

característica inata e uma espécie de dom a ser exaltado pelo 

poder de arrebatamento”, que até livra “do tédio a raça dos 

opressores” (ILARI,1988, p. 9). Sobre as ilustrações de Lasar 

Segall, o artista chegou a ser questionado sobre os desenhos, 

como se faltasse um quê de sensualidade em suas mulheres, 

figura 11. 

 

Figura 11 – Lasar Segall 

Sem título, 1947 

Desenho ilustrado para Poemas 

Negros 
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 A poética de Lasar Segall é identificada pela denúncia 

de acontecimentos sociais que negam a humanidade e a 

integridade do ser humano. Portanto, Segall não poderia fazer 

diferente diante de tal conteúdo expressivo: 

 

HISTÓRIA 

Era princesa. 
Um libata a adquiriu por um caco de espelho. 
Veio encangada para o litoral, 
arrastada pelos comboieiros.  
Peça muito boa: não faltava um dente 
e era mais bonita que qualquer inglesa.  
No tombadilho o capitão deflorou-a. 
Em nagô elevou a voz para Oxalá. 
Pôs-se a coçar-se porque ele não ouviu. 
Navio guerreiro? não; navio tumbeiro.  
Depois foi ferrada com urna ancora nas ancas, 
depois foi possuída pelos marinheiros, 
depois passou pela alfandega,  
depois saiu do Valongo, 
entrou no amor do feitor, 
apaixonou o Sinhô,  
enciumou a Sinhá, 
apanhou, apanhou, apanhou.  
Fugiu para o mato. 
Capitão do campo a levou. 
Pegou-se com os orixás:  
fez bobó de inhame, 
para Sinhô comer,  
fez aluá para ele beber,  
fez mandinga para o Sinhô a amar. 
A Sinhá mandou arrebentar-Ihe os dentes:  
Fute, Cafute, Pé de Pato, Não-sei-que-diga, 
avança na branca e me vinga.  
Exú escangalha ela, amofina ela,  
amuxila ela que eu não tenho defesa de homem,  
sou só urna mulher perdida neste mundão.  
Neste mundão.  
Louvado seja Oxalá.  
Para sernpre seja louvado.  
(LIMA, 1947) 
 

 Segundo o historiador Roberto Conduru, (2010), 

dentre tantos artistas engajados com a denúncia da exclusão 

social sofrida pelos negros, Lasar Segall em sua obra o 

Bananal (1927), realça todo o sofrimento e melancolia do 

homem negro, figura 12.  
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 A obra destaca ao centro um homem velho marcado 

pela experiência da escravidão, em uma mistura de 

marginalidade e resistência. A figura do preto velho na 

umbanda é correlacionada aos espíritos de alta elevação e 

sabedoria por terem suportado todo o sofrimento do cativeiro, 

também são conhecidos como Pai João. Segue abaixo a 

interpretação de Jorge de Lima sobre o preto velho em seus 

Poemas Negros, ilustrado por Lasar Segall, figura 13: 

 

PAI JOÃO 

Pai João secou como um pau sem raiz 
Pai João vai morrer. 
Pai João remou nas canoas 
Cavou a terra. 
Fez brotar do chão a esmeralda das folhas: 
- café, cana, algodão. 
Pai João cavou mais esmeraldas que Paes Leme 
 
A filha de pai João tinha um peito de vaca 
para os filhos de ioiô mamar. 
Quando o peito secou a filha de Pai João 
também secou agarrada em um ferro de engomar. 
A pele do Pai João ficou na ponta dos chicotes. 
A força de Pai João ficou no cabo da enxada e da foice. 

Figura 12 – Lasar Segall 

1927 

O Bananal 

Óleo sobre tela, 87 x 127 cm 

Pinacoteca do Estado de São 

Paulo 
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A mulher do Pai João o branco furtou 
para fazer mucamas. 
O sangue do Pai João se sumiu no sangue bom. 
Como um torrão de açúcar bruto 
numa panela de leite. 
Pai João foi cavalo 
para os filhos de ioiô montar: 
Pai João sabia histórias tão bonitas 
Que davam vontade de chorar. 
 
Pai João vai morrer 
Há uma noite lá fora como a pele de Pai João 
nem uma estrela no céu. 
Parece até mandiga de Pai João. 
(LIMA, 1947). 

  

 Segall, em entrevista ao Diário da Noite, 18/09/1943, 

manifestou: “Onde há o “humano” aí está a arte social. Mesmo 

nas composições trágicas, mesmo registrando o horror das 

carnificinas da guerra, a arte pode realizar um trabalho imortal 

e nobre”. A identificação de Lasar Segall com as causas 

sociais está registrada, inclusive, no interior de suas 

composições, em muitas delas, o artista deixa traços de sua 

presença ao lado de figuras anônimas, figura 14.  

 

Figura 13 – Lasar Segall, 1947 

Ilustração de Poema Pai João - 

Poemas Negros de Jorge de Lima. 
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Segundo o psiquiatra e psicanalista italiano Mauro 

Maldonato (2014), estar no interior dos movimentos da 

identidade não significa estar num lugar indeciso e 

indeterminado, pois a todo o momento o eu se responsabiliza 

pelo outro e procura ser ele mesmo. Maldonato registra sobre 

o olhar dos artistas, como pintores, poetas, fotógrafos e etc.: 

 

O olhar deles sobre o objeto (sobre o corpo) reproduz o 
mundo assim como veem. Seu trabalho torna-se artístico 
no momento em que eles doam ao olhar que desnuda o 
objeto alguma coisa do próprio mundo, alguma coisa  

Figura 14 – Lasar Segall 

1929 

Casal no mangue com persiana 

Xilogravura, 12 x 12 cm  

Coleção do Museu Lasar Segall 
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autenticamente mundana, mas também, e 
concomitantemente, algo que transcende a própria prosa 
do mundo, porque nunca é uma reprodução exata, ainda 
que revele a todos um segredo, outro verdadeiro segredo 
do mundo (MALDONATO, 2014, pg. 92). 

Assim como Callot (1592-1637), Goya (1746-1828) e 

Otto Dix (1891-1969), Segall também retratou os sofrimentos 

causados pela guerra. Em pleno contexto da Segunda Guerra 

Mundial, Segall reagiu ao nazismo com 75 desenhos que 

foram expostos em 1943, figura 15, no Museu Nacional de 

Belas Artes, dentre uma grande produção de Lasar Segall 

compreendida no período de 1910-1943.  

Figura 15 – Lasar Segall, desenho do Caderno Visões de guerra 1940-43 

 

 



52 
 

A exposição teve grande público e sucesso, 12 mil 

pessoas a visitaram e causou forte impressão.  Críticas 

pejorativas contra a linguagem moderna de Lasar Segall 

foram expostas em diversas matérias na imprensa, como o 

trecho a seguir: 

 

Realmente, parece um desaforo vir um estrangeiro da sua 
terra – não importa que esteja aqui há muitos anos – e a 
pretexto de fazer arte, invadir o Museu Nacional de Belas 
Artes com uma obra que nada tem de interessante, que é 
malfeita, primitiva, sem desenho, sem côr, sem alma, e 
que os assuntos primam pela “procura” (é o termo da gíria 
dos modernistas) da porcaria, como um autêntico “vira-
lata”... (Valério Camaragibe, A Notícia, 21 de maio de 
1943). 

Aos quatro ventos, principalmente, por via do vespertino 

A Notícia, várias depreciações a Segall foram registradas. 

Apesar das críticas se centralizarem no aspecto artístico, tais 

manifestações na imprensa tinham intenções mais do que 

espúrias e de um claro racismo antissemita. A polêmica foi 

tanto que:  

 

Jornalistas e críticos paulistas vieram ao Rio ver a 
exposição, enviando reportagens, entrevistas e 
comentários. O jornalista Osório Nunes, diz que todo 
mundo se manifestou: clero, magistratura, literatos, 
pensadores, artistas, estudantes, acrescentando que 
houve forte prevenção de alguns contra a exposição. O 
vespertino A Notícia, comentou as “deturpações” e os 
“aleijões” do artista e uma revista denunciou “o desfile de 
loucuras”. Expressões como judeu, russo-israelita foram 
pregadas pejorativamente como se fossem sinônimo de 
mal. Segall foi apontado como “autor de uma pintura 
dissolvente, que envolvia grave perigo a paz mundial”. Os 
primeiros artigos contra Segall não eram assinados, mas 
pouco a pouco, à medida que a polêmica crescia, seus 
autores sendo identificados: o notório Carlos Maul, o 
historiador de arte brasileira Augusto de Lima Junior e 
Cypriano Lage (MORAIS,1991, pp. 105-106).  

Como se vê, além da depreciação às manifestações 

artísticas modernas, os ataques sofridos por Lasar Segall 
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mostram a presença de segmentos suspeitos e intolerantes 

na sociedade brasileira, que se infiltravam em mídias como o 

vespertino A Notícia, jornal de ampla tiragem e caracterizado 

pelo seu teor agressivo e sensacionalista.  

Lasar Segall, diante da campanha reacionária contra a 

sua mostra no Rio de Janeiro, discreto e mesmo avesso às 

polêmicas, serenamente, respondeu:  

 

(...) não quero deixar de mencionar também aquele 
grupinho de pessoas, de motivos mais que suspeitos, que, 
pela violência e continuidades de ataques à minha 
exposição, revelou claramente a importância que ele 
próprio lhe atribuía, e que, pelo completo fracasso dos 
ditos ataques, confirmou, mais uma vez o triunfo do 
espírito livre e criador sobre as formas da intolerância e 
do obscurantismo que, já derrotados, futilmente ainda 

 

Figura 16 - Peça Dos Groisse Guevins (A Sorte Grande), encenada pelo Circulo Dramático da Biblioteca Israelita 

Scholem Aleichem (BIBSA). Cenários de Lasar Segall. Rio de Janeiro, 1945. Fotografia: Carlos Moskovics. 

Fonte: Acervo Henrique Blank. 
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tentam por obstáculos ao progresso da humanidade 
(MORAIS,1991, p.106). 

Carlos Moskovics, como fotografo, principalmente, no 

registro histórico do teatro, ressalta a diversidade cultural 

existente na sociedade brasileira. O teatral amador Dram 

Krais, figura 16, formado por membros progressistas da 

comunidade judaica, realizava na Biblioteca Israelita Scholem 

Aleichem (BIBSA) o Círculo Dramático com peças 

interpretadas em ídiche, língua falada pelos judeus 

asquenazitas oriundos dos países da Europa Oriental, onde 

famílias inteiras vinham se entreter e elaborar a solidão, os 

tempos de guerra, relembrar os antigos vilarejos, as saudades 

dos seus e refletir sobre outros temas recorrentes de sua 

comunidade. 

Carlos Moskovics, igualmente, registrou o Teatro Negro 

Experimental fundado por Abdias do Nascimento (1914-

2011), figura 17, que além de discutir e reivindicar a 

valorização do negro no Brasil, também denunciava o 

preconceito racial no próprio teatro brasileiro. (RIBEIRO in 

MAUAD, 2016, p. 222). 

 Abdias do Nascimento dedicou a sua vida à militância 

pelos direitos civis e humanos da população negra. Abdias do 

Nascimento foi poeta, ator, escritor, dramaturgo, artista 

plástico, fundador do Movimento Negro Unificado e diretor do 

periódico Quilombo, chegou a ser preso no governo Getúlio 

Vargas e exilado no período da ditadura militar. Somente, 

voltou ao Brasil em 1978 e se tornou político a partir de 1983.  

Abdias do Nascimento é o criador do dia da Consciência 

Negra – 20 de Novembro, data relacionada a morte do líder 

Zumbi dos Palmares. A nova data marca a luta e resistência 

dos afros descentes diante de uma sociedade injusta e 



55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

desigual. O pesquisador Carlos Hasenbalg reforça o 

conservadorismo político brasileiro baseado “nas noções de 

“homem cordial” e propensão à tolerância e conciliação como 

próprios da índole brasileira como representações 

estreitamente vinculadas ao mito racial” (HASENBALG in 

CONTINS, 1988, p. 12). Hasenbalg argumenta: 

 

Se cabe ao Estado um papel central na regulação e 
administração dos conflitos sociais, é razoável esperar 
que os discursos dos homens públicos tendam a acentuar 
o lado harmônico das relações entre os segmentos que 
compõem a sociedade. Desde a época em que as elites 
brasileiras atribuíram o atraso do país à sua composição 
racial – diagnóstico que resultou em um processo de 
branqueamento visível nas políticas e legislação relativas 
à imigração – fala-se que o Brasil evitou o problema de 
preconceito racial. Logo a seguir, os anos de 1930 nos 
oferecem pela pena de Gilberto Freyre, a versão 
acadêmica do que hoje chamamos de mito da democracia 
racial brasileira. Durante algumas décadas, essa 
concepção mítica prestou inestimáveis serviços à retórica 
oficial e até mesmo à diplomacia brasileira. Ao forjar uma 

Figura 17 - Abdias do Nascimento e Ruth 

de Souza (à direita). Rio de Janeiro, 

década de 1940. Acervo Cedoc / Funarte 

 



56 
 

auto-imagem do país, essa concepção acenava para duas 
das raças fundadoras, negros e índios, bem como a seus 
descendentes miscigenados, com a sua incorporação 
simbólica à nação. Seduzia simultaneamente os 
brasileiros brancos com a idéia da igualdade das 
oportunidades existente entre pessoas de todas as cores, 
isentando-os de qualquer responsabilidade pelos 
problemas sociais dos não-brancos (HASENBALG in 
CONTINS, 1988, p. 12). 

  Segundo Angela Figueiredo, (2015), a contribuição de 

Hasenbalg foi importante por realizar um deslocamento na 

ênfase dos estudos de relações raciais para os estudos sobre 

as desigualdades raciais no Brasil. Entre Freyre e Hasenbalg, 

historicamente, esse deslocamento foi registrado inicialmente 

pelo surgimento da sociologia no Brasil 1930-34, que 

deflagrou pesquisas mais solidas e rigorosas.  De acordo com 

Sérgio Costa (2014), o jornalista e historiador Sérgio Buarque 

de Holanda (1902,1982), em sua obra Raízes do Brasil 

(1936), analisa criticamente a história colonial brasileira desde 

as práticas administrativas do sistema econômico colonial até 

a vida do dia a dia e a convivência entre brancos e negros 

dentro do sistema de patriarcado rural. O historiador descreve 

as propriedades rurais como um sistema fechado em que os 

senhores detinham poder ilimitado sobre a vida de todos que 

a ele estivesse subordinado e observa que dentro deste 

sistema abrangente de poder é que se desenvolve o que ele 

denomina de “homem cordial” – um tipo sociopsicológico que 

se infiltrou nos padrões de sociabilidade brasileira, em que a 

cordialidade se torna uma maneira de se personalizar todas 

as interações interpessoais.  

  

Ele corresponde a um sistema político no qual amizades 
e lealdade pessoais são relevantes, porque as decisões 
tomadas sob influência das emoções não precisam seguir 
uma lei ou uma argumentação universal: sua justificativa 
é sempre pessoal e particular. A reprodução de hierarquia 
do poder anda de mãos dadas com esse padrão político... 
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Portanto, a predisposição à violência não é o oposto da 
cordialidade: a violência é característica necessária e 
inerente ao "homem cordial" na medida em que qualquer 
antagonismo é interpretado como ameaça à existência 
deste modelo de personalidade e sociabilidade.  

Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S
0102-69922014000300008>. Acessado em:22/02/2018. 

A seguir, o sociólogo Florestan Fernandes (1920,1995) 

destacou a questão do preconceito racial, todavia, ainda o 

vinculando ao passado escravista. Entretanto, Hasenbalg 

com suas pesquisas denunciou o racismo existente na 

configuração do mercado de trabalho, no acesso à educação 

e nos níveis de renda entre os brancos e negros.  A partir de 

seus estudos, o tema mobilidade social dos negros passou a 

estar, diretamente, relacionado à educação.   

Entretanto, a recente pesquisa realizada pela Fundação 

Seade em colaboração com o Dieese publicada na Folha de 

São Paulo, 15/11/2017, revela o implacável racismo existente 

no mercado de trabalho. O título da reportagem destaca:  

Instrução maior eleva o fosso entre brancos e negros, no 

decorrer da reportagem os dados da pesquisa são 

apresentados: os negros recebem apenas 65% do obtido por 

brancos em cargos que exigem nível superior; os negros 

sofrem mais dos que os brancos com o desemprego, 

respectivamente 19,4% a 25,2%, e, com o agravo de que o 

rendimento médio dos negros corresponderem a 68% do 

salário dos brancos. O economista responsável pela pesquisa 

Alexandre Loloian, afirma que em 2016 os negros estão 

presentes em apenas 37% nos cargos de nível superior, como 

direção, planejamento e gerência, enquanto os não negros 

eram 51%, por outro lado, tarefas que exigem execução e 

apoio os negros absorvem 60% dos casos enquanto os não 

negros 46%. A reportagem destaca: “numa sociedade que 
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classifica conforme a aparência, aos negros são reservados 

cargos de menor prestígio” (Flávia Lima, Folha de São Paulo, 

15/11/2017). 

 Heitor dos Prazeres, teve uma formação escolar 

interrompida devido à morte de seu pai que o fez trabalhar 

precocemente. Também enfrentou, enquanto estudante, 

várias expulsões de seus colégios, estruturados dentro de um 

contexto disciplinar muito rígido da época que não tolerava 

nem mesmo um jogo de bola feita com meias. Pode-se afirmar 

seguramente que Heitor dos Prazeres é um artista que 

domina várias linguagens artísticas que se desdobram desde 

o campo musical, cênico e das artes visuais, todavia o 

aprendizado de Heitor dos Prazeres mais do que nunca está 

diretamente relacionado às suas experiências, ao seu 

contexto sociocultural, como também ao seu esforço pessoal 

em seu autodidatismo. Com relação à pintura, Heitor tinha 

clara compreensão que através dela ele poderia participar do 

círculo de homens cultos e ilustrados. Heitor, afirmou:  

 

Eu sinto que tenho alguma importância como pintor, a 
importância relativa de quem quer figurar no meio 
intelectual e que encontrou na pintura uma maneira de 
contrabalancear seu pequeno grau de instrução. Na arte 
é que procuro me aproximar e ombrear com os homens 
cultos.  

Quem não tem cão caça com gato, daí a pintura é a arma 
que encontrei para tomar parte nesta grande luta do 
homem que tem vontade de encontrar um sentido na vida. 
Com a pintura eu tenho feito por me aproximar de todos 
os homens que acumularam saber nos vários setores, 
para que também possa ser bem recebido e olhado de 
uma maneira satisfatória e compensadora. Esta é a razão 
porque tenho tentado me especializar cada vez mais na 
pintura, porque sinto que é justamente o que pode me 
permitir alcançar uma situação de homem figurando no 
mesmo plano dos demais em matéria de cultura. 

Minha pintura exprime meu mundo, um mundo que não é 
vazio, um mundo de gente que canta e dança. Não sei 



59 
 

fazer outra coisa, só sei sentir a humanidade, a 
humanidade daquele povo que conviveu comigo na 
boêmia. Meus quadros dizem, para mim e para quem vê, 
apenas a linguagem popular. Dentro do meu estilo de 
pintura, que chamam de primitivo, meu tema é a vida 
humana, folclórica, e não sei pintar outra coisa. Eu sou de 
pouco falar, de modo que nos quadros é que consigo dizer 
algumas coisas que sinto, que vejo, nos quadros é que me 
exprimo, musicalmente, sentimentalmente (Arte em 
poucas palavras, acervo do Museu Nacional de Belas 
Artes) 

 Lasar Segall, por outro lado, teve uma formação 

acadêmica com apoio da comunidade judaica alemã, aos 

quinze anos saiu da sua aldeia natal, Vilna – Rússia, atual 

Lituânia, e dirigiu-se a Berlin, onde fez uma passagem breve 

pela Escolas de Artes Aplicadas, insatisfeito com o 

academismo reinante na escola prosseguiu seus estudos em 

Dresden. Alguns meses após a sua chegada a Dresden, 

passou a residir na casa de “um abastado comerciante judeu-

russo, o colecionador e marchand Victor Rubin, velho 

conhecido da família em Vilna” (MICELI, p. 150). Lasar Segall, 

também recebeu eventuais apoios financeiros de sua irmã 

Luba, casada no Brasil com um dos herdeiros da família 

Klabin. 

Lasar Segall, mesmo com poucos recursos financeiros, 

conseguiu realizar experiências que colaboraram com sua 

formação artística, esteve na Holanda, Brasil, mas 

infelizmente a primeira guerra mundial estourou e como 

imigrante russo, foi expulso da Academia de Dresden que lhe 

oferecia um ateliê como aluno mestre, também tornou-se 

prisioneiro civil de guerra na cidade de Meissen sendo 

autorizado o seu retorno para Dresden somente em 1916.  

Sem ateliê a sua produção artística ficou reduzida ao 

desenho, pois lhe faltava um espaço próprio para se dedicar 
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à pintura (MUSEU LASAR SEGALL,1993, p. 19).  De 

acordo com Sergio Miceli:  

 

A despeito de todas essas dificuldades e atribulações, 
Lasar Segall era um jovem artista, relativamente bem-
sucedido, que conquistara um lugar de destaque no 
movimento expressionista alemão, com obras adquiridas 
por colecionadores e curadores experientes, que já 
demonstrara suas habilidades inventivas nos domínios da 
gravura, do desenho e da pintura, tendo executado séries 
litográficas com boa repercussão de crítica e de público. 
Segall assumira uma identidade como artista judeu 
formado na sociabilidade das vanguardas artísticas 
alemãs do primeiro pós-guerra, conhecido e apreciado por 
prestigiados críticos e colegas de ofício, um artista pronto 
em termos de aprendizagem técnica e expressiva, 
maduro no que diz respeito à constituição de uma 
temática social de impacto, vazada em linguagem 
artisticamente consistente e de marcante originalidade 
(MICELI, pp. 155-156). 

 O pertencimento à cultura judaica, traduziu nas obras de 

Lasar Segall a sua identificação com aqueles que não tem 

lugar no mundo, muitos críticos apontam seu lado 

melancólico, próprio de quem vive uma infindável diáspora. 

Enquanto expressionista, Segall pode imprimir em suas obras 

a agonia e o sofrimento que os marginalizados estampam em 

suas fisionomias, não descuidou da técnica, mas procurou 

traduzir sua sensibilidade interna diante dos acontecimentos 

da humanidade, procurou ser um artista moderno, com 

linguagem própria fora dos cânones do academicismo e 

conservadorismo de toda ordem. Diante de seu tempo 

compreendeu bem o contexto de sua geração: 

 

Era necessário criar um mundo novo. Compreendeu-se 
que a arte não é técnica, mas a verdade revestida de 
formas, também é arte. A essência da arte é uma 
expressão imediata provocada por uma necessidade 
interior. A técnica é um meio, mas nenhum fim por si 
mesma. O que penetra o espectador é o elemento 
espiritual e não técnico. A técnica não comove, apenas faz  
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admirar e é apenas uma parte da arte (MUSEU LASAR 
SEGALL,1993, p. 35-36). 

Heitor dos Prazeres, figura 18, e Lasar Segall, figura 19, 

à primeira vista, viveram mundos assimétricos, todavia 

imprimiram, cada um a seu modo, sentidos ao viver. Ao 

encarnar em obras a vida humana quer com alegrias, tristezas 

e melancolias, sustentados em espírito pela liberdade e a 

criação, dispuseram a todos a possibilidade de se expressar 

o sentido do humano, com toda a diversidade de culturas e 

modos afirmativos de ser e estar no mundo. Ao tratar da 

existência deste grande panteão de culturas que se processa, 

incessantemente, contribuíram assim não só com o seu 

tempo, mas com questões que a própria contemporaneidade 

precisa problematizar ao colocarem em cena diálogos que 

comunicam identidades e alteridades de um mundo complexo 

em que não cabem mais modelos centralizadores ou qualquer 

outra forma de hierarquia cultural que se sobreponha às 

demais.   

  

Figura 18 – Heitor dos Prazeres pintando em 

seu ateliê. Fotografia cedida por Heitor dos 

Prazeres Filho 

Figura 19 – Lasar Segall pintando “Navio de 

Emigrantes”. São Paulo, c. 1940. 

   Fotografia de Hildegard Rosenthal 
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 Capítulo 2 – Heitor dos Prazeres, um Carioca da Gema 

 

Heitor dos Prazeres, desde bem jovem, dominava bem 

o cavaquinho sendo conhecido pelo nome de Mano Heitor do 

Cavaco, foi o seu tio Hilário quem lhe cedeu o instrumento, 

assim como, tornou-se uma forte referência em toda a sua 

vida.  

Segundo Moura, (1995), Hilário Jovino (1850-1933), foi 

o fundador do primeiro rancho carnavalesco do Rio de Janeiro 

em 1893 – Rancho Reis de Ouro. Nasceu em Pernambuco, 

morou em Salvador e migrou para o Rio de Janeiro, como 

muitos negros de origem baiana que se transferiram para a 

capital federal após a abolição da escravatura em busca de 

melhores oportunidades de vida. Na cidade, encontrou um 

rancho de estrutura semelhante ao de sua terra natal e a sua 

moda inventou um rancho carnavalesco, pois constatou que 

o povo carioca não saia às ruas em outras datas além da 

Festa de Reis. 

Os ranchos carnavalescos constituíam um desfile em 

cortejo, circulavam pelas ruas e passavam pelas casas com 

cantoria e dança. A origem era associada as festividades dos 

ranchos de reis, mas no caso do Rio de Janeiro, adaptou-se 

ao contexto urbano pelo caráter profano da temática, a 

associação com as rodas de samba e com a música popular 

urbana, brejeira e lamentosa.  

Claudiana Soerense, (2011), comenta quanto o 

carnaval3 inaugura um tempo de liberdade, de um mundo às  

                                                           
3 Segundo o historiador russo Mikhail Bakhtin, o carnaval constituía um conjunto de manifestações da cultura 

popular medieval e do Renascimento configurando-se como um espetáculo ritualístico em que ações e gestos se 

 

Figura 20 – Utaro Kanai 

Fotografia de Heitor dos Prazeres 

para a revista O Cruzeiro, em 

01/12/1951 
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avessas, em que as diferenças sociais são dissolvidas pela 

substituição do contato livre e familiar entre os homens. O 

carnaval é de natureza não oficial, o povo vive uma segunda 

vida nestas festividades, o tom cômico derruba a seriedade 

vigente regida pelas instituições e o evento traz a 

oportunidade de denunciar as mazelas de um cotidiano 

repressivo. Assim, o carnaval é uma vivência provisória de 

quebra de tabus, em que obscenidades e outras profanações 

são permitidas, o que lhe confere certa função ambivalente, 

pois ao mesmo tempo que humilha também liberta. Há um 

destronamento de tudo que vem do alto, uma inversão 

positiva e uma renovação de valores, mesmo que 

provisoriamente, a linguagem carnavalesca se apresenta de 

forma lírica e lúdica, relativizando as verdades estabelecidas 

                                                           
fundem em uma linguagem concreto sensorial simbólica. Claudiana Soerense, esclarece o pensamento de Bakhtin:  

“O sentimento individual é de fazer parte de uma coletividade. Ser membro do grande corpo popular. A unidade 

coletiva constitui-se pela dissolução das identidades individuais. O corpo deixa, até certo ponto, de ser ele mesmo 

e une aos demais ao travestir-se por meio de fantasia e máscara” (SOERENSE, 2011, p.319).  

  

Figura 21 - Heitor dos Prazeres em 

festejos carnavalescos 

 
Figura 22 – Carnaval de rua 

Fotos cedidas por Heitor dos 

Prazeres Filho 
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hegemonicamente, sendo justamente esse “tempo alegre” 

que mais unifica e integra a todos em uma massa comum. 

Os festejos carnavalescos, figuras 21 e 22, nos 

primórdios do século XX, foram muito valorizados pela 

imprensa. Na época, a imprensa se interessou pelo espaço 

urbano, pois o processo de socialização se deslocava da 

esfera privada para a pública. A cidade do Rio de Janeiro vivia 

uma dinâmica voltada aos ideais de modernidade em que 

acontecimentos públicos eram valorizados e tradições orais 

de cultura popular foram compartilhados com os indivíduos 

letrados, como os cronistas carnavalescos. “Vagalume, 

Eneida e Jotaefegê, se tornaram verdadeiros entusiastas, do 

que viria a constituir certas características peculiares à ideia 

de cultura popular urbana do Rio de Janeiro” (GONÇALVES, 

2003, p. 91). Os jornalistas, literalmente, iam ao campo e 

experimentavam pessoalmente diversas dimensões da vida 

urbana como as festas religiosas, os carnavais de rua e dos 

salões.  

Os cronistas, geralmente, eram convidados a participar 

de vários eventos ligados aos ranchos carnavalescos como 

os ensaios, as festas, os desfiles e a apuração de votos dos 

concursos carnavalescos.  Em 1911, o cronista Francisco 

Guimarães (1875-1946), que assinava com o pseudônimo de 

Vagalume, registrou a originalidade e a harmonia presentes 

nos ranchos carnavalescos4, que também eram constituídos 

com uma estrutura de canto e dança. Os ranchos, portanto, 

                                                           
4 Através de enredo fixo, os ranchos integravam o conjunto dos componentes, também saiam nas ruas com de alegorias sobre 
carroças. Os ranchos carnavalescos apresentavam instrumentos de percussão leve como pandeiros e castanholas e grande 
número de instrumentos de sopros e cordas. A presença do mestre de canto garantia a harmonia do conjunto que era 
conquistada através de ensaios. Nos ranchos também havia forte presença feminina – as pastoras (CUNHA, 2001, apud, 
BARBOSA, 2009).  
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diferenciavam-se dos cordões de carnavais5 de rua de caráter 

mais informal, que eram considerados barulhentos e 

desorganizados. 

Sem perder sua inventividade, ao adaptar o tradicional 

rancho de reis para o contexto moderno e urbano como forma 

organizada de sair às ruas no carnaval em cortejo linear, com 

fantasias e alegorias vinculadas com uma temática especial e 

a música que era composta a cada ano, os ranchos 

carnavalescos diferenciaram-se de outras manifestações do 

carnaval. Todavia, também incorporaram elementos dos 

blocos de rua como dos salões da sociedade, o que resultou 

em sua valorização pela crítica jornalista, que destacava as 

habilidades presentes dos figurinistas, artistas, músicos e 

literatos, garantido assim, um espetáculo atraente e 

deslumbrante. 

Segundo Renata de Sá Gonçalves (2003), além da 

perspectiva dos cronistas, os ranchos carnavalescos também 

foram analisados por folcloristas6, que incluíam suas 

manifestações dentro de uma vasta gama de expressões 

musicais e carnavalescas. Especialmente, sua origem está 

ligada aos folguedos populares – teatro popular ibero-

americano conhecido como congada (lutas travadas entre 

                                                           
5 Nos cordões o uso de fantasia é variável, desfilam a pé, sendo característico o uso de percussão acompanhada de cantoria, 
em que um dançarino canta a estrofe e o coro a repete, por vezes, há também acompanhamento de violão e cavaquinho. 
Não há enredo e no máximo uma música unifica o conjunto. (CUNHA, 2001, apud, BARBOSA, 2009). 
6 Os folcloristas analisam vários significados para a palavra “rancho”, mas o que interessa aqui é a identificação da palavra 
como grupo de festeiros provenientes da região da Bahia em direção ao sul do país. Renato de Almeida, destaca o caráter 
aristocrático no rancho baiano, com a presença de pastoras, balizas, porta-machados, mestres-salas, e ainda um ou dois 
personagens que lutam com a figura principal que dá nome ao rancho, com relação aos ranchos cariocas o que se destaca é: 
os reis, as rainhas, pajens, bandeiras, alegorias e danças. Renato de Almeida, menciona o caráter de “folguedo popular” para 
os ranchos cariocas -  caracterizado pela mistura de elementos portugueses, indígenas e negros. Edison Carneiro, analisa o 
aspecto profano dos ranchos cariocas e comenta: “a religiosidade de origem tomou feição recreativa através de uma concepção 
alegórica” (CARNEIRO, 1974, apud, GONÇALVES, 2003, p. 98). 
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monarquias africanas) com a conjunção de canto, dança e 

drama. 

Ao lado deste contexto de musicalidade, organização e 

criatividade próprio dos ranchos carnavalescos que Tio Hilário 

lhe legou, as “casas das tias” eram para Heitor dos Prazeres 

uma outra grande fonte de formação, principalmente a casa 

de Tia Ciatá. 

 

A casa de tia Ciatá se torna a capital dessa pequena África 
no Rio de Janeiro [...] A negra tinha respeitada sua pessoa 
e inviolabilizava sua casa [...] Da Pequena África no Rio 
de Janeiro surgiram alternativas concretas de vizinhança, 
de vida religiosa, de arte, de trabalho, solidariedade e 
consciência, onde predominaria a cultura do negro vindo 
da experiência da escravatura, no seu encontro com o 
migrante nordestino de raízes indígenas e ibéricas e com 
o proletário ou o pária europeu, com quem o negro partilha 
os azares de uma vida de sambista e trabalhador. Assim, 
esse grupo baiano se constituía numa elite nessa 
comunidade popular que se desloca do Centro para suas 
imediações, forçada, a se reestruturar a partir de grandes 
transformações nacionais e da reforma da cidade, 
referências de grupos heterogêneos e caóticos onde se 
preservavam e se misturavam essas minorias étnicas 
nacionais e estrangeiras Principalmente entre os negros, 
os africanos, os baianos da nação ioruba, garantidos por 
suas tradições civilizatórias e coesos pelo culto do 
candomblé, eram considerados uma gente distinta, a 
cujas festas não era qualquer ‘pé rapado’ que tinha 
acesso, e cujas cerimônias eram vedadas aos de fora 
(MOURA, 1995, pp. 104-105).    

Na virada do século XX, portanto, o Rio de Janeiro 

passou por uma grande urbanização, figuras 23 e 24, com 

ideário modernizante inspirado na Bellle Époque e seus 

boulevars franceses, um modelo elitista fundamentado em 

medidas de higiene e de saneamento urbano7 que configurou  

                                                           
7 Após a vinda da corte portuguesa e as constantes migrações ocorridas durante os Século XIX, o Rio de Janeiro tornou-se uma 
cidade inchada, obsoleta e com foco de epidemias. As obras de reurbanização contemplaram a remodelação do porto, 
facilitando o acesso aos ramais da Central do Brasil; a construção da Avenida Central, que uniu a região sul à norte, passando 
pelo centro financeiro da cidade; a remodelação do centro com sua ligação com a zona sul, criando assim, um novo topos para 
as classes privilegiadas com a construção da Avenida Beira- Mar; alargamentos de inúmeras ruas e oferta de novos serviços 
urbanos como  a pavimentação e o saneamento básico, no que resultou em demolições em massa, principalmente, no centro 
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a remoção em massa de cortiços e casarios populares. Tanto 

a orla, o centro, como a área portuária foram remodeladas 

deslocando populações para as regiões suburbanas. 

Progressivamente, acompanha-se o surgimento das favelas 

em todo o Rio de Janeiro e de áreas menos valorizadas, como 

o cais do porto, a Cidade Nova e os morros do centro - área 

em que Heitor dos Prazeres designou como a Pequena África 

do Rio de Janeiro.  

De acordo com Flávio de Aguiar Barbosa, (2009), o ideal 

civilizador também se impôs no âmbito cultural, sendo o 

carnaval um dos seus focos. Como foi mencionado, Hilário 

Jovino deslocou a tradição pastoris e reisadas do dia seis de 

janeiro para o carnaval carioca e devido a sua configuração 

                                                           
da cidade onde as camadas menos privilegiadas habitavam, resultando a sua expulsão e deslocamento para áreas mais 
afastadas, ou ladeira à cima, com o surgimento das favelas, que somente acirrou as tensões  existentes. Além do combate as 
epidemias lideradas por Oswaldo Cruz, que decretou obrigatória a vacinação da febre amarela, motivo de grande revolta 
popular com o saldo de mais de 30 mortos, 110 feridos, 945 pessoas presas, das quais 461 foram deportadas para o Acre 
(MOURA, 1995, apud, BARBOSA, 2009). 

Figura 23 – Reforma Urbana do Rio de Janeiro 

Imagem disponível em :  

<http://pre.univesp.br/as-reformas-do-rio-de-

janeiro-no-inicio-do-seculo-xx#.WRfM72jyvIU>. 

Acessado 20/04/2017 

 

Figura 24 – Teatro Municipal do Rio de Janeiro 

Imagem disponível em: 
<http://educacao.globo.com/artigo/reforma-

urbanistica-de-pereira-passos-o-rio-com-

cara-de-paris.html>. Acessado 20/04/2017 

 

 

http://pre.univesp.br/as-reformas-do-rio-de-janeiro-no-inicio-do-seculo-xx#.WRfM72jyvIU
http://pre.univesp.br/as-reformas-do-rio-de-janeiro-no-inicio-do-seculo-xx#.WRfM72jyvIU
http://educacao.globo.com/artigo/reforma-urbanistica-de-pereira-passos-o-rio-com-cara-de-paris.html
http://educacao.globo.com/artigo/reforma-urbanistica-de-pereira-passos-o-rio-com-cara-de-paris.html
http://educacao.globo.com/artigo/reforma-urbanistica-de-pereira-passos-o-rio-com-cara-de-paris.html
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harmônica, estilística e musical, a iniciativa foi bem aceita pela 

sociedade, inclusive, os ranchos cumpriam as exigências 

oficiais ao realizarem os pedidos de licença dos desfiles junto 

as autoridades públicas. Por outro lado, certas brincadeiras 

provocativas como o entrudo português8 era considerado uma 

forma barbara de carnaval, pois várias arruaças -guerras de 

limões, ovos, urina, água suja, frutas podres, eram realizadas 

com a proteção anônima pelo uso de máscaras. 

 

Na década de 1880, as sociedades com o apoio 
entusiástico da imprensa, dos literatos, dos intelectuais e 
homens públicos da corte, queriam impor ao carnaval um 
programa... e um de caráter eminentemente “civilizador” 
para a “gente preta” das ruas e para as famílias pouco 
educadas que, por um dá cá essa palha, retornavam aos 
hábitos do passado. Pretendiam não apenas superar o 
entrudo, fazê-lo cair no esquecimento em nome do 
progresso e da elegância de uma cultura europeizada e 
autorrepresentada como superior às tradições locais, mas 
dissolver o carnaval individual das máscaras avulsas nas 
manifestações coletivas (CUNHA, apud, BARBOSA, 
2009, p.36). 

De acordo com a historiadora Maria Clementina Pereira 

da Cunha, (2001), os ranchos com suas qualidades artísticas 

– alegorias em carroças, cantos, harmonia musical, 

instrumentos de percussão leve (pandeiros e castanholas) 

colaboraram com institucionalização das práticas de carnaval. 

Aos olhos da imprensa e da sociedade carioca, os ranchos 

passaram a ocupar um espaço valorativo de gosto musical tão 

convincente que os velhos salões de carnaval com polcas, 

xotes e valsas (ritmos europeus oriundos de vários países, 

respectivamente, República Tcheca, Alemanha e Áustria) 

                                                           
8 O Entrudo era inicialmente grande bonecos de madeira e tecido, que foram trazidos pelos portugueses no século XVI, 
posteriormente, tais elementos associaram com as brincadeiras de carnaval. As guerras desrespeitosas com o uso de material 
ofensivo como urina, ovos, e frutas podres, foram denominadas de entrudos populares, entretanto também era comum o 
entrudo familiar com o uso de limões como uma forma de sociabilização na brincadeira. Disponível em:  < 
https://raizdosambaemfoco.wordpress.com/2014/02/10/manifestacoes-carnavalescas-blocos-entrudos-ranchos-sociedades-
carnavalescas-e-escolas-de-samba-qual-e-a-diferenca/>. Acessado em 18/11/2017. 

https://raizdosambaemfoco.wordpress.com/2014/02/10/manifestacoes-carnavalescas-blocos-entrudos-ranchos-sociedades-carnavalescas-e-escolas-de-samba-qual-e-a-diferenca/
https://raizdosambaemfoco.wordpress.com/2014/02/10/manifestacoes-carnavalescas-blocos-entrudos-ranchos-sociedades-carnavalescas-e-escolas-de-samba-qual-e-a-diferenca/
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tornaram-se um evento tedioso depois dessas novas 

incorporações. 

O Rancho Amedo de Resedá, em 1907, por exemplo, 

contribuiu significativamente para a aceitação dos ranchos 

pela sociedade carioca quando incorporou a Banda dos 

Bombeiros, pois a nova musicalidade aproximada do choro 

carioca atenuou a batida forte do batuque. Flávio Aguiar 

Barbosa destaca os aspectos mais apreciados: 

 

A ênfase na performance musical; a elaboração de 
enredos rígidos, com características de ópera de rua; a 
indispensável institucionalização, com estatuto e 
autorização policial para desfilar; as relações cultivadas 
pelos membros, muitos deles funcionários subalternos de 
instituições públicas, com contatos importantes para, por 
exemplo, angariar contribuições e simpatia à iniciativa; 
tudo isso tornou o Amedo de Resedá tão prestigiado que 
o rancho acabou sendo convidado a apresentar-se ao 
Marechal-presidente Hermes da Fonseca, no Palácio das 
Laranjeiras (BARBOSA, 2009, p.39).  

O choro9 é tido como a primeira música popular urbana 

típica do Brasil, também resultado da incorporação de 

gêneros musicais europeus com as expressões musicais afro-

carioca. A história do choro está diretamente ligada a 

transferência da corte portuguesa ao Brasil em 1808.  

Na época, Portugal estava prestes a ser invadido pelo 

general e governante francês Napoleão Bonaparte (1769-

1821) e sem poderio militar para enfrentar o inimigo a corte 

decidiu fugir com a “colaboração” da Inglaterra. 

                                                           
9  A polca foi apresentada em 1845 no Teatro Imperial de São Pedro (atual João Caetano) e virou, praticamente, uma “febre”, 
que invadiu os costumes da época, como o modo de se vestir das pessoas. O choro, à princípio, foi uma maneira abrasileirada 
de se tocar as músicas em voga. Posteriormente, em 1870, nasce o choro com a desenvoltura do flautista Antônio da Silva 
Callado Junior, (1848-1880), considerado o pai do choro. O choro tem como influência a polca e o Lundu, ritmo de inspiração 
africana com base de percussão. Dentre os instrumentos, os mais representativos neste gênero musical são: o violão, o piano, 
a flauta e o bandolim. Disponível em: http://dicionariompb.com.br/choro/dados-artisticos >. Acessado em 19/11/2017. 

http://dicionariompb.com.br/choro/dados-artisticos
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A corte de D. João VI, transferiu-se em grande 

contingente, aproximadamente, quinze mil pessoas. O Rio de 

Janeiro, principalmente em 1815 quando se tornou a capital 

do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algavares, fez uma 

grande reforma urbana e cultural, inclusive, com a criação de 

novos cargos públicos. Com a chegada da corte, instrumentos 

musicais como piano, clarinete, violão, flauta, bandolim e 

cavaquinho, tornaram-se disponíveis no Brasil. Disponível 

em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Choro>. Acessado em 

20/11/2017. 

No século XIX, a dança de salão com diferentes ritmos 

europeus invadia as festas da sociedade carioca nos mais 

nobres escalões, todavia ao longo do tempo vários gêneros 

musicais se popularizaram principalmente a polca que, com 

seu compasso binário de movimento em allegreto com breves 

pausas regulares ao fim do compasso, permitia a 

aproximação corporal nos bailes.  

Os “chorões” eram grupos compostos por 

instrumentalistas da classe média-baixa. Funcionários 

públicos cujo trabalho permitia uma regular vida boêmia, 

obtiveram destaque nos saraus da elite imperialista 

executando gêneros europeus sempre com muita 

improvisação com a cultura musical carioca. Nos primeiros 

tempos, o choro não se caracterizou como um ritmo 

específico, somente uma forma de se tocar mais sincopada10 

devido a influência do lundu11. Disponível em: < 

                                                           
10 “Em música, a síncope é uma figura rítmica caracterizada pela execução de um som em um tempo fraco, ou parte fraca de 
um tempo que se prolonga até o tempo forte, ou parte forte seguinte de tempo, criando deslocamento da acentuação rítmica”. 
Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADncope_(m%C3%BAsica)>. Acessado em: 20/11/2017. 
11 Lundu é uma dança de origem africana e, provavelmente, proveniente de Angola. Historicamente, foi registrado, em 1780, 
com a denominação de batuque. É característico desta dança o alteamento dos braços e o estalar dos dedos, com a 
peculiaridade da umbigada. Em sua evolução, é típico o acompanhamento marcado com palmas e um canto de estrofe-refrão. 
Disponível em: <http://dicionariompb.com.br/lundu/dados-artisticos>. Acessado em 19/11/2017. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Choro
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADncope_(m%C3%BAsica)
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http://sambacarioca.com.br/samba/historia-do-choro/>. 

Acessado em 20/11/2017. 

O pianista Ernesto de Nazaré inovou a música da época 

ao romper com a diferenciação entre música popular e 

erudita. A respeito dele, o compositor francês Darius Milhaud 

(1892-1974), que viveu no Rio de Janeiro (1919-17) como 

voluntário na Embaixada da França, declarou: “seu jogo 

fluído, desconcertante e triste ajudou-me a compreender 

melhor a alma brasileira”. Disponível em: < 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Nazareth>. Acessado 

em: 20/11/2017. 

No final do século XIX, um processo de síntese urbana 

das diversas expressões musicais já esboçava o que seria a 

futura música brasileira com a presença do lundu, da modinha 

portuguesa e da sincopação. 

O ambiente de confluência musical resultou, portanto, no 

surgimento de gêneros como o choro, o maxixe (mistura da 

polca com a habanera cubana) e o samba. Entretanto, as 

rodas de samba12 prefiguraram o surgimento do samba. Nas 

últimas décadas do século XIX, em 1870, a palavra samba no 

Rio de Janeiro era mais conhecida como designação de 

festas populares. O samba urbano carioca, gradativamente, 

passou a designar tanto o evento musical – rodas de samba, 

quanto um gênero musical de composição. O samba também 

se afastou de suas referências rurais anteriores, sugere-se 

que a origem do samba seja anterior ao século XIX em 

eventos de escravos em zonas rurais da Bahia.  

                                                           
12 Roda de samba costuma ser um evento musical que reúne um grande número de pessoas que cantam e dançam em volta 
de uma mesa, onde os músicos tocam seus instrumentos e cantam. Disponível em: < 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roda_de_samba>. Acessado em 20/11/2017. 

http://sambacarioca.com.br/samba/historia-do-choro/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Nazareth
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roda_de_samba
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Segundo Moura, (1995), no Rio de Janeiro a casa de 

Hilária Batista de Almeida, Tia Ciatá, figura 25, tornou-se o 

epicentro da comunidade baiana em virtude de seu trabalho 

religioso e de sua atuação como anfitriã de festas animadas. 

Nestes eventos, diferentes espaços internos de sua casa 

eram usados de modos diversos como o baile na sala de visita 

com as músicas em voga, o samba de partido-alto nos fundos 

da casa e o batuque no terreiro. Toda essa ambientação 

contribuiu significativamente para a criação de novos gêneros 

musicais como o samba maxixado13, música marcante da 

Cidade Nova e Praça Onze14 onde Heitor dos Prazeres 

convivia e se formava.  

As primeiras composições de samba foram criadas com 

a estrutura de partido alto - um refrão menor repetido quantas 

vezes fossem os versos de improviso criados pelos 

participantes da roda.  Verifica-se no Dossiê matrizes do 

Samba no Rio de Janeiro (CENTRO CULTURAL CARTOLA, 

2015), que o samba de partido-alto é um samba 

essencialmente cantado como forma de desafio e que suas 

origens se remetem a várias práticas musicais executadas na 

cidade do Rio de Janeiro no início do século XX como, por 

exemplo, as chulas, o lundu, o samba rural paulista, o samba 

de roda baiano e o calango. 

                                                           
13Gênero musical com a mistura de polca com o batuque do lundu, também conhecido como tango brasileiro. 
14 D.  João ao chegar ao Brasil, instalou-se na Boa Vista e como muitos queriam ter proximidade com o rei, assim, foi planejada 
uma “Cidade Nova”. Na área, uma praça foi construída e recebeu o nome de “Largo do Rocio Pequeno”, todavia, 
posteriormente, com a vitória do Brasil na Guerra do Paraguai, a praça passou a se chamar Praça Onze, em homenagem a 
Batalha Naval de Riachuelo, ocorrida em 11/06/1865. Com a abolição da escravatura, a elite que vivia na região se transferiu 
para a zona sul, os antigos casarões foram ocupados por antigos escravos e migrantes, sendo transformados em cortiços.  A 
Praça Onze é considerada importante não pelo pela presença do rei ou da grande batalha que foi marco decisivo na guerra, 
mas por ser, acima de tudo, o berço do samba carioca, por lá passavam os ranchos carnavalescos, outras manifestações 
carnavalescas, e, posteriormente, as escolas de samba. Disponível em:< https://www.brasildefato.com.br/node/32774/>. 
Acessado em 19/11/2017. Artur Ramos, relata: “A Praça Onze é a fronteira entre a cultura negra e a branco-europeia, fronteiras 
sem limites precisos, onde se interpenetram instituições e se revezavam culturas” (D’ÁVILA, 2009, p. 18). 

Figura 25 – Planta da Casa de Tia 

Ciatá conforme depoimentos dos 

parentes que lá viveram. 

Arquivo Francisco Duarte 

 (MOURA, 1995) 

 

https://www.brasildefato.com.br/node/32774/
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 Os versos do partido-alto são acompanhados por 

instrumentos de percussão como o pandeiro, o surdo, o 

tamborim, a cuíca, o repique, o reco-reco, o ganzá e outros 

instrumentos de corda, tais como: o cavaquinho, o banjo, o 

violão. Entretanto, no partido-alto o que é mais comum é a 

marcação com o pandeiro e o suporte harmônico do violão ou 

cavaquinho e como a canção é de desafio os instrumentos 

têm um papel secundário frente ao improviso do solista, pois 

se exige raciocínio rápido em soluções poéticas e respeito a 

métrica e rimas do refrão. 

O Dossiê esclarece que o partido-alto é reconhecido por 

sua peculiar maneira de demarcar a alternância entre o solo 

e o coro (refrão), com destaque para a parte improvisada. 

Quanto a tipologia, destaca-se três grupos de partido-alto: o 

primeiro, com refrãos de dois versos com cerca de quatro 

compassos e improvisos curtos, como  exemplo, tem-se Maria 

Madalena da Portela (Aniceto) e Partido-Alto (Padeirinho); o 

segundo tipo, comporta refrães mais extensos, com 

geralmente oito compassos e improvisos semelhantes, como 

exemplo, tem-se o samba Recordações de um batuqueiro e  

o terceiro tipo, tanto o refrão quanto o desenvolvimento do 

improviso se alargam por 12 a 16 compassos, como exemplo, 

tem-se o samba Para o bem de nosso bem de Alvaide. 

 

Com sua gama relativamente estreita de variações e 
sempre apoiado no performance ao vivo, o partido-alto é 
um tipo de samba que menos se adequa ao mercado 
musical, uma vez que seu valor artístico e sua graça 
residem na criatividade do momento, dificilmente 
registrável ou reproduzível. Ainda assim, em diversos 
momento da história fonográfica nacional sambistas 
registraram partidos com maior ou menor grau de pré-
determinação das segundas partes e eventualmente até 
mesmo buscando traduzir para o estúdio a 
espontaneidade do improviso, da roda, do que dificilmente 
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se viabiliza ou se torna convincente. Neste sentido, o 
partido se destaca no metagênero samba como uma 
vertente umbilicalmente ligada às suas matrizes 
socioculturais, com forte tendência a valorização da letra, 
do improviso, do ambiente comunitário, dos padrões de 
sociabilidade fundados no coletivo, no fazer musical 
amador, compartilhado (CENTRO CULTURAL 
CARTOLA, 2015, p. 30). 

Posteriormente, o samba se torna uma composição 

corrida com versos mais longos e se diferencia do partido-alto 

por ser também menos instrumental. O samba, em sua 

segunda geração, emprega com ênfase a sincopa. Como já 

foi mencionado, a sincopa se caracteriza pela ausência de 

compasso da marcação de um tempo fraco que repercute em 

outro mais forte de forma irregular e é precisamente nesse 

tempo vazio que a sincopa estimula a marcação corporal com 

palmas, maneios e balanço.  

Na sincopa há tendência da contrametricidade, ou seja, 

a valorização diferenciada no andamento e das alterações 

dos tempos fortes nas composições. Em vídeo no Youtube, o 

crítico e historiador José Miguel Wisnik, Encontros: 

Sincopação do Mundo – Dinâmica da Música e da Cultura, 

comenta a dialética da malandragem dentro do compasso 

com a quebra da ordem métrica em que o som repercute em 

outro tempo propiciando assim uma diferenciação na 

repetição.  

Segundo Carlos Sandroni, (2012), tanto o samba quanto 

a música brasileira são caracterizados pela sincope. 

Entretanto, sincope é um conceito criado pelos teóricos da 

música erudita ocidental. O músico Marc Honneger (1926-

1926), define a sincope como “efeito de ruptura que se produz 

no discurso musical quando a regularidade da acentuação é 

quebrada pelo deslocamento do acento rítmico esperado” 

(HONNEGER apud SANDRONI, 2012, p. 22). O termo 
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sincope por ser o contraponto do regular assume feições 

culturais, por exemplo, no Brasil a presença constante da 

síncope fez com que o “irregular” se tornasse “regular”.  

Sandroni, esclarece que a ideia de ritmo musical se estrutura 

com base na recorrência periódica das acentuações, também 

conhecido como compasso15. Etnomusicólogos ao estudar a 

música africana, deram-se conta da liberdade de articulações 

e acentuações que não seguem esquemas gerais, sendo 

característico e dominante na música africana a tendência a 

contrametricidade.  

O musicólogo A.M. Jones, comparou a rítmica ocidental 

com a africana, em relação a primeira considerou-  divisiva, 

pois a rítmica se apoia numa dada divisão de valores iguais 

e, com relação a segunda, considerou-a como aditiva, uma 

vez que a duração é realizada com a soma de unidades 

menores que se agrupam e formam mais unidades. Os 

estudiosos da música africana, constataram certa frequência 

de frases rítmicas em que a característica principal era a 

mistura do que poderia ser unidades binário (compasso 

simples) e ternário (compasso composto) que tecnicamente 

seriam as semínimas simples e semínimas pontuadas.  

 

Quando, no século XIX, compositores de formação 
acadêmica começaram, por diferentes razões, a tentar 
reproduzir em suas partituras algo da vivacidade rítmicas 
que sentiam na música dos africanos e afro-brasileiros, o 
fizeram, é claro, com os meios que dispunham o sistema 
em que foram educados. Ora, como ficou dito acima, tal 
sistema não prevê (entre outras características da música 

                                                           
15 A teoria musical clássica prevê dois tipos de compasso, os simples e os compostos. Nos compassos simples as unidades de 
tempo são binárias. Por exemplo, nos compassos 2/4, 3/4 e 4/4, as unidades de tempo são as semínimas, que, dividindo-se 
sempre por dois serão equivalentes a duas colcheias ou quatro semicolcheias, etc. (...). Por outro lado, nos compassos 
compostos como o 6/8 ou o 8/9, as unidades de tempo são ternárias e são representadas por semínimas pontuadas (divididas 
portanto em três colcheias) - (SANDRONI, 2012). Disponível em < https://www.passeidireto.com/arquivo/23028906/feitico-
decente---carlos-sandroni>. Acessado em: 19/11/2017. 

https://www.passeidireto.com/arquivo/23028906/feitico-decente---carlos-sandroni
https://www.passeidireto.com/arquivo/23028906/feitico-decente---carlos-sandroni
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africana) a interpolação de agrupamentos binários e 
ternários. O resultado é que os ritmos deste tipo aparecem 
nas partituras como deslocados, anormais, irregulares 
(exigindo, para a sua correta execução, o recurso gráfico 
da ligadura e o recurso analítico da contagem) – em uma 
palavra, como síncopes. Assim, mesmo se a noção de 
síncope inexiste na rítmica africana, é por síncopes que, 
no Brasil, elementos desta última vieram a se manifestar 
na música escrita; ou, se preferirmos, é por síncopes que 
a música escrita fez alusões ao que há de africano em 
nossa música de tradição oral. É nesse sentido, e é só 
nesse, que tinham razão os que afirmavam que a origem 
da síncope brasileira estava na África (SANDRONI, 2012). 
Disponível em: < 
https://www.passeidireto.com/arquivo/23028906/feitico-
decente---carlos-sandroni>. Acessado em 19/11/2017. 

Heitor dos Prazeres pertenceu a uma geração de 

sambistas anterior à formação das escolas de samba e com 

os seus contemporâneos, como Angenor de Oliveira – Cartola 

(1908-1980), figura 26, Noel de Medeiros Rosa (1910-1937), 

figura 27, Ernesto Joaquim Maria dos Santos – Donga (1890-

1974), João Machado Guedes – João da Baiana (1887-1974), 

Alfredo Rocha Vianna Filho – Pixinguinha (1897-1973), José 

Barbosa da Silva – Sinhô (1888-1930), Milton de Oliveira  

Ismael Silva (1905-1978) e junto a outros companheiros de 

boemia, protagonizaram a ambiência necessária para que se 

criasse as primeiras escolas de samba. Na época era comum 

nos dias de carnaval que esses artistas se alternassem entre 

suas localidades – Estácio, Mangueira, Portela, Praça Onze, 

etc., deste modo o samba se deslocou do antigo espaço 

doméstico cultivado nas casas das tias, figura 28, para o 

espaço público de bares e agremiações. Em 1928, a 

participação de Heitor dos Prazeres foi especial para a 

criação da União do Estácio e das escolas de samba Portela 

e Estação Mangueira.  

Antes destes eventos, o samba mais antigo era 

realizado com tanta improvisação que Sinhô afirmou 

malandramente: “samba é como passarinho, é de quem 

Figura 26 – Cartola 

Imagem Disponível em:  

<http://jornalggn.com.br/blog/alfe

u/elton-medeiros-e-a-licao-de-

cartola>. Acessado em 24/04/2017 

 

 

Figura 27 – Noel Rosa 

Imagem Disponível em:  

<https://anamariaramos09.wordpr

ess.com/2012/08/25/noel-rosa/>. 

Acessado em 24/04/2017 

 

 

https://www.passeidireto.com/arquivo/23028906/feitico-decente---carlos-sandroni
https://www.passeidireto.com/arquivo/23028906/feitico-decente---carlos-sandroni
http://jornalggn.com.br/blog/alfeu/elton-medeiros-e-a-licao-de-cartola
http://jornalggn.com.br/blog/alfeu/elton-medeiros-e-a-licao-de-cartola
http://jornalggn.com.br/blog/alfeu/elton-medeiros-e-a-licao-de-cartola
https://anamariaramos09.wordpress.com/2012/08/25/noel-rosa/
https://anamariaramos09.wordpress.com/2012/08/25/noel-rosa/
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pegar”, gradativamente, os artistas populares incorporaram-

se ao mercado da indústria cultural e a autoria passou a ser 

uma questão importante. O próprio gênero do samba sofreu 

alterações, pois se antes o samba era mais lento e 

aproximado do tango com a marcação tan tantantan tan tan, 

com a chegada das escolas de samba foi necessário a 

incorporação de outros instrumentos como o surdo que 

organiza o povo na avenida com sua batida forte, sendo a 

marcação bun bun paticum bumprugurundum tocada até os 

dias de hoje. 

Segundo José Novaes, (2001), o samba na década de 

30 já era considerado o gênero musical de preferência 

nacional principalmente pela sua ampla divulgação pelos 

meios de comunicação em especial destaque a radiodifusão.  

Vale lembrar que, o samba em seu nascedouro era um 

poderoso instrumento de comunicação da realidade social 

das camadas populares que encontravam em suas letras um 

modo de exprimir seu cotidiano, suas necessidades, bem 

como as subjetividades que se destacavam neste contexto da 

comunidade negra, principalmente a comunidade baiana que 

após a abolição se estabeleceu em grande número no Rio de 

Janeiro. A figura do malandro era muito presente nas 

canções, entendendo por malandragem certas atividades 

ligadas ao jogo, pequenos golpes, o rufianismo, e outros 

meios de vida que rejeitavam o trabalho, mas que por outro 

lado viabilizava um modo de sobrevivência. Haja visto que a 

maioria da população negra após a abolição não dispunha de 

formação ou capacitação que lhe permitisse competir com os 

trabalhadores brancos brasileiros ou imigrantes, restava-lhe 

os trabalhos mais pesados como a estiva nos cais ou 

oportunidades na rua. Dentro desta perspectiva, José Novaes 

 

Figura 28– Velha Guarda da 

Portela 

Imagem Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watc

h?v=-SaS0xciukE>. Acessado 

em 24/04/2017 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-SaS0xciukE
https://www.youtube.com/watch?v=-SaS0xciukE
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ressalta que o trabalho materialmente não era compensador 

e nem tinha valor moral, atraindo muitos para a malandragem.  

Durante os anos 30 a 40, grandes transformações 

ocorrem no cenário nacional como o aumento populacional, o 

crescimento dos centros urbanos com forte migração interna, 

o desenvolvimento da indústria e dos serviços. No mesmo 

período, Getúlio Vargas governa o país durante quinze anos 

ininterruptos, de 1930 a 1945, primeiramente, como líder da 

Revolução Civil de 1930 impediu a posse do presidente eleito 

Júlio Prestes. Getúlio Vargas assume o cargo de chefe do 

Governo Provisório (1930-1934) e, em 1934, através da 

Assembleia Nacional Constituinte se mantém no governo. 

Depois, impõe a sua ditadura do Estado Novo (1937-1945).  

O projeto político de Getúlio propunha a unificação nacional 

e, estrategicamente, o divulgava pelas emissoras de rádio.  

A Rádio Nacional, por exemplo, criada em 1936, atingia 

todo o território nacional através de sua programação, com 

grande apoio financeiro tanto governamental quanto 

comercial uma vez que, em 1932, a publicidade se tornou 

legalmente permitida. Deste modo, a Rádio Nacional, não 

encontrou dificuldades em ter uma programação fortemente 

atrativa durante anos com a contratação dos melhores artistas 

e jornalistas da época.  

Getúlio Vargas, em 1937, criou Departamento de 

Imprensa e Propaganda – DIP, órgão de censura que vigiava 

de perto qualquer dissonância com a ideologia do regime.  No 

mesmo ano, a Constituição de 10/11/1937 estabeleceu no 

artigo 136 que “o trabalho é um dever social”, o que resultou 

em repressão a qualquer manifestação que não exaltasse o 

trabalho. Outra estratégia adotada pelo governo foi a  
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cooptação de muitos artistas através da troca de favores e 

ofertas de cargos, dentre eles, muitos sambistas passam a 

revestir suas letras com qualidades que exaltavam a nação e 

o trabalho. Outra intervenção do DIP como forma de 

cooptação dos sambistas foi a organização e regulamentação 

do carnaval, instruindo as regras das escolas de samba com 

premiação às melhores músicas e, é neste contexto que 

surge o samba exaltação16 que cantava com acento a 

natureza do Brasil. O samba, gradativamente, deixa de ser a 

voz de um povo, que encontrava nele a expressão das suas 

necessidades, das suas agruras e de seu cotidiano. 

                                                           
16 Samba-exaltação é um gênero de samba com estilo mais sofisticado, que despontou na década de 40, principalmente com 
a composição Aquarela do Brasil de Ary Barroso. A canção se tornou mundialmente famosa constituindo um primeiro 
momento de exportação da música popular brasileira. O ufanismo é característico deste gênero que exaltava as qualidades e 
grandiosidade do país. Disponível em: <http://dicionario.sensagent.com/Samba-exalta%C3%A7%C3%A3o/pt-pt/>. Acessado 
em: 19/11/2017. 

Figura 29 - Heitor dos Prazeres na Rádio Nacional 

Foto cedida por Heitor dos Prazeres Filho 
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A grande difusão nas rádios também colaborou 

fortemente com a presença da musicalidade do samba como 

gosto afirmativo nacional ultrapassando o circuito de 

influência da sociedade carioca. Heitor dos Prazeres teve 

forte atuação em programas de rádio entre 1937 e 1946. 

Heitor dos Prazeres trabalhou na rádio do Rio de Janeiro 

como músico e radialista e também ingressou na Fundação 

da Rádio Nacional, figura 29, em que compôs o elenco dos 

artistas da emissora.  

Heitor dos Prazeres tem como autoria cerca de 300 

composições interpretadas por grandes cantores da época 

como Francisco Alves (1898-1952), Orlando Silva (1915-

1978), Aracy de Almeida (1914-1988), Noel Rosa (1910-1937) 

e vários outros da atualidade como Martinho da Vila (1938-) e 

Zeca Pagodinho (1959-). Uma de suas célebres músicas é 

Pierrô Apaixonado, realizada em parceria com Noel Rosa. Em 

1927, a canção A tristeza me persegue venceu o concurso de 

samba na casa do jornalista, sambista e pai de santo José 

Espinguela (1890-1945), organizador de concursos entre os 

sambistas. Em 1929, com sua canção Não Adianta Chorar, a 

Portela venceu o concurso entre as agremiações de escola 

de samba e com a música Mulher de Malandro, Heitor dos 

Prazeres venceu o primeiro lugar no carnaval de 1932. 

 

2.1. As linguagens visuais de Heitor dos Prazeres 

Patrícia D`Ávila, (2009), manifesta a importância de se 

analisar em conjunto todo o contexto expressivo de Heitor dos 

Prazeres, pois o seu trabalho como coreógrafo, compositor e 

instrumentista se desenvolveu durante anos ao lado de sua 

pintura, e afirma: 
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O envolvimento com a dança, o corpo, a música, o 
carnaval carioca e as amizades acabaram por ecoar em 
sua produção, como se fossem um registro desses 
eventos; como se ele tivesse a necessidade de cantar, 
através da pintura, aquilo que ele via e vivia. Em sua 
maneira de pintar – com figuras de um rigor decorativo, 
simétricas em composição, organizada seriada e 
repetidamente como em um ritmo – as cores vibrantes e 
“carnavalescas”, que possuíam delicadas variações 
tonais, tingiam as imagens das mulheres e homens a 
dançar ou a celebrar alguma coisa. Dessa maneira, Heitor 
dos Prazeres procura ilustrar seu próprio olhar sobre as 
heranças culturais e as paisagens urbanas em que vivia 
(D´ÁVILA, 2009, p. 64). 

Na pintura de Heitor dos Prazeres o que se destaca é a 

liberdade de criação expressada em uma espontaneidade e 

simplicidade presente em suas telas que seguem um estilo 

individual próprio desenvolvido pelo autodidatismo. De acordo 

com D’Ambrozio, (2013), dedicados em sua maioria, os 

pintores autodidatas criam as obras com a mais ampla 

liberdade principalmente por não se vincularem aos cânones 

acadêmicos. Apesar de seu caráter empírico, a arte para 

esses sujeitos se torna uma atividade séria e sistemática com 

forte protagonismo na vida.  

 

(...) os criadores de uma pintura popular, os primitivistas 
distinguem-se por uma posição estética definível à 
margem da arte erudita, tradicional ou inovadora. Esta é 
encarada por eles com alguma dose de ingenuidade, não 
apenas imitativa (caso comum nos amadores) – mas 
capaz de revelar, por frescura de imaginação, novas 
possibilidades expressivas, influenciando assim a Arte 
Contemporânea. (CHICÓ, apud, D’AMBROZIO, 2013, p. 
13). 

Heitor dos Prazeres, declarou na revista O Cruzeiro que 

“prefere um ateliê solitário do que uma Academia de Belas 

Artes” e, complementou: “eu não gosto de copiar, gosto de 

criar” (O Cruzeiro, 01/12/1951). Inclusive, lá mesmo na Praça 

Onze, sub-região da zona central, era o seu ateliê, lugar que 
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remontava as suas memórias. Heitor dos Prazeres declarou 

em documentário de Antonio Carlos Fontoura, que: 

 

A pintura é para mim importante, é uma fuga, é minhas 
dores, das minhas mágoas, do meu sofrimento, das 
minhas paixões, eu me sinto em outro mundo, um mundo 
sofredor, um mundo gozador, um mundo de felicidade. 
Um mundo feliz e a pintura me dá essa toda alegria e me 
proporciona tudo isso que é a riqueza para mim. Na 
pintura eu sonho, eu sonho música, eu sonho momentos 
amorosos, eu sonho alegria, enfim tudo eu sonho, tudo 
me dá riqueza, não consigo fazer nada que não existe, 
porque eu me sinto muito bem, essas figuras que eu faço 
são coisas que eu já vi, que existe – esses bares, essas 
macumbas, esse samba existe, tanto existe que eu sou 
um do que existe. Eu não preciso ver mais, não preciso 
de modelo, eu tenho tudo aquilo do passado e de agora 
em minha memória. 

As primeiras pinturas de Heitor dos Prazeres foram 

realizadas em guache sobre o papel, sendo que o artista 

preparava suas tintas em seu próprio ateliê. De modo 

decorativo, muitas figuras foram aplicadas em suas partituras, 

instrumentos musicais e outros suportes, o jornalista e crítico 

de arte Carlos Cavalcanti (1864-1935) observou que seu 

professor de cavaquinho “tinha jeito” e o incentivou à pintura 

e, com o apoio do artista plástico e educador Augusto 

Rodrigues (1913-1993), Heitor iniciou uma grande investida 

na pintura. 

Heitor dos Prazeres utilizava cores expressivas e, em 

reportagem para a Revista Visão de 01/05/1959, afirmou: 

“Gosto de cores fortes, contrastantes, que transmitem a 

vivacidade de meus ambientes”. As cores azul, vermelho e 

amarelo são recorrentes em sua paleta, figura 30. 

A obra de Heitor dos Prazeres fala do humano, embora 

essa humanidade seja correspondente à certas ambiências 

 

 

Figura 30 – Heitor dos Prazeres 
Frevo  
36,5 x 45 cm 
Óleo sobre tela colada com Eucatex 
Acervo do MARGS, Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul (Porto Alegre) 
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como o subúrbio, a lavoura, o morro, cenas de quintais, a 

religiosidade dos terreiros, tintureiros, mulatas, malandros, o 

samba e o carnaval, figuras 31, 32, 33 e 34. Os quadros 

apresentam variantes cromáticas e rítmicas, as cenas rurais 

também ganham desenvoltura com verdes mais luminosos. 

Em trecho de poema dedicado a Heitor dos Prazeres, Carlos 

Drummond de Andrade, escreve: “Por tua pintura e música, 

passa um fluído de poesia. Poesia das coisas simples, unidas 

em melodia” Disponível em: >, acessado em 19/04/2017. 

Em suas telas, alguns aspectos são singulares de sua 

autoria, detalhes como o destaque dos dentes nas figuras 

humanas, o capricho no desenho dos sapatos, a 

apresentação do torso em posição frontal, enquanto os  

 

 

 

 

Figura 31 – Heitor dos Prazeres 
Morro, 1965 
Óleo sobre tela, 144 x 102 cm 
Imagem disponível em: 
<http://enciclopedia.itaucultural.or
g.br/obra4657/morro>. Acessado 
em: 20/04/17 
 
Figura 32 – Heitor dos Prazeres 
1983 - Roda de Peteca, 50 x 60 cm  
Óleo e nanquim sobre cartão 
Coleção particular. 
 

 

Figura 34 – Heitor dos 
Prazeres 
Morro da Mangueira 
97,5 x 131 cm, óleo sobre 
tela 
Acervo da Coleção Roberto 

Marinho 

Figura 33 – Heitor dos Prazeres 
Três Malandros na Sinuca 

Imagem Disponível em: 

<https://br.pinterest.com/pin/27

7182552036664138/>. Acessado 

em 20/04/17. 

 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra4657/morro
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra4657/morro
https://br.pinterest.com/pin/277182552036664138/
https://br.pinterest.com/pin/277182552036664138/
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braços, as pernas e o rosto são apresentados lateralmente e 

a direção da cabeça de suas figuras são voltadas para o alto, 

em uma clara afirmação otimista de que dias melhores virão. 

As telas apresentam um campo imaginário17 que se configura 

com alto poder de síntese e estilização com a presença de 

muitos elementos mediadores entre a cultura africana e a 

brasileira, figura 35. O cronista Rubem Braga (1913-1990) 

relatou: 

 

Sua pintura é uma flor natural de seu samba e de sua vida, 
de seu meio e de suas mulatas de quem ele desenha com 
amor todos os dentes brancos. Se às vezes exprime 
algum drama social, como “Os refugiados” em que  

                                                           
17 “Embora refere-se ao real, o imaginário social não é mero reflexo deste, mas sim representações elaboradas sobre esse 
real a partir de materiais tomados de aspectos simbólicos em determinada sociedade ou grupo” (ESPIG, 2003/04, p. 54). 

Figura 35 – Heitor dos Prazeres 
Sambistas e Passistas 
50 x 40 cm 
Óleo sobre tela 
Imagem disponível em: 
<https://www.artmajeur.com/pt
/artist/ajursp/collection/ajur-sp-
divulgador-da-arte-
naif/1386352/artwork/heitor-
dos-prazeres-tema-sambistas-e-
passistas-a-venda-com>. 
Acessado em 20/04/2017. 
 

 

https://www.artmajeur.com/pt/artist/ajursp/collection/ajur-sp-divulgador-da-arte-naif/1386352/artwork/heitor-dos-prazeres-tema-sambistas-e-passistas-a-venda-com
https://www.artmajeur.com/pt/artist/ajursp/collection/ajur-sp-divulgador-da-arte-naif/1386352/artwork/heitor-dos-prazeres-tema-sambistas-e-passistas-a-venda-com
https://www.artmajeur.com/pt/artist/ajursp/collection/ajur-sp-divulgador-da-arte-naif/1386352/artwork/heitor-dos-prazeres-tema-sambistas-e-passistas-a-venda-com
https://www.artmajeur.com/pt/artist/ajursp/collection/ajur-sp-divulgador-da-arte-naif/1386352/artwork/heitor-dos-prazeres-tema-sambistas-e-passistas-a-venda-com
https://www.artmajeur.com/pt/artist/ajursp/collection/ajur-sp-divulgador-da-arte-naif/1386352/artwork/heitor-dos-prazeres-tema-sambistas-e-passistas-a-venda-com
https://www.artmajeur.com/pt/artist/ajursp/collection/ajur-sp-divulgador-da-arte-naif/1386352/artwork/heitor-dos-prazeres-tema-sambistas-e-passistas-a-venda-com
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aparece a gente pobre carregando seus trastes, expulsa 
de um barraco de uma favela qualquer, ou uma 
reinvindicação racial, como naquela sala de jantar em que 
uma família preta é servida por uma copeira branca, 
quase sempre reflete momentos amenos da vida da gente 
do samba, não bem a de hoje, mas os do tempo antigo, 
em que além de São Cristóvão o Rio de Janeiro era muito 
rural (D’Ávila, 2009, p. 48) 

Heitor dos Prazeres com sua obra Moenda, figura 36, 

venceu o prêmio de terceiro lugar de pintura brasileira na I 

Bienal Internacional de São Paulo em 1951. Heitor dos 

prazeres recebeu 25.000 cruzeiros e por ser considerado um 

 

Figura 36– Heitor dos Prazeres 
Moenda - 1951 
65 x 81,1 cm 
Óleo sobre tela 
Acervo do Museu de Arte 

Contemporânea da 

Universidade de São Paulo 
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prêmio aquisição a obra foi adquirida pelo MAM e hoje 

pertence ao acervo do Museu de Arte Contemporânea da 

Universidade de São Paulo.  

  O historiador Francisco Alembert (1664-), relata o 

quanto a primeira Bienal foi uma iniciativa de risco para o 

Museu de Arte Moderna de São Paulo, por ser um museu 

ainda jovem e com poucos anos de estrada para empreender 

em um evento complexo e de enormes proporções. Após o 

projeto da Bienal ser encampado por Ciccillo Matarazzo, o 

mesmo designou sua esposa Yolanda Penteado a realizar 

várias tratativas e articulações no mundo cultural europeu 

com vistas a adesão de países e artistas para o evento, a 

viagem teve caráter semioficial, pois Yolanda Penteado teve 

total aval do presidente da República Getúlio Vargas para 

realizar encontros com embaixadores e outras 

apresentações. 

 Enquanto isso, Ciccillo, junto a classe empresarial 

arregimentava recursos preciosos para a premiação dos 

artistas e custos para a realização dessa ousada produção 

cultural, que envolveu vinte países e uma plêiade de artistas.  

A mostra contou com 1800 obras, sendo que em seus três 

primeiros dias mais de dez mil pessoas a visitaram. 

Segundo a artista Maria Bonomi (1935-), que presenciou 

o evento na época, a Bienal casou um grande choque, 

principalmente, porque ninguém imaginava que aquelas 

produções artísticas estavam sendo feitas pelo mundo afora. 

Com destaque na arte moderna e abstrata de Max Bill, 

Jackson Pollock e Picasso, a Bienal pôs por terra a brasilidade 

encampada por Portinari e Di Cavalcanti. 
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Maria Bonomi, revela que a Bienal buscou o que era 

“novidade” e, certamente, “polêmico”. O desenho da mostra 

sempre foi pautado no princípio coletivo, de expor obras 

contemporâneas de vários artistas, tanto nacionais quanto 

estrangeiros, a um grande público em uma diversidade de 

linguagens. Maria Bonomi comenta o intento original da 

Bienal por ser: “mais aberta, de preferência democrática, 

dirigida ao povão, aos que não viajam” (BONOMI apud 

ALEMBERT, 2004, p.44). 

 De acordo com Francisco Alembert, os anos cinquenta 

eram tempos de Guerra Fria, e em especial, os Estados 

Unidos da América, estrategicamente, investia em política 

cultural para que doutrinas esquerdistas tivessem menos 

espaço na América Latina. O historiador relata que o tema é 

assunto por demais de polêmico, todavia os convênios de 

parceria firmados entre Ciccillo Matarazzo e Nelson 

Rockefeller e que foram fundamentais para a fundação do 

MAM de São Paulo e da própria Bienal, demostram o quanto 

o projeto da Bienal se alinhava com o interesse da política de 

Estado norte-americana de propagandear “a cultura 

democrática americana”, para se dizer, pelo menos, de uma 

intervenção cultural de concepção liberal   

Dentre deste vasto mundo de interesses econômicos, 

políticos, militares, culturais e etc., que a Bienal pôde 

convergir na época, Heitor dos Prazeres também teve a sua 

vez e passou a figurar em primeiro plano no rol de artistas 

consagrados. 

A premiação de Prazeres foi amplamente divulgada pela 

imprensa, figura 37, a repórter Vera Pacheco Jordão da 

revista O Cruzeiro deixa claro que muita gente estranhou que  
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Figura 37 – Reportagem da revista O Cruzeiro, 1951/12/01, texto de Vera Pacheco Jordão. 

Fotografia de Utaro Kanai. 
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um amador de pintura, sem escola e formação ganhasse um 

prêmio na Bienal, que apresenta o que há de mais significativo 

em arte. Vera Pacheco Jordão foi buscar a resposta junto a 

Santa Rosa (1909-1956), um dos membros do júri que 

afirmativamente respondeu: “Vale pela qualidade expressiva, 

pelo ritmo da composição, pelo lirismo das cores” (O 

Cruzeiro,01/12/1951). 

O Diário Popular (Rio), de 30/10/1951, tem como título 

de reportagem os seguintes dizeres: “De simples continuo a 

pintor famoso...”, a seguir, a matéria jornalística: 

 

A arte moderna tem dessas coisas. Pode tornar alguém 
famoso do dia para a noite. Claro que esse alguém precisa 
ter – conforme chamam os hermeneutas – a sua 
“mensagem”, o que dizer: alguma coisa a transmitir aos 
outros como expressão de si mesmo ou das inquietações 
e procuras de sua época. Ora, por exemplo, Heitor dos 
Prazeres, 3º prêmio de pintura da Bienal de São Paulo, 
vinha pintando mais ou menos em silêncio, com essa 
espécie de ação entre amigos que é todo o amadorismo. 
Os seus quadros eram apreciados pelos colegas, pelos 
íntimos e pelos “iniciados”. Vários foram vendidos por 
“preços de ocasião”, indo até para Londres ou Nova York. 
O grande público, no entanto – como que a justificar que 
ninguém é ... pintor em sua terra – continuava a conhecer 
Heitor dos Prazeres apenas como compositor popular, 
autor de sambas e marchas premiados, como “Mulher de 
Malandro” 1932 e “Pierrô Apaixonado” 1936 e até os 
saudosos “ Gosto que me enrosco” e “Ora vejam só”, de 
sua autoria, mas que passara sendo de Sinhô, 1928. 

Outra curiosidade: pouca gente saberia que esse mesmo 
Heitor dos Prazeres, tem 49 anos de idade, é casado, tem 
seis filhos e nasceu predestinadamente no bairro da praça 
11. Cumprindo o destino nacional de funcionário público, 
a sua categoria é modesta: continuo letra “E” (coisa um 
pouco mais de dois mil cruzeiros, com o abono-família) do 
Ministério da Educação e Saúde, o titular da pasta, sr. 
Simões Filho, mandou chama-lo ao seu gabinete para 
apresentar-lhe felicitações. Homem muito mais de boas 
letras clássicas do que de letras de sambas 
carnavalescos, o ministro foi fazendo perguntas ao seu 
modesto auxiliar e o repórter foi anotando e resumindo. 
Por fim o sr. Simões resolveu também premiar Heitor dos 
Prazeres em nome do Governo, que via assim um obscuro 
servidor público sair vitorioso em um grande certame 
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internacional de arte. E ele terá licença para visitar a 
Bienal em companhia da esposa, com passagens e ajuda 
de custo. E mais: o titular da Educação proporá ao 
presidente da República, a sua readaptação ou a sua 
transferência para funções mais compatíveis com sua 
vocação, inaugurando deste modo dispositivos do decreto 
nº 29.462, até hoje letra morta. Será, assim, além da fama 
do pintor, a melhoria e o conforto do burocrata.  

É para se ver, afinal de contas, como é boa a democracia: 
Heitor dos Prazeres começou a vida como operário da 
indústria de móveis, tendo sido “polidor” desde os oito 
anos de idade. E como disse ao ministro, fez-se pintor, 
“convidado pela melancolia ou por uma paixão qualquer”, 
depois que perdeu a primeira esposa, em 1936. Ele 
enviou a Bienal três telas: “Moenda” premiada com 25 mil 
cruzeiros, “Feira Livre” e “Calango”, que são ingênuas e 
harmoniosas como as suas próprias canções. 

A tela Moenda, apresenta uma cena rural, um engenho 

de cana de açúcar, a temática comunica a realidade de 

trabalho dos afrodescendentes. Patrícia D’Ávila, (2009), relata 

que para o crítico Clarival Valladares (1918-1983), a 

originalidade de Heitor dos Prazeres está justamente 

relacionada ao contexto social de sua obra que é dotada de 

“potencialidade narrativa” e complementa o quanto as telas 

de Heitor dos Prazeres comunicam sua profunda aspiração e 

o seu “ anseio de integração social em uma sociedade ideal”  

Segundo Patrícia D’Ávila, a tela Moenda mostra o 

otimismo próprio de Heitor dos Prazeres. A obra apresenta a 

temática do trabalho não como sofrimento, mas com 

dignidade e força libertadora em um imaginário cuja 

desigualdade social passa a ser superada em um novo 

estágio da sociedade em que “a terra está distribuída 

igualmente para uso fruto de todos os trabalhadores” 

(D´ÁVILA, 2009, p. 80) e, complementa: 

 

Seu otimismo não significa alienação em relação ao 
estado das coisas, mas um investimento na celebração da 
vida. Mesmo quando retratava sofrimento, como nas 
cenas do morro em fuga(...), a alegria persiste justamente 
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para afirmar a força e a capacidade de resistência das 
pessoas que ele pintava (D´ÁVILA, 2009, p. 82). 

Em documentário, vídeo de Antonio Carlos da Fontoura 

(1965), Heitor dos Prazeres expressa:  

 

Eu sou Heitor dos Prazeres. Heitor dos Prazeres é o meu 
nome, esse prazeres que tenho em meu nome é o prazer 
que divido com o povo. Esse povo que eu reparto esse 
prazer, esse povo que sofre, esse povo que trabalha, esse 
povo alegre que eu compartilho com a alegria deste povo.  

A alegria deste povo, o sofrimento deste povo, é que me 
obriga a trabalhar, é o que me faz transpor para a tela 
esse sofrimento do povo, esse povo que sou eu, o homem 
do povo. Não há nada mais sublime que a massa humana, 
o povo é a massa humana. É a voz do sangue, o povo é 
a carne humana, o povo é o aconchego, o povo é tudo. Eu 
para o povo represento um pedaço, eu sou o ovo e o povo 
é a chocadeira. 

O relato, principalmente, em sua última frase traz à luz o 

quanto Heitor dos Prazeres se considera parte, ele mesmo 

comenta com a palavra um pedaço, de um povo que tem 

raízes culturais preservadas e que, simultaneamente, 

enquanto sujeito, interage e dinamiza a sociedade em que é 

contemporâneo com suas próprias criações.  

O crítico José Geraldo Vieira (1897-1977), manifestou 

em matéria de jornal, em 30/04/1961, sobre Heitor dos 

Prazeres:  

 

Ora, Heitor dos Prazeres, que está expondo atualmente 
no Museu de Arte moderna do Rio de Janeiro, é o pintor 
primário em técnica e essencial em enredo humano de 
sua raça: o preto brasileiro. Seus quadros são a variante 
de um bloco de criaturas dançando entre canaviais e 
bandeirolas, com a alma triste a sorrir entre a arcada 
branca das dentaduras. Não é pintor do samba, nem do 
carnaval; muito menos do morro ou da favela. Seus 
personagens pertencem a seu elenco mágico de 
mulheres e homens, raparigas mulheres, elenco esse que 
lhe serve de modelo. Não há folclore importado. Há vida 
humana, ou melhor familiar, num domingo breve de folga 
ingênua, através do desvalimento da raça na sua 
liberdade de subúrbio... 
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Rubem Braga, também declarou: 

 

Se há um homem que não precisava ser pintor era esse, 
cuja vida e amores já conta de maneira tão boa em outra 
arte, mas sua riqueza interna veio ganhar na pintura uma 
expressão irmã do samba, e seria fácil reconhecer o 
ritmista na composição dos quadros, o 'envernizador 
técnico' no seu acabamento caprichado, o boêmio nos 
motivos malandros que o inspiram. Ele não faz pintura 'do 
Partido Alto', para deleite dos ricos, nem traz para a tela 
as cenas das macumbas e candomblés que freqüentou, 
apenas conta essa vida solta e heróica de cavaquinho na 
mão e cachaça e mulata, sua vida de seresteiro e trovador 
de muitas conquistas “não pela cara que tenho, mas pela 
conversa que eu sei fazer” (BRAGA, 1953, p. 14). 
 

O ateliê de Heitor dos Prazeres funcionava em um 

casarão na Saúde com numerosa equipe, aproximadamente, 

30 pessoas, com diversas funções como as pastoras, os 

instrumentistas, os pintores e outros colaboradores, neste 

sentido várias habilidades estavam em jogo em sua obra 

como um todo para serem coordenadas. 

Depois do reconhecimento advindo da Bienal, Heitor 

recebeu uma expressiva quantidade de encomendas, sendo 

que muito dos pedidos solicitavam motivos semelhantes. Para 

Heitor dos Prazeres a cena a ser replicada era considerada 

um protótipo em que ele, posteriormente, orquestrava 

variações na composição em diálogo com a clientela. Após a 

conversa e as tratativas, Heitor encaminhava o trabalho a ser 

executado em várias fases. Segundo a entrevista de Heitor 

dos Prazeres Filho, em apêndice, seu pai orientava os 

assistentes com papel decalcado na tela. O artista, enquanto 

mestre, demonstrava aos assistentes o arranjo dos elementos 

pictóricos tanto em relação às figuras, cores e composição. 

Relativa autonomia era oferecida aos assistentes na 

composição da obra, como por exemplo, o emprego das cores 

nas roupas da composição pictórica, entretanto, alguns 
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aspectos da obra eram de exclusividade de Heitor dos 

Prazeres como o movimento dos gestos e a pintura dos rostos 

e pés.  

Observa-se, uma produção em formato coletivo com 

emprego técnico de colaboradores e com o arranjo estético 

de Heitor dos Prazeres. Embora o quadro fosse feito a várias 

mãos, a autoria da obra não era comprometida, pois desde o 

nascedouro até a sua finalização Heitor dos Prazeres estava 

sempre coordenando o desenvolvimento de todos as fases. 

Heitor dos Prazeres, foi reconhecido em seu tempo e 

seu o legado artístico cultural é valorizado até os dias de hoje. 

A sua obra traduz poeticamente toda a sua vida dedicada ao 

samba e à cultura afro-brasileira, tanto na linguagem musical, 

visual, cenográfica e estilística. Enquanto artista conquistou o 

mercado, inclusive, uma de suas telas foi adquirida pela 

princesa Elisabeth, hoje rainha da Inglaterra, que muito se 

impressionou com a beleza de sua tela Festa de São João, 

quando Heitor dos Prazeres, em 1946, participou de mostra 

em homenagem à Real Força Britânica em Londres. 

Heitor dos Prazeres, também se destacou nas 

celebrações do IV Centenário de São Paulo, como figurinista 

e cenógrafo da peça O Guarda-Chuva do Ballet IV 

Centenário, figura 38. A seguir segue reportagem da época 

recolhida no Centro de Documentação do Theatro Municipal 

do Rio de Janeiro: 

 

Creio que notavelmente cumpre remeter a crédito de 
Oswald de Andrade Filho, autor do argumento de Guarda 
Chuva – simples acessório cênico, aliás, cuja função 
varia, e se sublinha, no final, como emblema obrigatório e 
auxiliar do equilíbrio do passista a ideia do que se pode 
chamar de valorização lírica do bonde. O bonde, de fato,   

 

Figura 38 – O Guarda-Chuva 

Figurinos de Heitor dos Prazeres 

Revista O Cruzeiro, 01/12/1951. 
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é, ou foi, um detalhe lírico da paisagem urbana brasileira. 
Pois um bonde carregado de figuras representados pelo 
cenógrafo entra, liricamente, pelo palco do Municipal, 
quando Raul Severo termina de dançar um trecho com 
Noêmia Wainer, esquece em suas mãos o grande guarda-
chuva e corre para pegar o veículo, como pingente 
ocupando o único lugar vago no estribo. É o bonde do 
Caju, que quase no final retorna, encontrando outro 
bonde, em sentido oposto Alegria cuja junção com o 
primeiro, antes de se cruzarem, serve para ocultar, o 
fundo do palco, o conjunto que terminara de dançar e 
então se dispersa sem a visível saída convencional pela 
faixa de palco.  

De acordo com a reportagem, o bonde é um ícone da 

paisagem urbana carioca, e com graça e lirismo o trabalho do 

cenógrafo se destacou. Heitor, como bom passista e 

equilibrista sabia bem o drama de quem para ter o seu lugar 

no bonde, talvez o último recurso fosse o pingente. Sobre 

Heitor dos Prazeres, Rubem Braga afirma: 

 

Sua arte é, por isso, como ele mesmo, uma expressão 
legítima de um Rio de Janeiro atrapalhado e saboroso a 
que a miséria nunca pôde tirar o gosto intensíssimo da 
vida (Manchete, 31/01/1953, p. 18).  

O estudo de Heitor dos Prazeres, figura 39, é correlato 

do bonde de tração animal ao lado, figura 40. Os bondes 

 

Figura 39 – Heitor dos Prazeres, estudo do bonde para o 

Ballet IV Centenário. Foto cedida por Heitor dos Prazeres 

Filho 

Figura 40– Bondes de tração animal 

Armando Pacheco. Imagem disponível em:< 

http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/estude/hi

storia-do-brasil/rio-de-janeiro/65-o-rio-de-

janeiro-novamente-corte-o-imperio/2892-os-

bondes-integrando-a-cidade>. Acessado em 

20/11/2017 

 

 

http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-brasil/rio-de-janeiro/65-o-rio-de-janeiro-novamente-corte-o-imperio/2892-os-bondes-integrando-a-cidade
http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-brasil/rio-de-janeiro/65-o-rio-de-janeiro-novamente-corte-o-imperio/2892-os-bondes-integrando-a-cidade
http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-brasil/rio-de-janeiro/65-o-rio-de-janeiro-novamente-corte-o-imperio/2892-os-bondes-integrando-a-cidade
http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-brasil/rio-de-janeiro/65-o-rio-de-janeiro-novamente-corte-o-imperio/2892-os-bondes-integrando-a-cidade
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ampliaram a ligação entre os arrabaldes da cidade e 

possibilitaram a melhoria da mobilidade urbana no tempo do 

Rio de Janeiro Imperial.  

 Patrícia D’ Ávila aprofunda as considerações de Rubem 

Braga, dentre elas, o cronista destaca o fato de que Heitor dos 

Prazeres começar a pintar após os quarenta, assim, muitas 

de suas telas refletem “recordações da vida” e descreve: 

 

(...) uma ressonância da roça em que ele nunca viveu (...) 
assim é fiel a sua cidade, cujo sentimento rural os pobres 
que vêm vindo renovam sem cessar, e mesmo um homem 
nascido na Cidade Nova é no Brasil, como somos todos, 
uns vagos exilados do país “essencialmente agrícola” 
(BRAGA,1953, p. 14 apud D’Ávila, 2009, p.49).  

Considera-se que, os anos 1950-1960 foi um período 

muito favorável para o artista, sua poética era apreciada em 

telas que até hoje traduzem toda a riqueza de um povo pobre, 

mas festivo. Em todo meio artístico, desde os literatos, atores, 

atrizes, músicos e tantos outros, a presença de Heitor dos 

Prazeres era registro de elegância e sociabilidade, sendo 

muito querido e apreciado por sua amabilidade. Carlos 

Drummond de Andrade foi de certa forma seu padrinho, e por 

sua influência Heitor dos Prazeres também trabalhou no 

Ministério da Cultura. 

Em 1962, Heitor foi eleito pelo crítico e colunista social 

Ibrahim Sued (1924-1995) como um dos homens mais 

elegantes do Brasil, o crítico justificou sua escolha por 

considerar Heitor como uma das poucas personalidades que 

ainda mantinha o uso da gravata borboleta, figura 41. Em 

entrevista com Heitor dos Prazeres Filho, realizada em sua 

residência em 25/10/2017, o mesmo, comentou sobre uma 

frase muito corriqueira de seu pai, que sempre dizia a seus  

 

Figura 41 – Heitor junto a Jorge 

Amado e marchand  

Imagem disponível em: 

<http://www.coelhodafonseca.com.br/

news/2017/07/viver-de-arte/>. 

Acessado em 20/11/2017 

http://www.coelhodafonseca.com.br/news/2017/07/viver-de-arte/
http://www.coelhodafonseca.com.br/news/2017/07/viver-de-arte/
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filhos: “ Um homem de bem, não sente calor nem frio, está 

sempre bem apresentado”. Com especial cuidado e 

delicadeza, sua arte também migrava para os tecidos e 

bordados de seu figurino, bem como de suas pastoras, todas 

as roupas eram desenhadas por ele e realizadas em seu 

ateliê, figura 42. A sua veia estilística estava sempre presente 

em todas as suas apresentações, o que foi lhe conferindo 

também visibilidade no meio da moda como a sua 

participação na criação de estampa para os tecidos da 

Rhodia, empresa têxtil que realizava desfiles com suas 

criações na Europa, Estados Unidos da América e Japão.  

Em cada ano a Rhodia convidava artistas renomados 

para a sua coleção. Na coleção de 1963/64, figura 43 e 44, 

Heitor dos Prazeres participou junto a outros artistas, como: 

Aldemir Martins (1922-2006), Alfredo Volpi (1896-1988),  

Figura 42 – Heitor dos Prazeres e 

pastoras com seus figurinos no 

Hotel Copacabana Palace. 

Foto cedida por Heitor dos P.  Filho. 
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Fayga Ostrower (1920-2001), Iberê Camargo (1914-1994), 

Lívio Abramo (1903-1993), Roberto Burle Marx (1909-1994), 

Rubem Valentim (1922-1991), entre outros. 

Heitor dos Prazeres também foi convidado pelo Itamarati 

a representar a arte brasileira na 1ª Exposição de Arte Negra 

da República do Senegal, figura 45, mostra que aconteceu em 

Dacar em abril de 1966, em reportagem para O Globo em 

22/01/1966, Heitor dos Prazeres expressou seu entusiasmo 

em representar o Brasil com sua arte. Na entrevista, o repórter 

lhe perguntou: “Está contente de levar seus quadros a Dacar, 

representando o Brasil no festival? ”, no que Heitor 

respondeu: “ Muito, pois acho que o mal da humanidade é a 

falta de contato entre os povos. Cada um precisa ver os outros 

e aprender”. Desta experiência ficou sua obra inacabada 

Feira de Dacar. Heitor dos Prazeres faleceu no mesmo ano 

devido a um câncer no pâncreas.  

 

 

 

Figura 43 – Modelos com vestuário 

com estampa de tecido de Heitor 

dos Prazeres 

Imagem disponível em: 

<http:/darciferrante.blogspot.com.br/

2011/brazilian-lookessse-e-o-

ensaio.html>. 

Acessado em 18/04/2017 

Figura 44 – Coleção da Rhodia -  

Brazilian Nature 1963/64  

Imagem cedida por Heitor dos 

Prazeres Filho 
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Heitor inseriu-se na sociedade carioca ao mesmo tempo 

que exerceu forte influência cultural em seu tempo, sem 

perder de vista a tradição e a inovação. Historicamente, é 

evidente o quanto a personalidade de Heitor dos Prazeres 

refletia o seu legado cultural e a sua singular contribuição à 

construção de uma sociedade brasileira, tão bem assimilada 

pelo mundo afora por seus traços de um povo alegre com 

grande riqueza musical e expressiva.  

 

 

 

 

 

 

Figura 45 – Comitiva brasileira em 

Dakar, da esquerda para direita, 

Silvinho da Portela, Clementina de 

Jesus e marido, à direita Heitor 

dos Prazeres (Lírio, 2003, p. 144) 
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3 - Mutações plásticas de Lasar Segall 

As mutações plásticas na obra de Lasar Segall são 

marcantes para enunciar os movimentos típicos de um artista 

sensível que expressa os sentimentos mais internos por meio 

dos recursos pictóricos. O jornalista, historiador, crítico e 

colecionador Pietro Maria Bardi (1900-1999), registra uma 

confissão autobiográfica de Lasar Segall, com o texto a 

seguir: 

 

(...). Dizia para comigo próprio que a obra de arte devia 
ser, antes de tudo, a exteriorização profundamente 
verdadeira do modo de ver e sentir do artista e que esses 
elementos puramente individuais teriam de manifestar-se 
de maneira tão poderosa que fatalmente comunicassem 
ao observador o fluído do seu clima emocional-espiritual; 
que a missão do artista era perscrutar sua natureza 
interior e dar forma e expressão à sua própria vida e 
realidade, enquanto a função da natureza visível seria a 
de fornecer-lhe os elementos básicos com que concretizar 
seu mundo intangível, esses, passíveis de serem 
discriminados, acentuados, deformados ou transformados 
em concordância com a sua visão pessoal” (BARDI, 2000, 
pp. 28-30). 

 A análise a seguir, elegerá algumas obras que 

destacam aspectos relevantes da linguagem pictórica de 

Segall e suas mutações, como por exemplo, a obra Aldeia 

Russa, 1912, em que o artista emprega a angulosidade e 

zonas autônomas de cor, figura 46. 

Com a participação no movimento Nova Objetividade, 

caracterizado por uma crítica mordaz à sociedade burguesa e 

à guerra, Segall, em particular, altera sua linguagem pictórica 

com a migração da paleta de cores para tons mais sóbrios, 

como os cinzas e os ocres. Outro fator significativo, é 

presença da linha como dado positivo. Na obra Interior de 

pobres II, figura 47, Vera D´Horta considera que a linha 

“percorre os assuntos como sintomas de uma realidade em  

 

Figura 46 – Lasar Segall 

1912 

Aldeia russa 

Óleo sobre tela 

62,5 x 80,5 cm 

Acervo do Museu Lasar Segall – 

Ibram / MinC 
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crise” (BECCARI, in, SCHWARTZ, 2010, p.21). Neste período 

em Dresden, Lasar Segall também fez ensaios com vidros 

coloridos de diversas tonalidades para observar como essas 

lentes coloridas suscitavam os seus sentimentos. Observou 

que os vermelhos lhe disparavam grande exaltação, os azuis 

e verdes lhe ofertavam uma calma serena, enquanto os tons 

fumes ou roxos lhe traziam impressões de penosa tristeza, 

muito bem representado da obra Eternos Caminhantes, figura 

48. 

Durante o período em que esteve confinado em 

Meissen, Segall produziu litogravuras inspiradas na novela 

Uma criatura dócil do escritor russo Fiódor Dostoievski (1821-

1881), que estão no álbum Der Sanften (1916-1918), nessas 

imagens observa-se que: “ as principais características são a 

presença de elementos cubistas, a centralização das figuras, 

o caráter simbólico e o monocromismo” (CARDOSO, 2012, 

p.51) e, observa o quanto Lasar Segall, de acordo com 

Claudia V. de Mattos, (2000), nutria uma admiração pela arte 

egípcia, uma vez que essas ilustrações têm um caráter quase 

  

Figura 47 – Lasar Segall 

1921 

Interior de pobres II 

Óleo sobre tela  

140 x 173 cm 

Acervo do Museu Lasar Segall 

– Ibram / MinC 

 

 Figura 48 – Lasar Segall 

1919 

Eternos caminhantes 

Óleo sobre tela  

Acervo do Museu Lasar Segall – 

Ibram / MinC 
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enigmático de algo a ser explorado, hierático e hieroglífico, 

próprio do movimento expressionista, que procura deformar 

as imagens para provocar emoções de um “renascimento 

espiritual’ do homem moderno em oposição a toda visão 

estritamente racionalista. Observa-se a distorção das figuras 

até o limite da desfiguração, nestas imagens a linha é 

imperativa e afiada, sem mediações, são poucas linhas muito 

angulosas, que dialogam com os vazios que evocam uma 

visão interior da realidade carregada de paixão e sofrimento, 

figura 49. O forte contraste entre o branco e o preto, presente 

de forma virtuosa em suas artes gráficas também irradia o 

sentimento trágico de suas figuras desoladas e solitárias. 

Antes da chegada definitiva no Brasil, Segall já 

protagonizava com destaque na cena artística alemã, uma 

das razões que o fez vir ao Brasil, além da experiência trágica 

de uma era de guerra, foi o seu ensejo de se afastar do 

universo artístico tão inquietante da época na Alemanha que 

lhe roubava tempo para a sua obra. Segall queria certo 

isolamento e sossego para uma vida dedicada a 

contemplação que seu trabalho exigia. 

Em 1924, Olívia Guedes Penteado (1872-1934), 

convidou Lasar Segall a decorar o Pavilhão de Arte Moderna, 

pintura 50, 51 e 52, um anexo no jardim da residência que lhe 

propiciou um campo de experimentação, em que adotou a 

linguagem abstrata alinhada com a arquitetura, com o 

emprego de cores fortes como o vermelho, o amarelo e o azul 

e elementos geométricos. Segundo Fernando Antonio 

Pinheiro Filho, (2008), Lasar Segall estava atento aos 

princípios registrados de Fernand Léger (1881-1955) de 

deixar para a pintura mural o livre jogo das relações de cores  

 

Figura 49 – Lasar Segall 

1917 

Homem sentado com mulher 

Litografia 

Imagem disponível em: 

<http://fundacaoschmidt.org.br/col

ecao-arte/lasar-segall/>. 

Acessado em :09/06/2017 

 

http://fundacaoschmidt.org.br/colecao-arte/lasar-segall/
http://fundacaoschmidt.org.br/colecao-arte/lasar-segall/
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e formas, e sublinha: “Tem-se, portanto, uma assimilação do 

abstrato ao decorativo e uma ênfase na cor como elemento 

construtivo do espaço arquitetural” (FILHO, 2008, p.58).  

A linguagem de Lasar Segall recebeu influência de sua 

vida em solo brasileiro, traduzida em maior vivacidade das 

cores, com presença de cores como o azul, vermelho, branco 

e várias graduações do verde, figura 53. Os temas voltaram-

se a realidade do negro e miseráveis da sociedade como as 

prostitutas do mangue carioca, as linhas foram se 

arredondando, o que traduz a sensação de acolhimento, 

figura 54. 

(...). Por outro lado, o contacto com a terra solar do Brasil 
e com nossa alegria, provocou em Lasar Segall um novo 
período de evolução que se caracteriza pela alegria da 
côr. Na sua imensa generalidade a obra artística dos 
Germanos e dos Slavos é essencialmente trágica. E 
quando é alegre, salvo exemplos raros como Mozart, 
Heine e como Stravinsky, essa alegria é para nós muito 
pesada e lhe falta sobretudo aquella serenidade, aquelle 
gosto de viver que teve a sua maior expressão nas 
republicas italianas da Renascença. Lasar Segall 
evolucionou estupendamente nesses últimos tempos. Na 
sua obra de tão trágica de que “Ewige Wanderer” é um 
dos pontos culminantes, anteriores à vinda ao Brasil, essa 
tragicidade era provocada principalmente pela 
deformação plástica dos corpos no sentido da miséria, da 
fome e da doença e pelo sombrio um pouco fácil do 
colorido. Ora, nas suas obras recentes já feitas no Brasil, 
essas tendências evolucionaram e essa côr sombria  

 
  

Figura 50 – Lasar Segall 
Teto do Pavilhão de Arte 
Moderna  
Foto de Caio Guatelli -  Folha 
Imagem disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br

/fsp/ilustrad/fq0903200224.ht
m>. Acessado em 
18/04/2017 
 
Figura 51 – Lasar Segall 
1924 
Aquarela, grafite, bico de 
pena e colagem 
13,4 x 13,4 
Imagem disponível em: 

<http://enciclopedia.itaucultur

al.org.br/pessoa8580/lasar-
segall/obras?p=3>. Acessado 
em 18/04/2017 
.  
 
Figura 52 – Lasar Segall 
1925 
Detalhe do estudo de cor 
36 x 48 cm 
(FILHO, 1965, p. 197) 
 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0903200224.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0903200224.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0903200224.htm
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8580/lasar-segall/obras?p=3
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8580/lasar-segall/obras?p=3
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8580/lasar-segall/obras?p=3
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desapareceu. Em obras taes como “Bananeiras”, como 
“Homem e Mulher” como “Negro” é toda uma palheta nova 
de côres claras e cômodas que ele emprega. Sem nunca 
abandonar o essencial expressivo no qual suavemente 
agora transparece a mesquinhez de condicção humana 
na terra, ele pôz ao lado da dôr a alegria. Não como um 
contraste, porém, como uma fusão. E isso sempre 
daquela concentração de esforço plástico que é a 
qualidade máxima de Lasar Segall como pintor 
(ASSOCIAÇÃO MUSEU LASAR SEGALL apud 
ANDRADE, 1982, pp. 15-16). 

A mutação nas cores em contato com a paisagem 

tropical do Brasil é impactante, como por exemplo, com a forte 

absorção da luminosidade e o tom quente da terra brasileira. 

Segall deixa de lado, provisoriamente, os tons mais baixos 

como o ocre, o cinza e o preto e adota em seus trabalhos tons 

mais vibrantes como os amarelos, os vermelhos e os azuis, 

que passam a estar presentes de forma mais condensada, 

figura 55. 

Figura 53– Lasar Segall, 1924 

Menino com Lagartixa 

Óleo sobre tela, 98 x 61 cm. 

Imagem disponível em: 

<http://www.museusegall.org.

br/mlsObra.asp?sSume=30&s

Obra=34>. Acessado em: 

12/11/2017 

 

Figura 54 – Lasar Segall, 1928 

Duas mulheres do mangue com 

persiana 

Ponta-seca sobre papel, 23,7 x 

17,5 cm 

Acervo do Museu Lasar Segall – 

Ibram / MinC 
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A fase brasileira de incorporação dos tons barrosos da 

natureza e paisagens verdejantes das fazendas, deixou para 

trás a concepção fantasmal do seu período anterior na 

Alemanha, como na obra Menino da Lagartixa. 

Em um momento logo posterior, Segall volta a explorar 

outros tons em temas de sua poética, como a maternidade. 

Na figura 56, observa-se uma poética etérea, mais delicada, 

em que as cores quentes sofrem rebaixamento pela presença 

do branco. Sobre esse período, Mario de Andrade registrou: 

 

 (...). O mundo antigo voltaria dignificado pelas novas 
experiências(...). Desaparece a geometria triangular. 

Figura 55 – Lasar Segall 

1926 

Morro vermelho 

Óleo sobre tela 

115 x 95 cm 

Coleção particular 
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Desaparece a deformação expressiva das grandes 
cabeças sobre corpos miúdos(...). Interessa-lhe a vida 
secreta dos tons, numa variedade sutil” (ANDRADE, 
1984, p. 50).  

Lasar Segall voltou a pintar temáticas existenciais como 

o Navio de Emigrantes e Pogrom, porém com a graduação 

também nas cores sem ter que corresponder as roxos e 

outros tons emblemáticos do expressionismo. O cinza volta a 

ocupar a cena juntamente com as tonalidades beges e ocres. 

Longe de retratar a realidade, esses tons correspondem à 

realidade observada pelo artista, Paulo Sérgio Duarte 

registra:  

 

(...). O real cromático da tela, não representa, 
corresponde à realidade observada (tristeza), e 
corresponder, já sabemos não é representar, ou, 
encurtando, substituir, é coordenar na subjetividade a 
realidade experimentada como aquela poeticamente 
construída (Museu Lasar Segall, fev. 08-  fev. 09, p. 17).   

Com Navio de Emigrantes, figura 57, Segall trata do 

destino coletivo do homem, a temática não aborda o drama 

existencial individualizado, mas dos desterrados, daqueles 

que vivem a incerteza, de um passado apartado e de um 

futuro estranho e desconhecido. Segall, maravilhosamente, 

humaniza a cada um que compõe esse quadro, com maestria 

consegue reunir crianças, famílias e tantos outros sem os 

tornar invisíveis, conforme figura 58. 

Na tela Pogrom, figura 59, Segall avança ao romper com 

a moldura do quadro, há um corpo interrompido a esquerda e 

o todo predominante se apresenta de forma arredondada. 

Geraldo Ferraz destaca a destreza técnica nos detalhes e a 

apresentação das cores em manchas imprevisíveis que 

supera a massa opaca do óleo e, descreve complementando: 

 

Figura 56 – Lasar Segall 

1931 

Maternidade 

Óleo sobre tela 

54 x 73 cm 

Acervo do Museu Lasar Segall – 

Ibram / MinC 
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 (...). Os onze corpos de que compõe o amontoado de 

carne esmagada pelo pogrom conciliam-se no 

ajustamento de suas linhas interpenetradoras, olhar se 

demora nas caras constrangidas, nos volumes 

superpostos, na expressão desta carne que soma pés e 

mãos, na mesma imobilidade lívida da morte. O resultado 

atingido permitiu que todo confrangimento dolorido ficasse 

concretizado na serenidade quase severa, no rigor da 

verdade interpretadora, sem literatura (...). O segredo da 

unidade de Pogrom reside principalmente na liberdade 

consciente do artista, numa plena liberdade de 

organização do quadro, desprezando tudo, principalmente 

a perspectiva (...), o que se obteve foi uma perspectiva 

dentro do abandono da perspectiva: uma confissão e uma 

Figura 57 – Lasar Segall, 1939/41. Navio de Emigrantes. Óleo com areia sobre tela, 230 x 275 cm, acervo do 

Museu Lasar Segall – Ibram / MinC 

 

 

 

 

Figura 58 – Lasar Segall. Detalhe do Navio 

de emigrantes 

(MUSEU LASAR SEGALL, 2009, P. 46) 
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tendência, sem que o objeto grite orientação, sem que o  

da concepção geral. E assim o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tende, sem que o objeto grite uma orientação, sem que o 
sofrimento passado se traduza em revolta, e ainda sem 
que o artista deixe de contar todo o horror da trágica 
sustentando sem caráter ilustrativo o trauma dramático 

Figura 59 – Lasar Segall, 1937 

Pogrom 

Óleo com areia sobre tela -184 x 150 cm  

Acervo do Museu Lasar Segall – Ibram / 

MinC 
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passagem dos assassinos das mulheres, dos velhos e 
das crianças (FERRAZ, in, MILLER, 1982, pg. 34). 

Em período posterior, Segall liberta-se dos temas do 

destino humano, sem, contudo, perder sua densidade, que 

resulta no uso de cores surdas (ocres, terras), todavia um 

lirismo ganha acento acompanhado de movimento, como se 

observa nos retratos de Lucy, figura 60.   

Lasar Segall também descobre as paisagens bucólicas 

de Campos de Jordão. Segundo Mário de Andrade, as obras 

de Segall referente a essa região montanhosa evocam certas 

construções paisagísticas do pintor impressionista Cezanne 

(1839-1906) e avalia a grande concentração plástica presente 

nestas paisagens, figura 61, ao registrar:  

 

(...) não vemos uma paisagem na qual casas, animais, se 
destacam. Tudo é um só dado pictórico. Um boi, um 
rancho se ajustam no verde múltiplo, uma fusão tão bem 
conseguida do bloco plástico (ANDRADE, 1984, p. 54),  

Vera D´Horta Beccari, assinala ser este o período de 

maior refinamento da obra de Segall, principalmente, em suas 

várias aquarelas e guaches em que os elementos sofrem 

grande simplificação nas formas, e registra:  

 

Mas o que é típico de Segall é que esse despojamento 

não visa a um resultado lógico, como em Cezanne, mas 

se aproxima da simplificação infantil, em que o efeito 

conseguido é lírico e não intelectual. O que Segall aqui 

transmite – e daí a riqueza desta fase – é o mistério mais 

profundo da sentimentalidade do artista. (BECCARI, apud 

MILLER, 1982, p. 113). 

Segall, releva na obra Gado ao Luar, figura 62, uma 

cena iluminada pela luz branca do luar, demonstrando o 

quanto seu trabalho cromático é representativo em sua 

poética investigativa, incessante, que não repete as 

 

Figura 60 – Lasar Segall 

1942 

 Jovem de cabelos compridos 

Óleo com areia sobre tela 

60 x 50 cm 

Acervo do Museu Lasar Segall – 

Ibram / MinC 
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 experiências anteriores, mas que delas, procura tirar 

aprendizados e novas sínteses, que amalgamam simplicidade 

e refinamento. 

Em sua última fase, Segall volta aos temas da floresta, 

da favela e da vida dos errantes - expressa por seu trabalho 

intitulado Erradias (tema ligado a prostituição). Neste 

contexto, os marrons quentes da terra brasileira, os ocres e 

verdes musgos retornam para plasmar a sua tela Floresta 

Crepuscular, figura 63 e Rua de Erradias I, figura 64.  

 

O Brasil significou para Segall a emergência de um lirismo 
que se realizou plenamente em uma ordem plástica 
rigorosa e lentamente amadurecida. Entre a nostalgia de 
um passado irremediavelmente perdido (a fase europeia, 
de que são exemplos Cidade russa, 1912, e Duas 
Amigas,1913) e a premonição de graves acontecimentos 
(obras como Pogrom e Navio de Emigrantes) ambas tão 
intimamente ligadas à sua origem judaica, Segall, 
realizou, no Brasil, uma obra serena e intimista, ao mesmo 
tempo sólida e lírica. No Brasil, seu expressionismo vai 
sendo gradualmente envolvido por uma vontade de 
caracteriza os principais momentos de nossa arte. É certo 

 

Figura 62 – Lasar Segall 

1954/56 

Gado ao Luar II 

Guache sobre o papel, 34 x 45 cm 

Imagem disponível em: 

<http://obviousmag.org/pintores-

brasileiros/lasar_segall/as-

paisagens-decorativas-de-lasar-

segall.html>. Acessado em 

30/04/17. 

  

Figura 61– Lasar Segall 

1938 – Étude (Cavalos) 

Óleo sobre tela, acervo da 

Pinacoteca do Estado de São 

Paulo 

 

 

http://obviousmag.org/pintores-brasileiros/lasar_segall/as-paisagens-decorativas-de-lasar-segall.html
http://obviousmag.org/pintores-brasileiros/lasar_segall/as-paisagens-decorativas-de-lasar-segall.html
http://obviousmag.org/pintores-brasileiros/lasar_segall/as-paisagens-decorativas-de-lasar-segall.html
http://obviousmag.org/pintores-brasileiros/lasar_segall/as-paisagens-decorativas-de-lasar-segall.html
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que esta mudança não se faz de (...) modo espontâneo e 
imediato. Foi um amadurecimento lento, sofrido. Segall, 
retraiu-se, baixou o tom, fechou-se em ambientes 
domésticos (cenas de ateliê, naturezas-mortas, etc.), 
acentuou o controle da cor e da forma (MORAIS, in, 
MILLER, 1982, p. 101). 

Segall, aberto a novas incursões e experimentações, 

com toda a sua sutileza, incorporou em suas obras o elemento 

terra, presente, por exemplo, em misturas de tinta e areia. 

Para Frederico Morais, muito mais que um macete técnico, 

essa atitude é uma evidente declaração de quanto o artista 

está “preso à terra. Ligado, as suas camadas mais profundas, 

às suas raízes” (MORAIS, in, MILLER, 1982, p.101). 

 Segall, contido, silencioso, sintético, humano, lírico e 

poético, tratou e olhou de frente essa Terra global com todo o 

seu destino. Todavia, vale lembrar que, Segall passou a maior 

parte de sua vida em solo brasileiro, semeando grande parte 

de suas produções nesta terra que o próprio artista também 

reconheceu como sua.  

 

 

 

Figura 63 – Lasar Segall 

1956 

Floresta Crepuscular 

Óleo com areia sobre tela 

131 x 97,5 cm 

Acervo do Museu Lasar Segall – 

Ibram / MinC 

 

 
Figura 64 – Lasar Segall 

1956 

Rua das Erradias I 

Óleo sobre tela 

116 x 147 cm 

Coleção particular 
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Capítulo 3. 1. – Autorretratos de Lasar Segall  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O autorretrato Encontro, figura 65, está exposto 

atualmente na exposição comemorativa dos cinquenta anos 

do Museu Lasar Segall, notoriamente, destacado na entrada 

da exposição, o que somente revela a importância da obra 

como um marco na produção “segalliana”. 

 

Figura 65– Lasar Segall, 1924, Encontro. Óleo sobre tela, 66 x 54 

cm. Acervo do Museu Lasar Segall – Ibram / MinC 
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Na cena, homem e mulher seguram as mãos em gesto 

de encontro, todavia, trata-se na verdade de uma despedida. 

Margareth sua primeira esposa não se adapta com a vida no 

Brasil e, posteriormente, retorna a Alemanha. Por outro lado, 

Lasar Segall se apresenta com a pele escura no quadro em 

uma clara identificação com o negro brasileiro. 

 Na matéria do jornal O Estado de São Paulo de 

20/07/1991, Auto-retrato: o artista por ele mesmo, a 

historiadora e crítica de arte Vera D’Horta (1944 -) analisa os 

diversos autorretratos de Lasar Segall em sua trajetória como 

um todo. Para Vera d’Horta, no negro brasileiro, Segall 

vislumbra a África do imaginário expressionista – o homem, 

primitivo, puro e cordial e com ele se identifica. A historiadora 

elucida que na tela Encontro a linha presente no Movimento 

Nova Objetividade se transporta para às terras brasileiras, 

sendo, precisamente, a linha que instrumentaliza o artista a 

ordenar a profusão de cores, sons e exuberância com que ele 

se deparou no novo mundo. 

 Em Auto-retrato, figura 66, Vera D’Horta analisa que 

esse primeiro autorretrato de Lasar Segall marca a sua 

adesão à Secessão berlinense, quando manifesta a sua 

ruptura com a disciplina extenuante da Academia Superior de 

Belas Artes. O quadro ainda incompleto já sinalizava a 

personalidade do artista que ainda se esboçava e o quanto a 

completude acadêmica não mais interessava Segall, pois já 

estava claro a necessidade de se desbravar novos mundos.  

Em Autorretrato I, figura 67, o tom jocoso toma a cena e 

o aspecto caricatural da figura só reforça a atitude irreverente 

e contestatória do artista frente aos retratos acadêmicos. 

Trata-se de um período em Dresden, em que Segall estava 

Figura 66 – Lasar Segall 

Autorretrato 

Imagem disponível em: 

<http://unrincondesombra.blogspot.c

om.br/2011/08/lasar-segall.html>. 

Acessado em: 12/11/2017 

 

Figura 67– Lasar Segall 

Autorretrato I 

Imagem disponível em: 

<http://enciclopedia.itaucultural.org.

br/obra1515/auto-retrato-il>. 

Acessado em: 12/11/2017. 

 

http://unrincondesombra.blogspot.com.br/2011/08/lasar-segall.html
http://unrincondesombra.blogspot.com.br/2011/08/lasar-segall.html
http://unrincondesombra.blogspot.com.br/2011/08/lasar-segall.html
http://unrincondesombra.blogspot.com.br/2011/08/lasar-segall.html
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integrado a um grupo alegre de artistas, que incluía o violinista 

Leonid Striemer, o pintor Nyeroslaw, o escritor Theodor 

Däbler. Na obra ainda está presente a influência 

impressionista, que se observa pelo aspecto contrastante 

entre áreas negras e trechos muito iluminados.  

Entretanto, a personalidade “antenada” e aberta de 

Segall às vanguardas lhe propiciou experimentações que 

dialogavam com várias correntes da época, o seu Autorretrato 

II, 1919, figura 68, é exemplar desta confluência de influências 

artísticas, que segundo Vera D´Horta Beccari, são o pano de 

fundo na construção de sua arte expressionista. 

 

 

Figura 68 – Lasar Segall 

1919 

Autorretrato II 

Óleo sobre tela  

68 x 58,5 cm 

Acervo do Museu Lasar Segall – 

Ibram / MinC 
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Autorretrato II revela a conformação expressionista do 
pintor. O rosto é uma máscara cubista, com destaque para 
as pupilas amarelas nas órbitas rasgadas. Cores como 
preto, amarelo e violeta tem importante função expressiva 
na produção deste período. Não existe mais o fundo 
neutro da fase impressionista. Segall apontava três 
instrumentos para a superação do impressionismo: 
Cubismo, Futurismo e Abstracionismo. Essa pintura serve 
desses três instrumentos para construir sua proposta de 
arte expressionista. (BECCARI in SCHWARTZ, 2010, p. 
19). 

O Autorretrato III, (1927), figura 69, marca o fim da fase 

brasileira. Segall viveu com a família em Paris no período de 

1928-32, na tela o pintor segura um lápis na mão e seu olhar 

agora está focado no desenho. As linhas são expressivas, 

como as rugas da testa e a cor torna-se secundária. Todavia, 

em sua estadia em Paris, memórias da terra sul-americana 

são manifestadas no Autorretrato IV, de 1930, que se esboça 

não mais na linha nítida, mas em uma matéria, “uma certa 

terra, que ele começa a manipular fisicamente na argila, 

dando existência espacial às figuras de seu imaginário” (O 

Estado de São Paulo, 20/07/1991).  Neste período Segall 

migra da pintura para a escultura, no Autorretrato IV, figura 

70, as pinceladas são mais carregadas de tinta, a boca se 

sobressai e a forma do rosto se arredonda, tal qual se 

estivesse auto esculpindo. Vera D’Horta sugere a seguinte 

hipótese do artista: 

 

Vejam como continuo expressionista, pertenço aos 
trópicos, me identifico com os povos primitivos, puros, não 
sou cumplice da civilização francesa, vim para cá, mas 
não sou como vocês (O Estado de São Paulo, 20/07/1991, 
p. 2, ano VIII, nº 571). 

Em Cabeça do Pintor, (1935), figura 71, Segall já havia 

descoberto as paisagens bucólicas de Campos de Jordão e 

uma produção serena e lírica desponta como se enfim 

encontrasse a paz tão merecida de um emigrante que se 

sente em casa.  

 

Figura 69 – Lasar Segall 

1927 

Autorretrato III 

Óleo sobre tela 

Imagem disponível em: < 
http://weimarart.blogspot.com.br/201

0/08/lasar-segall-eternal-

wanderers.html>. Acessado em: 

12/11/2017 

 

 

 

 

Figura 70 – Lasar Segall 

1930 

Autorretrato IV 

Óleo sobre tela 

Imagem disponível em: < 
http://infograficos.estadao.com.br/g

alerias/gerar/8593>. Acessado em: 

12/11/2017 

 

http://weimarart.blogspot.com.br/2010/08/lasar-segall-eternal-wanderers.html
http://weimarart.blogspot.com.br/2010/08/lasar-segall-eternal-wanderers.html
http://weimarart.blogspot.com.br/2010/08/lasar-segall-eternal-wanderers.html
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Neste auto-retrato de 1935, a matéria pictórica é 
trabalhada por pinceladas sobrepostas que começam a se 
curvar, a se enrodilhar – é com pequenos semi-circulos 
que o artista constrói a pintura. Os dedos da mão, em 
primeiro plano, são roliços como os troncos das árvores 
da paisagem de Campos, que aparece no fundo. As 
árvores de Campos pontuam o cenário onde se situa a 
Cabeça do Pintor – natureza amiga que lhe traz a paz 
tanto tempo buscada. Na composição da cor dessa nova 
pintura predominam os beges, sépias, amarelos suaves, 
azuis delicados, rosas pálidos e muito branco. Como que 
um véu se estende sobre a pintura de Segall, envolve-a 
numa significativa paz, onde a cor é quase desnecessária. 
A pintura surge por detrás de camadas sedimentadas, e 
vem nos falar de verdades ancestrais – ela tem a 
permanência e a solidez das coisas clássicas (O Estado 
de São Paulo, 20/07/1991, p. 2, ano VIII, nº 571). 

 O desenvolvimento dos diversos autorretratos de Lasar 

Segall reflete o quanto suas telas têm do artista enquanto 

construtor de sua própria obra. Como que se virado do 

avesso, seus rostos revelassem o que há de mais profundo e 

inquietante na alma deste artista rebelde e revolucionário, que 

se transfigura diante do jogo incessante de se ver e rever 

diante do outro, da paisagem e porque não em seu próprio 

silêncio. 

 

Figura 71– Lasar Segall 

1935 

Cabeça de Pintor,  

Óleo sobre tela, 66 x 54 cm,  

Coleção Gilberto Chateaubriand 
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3.2. A utopia “bauhausiana” nas obras cenográficas de 

Lasar Segall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em sua formação europeia, principalmente como 

estudante da Academia de Belas Artes de Dresden, Lasar 

Segall, participou animadamente de festas de carnavais. 

Observa-se na figura 72, que essas experiências 

carnavalescas, particularmente, exploraram um imaginário 

fantástico, um mundo oriental com elefantes, homens de 

turbante e vestidos à caráter, enfim, como próprio do 

carnaval, uma festa à fantasia que rompe com o “habitué”. 

Entretanto, muito mais que puro divertimento esses carnavais 

também tinham objetivos estéticos e pedagógicos que 

envolviam uma certa concepção de “obra de arte total” 

 

Figura 72– Carnaval da Academia 

de Belas Artes de Dresden, 1912. 

Segall está sobre o elefante de 

turbante 

(GARCIA, 1996, p. 24) 
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(Gesamkunstwerk), “promovedora da síntese e do fim dos 

gêneros em Arte e, com isso, de uma nova relação entre 

público e obra de arte” (MATTOS in GARCIA, 1996, p.25).   

As festas eram excelentes ocasiões que viabilizavam a 

criação de um laboratório de arte ampliado. A festa de 

carnaval, por exemplo, tem todos os atributos para se 

conceber intervenções artísticas em que diversas linguagens 

entram em cena como a música, a dança, o cenário e os 

figurinos. Na Escola Bauhaus, o pintor Oskar Schlemmer 

(1888- 1943) criou o teatro dança experimental, em que os 

elementos do teatro eram trabalhados analiticamente, quer 

seja o espaço, a cor, o tempo, as formas, música, etc., deste 

modo, todas as disciplinas interagiam e exercitavam 

dialogicamente as suas fronteiras até que se alcançasse um 

campo de “obra de arte total”, em que uma nova e complexa 

síntese se instaurava.  

 Em conversa com Schlemmer, em 1929, em Dessau, 

Segall tomou conhecimento do teatro dança experimental, 

que muito o interessou. Observa-se que, a produção 

cenográfica de Segall muito se inspira na filosofia 

“bauhasiana” de “obra de arte total” e de seu ideário de criar 

o “Homem Novo” a partir de uma nova concepção de arte, 

princípios estes, que foram espelhados nos carnavais da 

SPAM de 1931 e 1932. 

 A Escola Bauhaus, precursora do design moderno e da 

nova arquitetura, racional e funcionalista, esteve em atividade 

entre 1919-1933, período entre guerras, e tinha como 

conceito fundamental a ideia de construção.   O arquiteto 

Walter Gropius (1883-1969), seu idealizador e fundador, fez 

um neologismo e inverteu as palavras haus bau 
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A Escola de Bauhaus, precursora do designmodernoe 

da nova arquitetura, racional e funcionalista, esteve em 

atividade entre 1919-1933, período entre guerras, e tinha  

 

 

 

 

 

  

criando o conceito “a casa da construção”. A origem do nome 

da escola também remete a palavra Bauhütte, que se refere 

as antigas lojas de construções das catedrais da Idade Média 

em que vários artesãos e artistas trabalhavam conjuntamente 

na mesma obra. 

 Walter Gropius, inspirou-se no modelo medieval das 

grandes construções que em sua fundamentação construtiva 

e comunitária não estabelecia hierarquia entre artesãos e 

artistas. Segundo Perelló: 

 

(...) as grandes construções surgiam de um conjunto de 
ações diferentes, do esforço de uma comunidade de 
artesãos e artistas que compartilhavam um objetivo e 
sentimento estético. Cada indivíduo fosse artesão ou 
artista, se integrava mediante seu esforço e seu trabalho 
em uma grande obra coletiva” (PERELLÓ, 1990. p.4). 

Em 1902, o arquiteto e projetista belga Henry van de 

Velde (1863-1957), em Weimar, tornou-se consultor da 

Escola Grão-Ducal de Artes e Ofícios e fundou a Escola de 

Artes Aplicadas, cujo projeto de edificações é de sua autoria, 

figura 73 e 74. Entretanto, diante da Primeira Guerra Mundial,  

 

 Figura 73 – Henry van de Velde 

Escada da Bauhaus em Weimar 

Imagem disponível em: 

<http://www.germany.travel/pt/ci

dades-ecultura/patrimonio-

mundial-daunesco/galeria-

bauhaus-e-suas-obras-

emweimar>. Acessado em:  

30/04/2017 
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em 1917, mudou-se para Suíça e indicou Walter Gropius para 

sucedê-lo.  Dois anos mais tarde, nasceu a Bauhaus liderada 

por Walter Gropius que unificou a Escola Superior de Artes 

Plásticas com a Escola de Artes e Ofícios. 

 Com a derrota da primeira guerra mundial, o orgulho dos 

alemães foi profundamente atingido e junto com a 

necessidade de reconstrução houve incentivos para 

iniciativas reformadoras, neste sentido, em seus primeiros 

tempos, Bauhaus recebeu apoio financeiro, a escola se 

estabeleceu em Weimar e Gropius pode se assessorar de 

vários artistas de peso da época, como os artistas: Paul Klee 

(1879-1940), Wassily Kandisnky (1866-1939), Johannes Itten 

(1888-1967), Oskar Schlemmer, e tantos outros, ver figura 75. 

 De forma muito habilidosa, Gropius conseguiu reunir um 

heterônimo grupo de artistas, provenientes de vários países, 

com distintas formações e visões de mundo diferentes. Desde 

expressionistas, construtivistas, artistas de vertente espiritual, 

outros voltados aos princípios da lógica e da racionalidade, 

estavam ali congregados pelo ideário 

Figura 74 – Henry van de Velde 

Bauhaus Weimar – Antiga 

Escola de Artes Aplicadas 

1902 

Imagem disponível em: 

<https://www.bauhaus100.de/

en/past/phases/weimar/>. 

Acessado 15/05/17 

 

 

https://www.bauhaus100.de/en/past/phases/weimar/
https://www.bauhaus100.de/en/past/phases/weimar/
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 revolucionário de levar arte a vida das pessoas. Certamente, 

essa abertura e flexibilidade presente foi o ingrediente de 

sucesso da escola, que somente reforça o seu caráter 

universal. 

 As oficinas da escola funcionavam como uma 

comunidade de trabalho, conhecidas como células sociais 

que se expandiam, externamente, mediante a relação com 

outros ateliers da comunidade, bem como com a venda de 

produtos produzidos pela escola e, internamente, por uma  

 

 Figura 75 - Os mestres possam para uma fotografia no telhado do edifício da Bauhaus em Dessau. Da esquerda 

para direita Josef Albers, Hinnerk Scheper, Georg Munche, László Mohaly-Nagy, Hebert Bayer, Joost schmidt, 

Walter Gropius, Marcel Bruer, Wassily kandinsky, Paul Klee, Lyonel Feininger, Gunta Stölzl e Oskar Schlemmer 

Imagem disponível em:< http://www.tipografos.net/bauhaus/mestres.html>. Acessado em 15/05/2017 

 

http://www.tipografos.net/bauhaus/mestres.html
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vida bastante movimentada por conferências, concertos, 

bailes, apresentações teatrais, etc.. A escola também se 

integrava com a comunidade local por meio de suas festas, 

figura 76, que além de cumprir esse objetivo, também era 

poderoso instrumento pedagógico, pois todos os aspectos da 

festa eram cuidadosamente desenvolvidos nas oficinas, de 

modo muito primoroso, como: os convites, as fantasias, os 

cenários, a programação que envolvia diversas 

apresentações e etc. Oskar Schlemmer foi figura de destaque 

neste campo, como coordenador do teatro da escola, em que 

dança e o próprio teatro perdiam suas fronteiras. 

 

 

Figura 76– Festa da 

Bauhaus em restaurante, 

1924 

Foto de Louis Held 
(GARCIA, 1996, p. 28) 
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O teatro da Bauhaus assumiu um papel integrativo 
fundamental na dinâmica interna da mesma, tendo sido 
na prática, provavelmente, o departamento que mais se 
aproximou da utopia “bauhausiana” de formação de um 
novo “Homem” a partir de uma nova concepção de arte. 
As encenações para o palco da Bauhaus tornaram-se 
verdadeiras criações coletivas, onde os alunos, que 
deveriam participar de cada etapa do projeto – da 
realização da máscara ao figurino às criações 
cenográficas e coreográficas integram todos os aspectos 
de sua formação, e onde, na atividade prática de 
realização dos projetos, todos os departamentos eram 
envolvidos. O desenvolvimento dos projetos de 
Schlemmer implicava acima de tudo uma experiência de 
autotransformação e reconhecimento do potencial 
criativo, ou seja, envolvia uma pedagogia comprometida 
com os ideais utópicos de formação de um novo 
“Homem”, livre e criativo (MATTOS, in, GARCIA, 1996, 
p.29) 

 A Bauhaus, figura 77, desenvolveu em sua pedagogia 

uma interdisciplinaridade constante entre os seus ateliers, 

anarquicamente, porém produtiva e sem perder de vista a 

formação de uma cultura integrada, em que a construção era 

o carro chefe. Segundo Gropius, a arquitetura era a arte que 

amalgamava todo esse pensamento, figura 78, apesar de só 

num período posterior da escola o departamento de 

arquitetura ser criado. Historicamente, a Bauhaus pode ser 

vista em três fases: um período inicial, com a forte influência 

de Itten, em que um certo romantismo expressionista 

  

Figura 77 – Walter Gropius 

The Bauhauss Dessau 

Imagem Disponível em: 

<https://en.wikipedia.org/wiki/Bau

haus>. Acessado em: 15/05/17 

 

Figura 78 -  Walter Gropius 

Fábrica Fagus 

Imagem disponível em: 

<Http://fabricafagus.blogspot.com.

br/2011/05/fabrica-fagus-walter-

gropius.html>. Acessado em: 

15/05/17 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bauhaus
https://en.wikipedia.org/wiki/Bauhaus
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predominava; outro intermediário, voltado à produção e 

projetação, e por último, a fase em que de fato o peso da 

arquitetura se tornou preponderante. 

 O relacionamento com a comunidade nem sempre foi 

estreito. Na verdade, mesmo no período de Weimar, os 

estudantes eram vistos como figuras exóticas pelo seu 

peculiar modo de se trajar. A Bauhaus também viveu um 

período difícil de corte de verbas e, com a ascensão dos 

nacional-socialistas, sofreu grande perseguição até a sua 

fase final em 1933 com o “fechamento de suas portas” em 

Berlim.  

 De qualquer modo, Segall tirou as lições desta forma de 

aproximar arte e sociedade por meio de festas celebrativas 

organizadas como um verdadeiro ensaio estético-

pedagógico. Em seu período na SPAM, Segall foi um animado 

produtor cultural, como por exemplo, coordenou com a 

colaboração de outros artistas a festa de reveillon de 1933, 

que também celebrava a fundação da SPAM, na casa da 

bailarina Chiniita Ulmann (1904-1977), na Rua Maranhão, 44, 

uma vez que a entidade não possuía sede própria.  

 O tema eleito por Segall foi “São Silvestre em farrapos”, 

figura 79. Ao considerar a ótica estética, observa-se que o 

cuidado pela escolha do tema já envolvia aspectos 

simbólicos. De acordo com Fernando A. Pinheiro Filho (2008), 

o fato é que este tema sugere como traje a vestimenta 

maltrapida e, consequentemente, a suspensão dos desníveis 

sociais, deste modo, “a transposição plástica da estratificação 

pode servir de metáfora do marco zero da entidade para a 

celebração da unidade interna do grupo” (FILHO, 2008, p. 

160). 
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Em fevereiro de 1933, Segall idealizou a festa de 

carnaval que visava arrecadar fundos para a entidade, deste 

modo, a festa era pública com a venda antecipada dos 

ingressos. Desta vez, o tema escolhido por Segall foi: 

Carnaval na cidade da Spam, sendo a comissão organizadora 

composta por: Olivia G. Penteado (1872-1934), Mina K. 

Warchavchik (1896-1969), Chinita Ulmann, Carlos Pinto 

Alves, Paulo Rossi Osir (1890-1959), Jayme da Silva Telles e 

Lasar Segall.  

 Segall projetou uma cidade com tudo que tinha direito:  

bar, prisão, fachadas de casas com pessoas, jardim 

zoológico, circo, etc., figuras 80, 81, 82 e 83. Os painéis de 

decoração foram de autoria de Gobbis, Segall, Mussia Pinto 

Alves, John Graz, Esther Bessel, Jenny K. Segall, Hugo 

Adami, Tarsila, Wasth Rodrigues, Anita Malfatti, Arnaldo 

 

Figura 79 – São Silvestre em 

farrapos - 1932 

Foto do acervo do Museu Lasar  

Segall  – Ibram / MinC 
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Barbosa, Paulo Rossi Osir, Regina G, Graz, Anita Burmah, 

Waldemar Gerschow e Paulo Mendes de Almeida. O convite 

tinha em sua capa um desenho de Lasar Segall e em seu 

verso, um poema de Mário de Andrade. Em sua programação, 

 

Figura 80 – Lasar Segall 

Projeto de cor para a decoração do Baile de Carnaval na Cidade da Spam, 1933 

Aquarela e grafite sobre o papel, 33 x 99,5 cm 

(GARCIA, 1996, p. 39) 

 

  

Figura 81 – Lasar Segall 

Jardim Zoológico 

Detalhe da decoração do baile, 

1933, guache sobre papel, 400 x 

215 cm GARCIA, 1996, p. 43) 

 

Figura 82 - Lasar Segall 

O Circo 

Detalhe da decoração do baile, 

1933, guache sobre papel, 690 x 

715 cm (GARCIA, 1996, p. 7) 

 

 

Figura 83 - Lasar Segall 

Janela de máscaras 

Detalhe da decoração do baile, 

1933, guache sobre papel, 150 

x 20 cm (GARCIA, 1996, p. 41) 
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a festa teria como ponto solene a encenação de um cerimonial 

de recepção ao Príncipe do Carnaval, em cortejo, com a 

presença do bobo da corte e da Miss Spam. O maestro 

Camargo Guanieri (1907-1993) assumiu a direção do coro e 

compôs o Hino da Spam, enquanto Paulo Mendes de Almeida 

fez o papel do prefeito da cidade, que receberia o príncipe.  

Os figurinos foram desenhados por Segall, Esther Bessel, 

Jenny K. Segall e John Graz, com linguagem expressionista 

que acentuava o caráter grotesco dos personagens que além 

de vestimenta soturna, com sobrecasacas e cartolas, tinham 

suas fisionomias sobrecarregadas de maquiagem. Segall 

também idealizou a moeda corrente, o spamim - cartões 

desenhados nas cores verde, roxo, laranja e vermelho.   

 Detalhes não faltaram para a festa, às duas horas da 

manhã o matutino A vida da Spam foi posto em circulação, 

sob a direção de Mário de Andrade, Antônio de Alcântara 

Machado e Sérgio Millet e ilustrações de Jenny K. Segall. 

Para Vera D´Horta Beccari os “spammenses” desenvolviam 

uma crítica social pela caricatura ao denunciar vícios de uma 

sociedade que, ironicamente, os sustentavam, segue abaixo 

o editorial intitulado “Oh! Abre Alas”: 

 

Ao entrarmos na arena jornalística, um único objetivo nos 
empolga, uma só finalidade nos propele: defender os 
interesses do povo explorado e sofredor contra a sanha 
dos que dispõe do Tesouro e das forças de terra e mar, 
com a sencerimônia dos sátrapas orientais. Dessa diretriz 
grandiosa não nos afastaremos um grau siquer de 
latitude, nem um segundo de latitude honesta e bem 
intencionada (...). Abaixo as máscaras do fingimento e do 
suborno (...). Mas se esse é o nosso programa, se é esse 
o nosso ideal, isso não quer dizer que somos indiferentes 
a quaisquer auxílios pecuniários, provenientes dos que 
detêm, embora momentaneamente, as portas 
acariciantes do erário público. Confessamos – a fraqueza 
é o nosso traço característico – que essa noção 
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primeira edição foi subvencionada pelo digno sr. Prefeito 
de Spam, o qual, num gesto de nímia fidalguia, pôs à 
nossa disposição todo o saldo verificado no último 
balancete da Câmara Municipal. Com a modéstia, porém, 
que por índole e educação nos acompanha desde a 
infância, só utilizamos 90% da quantia que nos foi 
oferecida, deixando os restantes 10%, como é natural, de 
propina aos abnegados funcionários municipais, que, dia 
e noite, trabalham para zelar pelo bom nome da sua 
repartição e pelo bem estar dos contribuintes (...). Com 
esse auxílio e com os subsequentes que esperamos 
receber de tão alta autoridade, acreditamos que longa 
será a nossa vida e isenta das preocupações mesquinhas, 
que tanto afligem os que necessitam da moeda corrente, 
tão necessária a vida moderna, como a água do mesmo 
nome” (BECCARI, 1984, p. 91). 

 A festa de carnaval foi um sucesso, arrecadou fundos e 

ajudou a entidade a angariar novos membros. Segall, pode 

tanto despertar seu lado lúdico quanto colaborar, 

pedagogicamente com a arte moderna, ao desenhar uma 

vivência artística compartilhada, muito próxima dos moldes 

“bauhausianos”.  

O segundo carnaval de 1934, também foi desenvolvido 

através desta empreitada coletiva sob a liderança de Lasar 

Segall. O tema escolhido foi Uma expedição às selvas da 

Spamolândia, propunha ao convidado 

Figura 84 – Lasar Segall 

Projeto para o cenário do Baile de 

Carnaval Expedição às Matas 

Virgens de Spamolândia, 1934, 

aquarela e guache sobre papel 

(GARCIA, 1996, p. 44). 
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uma vivência em um ambiente exótico, composto por 

indígenas e animais fantásticos, figuras 84,85,86 e 87.  

A narrativa divulgada pelo convite acena práticas 

artísticas dos autóctones voltadas à música e a dança com 

instrumentos bárbaros, bem como anuncia suas habilidades 

em danças exóticas como a rumba, tango, valsa, marcha, 

maxixe - gêneros musicais de entretenimento da época, em  

Figura 86 – Lasar Segall 

Figura com tambor 

Projeto de cor para 

alegoria para o baile, 

1934, guache sobre 

papel, 46,7 x 35,2 cm 

(GARCIA, 1996, p. 45) 

 

 

 

  

Figura 85 – Lasar Segall, Projeto de cor para alegoria para o baile, 1934, aquarela e grafite s/ papel, 46,7 

x 35,2 cm (GARCIA, 1996, p. 44). 

 

 

Figura 87 – Lasar Segall, Figuras. Projeto para alegoria para o baile, 

1934, guache sobre papel (GARCIA, 1996, p. 45). 
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uma clara auto referência daquela sociedade que se 

apresentava na pele de indígenas spamolandezes. 

  O enredo sugere que esse povo em sua pré-história teria 

criado obras primas incomparáveis, como também prepara 

um episódio solene de encenação - o encontro do Príncipe 

Carnaval com o rei dos canibais Spaman-Ullah, que entre 

honras de conviva é atacado por guerreiros que o jogam numa 

marmita, logo em seguida, em forma de ritual os indígenas 

mostram os restos do que era um príncipe. O conteúdo da 

narrativa remete a muitas referências modernistas, como a 

antropofagia, a importância que se dá a arte primitiva, o apelo 

caricatural do expressionismo, como também apresenta um 

cenário com objetos tridimensionais de um imaginário surreal, 

figura 88 e 89. Segall assim, costura diversão com 

pensamento de vanguarda e leva a todos a uma vivência 

jocosa e criativa ao mesmo tempo que realiza sua tarefa 

pedagógica. Todos os preparativos foram cuidadosamente  

 

 

Figura 88 -  Lasar Segall 

Leitoa 

1934 

Projeto de alegoria 

Imagem disponível em: 

<http://rinconcaires.blogspot

.com.br/2016/11/lasar-segall-

leitoa-projeto-para.html> 

Acessado em: 15/05/17 

 

Figura 89 -  Lasar Segall 

Foto do salão decorado do 

baile de carnaval de 1934  

(GARCIA, 1996, p. 13) 

http://rinconcaires.blogspot.com.br/2016/11/lasar-segall-leitoa-projeto-para.html
http://rinconcaires.blogspot.com.br/2016/11/lasar-segall-leitoa-projeto-para.html
http://rinconcaires.blogspot.com.br/2016/11/lasar-segall-leitoa-projeto-para.html
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planejados e executados em uma tarefa coletiva que se 

desenvolveu em aproximadamente três meses de trabalho, 

figura 90. O carnaval de 1934 expande sua área de atuação 

para além dos associados e o público de fora é convidado a 

entrar em uma brincadeira que extrapolava o ato de jogar.  

A imprensa da época noticiou o fato com destaque e 

aqueles bailes se tornaram reminiscências de memórias. 

Paulo Mendes de Almeida registrou sobre o primeiro baile de 

carnaval de 1932, as seguintes palavras: 

 

O baile, como já dissemos, fora organizado obedecendo 
unicamente à necessidade da constituição de fundos, 
para que pudesse a SPAM cumprir o vasto programa 
cultural que se propusera. Não obstante, seus 

 

Figura 90 -  Lasar Segall 

Foto do grupo de artistas na 

execução dos painéis 

decorativos 

(GARCIA, 1996, p. 10) 
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organizadores se obstinaram em dar-lhe o cunho de 
realização artística. E sob este aspecto, efetivamente, 
conseguiram fazer alguma coisa que jamais fora vista em 
São Paulo. Sem forçar a expressão, de um baile de 
carnaval conseguiu-se fazer verdadeira obra de arte. Isso 
se deve quase que por inteiro a Segall, que foi a alma da 
SPAM. Seu bom gosto, sua segurança, sua energia, a 
obstinação própria da sua raça – tudo, ele pôs a serviço 

da Sociedade Pró-Arte Moderna (ALMEIDA, 1976, p. 
45).        

Os bailes à fantasia faziam parte da sociabilidade 

característica da época, Segall, em suas experiências na 

SPAM, criou bailes teatrais, em que diversas linguagens 

artísticas se fundiram em uma “obra de arte total” 

(Gesamtkunstwerk), espelhando o ideário “bauhausiano” que 

o artista conheceu de perto em sua visita a Dessau, em 1929.   

Em seu programa carnavalesco, o baile teatral de Segall 

propôs uma grande festa cênica que tomou todo o corpo do 

edifício, em que o “abre alas” à vida ali estava posto. Deste 

modo, se para muitos participar dos eventos da SPAM era 

sinônimo de distinção social, o protagonismo de Lasar Segall 

e sua orquestração artística dá testemunho que é possível 

encarnar as utopias mesmo que sejam efêmeras. 
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4. A paisagem social carioca pelo olhar de Heitor dos Prazeres e Lasar Segall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91 – Heitor dos Prazeres 

Morro da Providência, 1965 

Óleo sobre tela 

Coleção Roberto Marinho 

 

Figura 92 – Lasar Segall 

Paisagem Brasileira, 1925 

Óleo sobre tela 

64 x 54 cm  

Acervo do Museu Lasar Segall – Ibram / 

MinC 
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Heitor dos Prazeres e Lasar Segall, em suas obras 

Morro da Providência, figura 91 e Paisagem Brasileira, figura 

92, abordam o tema das habitações populares dispostas nos 

morros da cidade do Rio de Janeiro mais conhecidas por 

favelas.  

Heitor apresenta o Morro da Providência, cuja parte 

superior há um conjunto de casas cercadas por matos no alto 

de uma pedra, já na parte inferior, verifica-se um fervilhar de 

gente perto de uma feira livre – mulheres com sacolas, 

caminhão com caixas e barracas. Um muro separa as casas 

no alto, que se mostram acomodadas na própria curvatura do 

morro, com a urbanidade movimentada embaixo. Como foi 

exposto, Heitor tinha como ideário uma sociedade integrada, 

observa-se nesta obra um olhar que dignifica as casas, seja 

por seu vivo colorido, quanto pelo aumento da escala real, 

apesar de se ter conhecimento de que no morro também 

figuravam casas ao lado de casebres e barracos.  

Curiosamente, Segall designa o sítio da favela com o 

nome de Paisagem Brasileira, 1925. A poética do artista que 

é fortemente envolvida com os homens que não tem lugar no 

mundo, desloca-se no Brasil para aqueles que estão 

dispersos sobre os morros. 

 Na tela, o morro é apresentado com suas moradias 

entrecortadas por vegetação, há um cacto na parte inferior à 

direita, um sinal da vida “agreste” e rudimentar que esses 

moradores têm ao lado de seus animais, observa-se também 

um jogo de cores e formas que traduz as tensões próprias da 

favela.  

Na figura 93, tem-se o registro deste tipo de habitação e 

de seus moradores, pessoas pobres e negros, a obra é de 
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Eliseu Visconti (1866-1944). Na cena temos um casebre e um 

barraco incrustados no meio natural e em primeiro plano uma 

mulher com uma bacia e um pouco mais atrás roupas 

estendidas que remetem ao trabalho da lavadeira, uma das 

formas de trabalho e sustento feminino. O próprio título Uma 

rua da Favela, revela, como se vê, uma imagem que mais se 

 

Figura 93 -  Eliseu Visconti 

Uma rua da Favela, 1890 

Óleo sobre tela, 72 x 41 cm 

Coleção Afrísio Vieira Lima 

Filho 
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assemelha a uma cena rural com a precariedade total de 

infraestrutura no local. 

O Morro da Providência é conhecido por ser o sítio que 

abrigou a primeira favela da cidade do Rio de Janeiro. A área 

foi cedida pelo Ministério da Guerra aos veteranos de 

Canudos em seu regresso,1897, que logo a batizaram como 

Morro da Favela, área que as tropas ocuparam na cidade de 

Monte Santo (BA).  Segundo Juliana Carvalho, os soldados 

não receberam o soldo prometido, o que causou uma grande 

revolta e confusão. Devido ao enfrentamento com o exército, 

foram demitidos e ficaram sem habitação. Deste modo, foram 

os primeiros moradores do Morro da Providência situado bem 

atrás do quartel general, figura 94.  

 Entretanto, na parte baixa da cidade, nos arredores do 

porto e zona central várias habitações foram ocupadas por 

cortiços. Na figura 95, tem-se em destaque uma grande 

habitação coletiva conhecida como Cabeça de Porco, que 

abrigava milhares de moradores, principalmente os negros  

Figura 94 – Quartel general e 

Morro da Favela, foto de 1900  

(foto: Anônimo). Disponível em: 

<http://g1.globo.com/rio-de-

janeiro/rio-450-

anos/noticia/2015/01/conheca-

historia-da-1-favela-do-rio-criada-ha-

quase-120-anos.html>. Acessado em 

20/05/17 

 

 

Figura 95 – Cortiços, no destaque 

a habitação coletiva conhecida 

como Cabeça de Porco, 

Foto: Marc Ferrez 
<http://g1.globo.com/rio-de-

janeiro/rio-450-

anos/noticia/2015/01/conheca-

historia-da-1-favela-do-rio-criada-

ha-quase-120-anos.html>. 

Acessado em 20/05/17 

 

 

  

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/rio-450-anos/noticia/2015/01/conheca-historia-da-1-favela-do-rio-criada-ha-quase-120-anos.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/rio-450-anos/noticia/2015/01/conheca-historia-da-1-favela-do-rio-criada-ha-quase-120-anos.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/rio-450-anos/noticia/2015/01/conheca-historia-da-1-favela-do-rio-criada-ha-quase-120-anos.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/rio-450-anos/noticia/2015/01/conheca-historia-da-1-favela-do-rio-criada-ha-quase-120-anos.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/rio-450-anos/noticia/2015/01/conheca-historia-da-1-favela-do-rio-criada-ha-quase-120-anos.html
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que migraram massivamente para o Rio de Janeiro depois da 

decretação da Lei do Ventre Livre em 1871 e, posteriormente, 

em 1888, após a abolição da escravatura. Moura, (1995) 

detalha as condições precários dos coletivos, figura 96 e 97: 

 

Eram cortiços de construção ligeira instalados no fundo de 
algumas construções ou velhas casas senhoriais divididas 
em pequenos apartamentos, sem áreas de ventilação ou 
cozinha, casas de cômodos improvisadas em antigos 
prédios em decadência onde eram apertados novos 
morados pressionados pela carência de moradia barata 
por que passava a cidade, aproveitada pelos proprietários 
investidores imobiliários. E exemplar a situação da grande 
estalagem situada atrás da Casa da Moeda na Rua 
Caldwell: 114 cômodos de pequenas proporções divididos 
por biombos de madeira, alguns com pequenas cozinhas 
instaladas pelo lado de fora, para que os cômodos dos 
fundos pudessem também ser alugados como quartos. A 
cozinha de frente com a única janela para ventilação. As 
latrinas, 12, situadas na mesma ala dos quartos, com 
bancos de cimento, corridos e sem nenhuma divisória, em 
sua proposta promíscua de atender a todos os moradores. 
Uma nova comissão nesta vez denominada de Conselho 
de Saúde do Distrito Federal, denuncia a condição dos 
coletivos e sugere que seus moradores sejam removidos 
“para os arredores da cidade em pontos onde passem 
trens e bondes” pressionando o governo a desapropriar 
aquelas construções para destruí-las, substituindo-as por 
casas unitárias para as famílias pobres (MOURA, 1995).  

 

 
Figura 96 – Augusto Malta 

1906 - Fotografia 

Cortiço existente nos fundos dos 

prédios 12 e 14 na Rua do Senado 

Figura 97 – Augusto Malta 

1906 - Fotografia 

Cortiço na Rua do Senado 
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Disponível em: 
<https://www.yumpu.com/pt/document/view/12902742/tia
-ciata-ea-pequena-africa-no-rio-de-janeiropdf-saber-
global>. Acessado em: 8/11/2017. 

No Brasil, a escravidão durou quatro séculos, pode se 

afirmar, enfaticamente, que durante todos esses séculos a 

grande parte do trabalho no Brasil foi realizado por gerações 

de africanos e afro-brasileiros. Todavia, a história registrada 

negou o passado científico e tecnológico dos povos africanos, 

figura 98. Muitos africanos que aqui chegaram, tinham amplo 

domínio de técnicas metalúrgicas, de marcenaria, ourivesaria, 

plantação e colheita de café e açúcar e construção de 

máquinas de engenho. Segundo o estudo sobre Arte de 

Henrique Cunha Júnior, os conhecimentos tradicionais 

africanos eram passados de geração a geração, 

principalmente, por meio da oralidade e pela competência do 

fazer (JÚNIOR, in, MUSEU AFRO BRASIL, 2013). 

Diferentemente de haver um reconhecimento das 

habilidades e da contribuição do legado africano, um racismo  

 

Figura 98 – Artefatos de 

trabalho, acervo do Museu Afro 

Brasil de São Paulo (Foto: Olga 

Rezende) 
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implacável percorreu todo o século XIX pelas elites 

dominantes que inclusive se apoiavam em teses científicas 

para imprimir a inferioridade do negro18, o que era visto antes 

de forma cultural como atributos  de um povo pagão, tribal e 

bárbaro e  indolente e de baixo nível mental, revestiram-se 

então com a chancela da ciência. A obra contemporânea de 

Tracey Rose, figura 99, denuncia esse pensamento 

persistente até os dias de hoje.   

                                                           
18 “A inferioridade racial em termos biológicos começou a ser atribuída aos africanos principalmente a partir de meados do 
século XIX, com o início dos experimentos com cérebros humanos e símios e a publicação de tratados sobre as diferenças de 
raças humanas bem como as distintas aptidões naturais” (AZEVEDO, 2004, p. 62). 

 

Figura 99 – Tracey Rose 

Venus Baartman, 2001 

Fotografia colorida - 12 x12 cm 
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Entretanto, as pressões do movimento emancipacionista 

inglês foram se expandindo contra o tráfico de escravos da 

África para as colônias das Américas, figura 100 (arte 

contemporânea), até que em 19/02/1810 se firmou na 

Inglaterra o Tratado de Comércio, que em seu artigo 10 previa 

o fim da escravidão. A partir desta constatação, preocupações 

com a substituição da mão de obra escrava pelo trabalhador 

livre começaram a se formular entre as elites das colônias. 

 

Figura 100– Arjan Martins 

Brasil Atlântico no período 

colonial, 2014, acrílica e carvão 

sobre tela, 310 x 174 cm, 

Coleção do artista. 
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Desta conjuntura no Brasil, três movimentos reformistas 

surgiram e se distinguiram entre si pela maneira em que 

abordavam a incorporação do negro. O primeiro deles, com 

ideal civilizador propunha uma emancipação gradual e 

disciplinar principalmente na impressão ao amor ao trabalho. 

Esses primeiros reformuladores, consideravam possível a 

assimilação e incorporação desta população de negros e 

mestiços desde que os mantivessem ocupados em firme 

combate a vagabundagem, uma vez que a ociosidade era 

considerada um vício.  

Essa corrente foi perdendo força para a corrente que 

defendia a incorporação do imigrante para a mão de obra 

livre, pois além de um grande esforço da parte do Estado para 

educar as classes incultas, observou-se, principalmente, a 

partir da década de 1870, que o grande problema a ser 

enfrentado estava na estrutura fundiária do país que 

concentrava a propriedade da terra em poucas mãos.  

Na verdade, um outro modelo econômico se impunha 

com o fortalecimento do capitalismo que necessariamente 

deveria substituir tudo o que o período colonial engendrou de 

ruim, inclusive, a predominância de uma população negra e 

mestiça. Segundo Célia Maria Marinho de Azevedo, (2004), 

teses de branqueamento ganharam força, acreditava-se que 

a produtividade do imigrante branco era superior. Os planos 

iniciais era quebrar com a predominância da população negra 

e mestiça com a incorporação de pelo menos 1 milhão de 

imigrantes e que através da miscigenação e da lei da seleção 

natural, gradativamente, se determinaria a supremacia da 

raça branca sobre a negra e a indígena. Pretendia-se assim, 

garantir a purificação étnica, desacreditando por completo em 
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um plano social, econômico e político de incorporação do 

elemento brasileiro que em sua maioria era negro ou mestiço. 

Vale lembrar que, na a primeira metade do século XIX, 

foi um período em que as elites coloniais depararam-se com 

revoltas de vulto, como a de São Domingos, hoje Haiti, que se 

insurgiu por completo através de uma sangrenta revolução, 

único caso em que os negros foram vitoriosos, na última 

década do século XVIII, assim como aqui no Brasil foi 

registrada a revolta dos Malês, em Salvador. Esse cenário, 

criou preocupações temerárias que fortaleceram a política de 

trazer imigrantes com o intuito de se criar no território nacional 

uma heterogeneidade de forças sócio racial na população 

brasileira. Além dos emancipacionistas e imigrantistas, a 

terceira corrente era formada pelos abolicionista que 

propunham primordialmente o aproveitamento do nacional 

livre e de ex-escravos ao mercado de trabalho. Todavia, como 

a própria história aponta, a tendência de higienizar o espaço 

urbano com a incorporação massiva de imigrantes europeus 

foi a opção adotada pelas elites que procuraram atrair esses 

imigrantes sem afetar os seus interesses de classe, uma vez 

que o plano era oferecer pequenas terras para a produção de 

café vinculada aos grandes engenhos.  

A corrente imigrantista trabalhou, persistentemente, na 

confluência dos ideários da liberdade, do trabalho e da 

nacionalidade. A questão da nacionalidade era um grande 

tema a se enfrentar. Para os imigrantistas, a melhor solução 

seria a formação de uma população heterogênea com 

predominância do elemento branco e para tal, fez–se 

necessário, portanto, a concessão de direitos aos imigrantes 

para que os mesmos se tornassem brasileiros, mesmo que 

somente por uma forte identificação. 
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Tudo isso nos leva a refletir sobre os preconceitos e o 

racismo cunhado na sociedade brasileira, que está presente 

até os dias de hoje através desta visão distorcida e limitadora 

da matriz cultural afro brasileira. Em realidade, existe uma 

dívida imensa com os brasileiros de origem afrodescendente, 

haja visto que na época da abolição da escravidão vários 

documentos e dados foram destruídos para que os antigos 

escravizados não obtivessem meios de reivindicar qualquer 

reparação.  

 A Pequena África, como o próprio Heitor dos Prazeres 

designou, estava situada na zona periférica na área da 

Saúde, Gamboa, Cidade Nova e Mangue, regiões que 

cresceram em volta das atividades portuárias, dentre delas, o 

antigo mercado de escravos realizado na Rua Valongo, que 

ficou em plena atividade até 1831. Essa primeira ocupação 

deixou marcas indeléveis ao local, um território de tráfico 

humano, com muitos mortos que não sobreviviam à travessia 

e que eram enterrados no Cemitério dos Pretos Novos, 1772, 

perto do caminho da Gamboa.  

Estrategicamente, para preservar a área nobre da 

cidade, muitas atividades consideradas indesejáveis e 

insalubres foram deslocadas para o norte da cidade, que 

segundo a urbanista Nina Rabha, (2004), eram denominadas 

de “usos sujos”. Dentro deste contexto, no século XVIII, por 

exemplo, foram implantadas nesta região a prisão 

eclesiástica, o Aljube, o Hospital da Saúde para doenças 

contagiosas e o Cemitérios dos Ingleses, como também, era 

comum ocorrer na Prainha execuções realizadas pela Força 

Pública. Todo esse adensamento, determinou à região uma 

marca maldita, com um cenário de violência, clausura,  
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pobreza e morte. Um lugar para os sem lugar, como os 

malandros, as prostitutas, os desempregados, pobres e os 

recém libertos. Os eternos errantes que os planos de 

urbanização deslocam para mais longe, no caso do Rio de 

Janeiro, para os morros. 

No início do século vinte, a cidade do Rio de Janeiro 

ainda tinha uma configuração colonial, porém sua população 

ultrapassava a um milhão de habitantes, destes, muitos 

viviam em habitações coletivas, cortiços, e em regiões sem a 

infraestrutura necessária de água, esgoto e eletricidade.  

Francisco Pereira Passos (1836-1913), prefeito do 

Distrito Federal, com o apoio financeiro do presidente 

Rodrigues Alves (1848-1919) implantou uma reforma urbana 

inspirada na grande reforma urbana de Paris no século XIX, 

entre 1853 e 1870, realizada pelo prefeito do antigo 

departamento do Sena Georges-Eugène Haussmann (1809-

1891).  

 

Figura 101 – Francisco Bicalho 

Obras de melhoramento do 

Porto do Rio de Janeiro, 1907, 

Planta Urbanística, 53 x 73 cm, 

Instituto Nacional de Pesquisa 

Hidrográfica 
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O plano urbanístico, 1903-1906, figura 101, visava 

erradicar as epidemias de febre amarela, varíola e cólera, 

tarefa que foi designada ao médico bacteriologista, 

infectologista e sanitarista Oswaldo Cruz (1872,1917), diretor 

do Serviço de Saúde Pública, que deveria cumprir à 

higienização da cidade. Muitos casarões foram demolidos e 

um total de 1600 prédios antigos foram demolidos, com o 

objetivo de arejar a cidade, promover novos arruamentos e 

alargamento de outras. 

A região central periférica e portuária ocupada por 

cortiços entrou no rol dos “ bota abaixo”, todavia as novas 

edificações foram insuficientes para aquele grande 

contingente de população, que se viu forçada a migrar para 

os subúrbios ou os morros. 

A modernidade chegava com toda a velocidade, as ruas 

deveriam ser adaptadas ao uso do automóvel, figura 102, à 

iluminação pública e ao embelezamento da cidade, com 

praças, bulevares e uma arquitetura elegante e monumental. 

Figura 102 – Augusto Malta 

Aspecto da Praça Mauá, com 

destaque para a aglomeração de 

pessoas e bondes, 1909-1912. 

Fotografia: 18,5 x 24 cm 

Museu da Imagem e do Som –  

Rio de Janeiro 

 



145 
 

As regiões desprezadas, após as remodelações, tornaram-se 

valorizadas, tornando–se impossível aos ocupantes de 

outrora permanecer no local.  

 

Com toda essa situação colocada, em 1904, o Rio de 
Janeiro tornou-se palco de guerra, revoltosos 
incendiavam bondes, trilhos foram arrancados, lojas 
foram depredadas. Trezentos cadetes da Escola Militar, 
sublevados e apoiados por outros segmentos do Exército, 
marchavam contra o Palácio do Catete, no dia 14 de 
novembro, véspera da proclamação da República, com a 
intenção de depor o presidente Rodrigues Alves. Dois dias 
depois, o governo declarou estado de sítio e debelou o 
movimento com uma forte ação policial e militar. O saldo 
foi de dezenas de mortos, uma centena de feridos e quase 
mil presos, dos quais quatro centenas foram proscritos 
para o Acre (CARDOSO in DINIZ, 2015, p.22). 

Deste entrechoques de realidades, entre política urbana 

de embelezamento e exclusão social, a cidade do Rio de 

Janeiro iniciou um novo ciclo de agravamento de suas 

contradições. Internacionalmente, a cidade do Rio de Janeiro 

é conhecida tanto por seus atributos de cidade maravilhosa 

quanto pela presença de suas infinitas favelas, figura 103. 

Na transição do século XIX para o XX, os artistas 

também estavam em franco movimento de “bota abaixo” com 

relação aos modelos consagrados do academismo. O espírito 

de euforia e renovação permitiu que várias expressões 

artísticas surgissem e deflagrassem assim o movimento de 

Arte Moderna no Brasil.   

Para os artistas brasileiros a modernidade trouxe à 

valorização simbólica da identidade nacional, alguns críticos, 

cronistas, literatos e artistas valorizaram a alma tropical, um 

certo sentido dionisíaco, em que a desordem, a turbulência 

própria da mistura de nossa gente, tornaram-se objetos de 

investigação e interesse. Os olhares se voltam também para  
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a favela, Roberto Conduru, expressa: 
 

Figura 103 – Claudia Jaquaribe 

Menina na laje, da série Entre 

morros, 2012 

Fotografia, 180 x 110 cm 

Coleção MAR 
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a favela, Roberto Conduru, expressa: 

 

J. Carlos não foi o único, muito menos o primeiro, a 
representar visualmente a favela. Desde quando surgiu 
ela se tornou um fenômeno que atraiu os olhares mais 
diversos. Sendo um elemento determinante na 
modernidade no Brasil, não espanta que fossem um tópos 
caro ao modernismo artístico no país. Sua representação 
podia ser uma crítica Às disparidades constitutivas da 
sociedade brasileira, agravadas com o processo de 
modernização, mas também um elogio tanto aos modos 
de viver de seus moradores quanto a seus espaços feitos 
de precariedade e acúmulo, ao mesmo tempo fechados e 
abertos, um tanto ensimesmados e algo vertiginosos. 
Assim, a favela aparece com maior ou menor frequência 
em obras bem diferentes, próximas ou mais distantes no 
tempo e no espaço, como as de Augusto Malta, Gustavo 
Dall´Ara, Tarsila do Amaral, Oswaldo Goeldi, Emiliano Di 
Cavalcanti, Heitor dos Prazeres e Lívio Abramo, Regina 
Katz e Pierre Verger entre outros. (CONDURU in 
DINIZ,2015, pp. 60-61).  

  

Lasar Segall, foi profundamente tocado pela luz tropical, 

principalmente, no Rio de Janeiro pode captar transformações 

fugazes. Yeda Miranda, esposa de seu melhor amigo no Rio 

de Janeiro, Murilo Miranda, revela ligações telefônicas de 

Segall e seu comentário nas seguintes palavras: “ Yeda vá a 

janela, veja o céu. Que cores, menina! No que ela responde: 

“Aproveita Segall pega suas tintas”, com tom desalentador 

Segall argumenta: “ Não dá tudo é tão rápido, passa 

depressa. Mas que cores! ” (MORAIS, 1991, p. 58). Em 

entrevista ao Jornal do Brasil, Lasar Segall comenta: 

 
 
O Brasil revelou-me o milagre da cor e da luz. Sinto que 
neste país todas as coisas parecem mais leves e mais 
altas. Elevam-nos da terra. Ensinam a alegria. Considero 
uma aquisição especial para a minha arte essa alegria que 
o Brasil me revelou. Não é uma alegria superficial que se 
oponha à tristeza, mas uma alegria ampla e compreensiva 
que abrange o seu contrário e que sobretudo nos escala 
a um mundo mais elevado (Lasar Segall e o Brasil, 
entrevista para o Jornal do Brasil, 13 de julho de 1928).  
  

De certo, observa-se em sua obra toda essa efusão das  
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cores, porém a maior contribuição que Segall deu ao Brasil 

está na assimilação da paisagem social brasileira, 

principalmente, no que diz respeito a gente desta terra, o 

negro, o favelado e a prostituta, figuras 104 e 105. Vê nestes 

outros a mesma condição desfavorável dos que estão sem 

um destino ou terra firme, uma favela, por exemplo, não traz 

segurança a quem lá vive, barracos podem ser soterrados sob 

escombros com o deslizamento de terra após uma grande 

tempestade.  

Segall, prefere a simplicidade dos humildes e dos 

humilhados e, expressa: “Procuro nas almas o que elas não 

gostam de falar por boca própria, a verdade profunda de suas  

aspirações e do seu sofrimento íntimo” (Museu Lasar Segall, 

1993, p. 51).  

Segall representou muito o povo de nossa terra com 

convicção de que o mulato representa o verdadeiro homem 

 

 
Figura 104 – Lasar Segall 

Mãe Preta entre Casas, 1927 

Guache e Aquarela, 36,5 x 49,5 cm 

Acervo do Museu Lasar Segall – Ibram / MinC 

 

 

 

Figura 105 – Lasar Segall, Figura Feminina Deitada, 

1930. Óleo sobre tela, 81 x 100 cm. Coleção articular 
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brasileiro, figura 106 e 107.Em depoimento ao Diário da Noite, 

São Paulo, 20 de agosto de 1933, Segall comenta:  

 

...O Brasil é grande, muito límpido e primitivo na forma. 
Homem, casa, atmosfera, árvore, nunca me apareceram 
tão nítidos quando cheguei no Brasil. E a terra cor 
vermelha, excitante e melancólica, e, ainda, o povo 
religioso e primitivo na sua forma mais humana! Como 
tudo isso me tocava perto no meu inconsciente e como 
tudo isso, aqui, senti, pela primeira vez impulsivamente, 
natural é que o Brasil teve grande influência sobre minha 
arte, influência para melhor! (Museu Lasar Segall, 1993, 
p. 55).  

 Em 1943, Lasar Segall fez uma grande exposição no 

Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro, que causou 

muita polêmica a respeito se caberia à arte tratar de questões 

sociais. Em realidade, no modernismo brasileiro, observa-se 

duas correntes: uma mais crítica, urbana, primitivista, 

pronunciada por intelectuais da esquerda, corrente a qual 

Segall se alinhava assim como muitos artistas e críticos do 

Rio de Janeiro e, outra, mais reacionária, pela atuação do 

Movimento Verde Amarelo, que se caracterizava pelo seu 

forte ufanismo, nacionalismo e total rechaço às influências 

culturais estrangeiras. Alguns membros do Movimento Verde 

amarelo como o jornalista e político fascista19 Plínio Salgado 

(1895-1975) também participaram do movimento Ação 

Integralista Brasileira, que teve forte atuação na década de 

trinta, com alguns membros antissemitas como o intelectual 

Gustavo Barroso que escreveu o livro Brasil: Colônia de 

Banqueiros, 1936. 

Observa-se assim, que ser judeu nos anos trinta no 

Brasil não era nada cômodo. Segall sofreu forte perseguição 

                                                           
19 “Os movimentos fascistas compartilhavam certas características comuns, incluindo a veneração ao Estado, a devoção a um 
líder forte e uma ênfase em ultranacionalismo, etnocentrismo e militarismo. O fascismo vê a violência política, a guerra, e o 
imperialismo como meio de alcançar o rejuvenescimento nacional e afirma que as nações e raças consideradas superiores 
devem obter espaço deslocando ou eliminando aquelas consideradas fracas ou inferiores, como no caso da prática fascista 
modelada pelo nazismo”. Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Fascismo>. Acessado em 23/11/2017. 

 

 

Figura 107– Lasar Segall 

Jovem Negra, 

1925 

Carvão, 44 x 34 cm 

Acervo do Museu Lasar Segall 

– Ibram / MinC 

 

Figura 106 – Lasar Segall 

Jovem negro de mãos 

cruzadas 

1925 

Grafite, 44 x 34,5 

Coleção Particular 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fascismo
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dentro da própria sociedade que era fundador e líder, 

levando-o a se desligar da SPAM. Com a sua retirada, sem 

muita demora a própria SPAM se dissolveu, pois na verdade   

Segall era a alma da entidade. Por conta deste contexto, o 

artista chegou até morar um ano no Rio de Janeiro, uma 

cidade que sempre o atraiu. 

Em 1944, Segall lançou seu álbum Mangue, com 

desenho e gravuras sobre a zona de prostituição central do 

Rio de Janeiro, figura 108. O tema da prostituição já tinha sido 

abordado pelo artista em seu álbum Babu, em 1921, na 

Alemanhã. Tratava-se de oito litografias inspiradas em uma 

novela muito comentada na época, escrita no início do século 

XX, que abordava a paixão de um jovem estudante por uma 

prostituta. 

O tema da prostituição sempre foi muito explorado por 

muitos escritores, compositores e pintores, principalmente, 

para os expressionistas era motivo de denúncia da 

decadência do modo de vida burguês. Entretanto, Lasar 

Segall se aproximou desta questão não por seu teor ácido ou 

erótico como muitos artistas assim o fizeram, pois, para 

Segall, o que era importante trazer à luz era a solidão, a 

miséria e o sofrimento presentes nas vidas dessas mulheres 

do meretrício.  

Durante os anos vinte aos trinta, havia uma larga vida 

boêmia no Rio de Janeiro, com bares, cabarés e bordéis, que 

fervilhavam na Lapa, frequentados por intelectuais com 

meretrício de luxo e, outros, na “zona” do Mangue, muito 

frequentado por sambistas, marinheiros e operários. 

Geralmente, as prostitutas do Mangue eram de origem negra, 

mulatas, todavia, também era comum nas zonas de meretrício 

 

Figura 109 – Augusto Malta  

Polacas na Rua da Conceição 

1921 

Fotografia 

Museu da Imagem e do Som - RJ 

 

Figura 108– Lasar Segall  

Mulheres do Mangue com 

fonógrafo, 1929 

Ponta-seca sobre papel 

28 X 21,5 cm 

Acervo do Museu Lasar Segall 

– Ibram / MinC 
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algumas mulheres serem provenientes da Europa Oriental, 

conhecidas como polacas, figura 109 mulheres vítimas do 

tráfico internacional de mulheres, principalmente, em tempos 

de crise e guerra. Segall nunca deixou de abordar esse tema, 

tem uma extensa obra de desenhos, litografia, xilogravuras e 

trabalhos em óleo, como a série Erradias, também presente 

em seus últimos trabalhos. Segall, assim como o poeta e 

compositor Vinicius de Morais (1913-1980) e o escritor e 

ensaísta Oswald de Andrade (1890-1954), registraram esse 

Brasil periférico e pobre. Segundo Jorge Schwartz, a obra O 

santeiro do Mangue de Oswald de Andrade é a fala rasgada 

  

Figura 110– Lasar Segall  

Desenho original para o álbum 

Mangue, 1943. Tinta vermelha a 

pena e grafite sobre papel,  13,7 

X 10,5 cm. Acervo do Museu 

Lasar Segall -– Ibram / MinC 

 

Figura 111– Lasar Segall  

Desenho original para o álbum 

Mangue, 1943. Tinta vermelha a 

pena e grafite sobre papel 

267 X 17 cm. Acervo do Museu 

Lasar Segall -– Ibram / MinC 
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de um Brasil cuja sexualidade exibe as contradições e 

sofrimento de um sistema degradado que explora as relações 

humanas. Disponível em:< 

http://www.mls.gov.br/pdfs/texto_Jorge_Schwartz_PT.pdf>. 

Acessado em:24/05/2017. 

Lasar Segall procura humanizar essas mulheres ao 

abordar os ambientes internos dessas casas de prostituição, 

relatando sua vida real. Também, explora em sua obra 

figurativa à exposição que essas mulheres vivem sobre o 

olhar constante e assédio de seus frequentadores por meio 

das frestas das persianas, figuras 110 e 111. 

 No Governo do Estado Novo de Getúlio Vargas, (1937-

45), devido à política repressiva e moralizante a prostituição 

no Rio de Janeiro passa a ser controlada pela polícia que 

administra indiretamente os bordéis. Durante décadas, essa 

zona de meretrício compunha o cenário da região central do 

Rio de Janeiro, todavia, em 1979, o Mangue recebeu seu 

último golpe ao ser demolido devido à construção do metro. 

Jorge Schwartz, também analisa a contribuição do poeta 

e crítico literário Manuel Bandeira (1886-1968) sobre o 

Mangue, e destaca: 

 

Bandeira, da mesma forma que Segall, faz do Mangue um 
retrato do Brasil. Mas o “Mangue” do poeta 
pernambucano– embora tenha contribuído com um 
ensaio para o álbum de desenhos do pintor – distancia-se 
muitíssimo do projeto segalliano. No poema, o bairro se 
transforma em uma metonímia capaz de sintetizar 
diversos brasis, deixando de lado os repertórios 
previsíveis das regiões de prostituição, como a tragédia e 
a pobreza. Em uma linguagem poética muito moderna, os 
versos do “Mangue” representam a história do Brasil que 
resiste à modernidade, graças à viva presença de um 
extraordinário sincretismo linguístico (português, tupi, 
africano), religioso (católico e africano) e musical   

 

http://www.mls.gov.br/pdfs/texto_Jorge_Schwartz_PT.pdf
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(“Sambas de Tia Ciata”, “choros de cavaquinho, pandeiro 
e reco-reco”),em que se fundem as sonoridades, os 
instrumentos musicais e as referências carnavalescas. 
Disponível em 
<http://www.mls.gov.br/pdfs/texto_Jorge_Schwartz_PT.p
df>. Acessado em: 24/05/2017 

Bandeira revela um Brasil sincrético, que Heitor dos 

Prazeres apresenta principalmente em seu samba. Um Brasil 

com raízes na África, figuras 112, 113, 114, 115, 116, 117, 

118 e 119, preservado pela grande contribuição das tias 

baianas, que também celebravam os cultos tradicionais de 

seus ancestrais. Heitor dos Prazeres, em seu depoimento no 

Museu de Imagem do Som do Rio de Janeiro, 01/09/1966, 

comenta o nascimento do samba carioca dentro do contexto 

dos cantos religiosos, que eram realizados para a invocação 

dos orixás. Com receio de receber algum castigo das 

  

Figura 112 – Heitor dos Prazeres 

Roda de Samba 

Óleo e nanquim sobre cartão, 1948 

Coleção Particular 

 

 

Figura 113 – Heitor dos Prazeres 

Terreiro de Umbanda 

Óleo sobre cartão, 1959 

Coleção da família do artista 
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Figura 114 – Heitor dos Prazeres 

Dança, 1965, óleo sobre tela, 

Coleção Museu de Arte Moderna 

de São Paulo / Doação Iracema 

Arditi 

 

 

 

 

 

 

Figura 116 – Heitor dos 

Prazeres 

A Prainha, 1965, óleo sobre 

tela, 

45 x 54 cm 

Coleção Museu Internacional 

Naif 

 

Figura 117– Heitor dos 

Prazeres 

Mulata no quarto, 1963 

Óleo sobre tela, 45 x 51 cm 

Coleção Gilberto 

Chateaubriand MAM RJ 

Figura 117– Heitor dos 

Prazeres 

Mulata no quarto, 1963 

Óleo sobre tela, 45 x 51 cm 

Coleção Gilberto 

 
 

  

Figura 115 – Heitor dos Prazeres 

Os Músicos, 1962. 
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entidades sagradas, procurou-se não mexer na estrutura dos 

cantos, que devem seguir uma cadência própria e uma 

harmonia que lhe é essencial, criou-se assim outro ritmo mais 

estilizado, separando o que é profano do que é sagrado. O 

Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro realizou 

diversas entrevistas com os sambistas da época, dentre eles 

o compositor popular João da Baiana (1887-1974), em seu 

depoimento de 24/08/66, comenta que sua família era muito 

festeira e para realizar essas reuniões geralmente era 

necessário a licença da polícia, pois o samba era proibido e 

uma das razões era a batucada, muito ligada à capoeira que 

também era severamente reprimida. Como os ritos duravam 

horas, nos intervalos, a alegria tomava conta da festa com as 

rodas de samba e a fartura de comida. Segundo João da 

Baiana, essas festas poderiam durar dias, o povo ia para o 

trabalho e mais tarde voltava para a festa. 

 Heitor dos Prazeres era ogã-alabê-nilu - o percursionista 

que tocava e cantava nos rituais em homenagem aos orixás. 

Figura 118 – Heitor dos 

Prazeres 

Tintureiro do bairro, 1965 

Óleo sobre tela, 40 x 50 cm 

Coleção Mayer Mizrahi 

 

  

Figura 119– Heitor dos 

Prazeres 

Feira Livre 

Óleo sobre tela, 46 x 61 cm 

TNT Arte 
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Em sua obra, observa-se que tanto as canções quanto os 

seus quadros abordam diretamente sua vivência no terreiro. 

Heitor dos Prazeres, figura 120, é considerado um pintor 

autêntico porque retratou o que viveu sem maneirismos, 

sendo, deste modo, um legítimo representante das vozes 

afrodescendentes.  

 A musicalidade, os bailes nas casas, o carnaval, a vida 

boemia, o flagrante da polícia, o trabalho braçal, as 

brincadeiras das crianças, a sensualidade das mulatas, a 

mistura de gentes na feira, e tantos outros sentimentos que 

cabiam em seu coração estavam em suas telas, retratando 

um Rio de Janeiro em franca transformação com a formação 

 

Figura 120 – Heitor dos Prazeres 

pintando ao lado de esposa e filhas 

Foto cedida por Heitor dos Prazeres 

Filho 
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dos subúrbios e ainda com a lembrança da vida rural. 

          Heitor dos Prazeres, em seu esboço Mudança da 

cidade para o morro e sua pintura Descendo o morro, figuras 

121e 122 como Lasar Segall em sua tela Favela, figura 123, 

registram a paisagem social carioca com suas agudas 

transformações. Como artistas, cada um explorou o tema de 

acordo com suas linguagens, vivências e convicções. Heitor 

expressa o mundo carioca e o seu povo que carrega dor e 

alegria, por outro lado, Segall em sua linguagem figurativa 

abstracionista põe em relevo a importância de não se abrir de 

mão da realidade que sustenta tudo, isto é, à Terra que 

estamos estreitamente ligados. A seguir trecho de seus 

depoimentos: 

 

O cumulo mais artístico da arte é a pura abstração, pois 
por meio dela poderemos nos libertar completamente da 
natureza e criar valores inteiramente novos que nada 
terão de comum com o mundo exterior. Mas o homem 

 

Figura 121 – Heitor dos Prazeres, Mudança da cidade para o morro. Grafite sobre papel, 22,0 x 48,7 cm. 

Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro 
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Figura 123 – Lasar Segall, Favela  

1954/56. Óleo sobre tela, 65 x 50 cm 

Acervo do Museu Lasar Segall – Ibram / MinC 

 

 

Figura 122 – Heitor dos Prazeres Descendo o  morro.  

Óleo sobre papel, 36,5 x 54,5 cm  (D’ÁVILA, 2009, p. 49) 
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está estreitamente ligado à terra, sendo uma parcela da 
natureza, e nunca poderá livrar-se dela ou de sua vida 
material (MUSEU LASAR SEGALL, 1993, p.36). 

 O surgimento da fotografia contribuiu para que a arte se 

libertasse da representação realística. Colaborou, 

enormemente, para que o imaginário dos artistas se 

expressasse em múltiplas linguagens visuais rompendo 

assim com a especialização no campo das artes. A própria 

fotografia tornou-se referencial artístico, em que as imagens 

também desvelam o poético.  

 

Figura 124– Augusto Malta 

1920 

Morro da Favela, atual Morro da 

Providência, Santo Cristo, 

Gamboa, Saúde 

Fotografia, 17,5 x 23,5 cm 

Museu da Imagem e do Som - RJ 
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 Muitos fotógrafos registraram as transformações da 

paisagem carioca, mas um em especial estava imbuído desta 

tarefa. Augusto Malta, (1864-1957), um antigo vendedor de 

tecidos, foi convidado por seu amigo Antônio Alves da Silva 

Junior, empreiteiro, a registrar algumas ações urbanísticas no 

bairro de Laranjeiras. O resultou do trabalho causou tanto 

entusiasmo ao amigo que o mesmo sugeriu ao prefeito 

Pereira Passos a contratação de Malta para a cobertura das 

intervenções urbanísticas. Neste projeto de pesquisa muitas 

imagens de Augusto Malta foram apresentadas, mas a figura 

124, particularmente, expressa agudamente o que o 

engenheiro, geógrafo, escritor e político Everardo Backheuser 

(1879-1951), citou em sua obra Onde moram os pobres, 

1905: 

 

É interessante fazer notar a formação desta pujante aldeia 
de casebres e choças no coração mesmo da capital da 
República, eloquentemente dizendo pelo mudo contraste 
a dois passos da Grande Avenida, o que é esse resto de 
Brasil pelos seus milhões de quilômetros quadrados 
(BECKHEUSER, apud, DINIZ, 2015, p.13). 
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5. O IV Centenário de São Paulo 

 

A celebração do IV Centenário de São Paulo teve 

eventos grandiosos que visavam antes de tudo forjar a 

identidade da cidade como a maior metrópole do país. 

Entretanto, nos primórdios do século XIX a cidade de São 

Paulo não passava de uma pacata vila, porém, este cenário 

se alterou profundamente com a chegada da Modernidade e 

a presença maciça de chaminés das indústrias, da 

eletricidade, da verticalização, do aumento populacional e 

outras grandes transformações ocorridas pela capital em 

ritmo assombroso. 

 Na virada do século XIX para o XX, a cidade atraiu 

pessoas de diversas origens devido a prosperidade de sua 

economia, segundo Paulo César Garcez Marins, (2003), entre 

as décadas de 30-50, o poder público estava investido no 

esforço de dotar a capital com símbolos que unificassem os 

muitos e múltiplos paulistas. Neste sentido, faz-se necessário 

contextualizar as mutações registradas por essa cidade 

eloquente que dentre tantos eventos para a celebração de 

seu prodigioso IV Centenário elegeu a criação de uma 

Companhia de Dança, em que Heitor dos Prazeres e Lasar 

Figura 125 – Oscar Pereira Silva 

1903 

Fundação de São Paulo 

Pinacoteca do Estado de São Paulo 
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Segall atuaram como cenógrafos e figurinistas para peças do 

Ballet IV Centenário.  

Caio Prado Junior (1907-1990), historiador e geografo, 

em seu trabalho:  A cidade de São Paulo, Fator Geográfico na 

Formação e Desenvolvimento da cidade de São Paulo indaga 

o que fez com que um sítio como o de São Paulo, que é 

cercado por municípios inexpressivos como Itapecerica da 

Serra, Cotia e com terras não apropriadas para a agricultura, 

tornar-se a fulgência e a relevância que a cidade tem tanto no 

Brasil como na América Latina. 

No estudo, destaca-se os aspectos geográficos que em 

tempos de colônia determinaram a posição estratégica do 

sítio de São Paulo. O litoral era uma faixa estreita cercada 

com terras sem potencial agrícola, portanto, havia a 

necessidade de se acessar ao interior. Todavia, a encosta era 

íngreme e entre os caminhos a serem explorados, a ligação 

entre Santos e São Paulo foi a melhor opção dentre as demais 

vias de acesso, quer as do Vale do Paraíba ou do Vale do 

Ribeira.  

A primeira ocupação se deu onde hoje é conhecido a 

cidade de Santo André com forte presença de jesuítas e 

povoados indígenas, figura 125. Posteriormente, em 1560, o 

Governador Mem de Sá, após conhecer as terras de 

Piratininga decide transferir toda a vila para o que é hoje 

conhecido como o triângulo nascedouro da cidade no 

entrecruzamento entre as ruas: São Bento, Quinze de 

Novembro e Direita. A nova localidade situava-se em um 

maciço, com potencial de defesa militar, figura 126.  

A bacia hidrográfica na região com o Rio Tietê, Rio 

Pinheiros e Rio Tamanduateí, também reforçou essa 
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transferência, pois deles além da provisão de peixe para a 

alimentação era possível se desenvolver a criação de gados. 

Os rios eram vias de comunicação ao interior e logo 

destacaram São Paulo como polo do Planalto e de 

intercâmbio comercial e acesso ao porto marítimo. Todavia, 

no século XVIII pelo domínio da extração extrativista na 

economia da colônia, a região sofreu um revés com um longo 

período de estagnação e até mesmo despovoamento, 

somente se recuperando com o retorno da vocação agrícola 

na economia em meados do século XIX -  São Paulo com 

terras férteis a oeste desenvolveu o cultivo de açúcar e café, 

ambas as culturas correspondiam a cinquenta por cento das 

exportações e, em 1831, o porto de Santos já correspondia a 

setenta e um por cento das exportações.  

Nos fins do império a economia vivia do cultivo de café 

e São Paulo recupera a hegemonia como centro econômico, 

figura 127 e 128. O sistema ferroviário foi implantado e a 

cidade tornou-se um estratégico ponto de comunicação, o que 

atraiu a presença de classes abastadas. Após a implantação 

do processo do Estado, com o desenvolvimento industrial, 

São Paulo passa a ser a sede de muitas industrias devido a 

seus aspectos de comunicação e fornecimento de energia. 

São Paulo, constituiu-se ao redor de um maciço cercado 

 

Figura 126 – Edmund Pink 

1823 

Perfil da Cidade de São Paulo 

tomado das imediações da Forca, à 

esquerda do caminho de Santos, na 

entrada da cidade 

Aquarela 

16 x 990 cm 

Acervo BM& Bovespa – São Paulo 
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por várzeas, do Rio Tietê, Tamanduateí e Pinheiros. 

Inicialmente, o crescimento da cidade se deu ao logo dos 

espigões por suas antigas estradas, o centro comercial 

situava-se na colina central da cidade em uma topografia 

cercada de barrancos o que exigiu a construção de viadutos. 

Logo, as terras das várzeas foram ocupadas por bairros que 

cresceram sem planejamento fruto de especulação imobiliária 

com enormes facilidades do sistema de financiamento, que se 

constituiu um forte processo de acumulação de capital.  

Em direção ao sul, o espigão mais alto com altitude de 

800 a 900 metros sofreu um forte processo de transformação 

de sua paisagem com a substituição de antigas chácaras por 

bairros compactos como o de Vila Mariana. 

Na virada do século XIX para o XX, segundo Roberto 

Pompeu de Toledo, (2015), gradativamente, a cidade deixa 

de ser pacata com o registro dos sinos das igrejas e passa a 

incorporar vários ruídos de uma cidade que se industrializa 

como os apitos das industrias, a movimentação de bondes, a 

vista das chaminés e outros serviços que a modernidade 

configurava. De acordo com o historiador, neste período é 

ainda o capital da economia cafeeira que investe em 

indústrias à princípio para atender o próprio mercado cafeeiro. 

Antônio Alvarez Penteado, por exemplo, empregou 

 

Figura 127 - Militão Augusto de 

Azevedo 

1880 

Largo da Sé com a Igreja Matriz e 

o São Pedro dos Cléricos 

Imagem disponível em: 

<https://pracadase.wordpress.com/

>. Acessado em 30/05/15 

 

Figura 128 – Edmund Pink 

1823 

Cathedral e o Largo da Matriz 

Aquarela 

Imagem disponível em: 

<https://sampahistorica.wordpress.

com/2015/12/03/sao-paulo-de-

edmund-pink-2/>. Acessado em 

30/05/15 

 

 

https://sampahistorica.wordpress.com/2015/12/03/sao-paulo-de-edmund-pink-2/
https://sampahistorica.wordpress.com/2015/12/03/sao-paulo-de-edmund-pink-2/
https://sampahistorica.wordpress.com/2015/12/03/sao-paulo-de-edmund-pink-2/
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os primeiros imigrantes assalariados em sua indústria de 

máquinas agrícolas e, em 1889, criou sua indústria de tecido 

de juta para a produção de sacos de café. 

Com o tempo, os imigrantes superaram a própria elite 

cafeeira nessa terra de oportunidades em que tudo estava por 

se fazer. Segundo Roberto Pompeu de Toledo, os imigrantes 

estavam diretamente vinculados aos três pontos do processo 

de industrialização, isto é, eram os industriais, os operários e 

o público consumidor, uma vez que a elite consumia produtos 

importados. Entretanto, a economia ainda era movimentada 

pelas divisas advindas das exportações do café. 

  A Avenida Paulista, figura 129, inaugurada em 1891 e 

idealizada pelo empreendedor Joaquim Eugênio de Lima, 

 

Figura 130 - Guilherme Gaensly 

Avenida Paulista sentido paraíso 

Consolação. Ao fundo Pico do 

Jaraguá e, à direita, à Mansão dos 

Matarazzo 

Acervo Fotográfico do Museu da 

Cidade de São Paulo 

 



166 
 

tornou-se sede das residências da aristocracia cafeeira e dos 

novos imigrantes enriquecidos. Em posição estratégica, a 

avenida Paulista era relativamente distante do centro, mas 

contava com uma linha de bonde elétrico (1890) que logo lhe 

possibilitou o seu acesso. A localização ao alto do espião 

proporcionava bons ares e excelente panorama da cidade, o 

loteamento foi inspirado nas villas italianas, áreas com 

grandes terrenos que mais se assemelhavam a chácaras com 

casarões de porte. Lá estavam todos que desejavam se 

dignificar com as honras de suas riquezas, conquistas e 

poderio.  

 

A família Von Bülow, dos dinamarqueses fundadores da 
cervejaria Antarctica, foi a primeira a marcar presença. 
Sua casa, entre as alamedas Campinas e Joaquim 
Eugênio de Lima, datada de 1895, possuía um torreão que 
por muitos anos constituiu-se no ponto mais alto das 
redondezas e posto privilegiado para as fotos 
panorâmicas. Francisco Matarazzo foi o segundo a 
construir na Paulista, e o primeiro dos italianos. Pela vida 
afora seria seu mais notável morador, assim como era o 
mais notável em tudo o que se envolvia. Sua casa foi 
inaugurada em 1898, obra de arquitetos italianos, e, com 
sua majestosa escadaria e a colunata quase igual à do 
Vaticano, se tornaria sede de memoráveis eventos e o 
maior ponto turístico dentro do ponto turístico que em si já 
era a avenida. Vá lá — é exagero comparar as colunas da 
mansão Matarazzo ao Vaticano; mas talvez não seja 
comparar o dono da mansão ao papa. Ele era o n º 1 na 
indústria, o n º 1 em riqueza, e o n º 1 até no automóvel — 
ao inaugurar-se o emplacamento na cidade, coube-lhe a 
placa P-1 (“P” de particular). Pessoas concentravam-se 
na calçada para vê-lo entrar ou sair do carro. No dia de 
seu aniversário, 9 de março, pequenas multidões 
reuniam-se junto aos muros e ele lhes acenava da 
sacada, como o papa (TOLEDO, 2015).  

Do espigão da Avenida Paulista em direção à várzea do 

Rio Pinheiros, posteriormente, nasceu um projeto urbanístico 

chamado Jardim América, considerado o primeiro 

empreendimento brasileiro com base no modelo da cidade-

jardim, figura 130. Em 1913, proprietários de extensas terras  
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e chácaras em associação com a City of São Paulo 

Improvements Freehold Company Limited realizaram 

loteamentos orientados à classe econômica de alto poder 

aquisitivo, pela oferta de grandes terrenos para implantação 

de residências ajardinadas e cercadas de praças e parques 

públicos.  

Em 1923, a Lei Municipal 2611 regulamentou a abertura 

de novos loteamentos com padrões exigentes para os 

loteadores, como a hierarquização de vias, a obediência às 

diretrizes da prefeitura, a doação de áreas verdes, área 

mínima para lote de trezentos metros quadrados e frente 

mínima de dez metros. A municipalidade também através da 

Câmara Municipal, em 1926, inicia o processo de implantação 

do Parque Ibirapuera, todavia ele somente irá se tornar uma 

realidade bem mais tarde, quando em 1948, o poder público 

passa a se preocupar com a celebração do quarto centenário 

de São Paulo. Entretanto, devido aos excessos de problemas 

 

Figura 130 – Jardim América 

Imagem Disponível em: 

<http://www.vitruvius.com.br/re

vistas/read/resenhasonline/01.0

04/3244>. Acessado em 

30/05/15 
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constatados pela ausência de um projeto urbanístico em uma 

São Paulo em franca expansão, com sérias dificuldades de 

transporte público coletivo, intensiva verticalização e outros 

agravos, o prefeito Lineu Prestes (1897-1958), em 1950, 

encomendou à IBEC – International Basic Economy 

Corporation), sob a incumbência do engenheiro e advogado 

nova-iorquino Robert Moses (1888-1981), um Programa de 

Melhoramentos Públicos para a cidade de São Paulo. O 

relatório final propôs recomendações como a relevância à 

adoção generalizada de vias expressas sem cruzamento de 

nível articuladas às novas rodovias e aeroporto, a ampliação 

da frota de ônibus e a adoção de novas linhas, a 

reurbanização da várzea do Pinheiros e a necessidade de 

espaços públicos recreativos para a integração das massas 

urbanas.  

Considerando a falta de recursos financeiros do 

Município frente à demanda a ser atendida, o relatório 

também apontou algumas propostas de financiamento, 

sugerindo apoio do governo federal e estadual para a 

construção das vias expressas, o aumento de tarifa para 

ampliação da frota de ônibus, a implantação taxas para o 

tratamento de água e esgoto e a transferência de verbas da 

educação para a construção de parques públicos.  

Entretanto, as soluções técnicas nem sempre são 

encaminhadas e acatadas pela conjuntura política. Os anos 

cinquenta foram marcados por um regime populista, em que 

interesses imobiliários conjugavam-se com às demandas 

populares, em detrimento às iniciativas de racionalização do 

espaço urbano, tão necessárias ao bom funcionamento da 

metrópole industrial paulistana que já se configurava. 
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A celebração do IV Centenário de São Paulo, em 1954, 

figura 131, 132 e 133, foi um grande acontecimento para 

consagrar a pujança industrial de São Paulo como a maior 

metrópole do país com, inclusive, soberania cultural.  

 Em 1951, as autoridades públicas do governo e 

município de São Paulo, definiram a criação da Comissão do 

IV Centenário da cidade de São Paulo, com poderes de 

autarquia. De acordo com Roberto Pompeu de Toledo, 

(2015), a comissão era formada por quinze membros, entre 

políticos, industriais e empresários, sob a presidência de 

Francisco Matarazzo, devido a sua liderança enquanto 

mecenas na fundação do Museu de Arte Moderna e na 

organização do projeto ambicioso da Bienal de São Paulo. 

 

Desde logo ficou acentuado que o evento principal seria 
uma exposição – feira de caráter internacional, o modo 
habitual, mundo a fora, desde o século XIX, de marcar 
semelhantes celebrações. Onde abrigar tal evento? Foi 
então que a comissão, Matarazzo Sobrinho à frente, teve 
uma luminosa ideia – seria no Parque Ibirapuera. 
Igualmente luminosa foi de que se ergueriam no parque 
para abrigar à exposição, edifícios de caráter permanente, 

   

Figura 131 – Inauguração do 

Parque Ibirapuera 

Monumento do IV Centenário de 

São Paulo 

(Fantasia Brasileira – O Balé do 

IV Centenário. São Paulo: SESC, 

1998) 

 

Figura 132 – Maquete Original 

para o Parque Ibirapuera, 1951 

Niemeyer, et al. Anteprojeto da 

Exposição do IV Centenário de 

São Paulo. São Paulo, 1952 

Imagem Disponível em :< 
<http://www.vitruvius.com.br/revis

tas/read/arquitextos/05.057/507>. 

Acessado em 30/04/17  

 

Figura 133 – Foto aérea com o 

projeto implantado, 1955 

(MONDADORI, Arnaldo. 

Niemeyer- São Paulo: Milão, 

1975) 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.057/507
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.057/507
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não pavilhões descartáveis, como tantas vezes em 
ocasiões do tipo (TOLEDO, 2015, p. 387). 

Segundo Martins, (2003), a implantação do Parque 

Ibirapuera com os seus novos monumentos - o Monumento 

das Bandeiras, o Monumento e Mausoléu ao Soldado 

Constitucionalista e as edificações projetadas pelo arquiteto 

Oscar Niemeyer (1904-2012), ofereceram à cidade a 

representação simbólica da bravura de seu povo e de sua 

soberania econômica, quer seja na figura dos bandeirantes, 

dos sertanistas que viabilizaram a construção do território 

nacional ao colocar por  terra o Tratado de Tordesilhas, como 

também na luta de seus soldados constitucionalistas que 

deram sua vida em prol da Constituição e, finalmente, para 

selar todo esse ideário de autoafirmação de identidade 

paulista, acrescentou-se o conjunto arquitetônico de Oscar 

Niemeyer, como prova viva do cosmopolitismo da cidade de 

São Paulo. 

Dentre as celebrações, a comissão também idealizou a 

criação de uma Companhia de Dança, responsável pela 

apresentação do Ballet IV Centenário; a Mostra de 

Arquitetura; o I Festival de Folclore e demais apresentações 

de teatro, música e cinema e história paulistana. 

 

5.1. A antropofagia e o Ballet IV Centenário  

  

O Ballet IV Centenário foi concebido para ser o ponto 

áureo dos festejos, um evento grandioso, que selaria a 

vocação cosmopolita da cidade, para tal Ciccillo idealizou a 

formação de uma grande Companhia de Dança que cumpriria 

uma agenda internacional e de igual estatura a outros centros 

 

Figura 134 – Milloss com bailarinos 

brasileiros, 1954 

(MBAKARA, Ano 1, Nº 1, 2009). 
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urbanos de peso. Sem tradição anterior, o modelo a ser 

adotado seguiu o padrão europeu, refinado, sofisticado e 

glamoroso, que seria sustentado por robustos recursos 

financeiros, e, deste modo, propagandear a pujança de São 

Paulo e de seus empreenderes, representados pela elite 

industrial paulistana. 

Para viabilizar o projeto, renomados coreógrafos do 

cenário artístico internacional foram convidados, sendo 

contratado o coreógrafo húngaro Aurélio Milloss (1906-1988), 

figura 134, nome consagrado em toda a Europa, que ficou 

incumbido de realizar 16 peças de bailado, dentre estas, cinco 

deveriam ser inéditas com tema e música de compositores 

brasileiros. 

Os bailados eram espetáculos aos moldes dos Ballets 

Russes de Sergei Diaghilev, figura 135, que revolucionou o 

balé dando-lhe feições modernas com a integração de várias 

artes na concepção do projeto, enquanto uma “obra de arte 

total”. Entretanto, foi o maestro, compositor, diretor de teatro 

e ensaísta alemão Richard Wagner (1813-1883) quem se 

debruçou sobre o conceito de “obra de arte total” e que lhe 

cunhou com o termo Gesamtkunstwerk. Ricardo Manuel 

Ramos Castanheira, (2013), destaca no título de seu trabalho 

que o conceito é junção dos termos Gesamt, kunst, e werk, 

que em português corresponde, sequencialmente: global, arte 

e fábrica (oficina, material, ferramenta). 

O que interessava a Wagner em seu projeto utópico era 

alcançar uma arte que sintetizasse todas as artes pela 

dissolvência das fronteiras artísticas, ou seja, colocar em 

cena uma arquitetura sensível com ênfase no diálogo 

 

Figura 135-  Sergei Diaghilev 

em 1909, retratado por Valentin 
Aleksandrovich Serov. 
Imagem disponível em:< 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serguei
_Diaguilev>. Acessado 
em:09/06/17 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1909
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Valentin_Aleksandrovich_Serov&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Valentin_Aleksandrovich_Serov&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serguei_Diaguilev
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serguei_Diaguilev
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harmonioso entre todos os domínios artísticos e que ofertasse 

aos homens o retrato de sua natureza humana aperfeiçoada.  

Para Wagner, o drama musical é o dispositivo que 

configura a “obra de arte total”, neste sentido, como 

contemporâneo de Nietzsche, considera que somente a 

tragédia grega fornece a modelação e harmonização entre o 

que é inapreensível ao homem, ou seja, os impulsos e 

pulsões primitivas na figura de Dionísio, com o poder de 

Apolo, que cria e modela formas. As artes dionisíacas seriam 

a música, a dança e a poesia, enquanto as artes visuais 

seriam as apolíneas.  

A utopia wagneriana considerava o papel revolucionário 

da arte, enquanto “obra de arte total”, pois, em sua 

configuração, o aspecto individualizado do artista tende a 

desaparecer, sem abrir mão de sua individualidade própria, 

cria-se assim, no conjunto, algo maior e que é inapreensível 

à linguagem humana, portanto, é de suma importância, 

considerar toda a integralidade do ser, ou seja, os sentidos, 

os sentimentos e o entendimento humano.  

“O essencial em Wagner, é a ideia de que o corpo é o 

lugar da verdade, da imediaticidade pela qual se alcança uma 

experiência estética” (CASTANHEIRA, 2013, p. 11). Diante do 

indizível, no âmbito do puro sentido, o homem-artista vai 

buscar uma sonoridade que também se expressa 

gestualmente.  

 

A concepção wagneriana do corpo enquanto expressão 
artística é definida radicalmente pela ideia de 
performatividade, procedendo a uma evidente correlação 
entre sentidos e as artes. O “homem-todo” – 
simultaneamente a expressão do interior e exterior – deve 
constituir o objeto artístico humano latente na obra de arte 
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dramático. “Quanto mais definidamente o homem exterior 
for capaz, por si, exprimir o homem interior, mais 
elevadamente se manifesta como homem artista”. A 
totalidade do ser resulta desta forma da capacidade 
expressiva do artista, intrínseca à interdependência entre 
“homem-corpóreo”, “homem-entendimento” e “homem-
sentimento” (CASTANHEIRAS, 2013, pp.34-35). 

 Observa-se assim, que o projeto wagneriano, apoia-se 

na ideia do homem livre, pois somente ele é capaz de 

encontrar a sua própria verdade e apreender a si próprio 

enquanto objeto artístico, que não o faz de modo isolado, mas 

sim na “obra de arte total” quando também assume sua 

identidade comunitária, acrescenta-se que, o drama musical 

é voltado para um público, ou seja, para um ser coletivo. 

Sergei Diaghilev, era um esteta, amante das artes e, 

provavelmente, “bebeu na fonte” de Wagner para desenvolver 

seu bailado enquanto “obra de arte total”. Antes de se 

desenvolver como empresário cultural, Diaghilev estudou 

música com o maestro e compositor Kimsky-Korsakov (1844-

1908) que o convenceu a declinar deste campo, pois o seu 

desempenho era mediano. De todo modo, Diaghilev era um 

entusiasta com as artes e tinha um profundo conhecimento de 

pintura, música e das artes cênicas da Rússia e da Europa 

Oriental, tanto dos clássicos quanto dos modernos.  

Os pintores russos Aleksander Benois (1870-1960), 

juntamente com Sergei Diaghilev e Leon Bakst (1866-1924), 

pertenciam a círculo de homens cultos de São Petersburgo, 

Rússia, que fundaram a revista Mir Iskusstv, ou, “O Mundo da 

Arte”. O editorial, de forte cunho vanguardista da época, 

pretendia disseminar os princípios de Art Noveau na Rússia, 

por outro lado, também combatiam a perda estética que a 

sociedade industrial moderna acarretou ao mundo da arte, 

deste modo suas pesquisas valorizaram a conservação das 
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artes anteriores, destacando as artes populares e o interesse 

pelo teatro, as marionetes, os contos de fadas e o carnaval.  

Sergei Diaghilev também foi escolhido pelo diretor dos 

Teatros Imperiais o Príncipe Volkonsky (1848-1926), a 

realizar missões extraordinárias na Europa Ocidental na 

perspectiva de disseminar a cultura russa. Em 1906, Serguei 

realiza em Paris uma exposição com mais de mil obras dos 

artistas contemporâneos russos, depois apresentou a ópera 

russa e seu bailado.  

A princípio, Sergei não se interessava pelo bailado, 

considerava-o até uma arte enfadonha, Benois, pelo 

contrário, era baletômano e, juntamente com Bakst, exerceu 

forte influência na idealização dos Ballets Russes. Sergei 

tinha um dom particular de agregar a si pessoas influentes do 

mundo das artes e das finanças, com uma personalidade forte 

e ousada, tornou-se um modelo para os ulteriores homens do 

show business mundial. Devido a sua inteligência 

extremamente aguçada, identificava novos talentos e os 

punha em cena com tudo que era novidade e revolucionário 

para a época, foi considerado um esnobe com exaltações 

sociais, os seus espetáculos buscavam quebrar tabus e 

mobilizar arquétipos reprimidos. De certa forma, apresentava 

ao público um espelho que fazia pensar sobre a realidade e o 

que poderia ser o futuro. Mais do que trazer artistas em seu 

espetáculo multimídia, ele colocou os Balllets Russes em uma 

arena mais ampliada, fez do balé um campo em que se 

aplicava os últimos conceitos de arte, enfatizando o 

engajamento de várias linguagens em sua produção, desde a 

pintura, a fotografia, a publicidade, cinema e alta costura, 

propiciando assim, a criação de um laboratório artístico sem 

precedentes, que se constituiu como “O Mundo da Arte”. 
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Como bem disse Shakespeare: ” the show´s the thing” 

(PURVIS, 2009, p. 8), pois, o que de fato interessava à Sergei 

era o efeito do que gostaria de mostrar, ou seja, uma obra de 

arte total, esteticamente perfeita e, como visionário, declarou 

em 1905:  

 

Somos testemunhas dos melhores momentos de resumir 

em nossa história em nome de uma nova cultura 

desconhecida, que será criada por nós e também nos 

varrará<http://www.arttimesjournal.com/dance/Sept_Oct0

9_Dawn_Lille/Sergei_Diaghilev.html >.Acessado em 

30/04/17. 

Mais que tudo, Diaghilev, testou a experimentação da 

interdisciplinaridade no campo das artes, abordagem tão 

relevante à cultura contemporânea. Observa-se que em seus 

balés várias disciplinas estavam em ação e se reinventando 

continuamente. 

Os Ballets Russes, em suas duas décadas de duração 

passou por fases e teve contribuições singulares de seus 

membros. No que diz respeito à dança, a contribuição o 

dançarino e coreografo Fokine (1880-1942), figura 136, foi de 

absoluta relevância. O coreografo provocou e emocionou a 

audiência ao apresentar os ritmos russos tradicionais, 

principalmente, em O Príncipe Igor, em que encenou a dança 

guerreira das tribos barbaras das estepes russas, figura 137. 

Fokine, revolucionou com a introdução de indumentária 

inovadora, uso de trajes, sapatos, sandálias, pondo por terra 

a exclusividade do uso de tutus e sapatinhas cor-de-rosa; 

contribuiu com a equidade entre os bailarinos, ou seja, os 

homens tiveram a mesma importância do que as mulheres no 

palco, fator que também causou grande surpresa em uma  

 

Figura 136– Fokine em Carnaval 

1910 

Imagem Disponível em: < 

https://finisjhung.com/michel-

fokine/>. Acessado em 09/06/17. 

http://www.arttimesjournal.com/dance/Sept_Oct09_Dawn_Lille/Sergei_Diaghilev.html
http://www.arttimesjournal.com/dance/Sept_Oct09_Dawn_Lille/Sergei_Diaghilev.html
https://finisjhung.com/michel-fokine/
https://finisjhung.com/michel-fokine/
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época que dava destaque à bailarina. O trabalho de Fokine foi 

reconhecido como uma obra equilibrada, forte e grandiosa e, 

enquanto coreografo, não apenas realizou os bailados com 

novas diretrizes, mas contribuiu em teoria ao escrever artigos 

e definir os seus princípios para a dança:  

 

1. Devem inventar-se novas formas de movimentos 
que correspondam ao caráter e sugestões da 
música, em vez de lhes adaptar combinações de 
passos acadêmicos ou de escola. 

2. A dança e o gesto carecem de sentido num 
bailado se não se ajustam à expressão da acção 
dramática. 

3. Os gestos das danças têm razão de ser no ballet 
moderno quando requer o estilo. As posições das 
mãos devem substituir-se pelas do corpo na 
integralidade. O corpo do dançarino pode ter 
expressividade desde a cabeça aos pés e não 
deve haver nenhum ponto morto ou inexpressivo 
nele. 

 

 

Figura 137– Nicholas Roerich 

Príncipe Igor 

Imagem Disponível em: < 
http://www.roerich.org/roerich-

paintings-selected.php> 

Acessado em:23/11/2017 

http://www.roerich.org/roerich-paintings-selected.php
http://www.roerich.org/roerich-paintings-selected.php
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4. A dança deve estar numa situação de igualdade 
com os demais factores do ballet, música ou 
decoração. Estes não devem impor-se à dança, 
nem aquela deve tornar-se independente deles, 
se se entende o que quer dizer ballet moderno. 
Nele já não existe mais música de ballet, mas 
apenas música; não há tutus nem sapatilhas cor-
de-rosa convencionais e estreitamente ligadas a 
determinado estilo. No ballet há que inventar tudo 
em cada instante, mesmo quando as bases da 
invenção sejam as estabelecidas por uma 
tradição centenária (SALAZAR, 1962, pp. 210-
211). 

Devido às suas inovações no mundo do balé, Fokine é 

considerado o criador do balé contemporâneo, todavia, em 

seus tempos, não foi nada fácil a empreitada de pôr os seus 

dançarinos em trajes que desequilibravam o eixo das 

posturas e o movimento do bailado, este fato exigia que uma 

longa preparação fosse realizada com repetidos ensaios para 

que os bailarinos se adaptassem às inclinações necessárias 

com a exata apreensão do ponto de equilíbrio na postura. 

Com a chegada da primeira guerra mundial, 1914, a 

companhia teve que realizar adaptações. Em 1913, Fokine 

havia deixado a companhia para trabalhar em São 

Figura 138 – Vaslav Ninjinsky 

Imagem disponível: < 

http://theredlist.com/wiki-2-24-525-

970-1072-view-1910s-4-profile-

vaslav-nijinsky.html>. Acessado 

em: 09/06/17. 
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http://theredlist.com/wiki-2-24-525-970-1072-view-1910s-4-profile-vaslav-nijinsky.html
http://theredlist.com/wiki-2-24-525-970-1072-view-1910s-4-profile-vaslav-nijinsky.html
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Petersburgo, cabendo ao excepcional bailarino Nijinsky 

(1898-1950), figura 138, sucede-lo como coreógrafo, durante 

o período de 1914/16.  A peça A Sagração da Primavera, 

coreografada por Ninjinsky, será sempre a presença de seu 

trabalho incomparável. O gênio do dançarino também 

encontrou dificuldades em encontrar na música a tradução 

única de sua expressividade corporal devido a sua 

incomparável flexibilidade corporal e performance plástica. 

Nijinsky foi demitido por Diaghilev, que era seu amante, 

pois Nijinsky, em temporada em Buenos Aires, casou-se com 

uma argentina. Infelizmente, virtuoso dançarino que realizava 

saltos de ponta a ponta do palco, nunca mais foi o mesmo 

após o seu desligamento dos Ballets Russes. Nijinsky tinha 

uma saúde mental frágil, durante anos Diaghilev cuidava dele 

de modo muito próximo, sabendo de sua vulnerabilidade que 

se tornou mais evidente ao perder o aparato do universo 

teatral oferecido por Diaghilev.  

No período de 1916/21, o jovem e talentoso dançarino 

Leónide Massine (1896-1979), passa a ser o coreógrafo da 

Companhia. Diaghilev o cercou com grandes mestres, 

principalmente da Itália e Espanha. Devido ao seu estilo ágil 

e trepidante e de sua baixa estatura que não favorecia o 

desempenho nos saltos, desenvolveu uma coreografia de 

solo voltada a temas cômicos. Massine, também desenvolveu 

passos e combinações inéditas de grupos. 

A quarta coreógrafa a dirigir a companhia era Ninjinska 

(1891-1972), irmã menor de Nijinsky, mais intelectual e 

clássica estruturou os bailados com disciplina formal e deu 

grande contribuição na composição e formação de grupos dos 

bailarinos, figura 139. A obra mais emblemática  
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de Nijinska é Les Noces (O casamento), considerada uma 

obra prima modernista. Em 1924, a coreografa sai da 

companhia, cabendo a Balanchine (1904-1983) e Massine a 

direção cenográfica dos últimos anos dos Ballets Russes 

1924/29. 

Os figurinos e cenários eram sempre encomendados 

aos artistas plásticos de maior relevância da época, os 

projetos eram entregues em desenhos, cabia a esses artistas  

também estudar os tecidos, seu caimento, a coreografia e 

todos os aspectos que a sua arte poderia intervir, além do 

tradicional papel de interpretar em cores e formas o que o 

texto dramático solicitava. Muitas vezes esses desenhos 

somente apresentavam o aspecto frontal do figurino, 

reservando aos costureiros o desafio de se imaginar e de 

propor o verso da roupa. 

 

Figura 139 – Ballets Russes 

Imagem Disponível em: < 

https://www.vam.ac.uk/articles/dia

ghilev-and-the-ballets-russes>. 

Acessado em 09/06/17. 

https://www.vam.ac.uk/articles/diaghilev-and-the-ballets-russes
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Como Diaghilev era sedento por novidades todos os 

movimentos da Arte Moderna foram representados e testados 

junto aos designers contratados, Picasso trouxe o Cubismo 

em A Parada, 1917, André Derain, realizou um cenário de 

uma paisagem exótica, em Loja Fantástica, 1919, figura 140, 

e no mesmo ano, Matisse fez uma magnifica decoração em O 

Canto do Rouxinol e Coco Chanel, figura 141, colaborou com 

os figurinos em O Trem Azul, 1924, figura 142.  

O pianista, compositor e maestro Ígor Strawinsky (1882-

1971), também foi revelado por Diaghilev e alcançou projeção 

internacional ao estrear nos Ballets Russes com as peças,  

 

Figura 140 -  André Derain 

Loja Fantástica 

Imagem disponível em: 

<http://theredlist.com/wiki-2-20-

881-1399-1161-235972-236038-

view-1910-1920-1-profile-1919-

bla-boutique-fantasque-b.html>. 

Acessado em 09/06/17. 
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http://theredlist.com/wiki-2-20-881-1399-1161-235972-236038-view-1910-1920-1-profile-1919-bla-boutique-fantasque-b.html
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Pássaro de Fogo (1910); Petruska (1911) e A Sagração da 

Primavera (1913). Strawinsky, figura 143, para compor para o 

bailado transformou a estrutura rítmica das composições, isto 

lhe auferiu fama de revolucionário na música, pois a 

integração entre as artes exigiu do compositor a ruptura com 

as fronteiras do design musical. 

As explanações acima só reforçam o verdadeiro trabalho 

de equipe existente e a interdisciplinaridade composta por 

todas as disciplinas e atores artísticos que trabalhavam na 

mesma obra, enquanto uma companhia teatral integrada. 

Durante toda a jornada dos Ballets Russes, a cada ano 

ocorriam a estreia de duas a três peças, além de reprisar 

Figura 141 – Coco Chanel 

Imagem disponível em: < 

https://www.biography.com/people

/coco-chanel-9244165>. 

Acessado em: 09/06/17. 

 

 

 

 

Figura 142 – Coco Chanel, Figurinos para o Trem Azul 

Imagem Disponível em: < 

http://lefmonde.blogspot.com.br/>. Acessado em: 09/06/17 

 

Figura 143 - Ígor Strawinsky 

Imagem disponível em:< 

https://en.wikipedia.org/wiki/Igor_Stra

vinsky>. Acessado em: 09/06/17. 
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alguns sucessos anteriores. Todo o corpo de pessoas 

envolvidas, assim, tinha uma vida na estrada com continuas 

mudanças de local para realização das apresentações. Em 

cada lugar, encontrava-se um público diferente que exigia dos 

profissionais um continuo desafio de vencer o desconhecido.  

Mundialmente, o legado de Diaghilev junto à arte 

moderna e contemporânea é reconhecido como de extrema 

relevância. Infelizmente, após a sua morte, em 1929, a 

companhia se dissolveu, os artistas seguiram trajetórias 

individuais em vários países, alguns retornaram a Rússia, 

outros migraram para os Estados Unidos ou permaneceram 

na Europa realizando suas escolas. De todo modo, a 

presença e contribuição dos Ballets Russes permanecem até 

os dias de hoje, pois as grandes companhias da atualidade 

sempre incorporam em suas apresentações algumas das 

peças desenvolvidas por essa legendária companhia.  

Ciccilo Matarazzo, enquanto mecenas cultural, 

aproximou-se do projeto eloquente e vanguardista de 

Diaghilev constituído pelos melhores do mundo artístico para 

idealizar e criar a Companhia de Dança de São Paulo. Tal 

aproximação de feitos, buscava, antes de tudo, consagrar à 

identidade paulista o seu caráter de modernidade e 

internacionalização.  

Segundo a curadora de arte Glaucia Amaral (1937-), a 

iniciativa é declaradamente um ato antropofágico, pois o que 

se pretendeu realizar foi à assimilação de uma cultura 

estrangeira como um verdadeiro banquete de iguarias. 

Retoma-se aqui o conceito de antropofagia desenvolvido pelo 

escritor, ensaísta e dramaturgo Oswald de Andrade (1890-

1954), figura 144, que exalta a apropriação criativa da 

 

Figura 144- Tarsila do Amaral 

Retrato de Oswald de Andrade 

1923 – Óleo sobre tela 60 x 50 cm 

Museu de Arte Brasileira – São 

Paulo - SP 
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contribuição do outro através do ritual antropofágico, que 

deglute e assimila o que a cultura exterior tem de melhor ao 

mesmo tempo que elimina o que não interessa. Segundo o 

historiador João Cezar de Castro Rocha, (2011), o vigor 

simbólico da antropofagia se relaciona com a capacidade de 

se enriquecer com a assimilação do alheio. 

Oswaldo de Andrade, propôs a Antropofagia enquanto 

“um gesto ideológico diante do dilema de dependência 

cultural do Brasil frente aos centros europeus” (CAMPOS 

apud SCHWARTZ, 2002, p. 146). No Manifesto da Poesia 

Pau-Brasil, em 1924, Oswald de Andrade, propôs a inversão 

do campo de forças ao sugerir uma cultura de exportação, 

haja visto que a cultura brasileira foi forjada pela 

transplantação de um modelo europeu importado e adaptado 

a realidade local dos trópicos. 

Se as vanguardas artísticas europeias foram pesquisar 

a arte primitiva africana e asiática para se revigorarem após a 

crise instaurada pela Primeira Guerra Mundial que pôs à tona 

o estarrecimento da humanidade e a descrença generalizada 

às ideias positivistas de progresso assentado na tecnologia 

industrial, aqui no Brasil, as heranças indígenas e africanas 

eram tão presentes, que em conferência em Sorbonne - 1923, 

Oswald declarou que no Brasil “ o negro é elemento realista”. 

De todo modo, havia um grande intercâmbio entre a 

intelectualidade brasileira e a europeia. Mario e Oswald de 

Andrade nunca deixaram de acompanhar o debate eloquente 

das vanguardas europeias, Oswald viajou a Paris, ficou amigo 

do poeta Blaise Cedrans (1887-1961), que veio ao Brasil 

patrocinado pelo mecenas Paulo Prado (1869-1943), como 
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também realizou viagens ao interior do Brasil com Mario de 

Andrade, Tarsila do Amaral, Olívia Penteado e outros.  

Neste rico intercâmbio, Tarsila do Amaral, por exemplo, 

foi aluna dos pintores franceses Fernand Léger (1881-1953), 

André Lhote (1885-1962) e Albert Gleizes (1881-1953), o 

artista Vicente do Rego (1899-1970) também estudou em 

Paris e importantes nomes da cultura europeia estiveram no 

Brasil, como: o arquiteto e urbanista Le Corbusier (1887-

1965), o diplomata e poeta francês Paul Claudel (1868-1953) 

que veio acompanhado do compositor Darius Milhaud (1892-

1974), o sociólogo Claude Lévi-Strauss (1908-2009) que 

lecionou na Universidade São Paulo, assim como o 

historiador Fernand Braudel (1902-1985) entre tantos outros. 

Destas terras tropicais, inegavelmente, de modo positivo ou 

negativo muitos dentre eles foram afetados, Blaise Cedrans 

manifestou:  

 

Tal é o Brasil, de uma grandeza inefável, onde a 
civilização e a selvageria não contrastam, mas se 
mesclam, se conjugam, se casam, de uma maneira ativa 
e perturbadora. Fica-se com a respiração entrecortada de 
admiração e, frequentemente, de terror ou de paixão. 

(CEDRANS apud CALIL in SCHWARTZ, 2002, p. 
333). 

Oswald de Andrade, valorizou e apropriou em sua 

poética de muitos aspectos míticos, mágicos, instintivos e 

irracionais da herança ancestral indígena brasileira, sem 

perder de vista os questionamentos mais presentes no mundo 

“civilizado” europeu, que tinha como pano de fundo as 

descobertas do inconsciente por Sigmund Freud, a 

mentalidade mágica de Lévy-Bruhl (1857-1939), o debate 

filosófico nas ideias de Bérgson (1859-1941) e Nietzsche 
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(1844-1900), as descobertas arqueológicas e o interesse por 

uma etnologia moderna.  

As ideais tão enfaticamente assumidas por Oswald de 

Andrade já eram recorrentes na literatura europeia como a 

própria antropofagia, nome de influente revista, Le Cannibale, 

fundada em 1917 pelo pintor e escritor dadaísta Francis 

Picabia (1879-1953). 

No início do século vinte, o passado histórico não se 

sustentava mais como modelo a ser seguido, os intelectuais 

da época consideravam a necessidade de renovação social 

de caráter revolucionário. Inspiradas em uma era pré-

histórica, as vanguardas nas suas mais variadas expressões 

foram buscar alento nas culturas primitivas, a começar por 

Gauguim (1848-1903), que foi buscar refúgio em uma 

civilização primitiva na ilha asiática Taiti para que a criação 

artística se tornasse livre de anacronismos. Dentro deste 

contexto cultural, portanto, a arte é vista como autônoma, 

sendo “justamente a realidade que se cria a partir do encontro 

do homem com o mundo” (ARGAN, 1992, p. 232).  

Dentre as Vanguardas, o Cubismo tornou-se o 

fundamento linguístico de toda arte moderna ao decompor o 

sistema de relações vigentes. Pablo Picasso (1881-1973), 

líder do movimento, superou a poética de Henri Matisse 

(1869-1954) sustentada no princípio da harmonia universal, 

pois para Picasso:  

 

O espaço já não é fator comum que harmoniza ao infinito 
todos os elementos do quadro; é um elemento como todos 
os outros, presente e concreto; deforma-se e decompõe-

se tal como as figuras (ARGAN, 1992, p. 424). 
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 De acordo com Pablo Picasso, portanto, o princípio 

fundamental da história era a contradição e não a harmonia. 

Matisse enraizava a sua arte na contemplação da natureza, 

enquanto Picasso via a arte como meio de intervenção na 

realidade histórica. Para Pablo Picasso: 

 

O universalismo de Matisse não era a solução, não se 
tratava de transfigurar a realidade, mas de transformá-la 
em sua estrutura. Não havia qualquer sentido em acolher 
entalhadores negros de máscaras e fetiches no paraíso 
da arte universal; o necessário era resolver dialeticamente 
a contradição pela qual as duas soluções opostas, 
oferecidas por uma “civilidade extrema” e por uma 
“barbárie extrema”, apareciam como igualmente válidas 
no plano estético e no plano histórico, ou melhor ligadas 
entre si numa estreita alternativa dialética. Apenas assim 
o elemento “barbárie” poderia atuar como elemento de 
ruptura de um limite histórico, como fator revolucionário: 
sendo a revolução exatamente a solução dialética das 
contradições extremas. Por tal razão, Les demoiselles 
d’Avignon, mesmo que se queira considera-la apenas um 
gesto, é o gesto de revolta com que se abre o processo 
revolucionário do Cubismo (ARGAN, 1992, p. 426). 

Por outro lado, o Expressionismo Alemão, movimento 

artístico que se concentrou na razão de ser da arte e de sua 

função enquanto uma arte engajada, geralmente, com temas 

ligados a vida cotidiana que expressassem a relação concreta 

com a realidade e a sociedade, partiu do princípio que:  

 

Na origem da linguagem não existem palavras que 
tenham significado, mas apenas sons que assumem 
significados. Se no princípio não está o verbo (a 
representação) e, sim a ação, o primeiro problema é o 
fazer, a técnica. A imagem não pré-existe a ação, ela se 
faz, a ação que a faz comporta um modo de fazer, uma 
técnica. A técnica é trabalho, a arte está ligada não a 
cultura especulativa ou intelectual das classes dirigentes, 
e sim à cultura prática operacional das classes 
trabalhadoras. A arte, portanto, se distingue do trabalho 
mecânico, que depende da racionalidade ou da lógica, da 
cultura intelectual... (ARGAN, 1992, p. 238). 
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Observa-se, portanto, uma forte crítica ao modelo de 

sociedade concentrada no trabalho industrial, que carrega em 

si um processo destrutivo e desumano, principalmente, por 

criar dicotomias entre o trabalho manual e o intelectual. Ao 

propor uma arte de denúncia, priorizou-se uma postura ética 

e o dever da arte em transformar a realidade social. Neste 

sentido, o trabalho de xilogravura é muito representativo para 

o Expressionismo, por ser uma técnica artesanal e popular em 

que a imagem é cavada na madeira que resiste a ação da 

mão. Para que a imagem possa ser produzida, portanto, uma 

determinada força é empregada pela subjetividade do artista, 

ao mesmo tempo em que a imagem também se torna matéria 

objetiva.  

De forma diametralmente oposta, o Movimento Dadaísta 

realizou um verdadeiro escárnio à uma sociedade burguesa 

decadente e destrutiva. A arte passa a ser nonsense, funda-

se no nada, sendo apenas um gesto que documenta um 

processo mental. Com veemência, o movimento nega a 

história passada e qualquer projeto de uma história futura, 

pois considera a necessidade de se voltar ao ponto zero. 

Declaradamente, as manifestações dadaístas apoiam-se em 

polêmicas e ações perturbatórias com o claro intuito de 

colocar todo o sistema de valores em crise. A arte assim, não 

pretende alterar as condições de existência, mas tão somente 

liberar a arte de qualquer condicionamento (ARGAN, 1992, p. 

356). 

O Surrealismo foi um desdobramento do Dadaísmo, 

porém mais influenciado pelas teorias do inconsciente de 

Sigmund Freud. No surrealismo, há uma desinibição de 

origem dadaísta que explorou procedimentos técnicos de 
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diferentes materiais e linguagens visuais, como a fotografia e 

o cinema. Entretanto, a arte é compreendida como meio 

privilegiado para trazer à tona conteúdos inconscientes e 

profundos, uma vez que o inconsciente pensa por imagens 

(ARGAN, 1992, p. 360).  

Dentro deste contexto de início do século Oswald de 

Andrade lançou a Revista de Antropofagia, em 1928, que 

continha o Manifesto Antropofágico, dentre tantas matérias 

divulgadas encontra-se a expressão: "Depois do surrealismo, 

só a antropofagia". Segundo Robert Ponge, tal expressão 

somente “afirmava a preeminência do movimento brasileiro 

por sua capacidade de ingurgitar, mastigar e digerir, 

assimilando-convertendo-superando as teses e propostas 

europeias”.  Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151

7-106X2004000100005>. Acessado em, 13/10/2017.  

A teoria antropofágica de Oswald de Andrade seria, 

portanto, a síntese e a superação de todos os movimentos 

artísticos precedentes da vanguarda europeia, que foram 

assimilados seletivamente conforme os rituais indígenas, que 

somente praticam canibalismo com seus heroicos inimigos de 

modo a assimilar suas propriedades qualitativas de bravura e 

coragem. A voz de Oswald de Andrade é, deste modo, 

polifônica. Além do primitivismo nacional, é característico de 

sua obra a influência de pensadores como Freud, Nietzsche, 

Montaigne e keyserling.  

Segundo a pesquisadora Maria Eugênia Boaventura:  

 

No seu percurso, o projeto antropofágico faz emergir os 
conflitos de uma produção de país colonizado, procura 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-106X2004000100005
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-106X2004000100005
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manter as características próprias, enquanto se atualiza 
com as conquistas expressivas e as técnicas oferecidas 
pela vanguarda de fora (BOAVENTURA apud SILVA, 
2003, p. 70). 

Entretanto, porquê a teoria “oswaldiana” é tão 

revolucionária que até mesmo se tornou uma cultura de 

exportação, uma vez que pensadores europeus passaram a 

consumir nas décadas seguintes suas proposições?  

Oswald de Andrade, derrubou hierarquias culturais e 

transformou o campo de forças entre culturas hegemônicas e 

periféricas, a sua obra articula diferentes contextos, mistura o 

arcaico e o moderno com recursos de ironia, parodia e 

técnicas de fragmento, como, por exemplo:  

 

Oswald organiza o texto por fragmentos dispostos 
alternadamente: com mistura de estilo tradicionalmente 
inconciliáveis (prosa, poesia, teatro, propaganda), o 
humor está sempre presente e a dimensão satírica e a 
exploração de situações grotescas impregnam toda a 
obra como crítica à sociedade (SILVA, 2003, p. 70). 

Oswald estabelece relações intertextuais, como a 

paródia entre A canção do exílio de Gonçalves Dias e o Canto 

de regresso à pátria, de sua autoria, como se observa a 

seguir: 

 

Canção do exílio 

 
Minha terra tem palmeiras,  
Onde canta o Sabiá;  
As aves, que aqui gorjeiam,  
Não gorjeiam como lá.  
Nosso céu tem mais estrelas,  
Nossas várzeas têm mais flores,  
Nossos bosques têm mais vida,  
Nossa vida mais amores.  
Em cismar, sozinho, à noite,  
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Mais prazer eu encontro lá;  
Minha terra tem palmeiras,  
Onde canta o Sabiá.  
Minha terra tem primores,  
Que tais não encontro eu cá;  
Em cismar ?sozinho, à noite?  
Mais prazer eu encontro lá;  
Minha terra tem palmeiras,  
Onde canta o Sabiá.  
Não permita Deus que eu morra,  
Sem que eu volte para lá;  
Sem que disfrute os primores  
Que não encontro por cá;  
Sem qu'inda aviste as palmeiras,  
Onde canta o Sabiá. 
(Gonçalves Dias) 

 
Canto de regresso à pátria  

 
Minha terra tem palmares 
Onde gorjeia o mar 
Os passarinhos daqui 
Não cantam como os de lá 
 
Minha terra tem mais rosas 
E quase que mais amores 
Minha terra tem mais ouro 
Minha terra tem mais terra 
 
Ouro terra amor e rosas 
Eu quero tudo de lá 
Não permita Deus que eu morra 
Sem que volte para lá 
 
Não permita Deus que eu morra 
Sem que volte pra São Paulo 
Sem que veja a Rua 15 
E o progresso de São Paulo 
 
(Oswald de Andrade) 
 
Disponível em: 
<http://www.webartigos.com/artigos/relacao-intertextual-
a-parodia-entre-cancao-do-exilio-de-goncalves-dias-e-
canto-de-regresso-a-patria-de-oswald-de-
andrade/42327#ixzz4vPoXEHnE>. Acessado em 
13/10/2017. 

Além do exemplo citado, dentro deste contexto de 

intertextualidade a obra “oswaldiana” emprega outras 

estratégias, como: a inclusão de palavras tupis, coloquiais, e 

http://www.webartigos.com/artigos/relacao-intertextual-a-parodia-entre-cancao-do-exilio-de-goncalves-dias-e-canto-de-regresso-a-patria-de-oswald-de-andrade/42327#ixzz4vPoXEHnE
http://www.webartigos.com/artigos/relacao-intertextual-a-parodia-entre-cancao-do-exilio-de-goncalves-dias-e-canto-de-regresso-a-patria-de-oswald-de-andrade/42327#ixzz4vPoXEHnE
http://www.webartigos.com/artigos/relacao-intertextual-a-parodia-entre-cancao-do-exilio-de-goncalves-dias-e-canto-de-regresso-a-patria-de-oswald-de-andrade/42327#ixzz4vPoXEHnE
http://www.webartigos.com/artigos/relacao-intertextual-a-parodia-entre-cancao-do-exilio-de-goncalves-dias-e-canto-de-regresso-a-patria-de-oswald-de-andrade/42327#ixzz4vPoXEHnE
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de outros idiomas como o francês e o russo, e, expressões de 

tom erudito também se mesclam com termos populares.  

Segundo a psicanalista Suely Rolnik, “a antropofagia é 

justamente a afirmação irreverente da mistura que não 

respeita qualquer espécie de hierarquia cultural a priori” (XXIV 

BIENAL DE SÃO PAULO,1998, p. 131). Deste modo, ao 

adotar referências de diversos contextos, dos eruditos aos 

populares, a antropofagia possibilitou a criação consistente de 

formas de contestação e irreverência heterônima muito mais 

próximas da típica mestiçagem brasileira. Todavia, o 

banquete antropofágico tem em sua base regras que devem 

ser respeitadas, sendo fundamental que a escolha da iguaria 

a ser assimilada deva corresponder às qualidades da 

alteridade - aquilo que o outro tem a oferecer de singular que 

vitaliza a existência de um eu, que passa a conter em si as 

qualidades do outro.  

Deste modo, é dentro deste contexto de alteridade que 

a antropofagia se contrapõe à cultura europeia colonizadora 

que tem como tendência se impor como hegemônica e a 

excluir as demais culturas.  

 

Nas últimas páginas de Tristes Trópicos, Lévi-Strauss 
parece reescrever o já citado ensaio de Montaigne por 
meio dos conceitos de “antropofagia” e “antropoemia” – 
do grego émein, vomitar. Enquanto as sociedades 
ocidentais modernas inventaram um modelo de 
comportamento que requer a simples eliminação da 
alteridade, as sociedades que praticam o canibalismo 
ritual empenharam-se em assimilar o outro mediante sua 
ingestão física e simbólica. Ora, sociedades em que o 
canibalismo foi ritualizado considerariam as sociedades 
antropoêmicas como irremediavelmente bárbaras, pois a 
completa exclusão do outro não seria aceitável em sua 
cosmovisão (ROCHA, 2011, p. 662). 
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Ao assimilar diferentes contextos, portanto, a 

antropofagia cria espaços e possibilidades de alternativas de 

existência em uma diversidade de modos de se estar no 

mundo e produzir cultura. De acordo com João Cezar de 

Castro Rocha, “a antropofagia é um procedimento cultural que 

implica uma contínua e produtiva assimilação da alteridade” 

(ROCHA, 2011, p 666), que aborda um permanente processo 

de mudança, que em nada se alinha às definições estáveis 

exigidas pela noção de identidade nacional e destaca a 

importância expressão: “Só me interessa o que não é meu. 

Lei do homem. Lei do antropófago” (Manifesto Antropofágico), 

que sinaliza que “só é interessante o pensamento enquanto 

potência da alteridade” (CASTRO, 2009, p. 118), ou seja, 

enquanto ato de apropriação do alheio que transforma o 

próprio pensamento. 

Oswald de Andrade, propiciou a cultura como um todo, 

nacional, internacional e agora global, um modus operandi de 

produzir cultura em que polos equidistantes possam estar 

lado a lado pois, em sua poética, encontra-se presente tanto 

a apropriação de aspectos “bárbaros” da cultura brasileira 

quanto à valorização dos aspectos “ultracivilizados” do mundo 

técnico industrial. Neste sentido, o modernismo brasileiro 

procurou revigorar a cultura em uma busca incessante do que 

era genuinamente nacional, ao mesmo tempo em que se 

atualizava com os movimentos europeus de revolta a tudo 

que era acadêmico e uma investida visceral na arte primitiva.  

Certamente, o interesse pelas culturas primitivas foi o 

ponto de convergência entre as vanguardas europeias e a 

nacional, todavia a diferença estabelecida entre elas foi que: 

no Brasil, o que se buscava era desenvolver o conceito de 
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uma brasilidade assentado em temas regionais e singulares, 

enquanto, interessava aos movimentos europeus o critério 

formal, o cubismo, por exemplo, não busca se desenvolver 

sobre os conteúdos da arte primitiva, mas apropriou-se 

irremediavelmente, de sua síntese estética e formal.  

Oswald de Andrade, foi buscar no “índio mitológico”, 

aspectos de uma pureza e ingenuidade de uma era 

primordial, sem, contudo, descartar a civilização europeia, 

que deveria ser assimilada, mas, entretanto, superada, 

principalmente, porque no seu entender, a devoração do 

europeu devia ser realizada a fim de superar a civilização 

patriarcal e capitalista que se estabeleceu a partir de rígidas 

regras no plano social como também de recalques impostos 

no plano psicológico (SILVA, 2003, p. 61). Oswald de 

Andrade, citou no Manifesto Antropofágico a consagrada 

frase: Tupy or not tupy that is the question, como também 

exaltou a todos os antropófagos a perspectiva de sua 

cosmovisão que, sinteticamente, expressava: 

 

                             A alegria é a prova dos nove. 

                                          ___________ 

                             No matriarcado de Pindorama. 

                                          ___________ 
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5.2. Trajetória do Ballet IV Centenário, seu legado e a 

evolução da dança contemporânea. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 17/02/1952, a consultoria técnica da Comissão do IV 

Centenário definiu a criação de um corpo de baile composto 

por orquestra e, em janeiro de 1953, seis milhões de cruzeiros 

foram destinados para a formação do conjunto, com inclusive, 

a contratação do renomado coreógrafo húngaro Aurelio 

Milloss. Idealizada por empreendedores culturais a 

Companhia de Dança de São Paulo, seguiu de perto o modelo 

empresarial, com a contratação de seus quadros, os 

bailarinos, por exemplo, recebiam salários e registravam o 

seu ponto. Diante da concepção requintada que se queria 

alcançar a companhia foi abastecida de recursos financeiros, 

assim, luxo e glamour não lhe faltaram, principalmente, em 

 

 

Figura 145 e 146 – Fotos da 

apresentação do “Ballet IV 

Centenário” no Teatro Municipal 

Rio de Janeiro. 

Álbum de Bailado, 1954 

CEDOC – Teatro Municipal do Rio 

de Janeiro 
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seus primeiros tempos sob a gestão de Ciccillo Matarazzo, 

figura 145 e 146. 

A companhia ficou sediada na Rua Florêncio de Abreu -  

848 e possuía uma oficina completa de costura, em que as 

principais bailarinas tinham manequim moldados no próprio 

corpo e os figurinos eram confeccionados em tecidos e 

adereços importados. Dentre os contratados, Milloss trouxe 

da Itália como superintendente da oficina de costura Maria 

Ferrara, figura 147, a companhia também contratou Aldo 

Calvo, figura 148, como diretor do ateliê de cenografia e Nino 

Stinco, figura 149, como regente da orquestra. 

Aurélio Milloss, possuía uma larga experiência na 

Europa, dirigiu o Scala de Milão, a Ópera de Roma, de 

Colônia e Viena, já era um profissional de excelência quando 

chegou em São Paulo para dirigir a Companhia de Dança e 

formar o corpo de baile. Milloss recebeu formação de mestres 

consagrados na Europa como o dançarino Enrico Cecchetti 

(1850-1928) e o coreografo Rudolf Laban (1879-1958), que 

lhe possibilitou a integração do código acadêmico de dança 

clássica por Cecchetti com a liberdade expressiva do corpo 

dançante de Laban.  

Os maiores nomes da música e das artes visuais da 

época também foram contratados, dentre os músicos, foram 

eleitos respectivamente: Villa Lobos (1887-1959), Camargo 

Guarnieri (1907-1993), João de Souza Lima (1898-1982) e 

Francisco Mignone (1897-1986). O Ballet IV Centenário 

contou para compor figurinos e cenários nada menos do que 

os artistas Di Cavalcanti (1897-1976), Candido Portinari 

(1903-1962), Lasar Segall, figura 150, 151 e 152, Heitor dos 

Prazeres, Noêmia Mourão (1912- 1992), Flávio de Carvalho, 

 

 

Figura 147 – Maria Ferrara 

Figura 148 – Aldo Calvo 

Álbum de Bailado, 1954 

CEDOC – Teatro Municipal do 

Rio de Janeiro 

 

 

Figura 149 – Nino Stinco 

Acervo Iconográfico 

Arquivo Público Mineiro 



196 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clovis Graciano (1907-1988) e Darcy Penteado (1926-1987). 

A historiadora Marlise Meyer, (2010), analisou as 

representações sociais das fotorreportagens veiculadas pela 

revista O Cruzeiro no período de sua maior tiragem, entre 

1955-57. A distribuição da revista abrangia todo o território 

nacional e o grupo que a representava tinha como intento 

disseminar um projeto pedagógico de inserir o Brasil no 

mundo civilizado. Ideias bem presentes no imaginário da 

época, conforme se observa a seguir:  

 

Nos anos cinquenta, o desenvolvimento compunha o 
imaginário no qual o Brasil aparecia como país do futuro, 
moderno, progressista e pleno de possibilidades. 
Economistas, intelectuais, políticos passaram a discutir 

 

 

 

 

Figura 151– Lasar Segall 

Balé O Mandarim 

Maravilhoso 

Estudo de cor para cenários 

Guache e grafite, 35 x 48 cm 

(GARCIA, 1996, p. 55) 

 

Figura 150 – Lasar Segall 

Balé O Mandarim Maravilhoso 

Estudo de personagens 

Tinta preta e aguada, 39,5 x 29,5 cm 

(GARCIA, 1996, p. 56) 

 

 

Figura 152 – Lasar Segall 

O Mandarim  

Estudo de cor para figurinos 

Guache e tinta prateada, 39,5 x 

29,5 cm (GARCIA, 1996, p. 56) 
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planejar e implementar ações que levassem o país 
rapidamente ao futuro. Esse desenvolvimento, na sua 
versão mais conhecida, o desenvolvimentismo, tem sido 
estudado por historiadores e economistas brasileiros que 
buscam entender tanto o crescimento quanto as crises do 
período. Enfatizando, sobretudo, o viés especificamente 
econômico, em especial os planos econômicos, como o 
Plano de Metas, diagnósticos e projetos para o 
desenvolvimento. Baseiam-se, principalmente, na 
documentação de instituições criadas na época, como a 
CEPAL, o BNDE e o ISEB. As reportagens de O Cruzeiro, 
entretanto, fornecem-nos outra perspectiva de análise, na 
medida em que sua leitura nos informa que a revista tratou 
de reforçar e, até mesmo, construir a ideia de 
desenvolvimento não apenas econômico, mas múltiplo, 
mostrando as mudanças em curso em todos os setores 
da sociedade brasileira (MEYER, 2010, p.197-198), 
figuras 153 e 154.  

Dentre tantas matérias analisadas por Marise Meyer, O 

Ballet IV Centenário também foi destacado. A revista fez 

quatro reportagens sobre as apresentações, a primeira  

  

Figura 153 e 154 – Vistas da Av.  São João, 

anos 50, (SESC, 1998, p. 6 e 130) 
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anunciou na capa a seguinte chamada: Tire o chapéu a São 

Paulo: Ballet IV Centenário e nas páginas internas a 

reportagem assinalou que o conjunto coreográfico paulista 

trouxe surpreendentemente a arte do balé do Brasil em 

primeiro plano mundial, figura 155. 

O título de uma das reportagens comenta: O Brasil fez 

um Grand-Jeté 400 anos, figura156, como um ato de extrema 

proeza, uma vez que grand-jeté20é um exercício com alto grau 

de dificuldade no balé com efeito visual, para a historiadora a 

matéria pretendia revelar que “o fato de o Brasil conseguir 

realizá-lo seria um indicio que esta arte atingia a maturidade 

no país. Ao mesmo tempo pelo título o próprio Brasil daria o 

seu salto de 400 anos (MEYER, 2010, p.202). 

                                                           
20  Jeté – Jogado, atirado. Um pulo de uma perna em qualquer direção. Existem vários tipos de jeté, jeté fondu, fermé de coté 
e outros O grand jeté é também conhecido como um pulo com ampla abertura das pernas, sua dinâmica é forte, o pé é 
lançado como uma flecha, forte e muito esticado. Disponível em: < http://www.mundobailarinistico.com.br/2013/09/petit-
battement-jete.html>. Acessado em 24/11/2017. 

 
 

Figura 155 e 156 – Reportagem 

sobre o Ballet IV Centenário 

Revista O Cruzeiro, 1955 

http://www.mundobailarinistico.com.br/2013/09/petit-battement-jete.html
http://www.mundobailarinistico.com.br/2013/09/petit-battement-jete.html
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Marise Meyer esclarece que a reportagem foi realizada 

“em cores”, o que somente valorizava “as imagens do 

espetáculo, cujas cores tem um papel fundamental, 

especialmente nos temas nacionais, onde o colorido era 

descrito como símbolo da tropicalidade do país” (MEYER, 

2010, p.202). Nesta época, poucas páginas eram coloridas, 

pois a impressão em cores era muito cara, as capas 

geralmente anunciavam quando a matéria era colorida com a 

expressão “em cores”. Observa-se, que na diagramação da 

página as imagens superam o texto, reforçando o significado 

das imagens, figura 157 e 158.  Ao alto da página, sobre a 

peça Guarda-Chuva, há uma convocação para o Ballet com 

comentário em destaque: Os malandros empunharam os 

tamborins e desceram o morro para o asfalto. Embaixo das 

  

Figura 157 e 158 – Reportagem 

sobre o Ballet IV Centenário 

Revista O Cruzeiro, 1955. 
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:  
 

 

Figura 160 e 161 – O Guarda Chuva 

Álbum de Bailado, 1954 

CEDOC – Teatro Municipal do Rio de Janeiro 

 

 

Figura 159 – Reportagem sobre o Ballet IV Centenário Revista O Cruzeiro, 1955. 
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contagiantes fotos da peça Guarda-Chuva, figuras 159, 160 a 

161, segue o texto: 

 

O carnaval com todos os seus habituais ingredientes 
irrompe com furor o Ballet, “ O Guarda-Chuva”, música de 
Francisco Mignone, argumento de Oswaldo de Andrade 
Filho e cenários e trajes saborosíssimos de Heitor dos 
Prazeres. O Frevo compareceu em grande estilo com seu 
mirabolante jogo de guarda-chuva (O Cruzeiro, 
01/12/1951), figuras 162 e 163. 

Junto aos aclamados elogios, como chamada principal 

tem-se: Se o Brasil dissolver o “Ballet IV Centenário” será 

melhor logo que volte às Capitanias Hereditárias, figura164.  

A reportagem aborda o quanto a permanência do Corpo de 

Baile e as apresentações do Ballet IV Centenário já estavam 

em risco, pois a companhia há algum tempo vivia um 

 

Figura 162– Heitor em ensaio do 

“Ballet IV Centenário” 

Foto cedida por Heitor dos Prazeres 

Filho  

Figura 163 -Heitor dos Prazeres 

Bananeira  

Estudo do cenário do “Ballet IV 

Centenário” 

(LÍRIO, 2003, p. 134) 

 

 

Figura 164 – Reportagem sobre o 

Ballet IV Centenário Revista O 

Cruzeiro, 1955. 
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verdadeiro revés em sua trajetória devido à imprevisibilidade 

dos jogos de poder.  

Em 08/04/1953, o político Jânio Quadros (1917-1992) 

venceu as eleições municipais e, literalmente, como bem 

registrou Gioconda Bordon, 2009, o “ Balé do IV Centenário “ 

foi o Balé que não dançou na festa.  

Jânio Quadros, após uma vitória esmagadora, de 

oposição à situação, passou, ostensivamente, a boicotar o 

Ballet do IV Centenário, um dos projetos que era a menina 

dos olhos de Ciccillo Matarazzo.  

De acordo com Roberto Pompeu de Toledo, (2015), 

justamente, no período de campanha eleitoral, o movimento 

operário, principalmente ligado às indústrias metalúrgicas e 

têxteis, realizou a famosa “Greve dos 300 mil”. Diante da 

inflação, os trabalhadores reivindicavam o aumento de 60 % 

dos salários.  

A campanha de Jânio Quadros era centrada no lema “o 

tostão contra um milhão”, já que seu adversário político era o 

professor de medicina Francisco Antônio Cardoso, apoiado 

pelo então governador Lucas Nogueira Garcez, apadrinhado 

do ex-governador Adhemar de Barros. Como símbolo da 

campanha, Jânio adotou a vassoura, propagandeando à 

população sua disposição de varrer a corrupção. A eleição de 

Jânio, favoreceu ainda mais o crescimento das greves, 

principalmente, após a sua manifestação de “integral 

solidariedade”. 

 

O prefeito eleito lhes manifestou sua “integral 
solidariedade”, em nota lida na Câmara pelo vereador 
André Franco Montoro, líder do Partido Democrata 
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Cristão, pelo qual concorrera o homem da vassoura. Com 
piquetes, passeatas, cassetes, cargas de cavalaria, 
prisões e tentativas frustradas de negociação, a greve se 
prolongaria até o dia 23 de abril, quando enfim 
trabalhadores têxteis e metalúrgicos concordavam em 
voltar ao trabalho com a promessa de aumento salarial 
(TOLEDO, 2015, p. 393). 

O prefeito Jânio Quadros, com seu populismo próprio, 

desencadeou uma lentidão infernal nas obras de reforma do 

Teatro Municipal, figura 165 e 166, único palco da cidade à 

altura do empreendimento. Bordon, relata: 

 

(...) o objetivo, mostrar ao povo que ele estava ao lado dos 
pobres e não dos ricos, que ele se alimentava com coisas 
simples do povo: pão com mortadela e circo talvez. Aquele 
grupo de dança não combinava com nada com a imagem 
política que o prefeito ostentava; ao contrário, quanto mais 
distante daquela produção rica e sofisticada melhor 
(BORDON, 2009, pp. 186-187).  

 No documentário, O Balé do IV Centenário: Sonhos e 

Memórias, disponível na biblioteca do Museu de Arte 

Moderna de São Paulo, o político brasileiro André Franco 

Montoro (1916-1999) declarou que Jânio Quadros gostava de 

ser o centro das atenções, todavia, Ciccillo Matarazzo como 

presidente da Comissão de Festejos do IV Centenário tinha 

plena autonomia para a tomada de decisões. De acordo com 

Montoro, Jânio Quadros tinha ciúmes da proeminência do 

empresário Ciccillo Matarazzo, uma vez que sua autoridade 

foi ofuscada frente à dele. 

 Em 1952, a reforma prevista para o Teatro Municipal não 

chegou ao fim, deste modo, a Comissão de festejos do IV 

Centenário cedeu à Prefeitura do Município de São Paulo 

dezoito milhões de cruzeiros para a conclusão das obras e, 

assim, garantir que o corpo de baile pudesse se apresentar 

antes do encerramento de 1954 (O CRUZEIRO, 1954, pp. 38-

47).   

Figura 165 e 166 – Reformas no 

Teatro Municipal de São Paulo 

Imagem Disponível em: 

<https://ieccmemorias.wordpress.

com/2011/09/22/albinho-do-

centenario-de-sao-paulo/>. 

Acessado em: 03/06/2017 
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Em entrevista cedida à Folha da Noite em 03/11/1953, 

Aurélio Milloss deixou registrado o feito que coordenava, a 

princípio previa-se a realização de diversas temporadas no 

decorrer de 1954, incluindo também as apresentações 

“populares”. Na primeira temporada, por exemplo, previa-se a 

apresentação de quatro programas (cada programa contém 

quatro peças), durante seis semanas consecutivas. O 

programa como um todo, buscava apresentar ao público um 

balé nunca visto antes, com repertório variável de peças 

cômicas e trágicas, de compositores consagrados 

internacionalmente e novas peças voltadas à valorização do 

folclore nacional.  

Aurélio Milloss, dedicou-se seriamente e tenazmente à 

tarefa no ritmo que a encomenda o colocava. A começar pelo 

próprio desafio de se formar um corpo de baile em um país 

sem tradição de balé. Em, 10/11/1953, Aurelio Milloss 

juntamente com uma comissão realizou a seleção final dos 

bailarinos em um concurso que envolveu, aproximadamente, 

seiscentos candidatos, destes, cerca de dez por cento foram 

contratados, formou-se assim um grupo heterogêneo bem 

jovem de homens e mulheres, o bailarino mais velho tinha 

apenas vinte e cinco anos. Para garantir o suporte necessário 

a um grupo tão inexperiente alguns bailarinos com 

reconhecimento internacional foram contratados, Milloss 

contou com duas bailarinas assistentes: a italiana Lia 

Dell´Ara, com desenvoltura em papéis dramáticos e a 

brasileira Edith Pudelko, que atuava, principalmente, nos 

papéis heroicos.  

Os ensaios se iniciaram em fevereiro de 1953 em studio 

provisório, localizado no antigo Museu de Arte Moderna de 
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São Paulo, Trianon. Posteriormente, o Ballet IV Centenário foi 

transferido para sua sede na Rua Florêncio de Abreu.  

Segundo o jornalista Armando Gimenes, milhões de 

cruzeiros foram gastos com o intuito de “levar arte ao povo e 

levar a arte de nosso povo aos demais”. Em matéria do jornal 

O Estado, 28/15/1955, há o registro que pelo menos o gasto 

estimado para o Ballet do IV Centenário envolveu cerca de 

pelo menos, vinte e seis milhões, sendo três milhões 

dedicados a cenografia e cinco milhões aos figurinos. 

Armando Gimenes também lamentou a postura e a 

incompreensão das autoridades municipais, que:   

 

(...) teimavam em não compreender a arte como o 
patrimônio de um povo, vendo nela a manifestação 
custosa aos cofres públicos, feita para satisfazer 
caprichos extravagantes de alguns entendidos (Folha da 
Noite, 29/10/1954).  

Apesar de ter sido decretado o reinício das obras em 

outubro de 1953, a administração pública municipal postergou 

ao máximo o prazo com a alegação da necessidade de 

atualização das tabelas orçamentárias para a reforma, que 

somente se reiniciaram em março de 1954 (Correio 

Paulistano, 17/11/1954).  Posteriormente, a Prefeitura, 

suspendeu as reformas negando-se a oferecer a sua 

contraparte financeira. Jânio, investiu recursos municipais em 

implantação de guias nas ruas de bairros mais distantes - o 

grande reduto eleitoral de Jânio Quadros era localizado na 

zona norte, na região de Santana e principalmente Vila Maria.  

Inviabilizado o Teatro Municipal, a apresentação do 

Ballet IV Centenário foi realizada na quadra esportiva do 

Ginásio do Pacaembu, com o custo estimado de um milhão e 

duzentos mil cruzeiros para a adaptação do palco   e 

 

 

 

Figura 167, 168, e 169 – 

Adaptação da quadra do Ginásio 

do Pacaembu para a estreia do  

Ballet IV Centenário 

Imagem Disponível em: 

<https://ieccmemorias.wordpress.

com/2011/09/22/albinho-do-

centenario-de-sao-paulo/>. 

Acessado em: 03/06/2017 
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montagem de todo o ambiente, que foi preparado com tecidos 

de veludo nas paredes, lustres de cristais na plateia e a 

montagem de coxia para a orquestra, figuras 167, 168 e 169.   

A apresentação se deu em uma temporada relâmpago, de 

06/11/54 a 15/11/1954, em situação completamente 

antagônica à encomenda. Apenas três bailados foram 

apresentados: Ilha Eterna, Deliciae Populi e Fantasia 

Brasileira.  

Curiosamente, todo o espetáculo foi apresentado fora da 

cidade que aniversaria. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro 

apresentou durante o mês de dezembro de 1954 as dezesseis 

peças que Milloss preparou e com absoluto sucesso de 

público e crítica.  A imprensa carioca noticiou o evento como 

inédito e notável no Brasil, principalmente, pelo 

entrelaçamento qualitativo da dança, cenografia e música. Os 

bailarinos receberam repetidos elogios pela disciplina e 

homogeneidade de conjunto, um dos atributos principais de 

uma companhia de dança, também se destacou a variedade 

de repertório, a plêiade de criações e o esmero no cuidado 

dos detalhes, no que resultou em uma grande perfeição. 

Boa parte do sucesso também foi reportada ao 

excelente desempenho da Orquestra Sinfônica sob a 

regência de Nino Stinco, por outro lado, a Milloss, certa crítica 

foi gerada devido à falta de organicidade em algumas 

coreografias, sendo outras consideradas longas demais e 

sem a naturalidade própria do molejo das danças brasileiras, 

pecando assim, pelo excesso de estilização. Mas, apesar 

destes apontamentos, são recorrentes os comentários da 

proeza em se alcançar um resultado tão surpreendente e que 

somente um grande diretor poderia atingir tanto entusiasmo 

no público e diversidade de trabalho apresentado. 
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Segue abaixo transcrição de trecho de notícia da 

imprensa carioca registrada no Álbum de Bailados, 1954, do 

Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Infelizmente, na época, 

não havia o procedimento cuidadoso com as fontes, não 

sendo possível, portanto, identificar o autor e mídia. 

 

Bravos São Paulo! Ei-lo que surge com mais uma 
magnifica iniciativa, lição de trabalho, de força de vontade, 
de perseverança, de idealismo, de cultura e progresso, a 
servir de exemplo a todo o Brasil. 

É só o que se pode dizer com transbordante entusiasmo, 
ao meu ver o primeiro espetáculo do Ballet IV Centenário, 
que veio a se apresentar aos cariocas, tudo trazendo, 
inclusive orquestra completa, regente, guarda-roupa e 
cenários. 

Sabia-se que uma das revelações de São Paulo 
quatrocentão seria esse grupo de bailarinos. E sabia-se 
que dificilmente naquela terra se projeta alguma coisa que 
não se torne, como por encanto, realidade pujante. Nunca 
se poderia esperar, todavia que no curto espaço de 
tempo, decorrido entre a organização do citado “ballet” e 
sua apresentação, fosse possível atingir um nível tão 
elevado de beleza artística. É que esse resultado se 
reuniu numa mocidade viva e decidida à plêiade de 
mestres experimentados, entre os quais pontifica Aurélio 
Milloss. 

Amalgama de várias raças o povo paulista se nutre de 
suas diversas influências. E são elas que preponderam 
quando uma empreitada desponta em busca de uma obra 
de folego, seja no campo material, seja no espiritual, este 
assumindo colorações de um cromatismo surpreendente, 
como surpreendente é a profusão de nomes estranhos ao 
nosso meio e à nossa língua, entre os seus criadores, 
mostra evidente o alargamento de fronteiras que o 
cruzamento da nacionalidade determinou como principal 
característica da terra bandeirante. 

O que propriamente se sente, ao contato com o “Ballet IV 
Centenário”, é a claridade de ambientes, a luminosidade, 
pode-se dizer, dos cenários de um modernismo 
audacioso, mas de real beleza, feitos por pintores de 
renome e cuja colaboração se foi buscar, no desejo de 
emprestar feição diferente e renovada, a uma arte 
coreográfica que, no entanto, conserva as técnicas 
básicas do academismo. 

Cada vez que se sobe o pano para dar lugar a um novo 
bailado, a sensação é a mesma – de emoção, de 
felicidade, de excitação, tal a frescura e vivacidade dos 
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quadros que surgem como um painel irresistível poder de 
atração. 

Até aqui falamos, apenas, da superior realização 
cenográfica. Há mais, porém, a assimilar. O próprio 
aspecto técnico do conjunto, cuja disciplina nos quadros é 
realmente espantosa. Um equilíbrio quase perfeito, 
unificando os movimentos fez dos bailados programados 
na estreia uma esplêndida apresentação de trabalho 
assíduo e severo a que vivem submetidos esses 
elementos. 

A perspicácia deste jornalista é notável, observa-se em 

sua matéria todos os tributos de pujança que o Ballet IV 

Centenário poderia promover à identidade paulista. No que 

diz respeito a Heitor dos Prazeres e Lasar Segall, foram 

identificadas notícias referentes ao acolhimento de suas 

peças pelo público e crítica. Segue trechos de notícia 

recolhidos no Álbum de Bailado, primeiramente, notícia da 

peça O Mandarim Maravilhoso, com cenário e figurinos de 

Lasar Segall, e na sequência, notícias da peça O Guarda 

Chuva de Heitor dos Prazeres, como se observa: 

 

O segundo trecho do programa, condicionado a um 
entrecho pré-determinado e à partitura de Bela Bartók, 
deu-nos o conjunto numa das mais eficazes “réussites” 
com belos cenários de Lasar Segall e uma admirável 
interpretação dos seus principais personagens, Lia 
dell’Ara e Cristian Uboldi, e ainda a eficácia colaboração 
de Paulo Leandro, Ricardo Abellam e dos três malfeitores, 
vividos por Ismael Guiser, Michele Barbano e Victor 
Aukstin. 

 

O Guarda Chuva – argumento de Oswald de Andrade 
Filho e música de Francisco Mignone – foi aplaudido já ao 
levantar do pano. Isso por motivo do canário de Heitor dos 
Prazeres, duma verdade pitoresca imediata, que manteve 
até o fim e com a aparição, mais tarde de seus bondes do 
Caju e da Alegria, uma atmosfera extremamente 
simpática de arrabalde e morros cariocas. O compositor 
faz repontar a cada passo, internacionalmente, acentos e 
ritmos típicos, numa grande e festiva variedade, indo 
repousando sobre um contraste básico entre o maneiroso 
samba carioca e o agitado e frenético frevo 
pernambucano. A partitura ora reveste de irisações 
regimentadas e material característico, ora, evoca a 
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instrumentalização popular de banda urbana, sempre com 
desenvoltura brilhante a que Mignone atinge sem esforço. 
Uns melancólicos compassos da toada paulista, a nu, no 
piano, encerra essa orgia colorida. Noêmia Wainer e Raul 
Severo fizeram os papéis principais com a vivacidade 
indicada, bem recomendados por Yoko Okada (A 
japonesa) e Noberto Neri (O Negro). Novamente observei 
a falta de autenticidade de passos de nossas danças 
populares. Não se exigirá que um Milloss faça marcações 
tipo revista carnavalesca. Entretanto, há um mínimo de 
naturalidade legitimamente exigível. Certa dureza, muito 
convencionalismo descaracterizado, afastam o denguê, 
do samba, tão dignos de incorporação ao bailado artístico 
quanto os passos espanhóis e russos. 

 O Ballet IV Centenário foi um verdadeiro manancial a 

interdisciplinaridade, a experiência colocou em cena inúmeros 

atores com distintas formações e atribuições em um intricado 

jogo de alteridade que trouxe à cena brasileira um exemplo 

vivo e coletivo de se criar cultura com inovação, técnica e 

liberdade artística. 

 Entretanto, após as apresentações de 1954, no início 

de 1955 o corpo de baile passou a sofrer uma verdadeira saga 

de sobrevivência. A começar pela negação das autoridades 

municipais em renovar o contrato de Aurelio Milloss, em 

janeiro de 1955, que profundamente abatido retornou à 

Europa. Em substituição à Milloss, a bailarina Lia Dell´Ara 

assumiu a coordenação do grupo. Alguns bailarinos, 

indignados com a situação, preferiram se retirar da 

companhia desiludidos com a perspectiva colocada, como por 

exemplo, a bailarina assistente Editn Pudelko, figura 170.  

Antes mesmo desta triste virada, o jornalista Armando 

Gimenez já havia manifestado a sua crítica: 

 

Vivemos em uma época estranha, de costumes 
estranhos, onde o imediatismo político se impõe como 
tirania e condiciona todas as demais manifestações da 
vida humana das mais comuns as mais elevadas, aos 
seus interesses. Por isso, como trágica consequência a 

Figura 170– Edith Pudelko 

Álbum de Bailado, 1954 

CEDOC – Teatro Municipal do Rio 

de Janeiro 
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arte passou a ser uma atividade supérflua e as tiradas 
demagógicas, numa inversão completa de valores, 
apresentaram ao povo como inútil a existência de um 
teatro e como crime o belo, o puro e tudo o mais que 
poderia despertar na mente do homem comum um pouco 
de poesia ou de encantamento. E o Teatro Municipal 
continua com suas obras paradas (Folha da Noite, 
29/10/54). 

 Com o Teatro Municipal ainda em obras, a segunda 

temporada do Corpo de Baile da Cidade foi realizada no 

Teatro Santana, todavia com a perda do elenco foram 

necessárias adaptações na coreografia e nem todos os 

bailados tiveram condições de serem apresentados. 

 Convites de apresentação no exterior foram realizados 

como o do Uruguai no Teatro SODRE, com todas as 

despesas pagas e previsão de apresentação no período de 

22 a 30/10/1955. O Festival Internacional de Ballet a ser 

realizado em Nova York em novembro de 1955, também 

havia anunciado o seu convite assegurando que as despesas 

seriam pagas, excetuando o transporte. Entretanto, a política 

de indiferença e descaso das autoridades envolvidas somente 

agravava a situação, mesmo diante do reconhecimento 

internacional do Corpo de Baile os atrasos nos salários 

tornaram-se uma constante. 

O Teatro Municipal, finalmente, foi reaberto em 

setembro de 1955, sendo que a estreia da nova temporada foi 

marcada para o 13/12/1955 com as peças Passacaglia, 

Mandarim Maravilhoso e Indiscrições. Dos dezesseis ballets 

preparados, somente dez seriam dançados devido à perda do 

elenco de bailarinos. Uma das peças mais esperadas foi o 

Mandarim Maravilhoso, figura 171, 172, 173 e 174, como se 

observa em matéria de Rita Mariancicc, a seguir:  
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Figura 171 – O Mandarim 

Maravilhoso 

Lia D’Ária e Cristian Uboldi 

(SESC, 1998, p. 35) 

 

Figura 172 – Lasar Segall 

Figurino do Mandarim Maravilhoso 

Fotografia: Olga S Rezende 

 

 

  

Figura 173 – Lasar Segall 

Mandarim  

Guache, aquarela e tinta 

prateada, 40 x 29,5 cm 

(GARCIA, 1996, p. 57) 
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O grande interesse deste primeiro espetáculo foi a 
apresentação “ O Mandarim Maravilhoso”, “Ballet” 
dramático, em um ato, que São Paulo não tivera 
oportunidade de ver. Esta tragédia d “bas fonds” 
impregnado de forte sensualidade e de poesia mórbida, 
teve tudo a ganhar com os cenários e guarda-roupa de 
Segall o pintor da Série “Mangue” e da Série dos 
“Errantes” encontrou aqui terreno familiar. Põe nelas a sua 
paleta de cores patéticas em que predomina o cinza e o 

Figura 174 - Mandarim 

Maravilhoso,  

Victor Aukstin, Ismael Guiser, 

Michel Barbano, Lia D’Ária 

(SESC, 1998, p. 36) 
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“marrom” arroja-se, ao lado do traje pitoresco dos 
“apaches”, ou poético do mandarim a talhar a prostituta de 
um poder sugestivo admirável. Voluntariamente 
escandalizante, sem nunca deixar de ser lírico, Segall 
criou por meio de três telas e de uma construção de 
madeira, o ambiente de um bairro equívoco de moradias 
obregas, tendo por fundo chaminés de fábrica.  

Parece-nos que a iluminação empregada não valoriza 
bastante a tela de fundo do quadro, que ficou 
excessivamente esbatido. Seria interessante iniciar o 
início da ação deste “ballet” em plena noite e no fim da 
madrugada, o que permitiria felizes efeitos de luz. A 
música dissonante de Bela Barok serve admiravelmente 
ao conjunto. 

A coreografia de Milloss conta em gestos e atitudes 
pungentes os diferentes episódios desta tragédia do crime 
e da volúpia. Fixamos particularmente a última dança da 
sedução da prostituta, a dança de amor do mandarim e a 
cena de assassínio deste último. 

Lia Dell’Ara encontra neste “ballet’ papel que plenamente 
a valoriza. Esta excelente dançarina de caráter é uma 
autentica tragédia. Não se poderia traduzir com mais 
veemência a repulsa, a sensualidade, o horror e o 
arrependimento. Trata-se indubitavelmente, da melhor 
interpretação de Lia Dell’Ara (entre a que nos foi dada a 
ver até agora) sendo as outras duas a do “Bolero” e 
“Sonata de Angustia”. 

A execução dos outros dançarinos nos foi satisfatória. 
Eduardo Sucena, o mandarim, merece menção especial. 
É um dançarino de grande elasticidade e cheio de 
expressão (Diário de São Paulo, 13/12/1955). 

No Diário de São Paulo, de 21/12/1955, foi encontrada 

matéria com destaque ao trabalho de Lasar Segall, a seguir: 

 

Cenários e figurinos de Lasar Segall, nosso grande artista 
plástico e entusiasta da arte e da dança. Os figurinos, 
tratando de gente do submundo social não lhe deram 
muito ensejo. Não obstante, o traje do mandarim é 
extremamente feliz tem beleza teatral, em função das 
cores e do extravagante feitio. Magnífico o cenário, quer 
pela composição arquitetônica, quer pelo colorido 
sombrio, turvo, que lembra um mundo à parte, o dos 
facínoras e bairro perigoso de uma grande metrópole.  

Propositalmente, ou não, as demais peças foram 

marcadas às vésperas do Natal e a semana anterior ao Ano 

Novo, apesar dos preços populares a plateia encontrava-se 
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praticamente vazia. Neste interim, à meia noite do dia 22 de 

dezembro de 1955 foi comunicado à orquestra, que todos 

teriam férias a partir do dia seguinte, sendo a temporada 

interrompida. Em O Estado, 28/12/1955, encontra-se 

informação sobre a situação de atraso de pagamentos dos 

meses de novembro e dezembro do Ballet IV Centenário. 

 Melancolicamente, a trajetória do Corpo de Baile da 

Cidade chegou ao seu fim, com a perda de todo o seu 

conjunto de dançarinos e o patrimônio investido de vinte e 

cinco milhões. A prefeitura alegou que sua manutenção era 

muito custosa, cerca de seis milhões ao ano, além da falta de 

interesse do público. Como resultado, Lia Dell’Ara, figura 175, 

e Maria Ferrara embarcaram para a Itália. Armando Gimenez, 

deixou suas observações sobre a agonia final do Ballet IV 

Centenário, a seguir:  

 

É difícil calcular-se quanto custou o “Ballet” para a 
Comissão do IV Centenário da cidade de São Paulo. As 
cifras sobem a algumas dezenas de milhões. Um dinheiro 
que não poderia ser jogado fora. Numa época de política 
de “apertar o cinto”, nos permitir tais extravagâncias. É 
incrível que São Paulo tenha dado todo esse dinheiro, que 
Milloss tenha gasto o seu talento, que os bailarinos 
tenham sacrificado a sua carreira e popularidade a troco 
de uma temporada no Rio de Janeiro, alguns dias em São 
Paulo no Pacaembu, Santana e Municipal, para agora 
assistir ao fim de iniciativa tão louvável e à derrotada de 
tantos esforços.  

Lia Dell’Ara, que sucedeu Aurelio Milloss à frente do 
conjunto, olha entristecida para âquele mundo de jovens, 
de cenários, de trajes e não compreende – italiana que é 
– como num país como o Brasil se pode desperdiçar 
dinheiro e não se fazer de nada de positivo, enquanto que 
na Europa, com muito menos, operam-se verdadeiros 
milagres. Ela não compreende como aquele povo que têm 
aplaudido os espetáculos no Teatro Municipal de São 
Paulo, estupefato diante da beleza magnificente, não se 
levanta e não pede que se salve uma obra maravilhosa, 
que agoniza, um patrimônio artístico que não é mais de 
São Paulo, porque pertence ao Brasil. Lia não 
compreende e ninguém conseguirá entende-la. Somente 

Figura 175 – Lia Dell’Ara 

Álbum de Bailado, 1954 

CEDOC – Teatro Municipal do Rio 

de Janeiro 
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a realidade está aí palpável. Morreu o “Ballet IV 
Centenário. Um crepe negro envolve a arte da dança entre 
nós (O Mundo Ilustrado, Rio de janeiro, 16/01/56). 

Mesmo diante desta triste agonia final, o legado do Ballet 

IV Centenário efetivou-se por meio dos dançarinos formados 

por essa experiência única. O Ballet IV Centenário, 

inegavelmente, contribuiu com a formação de um modelo 

profissional da dança de alto padrão na cidade de São Paulo.  

Moderna em sua concepção, o Ballet IV Centenário 

destacou a dança enquanto protagonista da integração de 

outras artes, neste sentido rompeu com o padrão anterior de 

submissão dos dançarinos às operas, possibilitando à dança 

moderna se libertar e atrair o seu próprio público. Milloss, 

figura 176, com sua formação eclética soube tirar proveito do 

código clássico com a liberdade expressiva dos modernos. 

 

Assim como toda uma geração de coreógrafos modernos 
filiados ao expressionismo, Milloss foi tomado de pela 
busca de valores eternos da experiência humana. 
Poucos, porém, souberam ver, como ele, as danças 
populares como o caminho adequado para atingir esse 
objetivo. Na primeira metade deste século, as expressões 
primitivas, populares e também as infantis exerceram 
influência fundamental na formação do universo daqueles 
que buscavam revolucionar a linguagem artística culta, 
incluindo pintores como Kirchner e Picasso, Kandinsky e 
Matisse, os dadaístas e surrealista, sobretudo Breton. 
Coreógrafos, assim como compositores (pensemos em 
De Falla e, principalmente, Bartok) pesquisaram as 
danças, os ritmos do povo, superando, assim, a barreira 
imposta pela estilização culta, para aproximarem-se dos 
espíritos da própria terra e, com eles, de uma identidade, 
não nacional, mas própria das raízes do ser humano 
(VEROLLI in SESC, 1998, p.  46). 

 Se por um lado Milloss, retornou à Europa sem realizar 

a companhia de dança que deveria realizar temporadas 

mundo afora, aqui no Brasil, segundo declaração de Marika 

Gidali no documentário O Balé do IV Centenário: Sonhos e 

Memórias, disponível na biblioteca do Museu de Arte 

Figura 176 – Aurelio Milloss 

Álbum de Bailado, 1954 

CEDOC – Teatro Municipal do 

Rio de Janeiro 
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Moderna de São Paulo, Milloss teve uma oportunidade ímpar 

de realizar um balé que gerou, nada menos do que, sessenta 

bailarinos, setecentos trajes, cerca de mil adereços, 

acompanhamento de regente de orquestra sinfônica e a 

disponibilidade de trabalhar com artistas renomados da 

cultura brasileira. 

Aurelio Milloss também merece todo o crédito de ser um 

marco divisor na dança de São Paulo. Antes dele, temos a 

contribuição de Maira Olewana (1896-1965), figura 177, a 

dançaria russa que passou em tournée no Brasil pela 

Companhia de Ana Pavlova e Leonide Massine e que se                                                      

estabeleceu no Rio de Janeiro a partir de 1926.  

Em 1927, Maria Olenewa convenceu as autoridades 

federais a criar uma escola especifica para a formação de 

bailarinos, no que resultou na criação da Escola Estadual de 

Dança Maria Olenewa, considerada a mais antiga instituição 

de dança brasileira. Em 1931, a escola foi oficializada e 

passou a se chamar Escola de Danças Clássicas do Theatro 

Municipal, com seu trabalho, em 1936, estava formado o 

Corpo de Baile da cidade do Rio de Janeiro.  

Em 1943, Maria Olenewa transfere-se para São Paulo e 

assume a direção da escola Experimental de Dança Clássica, 

fundada em 1940 pelo Prefeito Prestes Maia (1896-1965), 

que sob sua direção tornou-se nominalmente a Escola de 

Bailados do Theatro Municipal.  

Antes da presença de Maria Olenewa, nos anos vinte a 

bailarina gaúcha Chinita Ulmmann (1904-1977), figura 178, 

que estudou na Alemanhã com Mary Wignan, pertencia ao 

grupo de modernistas de São Paulo e, em 1932, juntamente 

com sua amiga Katty Badenhein abriram uma escola de  



217 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 177 – Maria de Olenewa, 1930 

Disponível em: 

http://www.theatromunicipal.rj.gov.br/escolas-de-

formacao/escola-de-danca-maria-olenewa/ 

Figura 178 – Chinita Ulmmann 

Disponível em: 

http://heuser.pro.br/showmedia

.php?mediaID=479 

  

Figura 179 – Yanka Rudzka e Lia Robatto 

Foto de Silvio Robatto 

Disponível em: culture.pl/en/artist/yanka-rudzka 

Figura 180– Yanka Rudzka e Lia Robatto 

Foto de Silvio Robatto 

Disponível em: culture.pl/en/artist/yanka-

rudzka 
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dança. Yanka Rerdzka (1919-2008), figura 179 e 180, 

bailarina de origem polonesa, em 1952, fundou no Museu de 

Arte de São Paulo o curso de Dança Expressiva. No mesmo 

período, lecionou na Escola de Arte Dramática, fundada por 

Chinita Ulmmann. Pesquisadora do folclore, viajou a Bahia 

em 1954, onde ministrou seu curso de Dança Moderna. Em 

1956, recebeu o convite do reitor da Universidade Federal da 

Bahia a implantar o primeiro curso específico de dança de 

nível superior, durante três anos, 1956-1959, criou o curso, 

lecionou, formatou o programa e dirigiu a instituição. 

 

No entanto, o seu principal mérito foi combinar a 
tradicional cultura afro-brasileira no palco com as técnicas 
da dança contemporânea. Ela foi a primeira artista do 
período a tratar a realidade cultural local com seriedade. 
Ela transgrediu os limites do exotismo e folclore. Ao 
introduzir sua pesquisa criativa, ela começou a se 
concentrar nos cultos afro-brasileiros de posse do 
candomblé. Lia Robatto, lembrou que muitas vezes via 
Rudza observando as linhas melódicas dos tambores 
afro-brasileiros e participando das cerimonias do 
candomblé. Rudza foi a primeira coreógrafa na Bahia a 
incorporar conscientemente o simbolismo dos gestos do 
candomblé em suas obras. Ela também introduziu o 
berimbau (instrumento tradicional usado na capoeira no 
palco. Disponível em:<http://culture.pl/en/artist/yanka-
rudzka>. Acessado em: 23/10/2017. 

O legado de Aurelio Milloss sedimentou-se na formação 

dos jovens bailarinos do corpo de baile do Ballet IV 

Centenário, que sensibilizados com o universo técnico 

artístico da dança dedicaram as suas vidas à carreira. 

Segundo Navas, (1992), muitos bailarinos foram incorporados 

ao corpo de baile do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, 

outros aos ballets existentes em São Paulo, como: Ballet do 

Museu de Arte, fundado em 1955; Ballet do Teatro da Cultura 

Artística, fundado em 1957, Ballet Amigos da Dança, fundado 

em 1958 e o Ballet Experimental de São Paulo, fundado em 

1962. 

http://culture.pl/en/artist/yanka-rudzka
http://culture.pl/en/artist/yanka-rudzka
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Em 1968, o prefeito Faria Lima (1909-1969), fundou o 

Balé da cidade de São Paulo em função de acompanhar as 

companhias de óperas. Navas, (1992, p. 111), relata que, em 

1974, o meio teatral mobilizou um movimento para a mudança 

de repertório, descentralizando o balé clássico para 

programas de coreografias contemporâneas. 

Dentre os bailarinos do Ballet IV Centenário, destaca-se 

alguns que formaram escolas de peso na capital paulista, 

como o Ballet Stagium de Marika Gidali, figura 181, fundado 

em 1971, a Escola de Dança de Ruth Rachou, figura 182, 

criada em 1972 e o Balllet Ismael Guiser, figura 183, criado 

em 1978 pelo solista argentino, que ao perceber a falta de 

espaços de formação para a dança se estabeleceu no Brasil, 

onde também se tornou um célebre coreógrafo, assessorando 

instituições de peso como o Balé do Theatro Municipal do Rio 

de Janeiro e a Companhia de Dança Cisne Negro. Disponível 

em: < 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/imp

rensa/index.php?p=4311>. Acessado em: 23/10/2017. 

   

Figura 181 – Décio Otero e 

Marika Gidali 

Imagem Disponível em: 

<http://cultura.estadao.com.br/b

logs/divirta-se/dois-pra-la-dois-

pra- ca/>. Acessado em: 

23/10/17 

Figura 182 

Ruth Rachou 

Imagem disponível em:  

<http://wikidanca.net/wiki/index.

php/Ruth_Rachou>. Acessado 

em: 23/10/17 

Figura 183 

Ismael Guiser 

Imagem disponível em: 

<http://revistadadanca.c

om/arquivo/htm/173.htm

>. Acessado em: 

23/10/17 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/imprensa/index.php?p=4311
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/imprensa/index.php?p=4311
http://cultura.estadao.com.br/blogs/divirta-se/dois-pra-la-dois-pra-%20ca/
http://cultura.estadao.com.br/blogs/divirta-se/dois-pra-la-dois-pra-%20ca/
http://cultura.estadao.com.br/blogs/divirta-se/dois-pra-la-dois-pra-%20ca/
http://revistadadanca.com/arquivo/htm/173.htm
http://revistadadanca.com/arquivo/htm/173.htm
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As companhias estáveis conseguiram, sem dúvida, 
consolidar o que o Ballet do IV Centenário tentou e ficou 
tão amargurado por não ter conseguido, um trabalho 
consequente e contínuo, que procurasse motivar um 
público interessado, servindo de exemplo, base e 
estímulo às gerações futuras (NAVAS, 1992, p.117). 

 

 A trajetória vivida pelo Ballet IV Centenário está 

intrinsecamente ligada a questão do mecenato cultural. O seu 

patrono Ciccilio era sobrinho do Italiano Francisco Matarazzo, 

que chegou ao Brasil em 1881 como imigrante italiano, mas 

que em duas décadas fez uma fortuna incomparável. A renda 

da família era tão alta que só perdia no Brasil para o produto 

interno bruto do Estado de São Paulo. Em 1934, o 

conglomerado tinha 365 empresas e Ciccillo através do 

desmembramento das empresas, em 1935, conseguiu ficar 

independente se tornando o único proprietário da Metalúrgica 

Matarazzo Meltana. Quando criança, aos dez anos de idade 

sua família o enviou a Europa para estudar, ficando por lá até 

os vinte anos. Formou-se em engenharia pela Universidade 

de Liége- Bélgica e em solo europeu despertou o amor pelas 

artes e literatura. Na maturidade, vivendo em São Paulo na 

década de quarenta, aproximou-se de intelectuais e com esse 

círculo íntimo, que envolvia o crítico de arte Sergio Millet e o 

arquiteto Eduardo Kneese de Mello, começou a orquestrar 

planos de realização cultural.  

Em 1947, casa-se com Yolanda Penteado, sobrinha de 

Olívia Guedes Penteado, a principal “benfeitora” dos 

boicotados e perseguidas modernistas como Mário de 

Andrade. Além dos Penteado, nos anos vinte, outras 

abastadas famílias como os Prado e Freitas Valle, 

viabilizaram uma política “beneficente” aos artistas, tais 

famílias tinham influência junto a escolha dos bolsistas no 

Pensionato Artístico de São Paulo e deram apoio a realização 
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da Semana de Arte Moderna de 22 que se tornou um marco 

divisor na história da arte brasileira.  

 Segundo Cecília Prado, próximo à década de cinquenta, 

logo após a Segunda Grande Guerra Mundial, o Brasil 

possuía divisas para se investir em economia e cultura, mas 

diferentemente, desta política beneficente junto aos artistas 

os empresários da época integrados com o grande 

capitalismo internacional compreenderam a importância de se 

construir uma formação de consciência profissional, como 

também um mercado de escoamento da produção artística. 

Destacam–se neste contexto, Assis Chateaubriand, dono de 

uma grande rede de comunicações, criador do Masp em 

1947, e Ciccillo Matarazzo, que com a assessoria do 

empresário americano Nelson Rockefeller, presidente do 

Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA), funda em 

1948, o Museu de Arte Moderna de São Paulo e organiza, em 

1951, a primeira Bienal em São Paulo. Disponível em: < 

https://www.sescsp.org.br/online/artigo/compartilhar/5360_CI

CCILLO+O+GRANDE+MECENAS+PAULISTANO>. 

Acessado em 25/10/2017.  

De acordo com Maria Rita Galvão, neste período, o 

Estado dispõe de grande poder econômico, pois cria as 

condições de incentivo à produção do petróleo, energia 

elétrica, aço e “impõe-se como grande empresário, 

financiador ou mesmo sustentáculo de um plano político-

econômico” (REIS apud GALVÃO, 2005, p. 11). Frente a esta 

força estatal, a burguesia buscaria ganhar relevo no terreno 

das artes e cultura. De todo modo, é um período em que as 

divisas econômicas no país são altas de ambos os lados e, 

iniciativas e parcerias são realizadas como a própria 

organização dos festejos do IV Centenário. Ana Claúdia 

https://www.sescsp.org.br/online/artigo/compartilhar/5360_CICCILLO+O+GRANDE+MECENAS+PAULISTANO
https://www.sescsp.org.br/online/artigo/compartilhar/5360_CICCILLO+O+GRANDE+MECENAS+PAULISTANO
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 Barone, (2007), relata o convênio celebrado entre o governo 

estadual e municipal, firmado em 25/01/1952 que previa a 

divisão do orçamento dos festejos, em uma quantia 

estimulada de Cr$600.000.000,00, entre as duas instâncias 

de poder. 

Segundo Barone, Ciccillo, figura 184, como patrono das 

artes e presidente da Comissão dos festejos, suspendeu 

todas as suas atividades para dedicar-se única e 

exclusivamente à responsabilidade de seu novo cargo. 

Barone ressalta que Ciccillo, se esforçou para que o Parque  

 

Figura 184 – Francisco 

Matarazzo Sobrinho apresenta 

maquete do Parque Ibirapuera 

aos Membros da Comissão do IV 

Centenário da cidade de São 

Paulo. 

Fotografia de Álvaro Matias 

Imagem disponível em: 

<http://www.saopauloinfoco.com.

br/ciccillo-matarazzo/>. Acessado 

em 12/11/2017 

 

http://www.saopauloinfoco.com.br/ciccillo-matarazzo/
http://www.saopauloinfoco.com.br/ciccillo-matarazzo/
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Ibirapuera fosse um novo espaço público que propiciasse à 

massa urbana um programa de lazer e cultura, todavia, 

ressalta que:   

 

(...). Por trás da proposta de pavilhões permanentes havia 
o seu interesse pessoal em obter um novo edifício para 
sediar a Bienal de Artes de São Paulo, projeto que 
decolava naquele momento. Conseguindo sediar sua 
Bienal em edifício público, Ciccillo poderia institucionalizar 
definitivamente seu projeto, disseminando assim a arte 
moderna para o público de São Paulo (BARONE, 2007, p. 
92). 

A abertura dos festejos do IV Centenário da cidade de 

São Paulo em 25/01/1954, figura 185, foi realizada com a 

presença do Presidente Getúlio Vargas junto ao monumento 

dos fundadores da cidade no Pátio do Colégio. Duas missas 

foram programadas: uma solene missa inaugural foi realizada 

na Catedral da Sé, que após os seus quarenta anos de 

construção estava quase que concluída, e, outra missa 

campal, foi realizada em frente ao Pátio do Colégio com a 

presença de índios do Xingu trazidos pelo sertanista Orlando  

 

Figura 185 – Comemoração do IV 

Centenário no centro da cidade. 

Acervo: Iconografia 

Fonte: (TOLEDO, 2015, P.396) 
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Villas-Boas como referência à antiga aldeia indígena do 

planalto antes de qualquer presença colonizadora. Durante o 

dia de celebração houve desfile militar e mais à noite o desfile 

de banda e carros alegóricos. 

Ao carnaval, coube uma segunda rodada de festejos. 

Roberto Pompeu de Toledo, (2015), relata que a comissão 

dos festejos havia anunciado um grande desfile de carros 

alegóricos, alguns inclusive oriundos do Rio de Janeiro. Um 

plano que foi malogrado devido a presença de chuva e a falta 

de tratores para puxar os carros. O primeiro carro somente 

conseguiu desfilar às três da manhã na quarta-feira de cinzas. 

Segundo Toledo, o povo cansado de tanto esperar revoltou-

se jogando pedaços de pau e frutas nos carros, alguns deles 

foram destruídos e outros tiveram que recuar. A multidão se 

voltou contra a prefeitura e Jânio Quadros, logo a seguir, 

 

Figura 186 – Ciccillo (2ª a partir 

da esquerda) e o Presidente 

Juscelino Kubitschek diante de 

Guernica. 

Acervo: Arquivo Histórico Wanda 

Svevo / Fundação Bienal de São 

Paulo. 

Fonte: (TOLEDO, 2015, p. 398) 
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anunciou a demissão de Ciccillo da presidência da Comissão 

dos Festejos, alegando que o “o povo não é moleque” 

(TOLEDO, 2015, p.396).  

Antes disso, Ciccillo Matarazzo em novembro de 1953, 

abriu a segunda Bienal de São Paulo, no Parque do 

Ibirapuera ainda em obras. Todavia, a segunda Bienal é 

considerada entre as demais como a mais prodigiosa, pois 

entre os artistas presentes estavam nada menos que Paul 

Klee, Georges Braque, Marcel Duchamp, Oskar Kokoschka, 

Alexander Calder, Piet Mondrian, Constantin Brancuse, Henry 

Moore, Edward Munch e Rufino Tamoyo. Destaca-se que a 

obra Guernica de Picasso também foi exposta com a 

colaboração do MoMA, figura 186. Ciccillo também participou, 

em julho de 1954, da inauguração da iluminação do parque e 

da instalação do Pavilhão das Industrias.  

A inauguração do Parque Ibirapuera, em 21/08/1954, 

contou com a presença de Ciccillo junto às exposições das 

indústrias com a participação de 1200 empresas de 18 países 

diferentes. Entretanto, há um lado pouco conhecido deste 

empreendedor, Ciccillo Matarazzo também foi político e 

prefeito em Ubatuba, cidade litorânea do Estado de São 

Paulo, onde realizou um programa de alfabetização em 

massa com o método Paulo Freire em plena Ditadura Militar, 

que taxou o pedagogo de subversivo e que, após ser preso 

por setenta e dois dias, precisou se exilar do país até 1974.  

Justamente, Ciccillo, o bem-nascido e milionário, 

enquanto prefeito de Ubatuba, pode investir aos menos 

favorecidos da sociedade o bem mais precioso que tanto essa 

pátria os nega, a educação básica e o direito de uma 

cidadania. Curiosamente, inverte-se aqui o lema de “um 
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tostão por um milhão” tão propagado por Jânio Quadros, 

justamente este, que segundo o documentário produzido pela 

Câmera dos Deputados – Causas e consequências da 

renúncia de Jânio Quadros, analisa que: 

 

O que se seguiu à renúncia foram tempos turbulentos: 
ascensão de João Goulart ao poder, um presidente com 
forte apelo popular, mas com grande rejeição da classe 
média por sua inclinação socialista; instauração do 
parlamentarismo; volta ao presidencialismo; e finalmente 
o golpe militar de 1964, que enterrou a democracia 
brasileira por mais de vinte anos. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/tv/materia
s/EXPRESSAO-NACIONAL/201793-PROGRAMA-DISCUTE-
CAUSAS-E-CONSEQUENCIAS-DA-RENUNCIA-DE-JANIO-
QUADROS-(BL.1).html>. Acessado em 05/11/17. 

 Duas décadas também foi o tempo que o balé em São 

Paulo teve para se reerguer após a  dissolução da Companhia 

de Dança de São Paulo em 1955, pois somente nos anos 

setenta, a bailarina, Marika Gidali, teve folego para criar sua 

própria companhia - Ballet Stagium, uma das companhias 

mais bem-sucedidas do balé brasileiro, com reconhecimento 

internacional que traz em seu formato muito da experiência 

legada por Milloss e o tema da brasilidade como Kuarup, peça 

que aniversariou os seus quarenta anos de existência em 

recente temporada no teatro Municipal de São Paulo deste 

ano.  

 De acordo com a crítica e professora de dança Inês 

Bogéa, (2000), também na década de setenta outras 

companhias de peso incorporaram ao cenário brasileiro, 

como o Cisne Negro e o Grupo Corpo, que trabalha 

brasilidades em linguagem bem particular. Entre as décadas 

de 80-90 diversas vertentes da dança contemporânea 

assumem um forte aspecto interdisciplinar, articulando a 

dança com a literatura, artes plásticas, elementos da cultura  
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popular urbana, como o break dance, hip hop, lutas marciais, 

esportes e efeitos tecnológicos de imagem, luz e som. 

 

Ao contrário do que pode parecer à primeira vista (pela 
pressão dos movimentos e pulsões expressivos 
“brasileiros”), produzir arte para os novos grupos, vai 
significar cada vez mais, uma expansão dos limites do 
objeto e uma geração de obras mais complexas do ponto 
de vista conceitual. As apostas agora engajam momento 

 

Figura 187 – Rota, Companhia de Dança Deborah Colker (COLKER,2013) 
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que são criados alguns grupos que ganha m renome 
internacional, como a companhia Quasar, a Deborah 
Colker e a Lia Rodrigues (BOGÉA, 2000, p. 68). 

Particularmente, a coreógrafa e bailarina Deborah 

Colker tem afinidades com os artistas que essa pesquisa se 

concentra. Tal qual Heitor dos Prazeres, Deborah poder ser 

considerada uma carioquíssima da gema, adotando sua 

cidade natal como local de residência mesmo diante de suas 

contínuas turnês mundo afora. Assim como Lasar Segall, a 

bailarina também tem descendência judaica russa com seu 

legado de resistência, luta e disciplina.  

Com uma formação eclética que vai desde o balé 

clássico à dança contemporânea, à formação musical com o 

piano, à experiência esportiva como atleta da seleção 

brasileira de voleibol, às influências familiares junto a música, 

arquitetura e a fotografia, aos tempos pop de sua geração, a 

coreógrafa e bailarina construiu uma companhia de dança 

consagrada reconhecida pelo trabalho vigoroso, criativo e 

interdisciplinar, figura 187.  

Para Deborah Colker, a dança tem a capacidade de 

trazer todo o mundo para dentro dela e seus espetáculos 

criam diálogos, como:  A Casa, que trouxe a arquitetura; 4 x 

4, trouxe as artes plásticas; Nó, trouxe temas da condição 

humana, o desejo e, Tatyana, trouxe a literatura russa de 

Aleksander Puchkin (1799-1837), entre outros trabalhos. 

 Em 1994, estreou sua companhia no Theatro Municipal 

do Rio de Janeiro com o espetáculo Vulcão com apenas um 

pequeno patrocínio. Logo em sequência, autoridades 

municipais da Secretaria da Cultura a abordaram e admirados 

com a complexidade do espetáculo lhe perguntaram como ela 

conseguiu fazer aquilo, sua resposta foi direta: foi difícil! 
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Antes de ter o seu patrocínio com a Petrobrás, Deborah 

Colker fez empréstimo e ensaiou na Fundação Progreso 

(Jornal do Brasil, 31/08/1996). A matéria do caderno Ilustrada 

(Folha de São Paulo, 30/10/97), comenta que a coreógrafa se 

tornou nos últimos dois anos a campeã de bilheteria da dança 

brasileira. Deborah Colker, é reconhecida por atrair público 

jovem ao teatro para ver dança, seu público é heterogêneo, 

em termos de idade, profissões e classes sociais. 

Em 2001, com o espetáculo Mix, figura 188, a bailarina 

e coreógrafa venceu o prêmio Laurence Oliver, considerado o 

óscar do teatro londrino e, em 2007, tornou-se a primeira 

mulher a dirigir o Cirque du Soleil. E, recentemente, foi a 

 

Figura 188– Mix, Companhia de Dança Deborah Colker (COLKER,2013) 
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diretora de movimentos da abertura dos jogos olímpicos no 

Rio de janeiro.  

João Elias, empresário e produtor da Companhia 

Deborah Colker em entrevista disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=fjc8asw270U >, acessado 

em 06/11/2017, explica o quanto é fundamental os incentivos 

públicos e privados para se consolidar um trabalho 

profissional e notório. A companhia conta com cinquenta 

pessoas fixas, com bailarinos, técnicos de fisioterapia, 

cenografo e outros, contratados com carteira assinada, além 

de outros custos.  Mesmo com o sucesso de plateia, a 

bilheteria não chega a cobrir nem os gastos com a mídia. 

Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=omuw56tvP_o>. 

Acessado em; 06/11/2017. 

As companhias que realizam grandes espetáculos têm 

um grande caminho a percorrer desde da sala de ensaio até 

o palco. Um valor incalculável faz-se necessário, enquanto 

classe organizada, artistas conseguiram vitórias como a Lei 

Rouanet, porém muito ainda tem que ser feito para a dança 

se torna presente na educação e cultura de nosso país. 

Segundo Deborah Colker, no programa Roda Viva, TV 

Cultura, tal tarefa não se faz sem uma grande rede de ações 

que envolve desde os profissionais da dança quanto os 

investidores público e primado, e destaca:  “quando há 

incentivo, o mercado se aquece como um todo, aquece a 

dança, os coreógrafos, os grupos, os trabalhos e movimentam 

os investidores” Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=l70fDNsn_B4&t=4158s >. 

Acessado em: 06/11/2017. No mesmo documentário, o 

coreógrafo Sandro Borelli declara a grande luta que os 

https://www.youtube.com/watch?v=fjc8asw270U
https://www.youtube.com/watch?v=omuw56tvP_o
https://www.youtube.com/watch?v=l70fDNsn_B4&t=4158s
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artistas da dança realizaram durante anos em prol de uma 

política pública de fomento à dança na cidade de São Paulo, 

no que resultou em aprovação da Lei Municipal nº 14.071 de 

18/10/2005,  em anexo,  que em seu artigo primeiro institui o 

Programa Municipal de Fomento à dança para a cidade de 

São Paulo vinculado à Secretaria Municipal da Cultura, uma 

lei inédita no país que a classe artística de dança de São 

Paulo fez valer! 

O Corpo de Baile da Companhia de Dança da Cidade de 

São Paulo, figura 189, dirigido por seu Maítre Aurelio Millos, 

figura 190, do Ballet IV Centenário, seguramente, agradece e 

parabeniza!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 189 – Conjunto Coreográfico do Ballet do IV Centenário 

Álbum de Bailados 1954 – Theatro Municipal do Rio de Janeiro 

 

Figura 190 – Aurelio Milloss, 

junto ao público que aclama a 

apresentação do Ballet IV 

Centenário em quadra do 

Ginásio do Pacaembu, 1954 
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                                                      HEITOR DOS PRAZERES 

FOTOBIOGRAFIAS 

 

        LASAR SEGALL  
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     De família humilde, mas de veia artística - seu pai, 

Seu Eduardo, era clarinetista da Guarda Nacional, e 

sua mãe, Dona Celestina ou Ceci, era costureira.  

Dos aprendizados da vida, Heitor dos Prazeres 

(1898-1966), em sua própria casa, teve dois grandes 

mestres, de quem herdou a habilidade para a música 

e o traquejo para a construção de trajes, figurinos e 

componentes das escolas de samba como as 

fantasias, os estandartes e as bandeiras.  

      

 

 

 LASAR SEGALL  

Heitor dos Prazeres entre modelos 
Foto cedida por Heitor dos Prazeres 
Filho 

     Lasar Segall (1891-1957), nasceu em Vilma - 

Lituânia, em uma comunidade judia, em que seu pai era 

escriba de Torá, lei judaica contida nos livros do Antigo 

Testamento. 

     A aldeia natal sempre esteve gravada em sua 

memória pelos confluentes dos rios, montanhas, colinas 

e florestas densas. Rica em edifícios históricos, situada 

próxima da fronteira com a Alemanha e sob o domínio 

czarista russo.  

      Vilna, também é reconhecida como a “Jerusalém de 

Galuth”, todavia sofria assédios, eram comuns as 

invasões, as guerras, e os conflitos étnicos e populares. 

Família Segall - Vilna 
Museu Lasar Segall 
Foto do Acervo 

HEITOR DOS PRAZERES 
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     Heitor dos Prazeres tinha um jeito todo 

especial de ir e vir de lugar a lugar, levando sua 

música, suas rodas de samba e um dom 

particular em transpor barreiras sociais. 

Consta em sua biografia, que foi expulso dos 

três colégios que frequentou, interrompendo os 

estudos na quarta série. Heitor, também era 

afeito à capoeira e, em uma de suas andanças 

pela rua, chegou a ser preso por dois meses 

aos 13 anos de idade. 
Heitor dos Prazeres entre pastoras 
Fonte: foto cedida por Heitor dos Prazeres 
Filho 

 LASAR SEGALL  

     Lasar Segall desde cedo tinha inclinação para as artes 

visuais, o professor da Escola de Desenho, o pintor Mark 

Antokolski (1843-1902) reconheceu o seu talento e o 

incentivou a desenvolver os estudos. Em 1906, Lasar 

Segall com apenas15 anos de idade chegou a Berlin e 

ingressou, primeiramente, na Escolas de Artes Plásticas, 

sendo os estudos custeados com o apoio da comunidade 

judaica alemã. Por lhe faltar dois anos para realizar os 

exames de habilitação, o pintor Pankou alterou os seus 

documentos e, deste modo, em 1907, Lasar Segall 

ingressou na Academia de Belas Artes de Berlin.  

Lasar em Berlin 
Fonte: Museu Lasar Segall 
60 Fotografias do Acervo, 1991 

HEITOR DOS PRAZERES 
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Heitor dos Prazeres entre pastoras 
Fonte: foto cedida por Heitor dos Prazeres 
Filho 

     Heitor, muito hábil com o cavaquinho, criou 

um método revolucionário para o instrumento e 

se tornou um grande mestre do cavaquinho.  

     O primeiro a reconhecer o seu talento foi 

Hilário Jovino, que lhe ofereceu seu primeiro 

instrumento. Todavia, na época, tornar-se 

sambista era algo de forte recriminação, em sua 

própria casa Heitor sofria repreensões de sua 

mãe, no que resultava em suas constantes 

fugas.    

       Em Berlim, juntou-se ao grupo as Secessões 

de Max Liebermann (1847-1935) e Louis Corinth 

(1858-1925), que apregoava o rompimento com o 

naturalismo e toda a herança acadêmica. Segall, 

com sua personalidade inquietante, sentia falta de 

um campo revolucionário nas artes em Berlin e, 

em 1910, seguiu para Dresden, onde ingressou na 

Academia de Belas Artes já na categoria de 

“Meisterschueler”, ou seja, como “aluno-mestre”, o 

que lhe reservava o direito de ter um ateliê. 

 LASAR SEGALL  

Lasar em Berlin 
Fonte: Museu Lasar Segall 
60 Fotografias do Acervo, 1991 

HEITOR DOS PRAZERES 
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 LASAR SEGALL  

Cena de rua no bairro do Estácio, início do século XX 
(NETO, 2017, p. 226) 

     As “casas das tias” eram para 

Heitor dos Prazeres uma outra grande 

fonte de formação, principalmente, a 

casa de Tia Ciatá. 

     No Rio de Janeiro, a Tia Ciatá, 

tornou-se o epicentro da comunidade 

baiana, em virtude de sua atuação 

religiosa e de sua participação como 

anfitriã de festas animadas. 

Lasar com colegas da Academia de 
Dresden em uma das excursões de 
pintura ao ar livre -  1911 
Fotografia do Acervo Museu Lasar 
Segall 

     Lasar Segall, também se aproximou de Otto Dix 

(1891-1969), do movimento “Nova- Objetividade”, 

que criticava a ordem burguesa vigente por meio de 

recursos compositivos que denunciavam as 

mazelas da sociedade.  

       Em Dresden, Lasar Segall retratou bem a 

linguagem expressionista, de forma aguda e crítica 

em seus trabalhos gráficos que expressam o 

desemparo da condição e da existência humana 

sem desprovê-la de sua força interna. 

      No período da Primeira Guerra Mundial (1914-

1918), Segall ficou isolado em um campo de exílio 

para emigrantes russos da Alemanhã em Meissen. 

HEITOR DOS PRAZERES 
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Heitor dos Prazeres com a Embaixada do 
Morro, ao centro Francisco Alves 
Fonte: foto cedida por Heitor dos  
Prazeres Filho 

     Heitor dos Prazeres pertenceu a uma 

geração de sambistas anterior à formação das 

escolas de samba e com os seus 

contemporâneos, juntos, protagonizaram a 

ambiência necessária para que se criasse as 

primeiras escolas de samba. Em 1928, a 

participação de Heitor dos Prazeres foi 

especial para a criação da União do Estácio e 

das escolas de samba Portela e Estação 

Mangueira.  

     Segall também tem a influência cubista de 

construção da imagem em linhas e planos, 

observa-se o caráter deformador das figuras e 

paisagens seguindo jogos de triângulo e 

desproporção, o que reforça o quanto Segall 

estava inteirado das vanguardas da época 

como da influência cubista francesa. 

Lasar Segall, Aldeia russa. Litografia 

sobre papel. Acervo do Museu Lasar 

Segall – Ibram / MinC 

 LASAR SEGALL  

HEITOR DOS PRAZERES 
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 LASAR SEGALL  

     Deixou a Alemanha com sua esposa 

Margaret com passaporte destinado a 

emigrantes russos sem direito a retornar 

a Alemanha. No Brasil, logo foi 

absorvido pela sociedade como 

representante das vanguardas e passou 

a frequentar a Vila Kyrial, famosa casa 

que sediava saraus do Senador Freitas 

Valle (1870-1958), político que já havia 

lhe propiciado uma exposição em 1913, 

em sua primeira visita ao Brasil.  

Lasar com Margareth  
Museu Lasar Segall 
Fotografia do Acervo 

Heitor dos Prazeres F 
Foto cedida por Heitor dos  
Prazeres Filho 

     O samba mais antigo costumava ser realizado 

com muita improvisação, gradativamente, os 

artistas populares foram incorporados ao mercado 

da indústria cultural e a autoria passou a ser uma 

questão importante. Heitor dos Prazeres, chegou a 

ter uma séria rixa com Sinhô que se apropriou de 

alguns estribilhos e sambas seus que já eram 

cantados pelo povo, muito malandramente, Sinhô 

alegou: “samba é como passarinho: é de quem 

pegar”.  

HEITOR DOS PRAZERES 
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     Heitor dos Prazeres também teve 

uma forte atuação em programas de 

rádio entre 1937 e 1946. Heitor dos 

Prazeres trabalhou na rádio do Rio de 

Janeiro como músico e radialista e 

também ingressou na Fundação da 

Rádio Nacional, em que compôs o 

elenco dos artistas da emissora.   

Heitor dos Prazeres em Programa na Rádio 
Nacional 
Foto cedida por Heitor dos Prazeres Filho 

 LASAR SEGALL  

     Em 1924, Segall divorcia-se de 

Margaret, que retorna à Alemanha e, no 

ano seguinte, casa-se com Jenny Klabin 

de família abastada, o que lhe propiciou a 

liberdade de desenvolver sua obra sem ter 

que vender seus trabalhos. Nesta primeira 

década, Segall teve forte aproximação 

com Mário de Andrade e toda a elite da 

sociedade que via na arte moderna uma 

forma de impulsionar a localidade.  

Lasar com Jenny e Maurício 
Museu Lasar Segall 
Fotografia do Acervo 

HEITOR DOS PRAZERES 
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      Heitor dos Prazeres tem como autoria cerca de 300 

composições, interpretadas por grandes cantores da época 

como Francisco Alves, Orlando Silva, Aracy de Almeida, Noel 

Rosa e vários outros da atualidade como Martinho da Vila e 

Zeca Pagodinho.  

    Uma de suas célebres músicas é Pierrô Apaixonado, 

realizada em parceria com Noel Rosa. Em 1927, a canção A 

tristeza me persegue venceu o concurso de samba na casa 

de José Espinguela, organizador de concursos entre os 

sambistas. Em 1929, com sua canção Não Adianta Chorar, a 

Portela venceu o concurso entre as agremiações de escola 

de samba e com a música Mulher de Malandro venceu o 

primeiro lugar no carnaval de 1932.  

Heitor e Adalgisa Colombo 
encenando Pierrô 
Apaixonado no Copacabana 
Palace 
Fonte: LIRIO, 2003, p. 95. 

 LASAR SEGALL  

     A linguagem de Segall recebia influência de sua vida 

em solo brasileiro, traduzida em maior vivacidade das 

cores, com presença de cores como o azul, vermelho, 

branco e várias graduações do verde. Os temas 

voltaram-se a realidade do negro e miseráveis da 

sociedade como as prostitutas do mangue carioca, as 

linhas foram se arredondando, o que traduz a sensação 

de acolhimento, O próprio Segall se retratou mais de 

uma vez com a pele escura, assumindo declaradamente 

sua identificação com o elemento negro. 

 

Meninos, cerca de 1925 
Museu Lasar Segall 
Fotografia do Acervo 

HEITOR DOS PRAZERES 
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    O legado musical de Heitor dos Prazeres 

é inestimável e a sua versatilidade advinda 

do meio cultural ao qual foi formado o 

transformou em um artista versátil e com 

várias incursões artísticas como a 

confecção de seus figurinos para os seus 

shows, a realização de seus cenários e 

coreografias. Após a morte de sua esposa, 

Heitor iniciou uma ampla imersão na 

pintura aos 39 anos. 

Heitor dos Prazeres 
Acervo do Instituto Moreira Salles do Rio de Janeiro 

 LASAR SEGALL  

     Numa espécie de cultura dos salões de 

artes plásticas, os artistas debatiam e 

promoviam a arte moderna. Duas sociedades 

foram criadas em 1932 com esse ideário de 

fomento a Arte Moderna, a Sociedade Pró-

Arte Moderna, a SPAM liderada por Segall e o 

Clube de Artistas Modernos - CAM de Flávio 

de Carvalho. O grupo da SPAM queria um 

espaço distinto à arte, sem misturar vida 

boêmia e privada com a pública. Já a CAM 

portava uma irreverência própria do seu líder.  

Aspecto da festa de comemoração da fundação da 
SPAM, em casa de Chintia Ulmann, 31/12/1931 
Museu Lasar Segall 
Fotografia do Acervo 

HEITOR DOS PRAZERES 
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    Sempre atuante, Heitor dos Prazeres também 

levava a sério a importância do contínuo 

aprendizado, pois considerava que o melhor meio 

para se aperfeiçoar era a criação, uma vez que 

ela oferece novas experiências e senso de 

segurança. Em 1944, participou da Exposição de 

Arte Moderna em Belo Horizonte, organizada pelo 

pintor Guignard e, com sua obra Moenda, venceu 

o prêmio de terceiro lugar na I Bienal Internacional 

de São Paulo em 1951. 

Heitor dos Prazeres na entrega do 3º 
Prêmio de pintura na I Bienal de Arte 
de São Paulo 
Fonte: LIRIO, 2003, p. 133. 

 LASAR SEGALL  

O Circo, painel de decoração do Baile de 
carnaval na Cidade da SPAM, 1933. Lasar 
Segall aparece refletido no espelho, na base 
do painel. Museu Lasar Segall 

     Nos carnavais da SPAM, por outro lado, 

imprimiu o ideário “bauhausiano” de organizar 

o evento como um verdadeiro exercício 

estético e pedagógico em que todos os 

detalhes eram tratados dentro deste espírito, o 

que resultou em comentários do tipo que tais 

carnavais desassemelhavam com algo de 

brasileiro. 

HEITOR DOS PRAZERES 



243 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Heitor dos Prazeres era um estilista 

nato. Confeccionava a sua própria 

roupa e, em seu ateliê, produzia os 

figurinos de todos os seus shows. 

    Com grandes nomes da arte 

nacional, como Burle Marx e Iberê 

Camargo, também foi convidado a criar 

estampa par os tecidos da Rhodia, na 

coleção de 1963/64. 
Heitor dos Prazeres vestindo camisa com sua estampa 
criada para Rhodia 
Foto cedida por Heitor dos Prazeres Filho 

 LASAR SEGALL  

     Segall volta a explorar outros tons 

em temas de sua poética como a 

maternidade, observa-se uma poética 

etérea, mais delicada, em que as cores 

quentes sofrem rebaixamento com a 

presença do branco. 

     Lasar Segall retorna a pintar 

temáticas existenciais como o Navio de 

Emigrantes e Pogrom e também realiza 

a polêmica exposição Mangue em 

1943 no Museu Nacional de Belas 

Artes do Rio de Janeiro. 

Cartão postal, 1930. Emigrantes. 
Acervo do Museu Lasar Segall  

HEITOR DOS PRAZERES 
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    Enquanto artista conquistou o mercado, 

inclusive, a sua tela Festa de São João foi 

adquirida pela princesa Elisabeth, quando 

Heitor dos Prazeres em 1946, participou de 

mostra em homenagem à Real Força 

Britânica em Londres. 

     Heitor dos Prazeres foi convidado a 

realizar a cenografia do Ballet IV Centenário 

junto a outros expoentes da cultura brasileira 

como Lasar Segall e Portinari. Heitor dos Prazeres em estudo para o Balé 
IV Centenário  
Foto cedida por Heitor dos Prazeres Filho 

     Em período posterior, Segall liberta-se dos 

temas do destino humano, sem, contudo, 

perder sua densidade, que resulta no uso de 

cores surdas (ocres, terras), todavia um 

lirismo ganha acento acompanhado de 

movimento, como se observa nos retratos de 

Lucy. Lasar Segall também descobre as 

paisagens bucólicas de Campos de Jordão, 

observa-se um refinamento em seu processo 

em que os elementos sofrem grande 

simplificação pelo efeito lírico e não 

intelectual. 

Lasar Segall pintando “Navio Emigrantes”, 1940 
Fotografia de Hildegard Rosenthal 
Museu Lasar Segall 
Fotografia do Acervo 

 LASAR SEGALL  
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Heitor dos Prazeres cumprimentando o presidente 
do Senegal 
Foto cedida por Heitor dos Prazeres Filho 

     Heitor dos Prazeres também foi 

convidado pelo Itamarati a representar a arte 

brasileira na 1ª Exposição de Arte Negra da 

República do Senegal, entre os artistas 

presentes a comitiva contava também com 

Silvinho da Portela e Clementina de Jesus 

     A mostra que aconteceu em Dacar em 

abril de 1966 e desta experiência ficou sua 

obra inacabada Feira de Dacar.  

     Em sua última fase, Segall volta aos 

temas da floresta, da favela e da vida dos 

errantes - expressa por seu trabalho intitulado 

Erradias, tema ligado a prostituição. 

      Pode-se definir Segall como um artista 

construtor e integrador, sempre em evolução, 

num permanente exercício de mutação que o 

faz ser, como bem disse o crítico Paulo 

Machado, um autêntico revolucionário. 

Segall, assim tirou lições do encontro com a 

alteridade e incorporou em si o outro que ele 

se relacionava face a face.  

Lasar Segall e sua obra em mármore branco 
“Cabeça de Jenny” (1936) 
Fotografia de Sascha Harnisch, 1952. 
Museu Lasar Segall 
Fotografia do Acervo 

 LASAR SEGALL  

HEITOR DOS PRAZERES 
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Considerações Finais 

 

Após a conclusão dos trabalhos, observa-se que a 

pesquisa foi fortemente permeada por uma experiência 

profissional anterior de projetos de parceria entre instituições 

do campo da Cultura e da Saúde, que englobava três 

instituições culturais, a saber: Museu Lasar Segall, Museu 

Afro Brasil e Museu de Arte Contemporânea da Universidade 

de São Paulo e instituições de atenção à saúde mental da 

região sudeste da cidade de São Paulo. A experiência foi 

centrada pelo processo de mediação cultural das áreas 

educativas dos respectivos museus e me instrumentalizou a 

realizar os presentes diálogos culturais desta pesquisa, uma 

vez que aprendi com esses profissionais a contextualizar a 

arte disponível nos acervos com o contexto sociocultural da 

época e suas respectivas contribuições com questões que a 

contemporaneidade enfrenta como, por exemplo, os 

processos de identidade e alteridade, tão necessário para a 

era global. Deste modo, através das articulações entre as 

produções artísticas e os contextos sociais envolvidos, a 

pesquisa entrelaçou diálogos culturais que expressam 

aspectos singulares do contexto sociocultural brasileiro e a 

complexidade de contextos assimétricos que a sociedade 

brasileira processa em sua diversidade de aprendizagens, de 

lugares e modos de vida.   

Heitor dos Prazeres e Lasar Segall são pertencentes a 

ethos distintos, um brasileiro afrodescendente, o outro, um 

europeu eslavo de origem judaica, ambos, tinham o que dizer 

a esse mundo que procura colonizar o homem em quase 

todas as esferas da vida. 
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 Resistentes a essa força homogeneizadora, os dois 

artistas, não por um simples ato de rebeldia, mas sim pela 

força viva e digna de pertencimento, expressaram em suas 

múltiplas linguagens a diversidade que cabe no humano.   

A força propulsora da obra de Lasar Segall sempre foi o 

significado mais profundo do sentimento humano. Mario de 

Andrade expressou que graças a Lasar Segall nos “tornamos 

a encontrar nossa ingenuidade”. Vera D´ Horta, destacou a 

grande contribuição do jovem artista expressionista que ao se 

instalar em novas terras soube transpor a “síntese emotiva” 

para a realidade brasileira, e destaca: 

 

A essa elite de São Paulo, pois, eivada da lição cubista e 
um pouco da futurista também, Lasar Segall vinha opor o 
exemplo importante da sua evolução de artista sempre em 
busca do essencial expressivo. Foi esse um benefício 
enorme que pela presença constante de Segall alargou a 
visão de nossa elite e dos nossos artistas. Não seria muito 
exagerado afirmar que graças a Lasar Segall que muitos 
entre nós, latinos, tornamos a encontrar a nossa 
ingenuidade (BECCARI, 1984, p. 82). 

 De acordo com Vera D’Horta, a “síntese emotiva” de 

Lasar Segall contribuiu para que o Brasil se livrasse de certo 

diletantismo pessimista, de arte pela arte em estilo 

requintado. As vanguardas alemãs, diferentemente do 

sistema analítico do cubismo, viram na arte primitiva um 

mundo de significados expressivos e se aproximaram desta 

cultura pela busca do homem puro, primitivo e incólume às 

influências alienígenas.  

 Em 1923, quando Lasar Segall chegou ao Brasil o 

movimento modernista estava em plena efervescência, Mario 

de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita 

Malfatti e tantos outros estavam voltados a cultura nativa e a 

compreensão da brasilidade. 
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Oswald de Andrade desenvolveu a teoria antropofágica, 

de apropriação do alheio como uma forma de assimilação 

criativa. Deglutiu culturas diametralmente opostas, no “índio 

mitológico” buscou aspectos de uma pureza e ingenuidade de 

uma era primordial, sem descartar, contudo, a civilização 

europeia que no seu entender deveria ser superada, 

principalmente, no que diz respeito às rígidas regras do plano 

social e psicológico. O teor revolucionário de Oswald de 

Andrade está implícito na quebra de hierarquias culturais, 

uma vez que a sua teoria articula contextos contrastantes em 

uma obra que é polissêmica.  

 Com os Estudos Culturais, a teoria de Raymond 

Williams sobre a cultura comum, ao vincular experiência e 

cultura, compreende a cultura como um conjunto de práticas 

humanas, que devem ser analisadas compreendendo o todo 

da sociedade, Raymond Williams também põe por terra 

qualquer tentativa de sobreposição de valores de uma cultura 

em relação às outras. 

 Heitor dos Prazeres, carioca, sambista, pintor, 

figurinista, assim como Segall dispunha de várias linguagens 

para expressar o seu lugar, o seu mundo e as suas raízes.  

Afrodescendente, legou de seus ancestrais o ritmo, a 

religiosidade sincrética e os ranchos carnavalescos. Também 

retratava em suas obras até mesmo as perseguições policiais, 

aos capoeirista e boêmios 

Em uma época, em que intelectuais brasileiros se 

voltaram para a cultura primitiva, Heitor dos Prazeres era 

considerado o próprio autêntico. A sua pintura não se 

amaneirou, o que lhe conferiu o terceiro prêmio de pintura 

brasileira na I Bienal de São Paulo, a partir daí, além da 
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notoriedade da música, Heitor dos Prazeres passou a 

pertencer ao rol dos grandes artistas plásticos e a ser 

admirado por muitos intelectuais de renome, como Jorge 

Amado e Carlos Drummond de Andrade. 

 Heitor dos Prazeres produziu como nunca para atender 

aos incessantes pedidos que chegavam do mercado, em seu 

ateliê comunitário, Heitor criava oportunidades a muitos que 

não tinham emprego ou queriam dar um novo rumo as suas 

vidas. Lá sempre tinha algo por fazer ou aprender. 

Caprichoso, estilista, elegante, todos os detalhes eram 

cuidadosamente planejados desde a confecção de roupas e 

os instrumentos musicais. Heitor também se tornou um 

grande mestre do cavaquinho com um método autoral.  

Prazeres chegou a manifestar que não trocava seu ateliê 

da Praça Onze por nenhum outro lá da Zona Sul. A Praça 

Onze era o local de suas memórias e recordações, do Tio 

Jovino, da Tia Ciatá e de tudo o que viveu por lá.   

Contemporâneo a Segall, também foi retratado por 

fotógrafos renomados como Moskovics.  Heitor dos Prazeres 

interagia com a sociedade e fez com que esta apreciasse 

saborosamente a cultura afro-brasileira em seus carnavais, 

nas canções que chegavam às casas pela programação das 

rádios, na formação das primeiras escolas de samba junto a 

seus companheiros da velha guarda, como Cartola, Noel 

Rosa, Ismael Silva, Donga, entre outros. 

 Segall, por sua vez, com alma revolucionária, nunca se 

domesticou, seguiu sempre o mais verdadeiro, o mais 

essencial do seu íntimo, ultrapassou as questões humanas, 

e, tornou-se cada vez mais lírico. A sua obra revela as suas 

profundas inquietações expressadas em suas mutações 
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plásticas; os autorretratos expressam o olhar de si mesmo 

presente no encontro com o outro, viu-se no negro brasileiro 

e com ele se identificou; representou a miséria humana das 

mulheres do Mangue carioca; a guerra; o holocausto; os 

pogroms, também liderou, carnavais utópicos na SPAM. 

Indignou-se com os reacionários e fascistas, afastou-se, 

silenciou-se, e, recolhido, encontrou mais poesia e abstração 

nas paisagens bucólicas, e, em todos os sentidos, 

materialmente, poeticamente e simbolicamente, incorporou a 

própria terra em seus trabalhos. 

 Heitor dos Prazeres e Lazer Segall, também foram 

figurinistas e cenógrafos no Ballet IV Centenário da cidade de 

São Paulo junto a outros expoentes da arte brasileira. O 

empresário Francisco Matarazzo, o Ciccillo, idealizou a 

criação de uma grande companhia de dança aos moldes do 

Ballet Russes para consagrar a pujança de São Paulo, com 

destaque para a cultura. O projeto ambicioso e glamoroso, 

exigiu que milhões de cruzeiros fossem investidos, entretanto, 

não se vislumbrou que com a troca de poder na gestão pública 

da cidade tudo aquilo que foi planejado com o que se havia 

de mais sofisticado fosse alvo de total desprezo e que levasse 

a companhia recém-criada a viver uma verdadeira saga de 

sobrevivência até a sua derradeira morte prematura.  

  A trajetória do Ballet IV Centenário nos revela as “forças 

ocultas” presentes na política brasileira e a manipulação dos 

recursos públicos conforme os interesses espúrios de certos 

políticos.  Os mais afetados, no caso, a classe artística com 

todo o investimento de vida em prol da arte e o próprio público 

também estigmatizado por seu “desinteresse” em cultura. Um 

preconceito que a própria história cultural brasileira provou ser 

o contrário. Apesar das investidas de retrocesso, a dança a 
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brasileira contemporânea é vigorosa, premiada e reconhecida 

internacionalmente e um heterogêneo público está cada vez 

mais presente e interessado em seus espetáculos. 

 O legado do Ballet IV Centenário está aí presente, 

companhias estáveis, poucas ainda, já marcam uma história 

de mais de vinte anos. Há muito a ser feito e a classe artística 

sofre muito com a falta de uma política pública efetiva. Ainda 

hoje é necessária muita luta para que políticas públicas sejam 

garantidas como, por exemplo, a recente conquista do 

Programa de Fomento a Dança na cidade de São Paulo.  

 Heitor dos Prazeres e Lasar Segall, viveram para a arte.  

Ambos, sintetizaram em suas obras todo um contexto 

sociocultural de formação que foi preservado além de 

realizarem novas sínteses com a alteridade. Dentro de uma 

vasta produção dos artistas, esta pesquisa realizou alguns 

recortes, especialmente, obras que elucidam diálogos 

culturais de diferentes contextos da sociedade que os artistas 

faziam parte e que contribuíram com seus legados. Conforme 

palavras que melhor os designam, criaram uma produção 

autêntica e verdadeira. Incessantemente, produziram de 

forma criativa, refinada e contagiante com o material que 

recolheram de suas próprias vivências. Ultrapassaram as 

vicissitudes e não escolheram fazer outros caminhos em suas 

vidas senão os da arte.  

 A pesquisa procurou desenvolver os diálogos culturais 

pelos caminhos da arte de ambos os artistas e, a todo tempo, 

valorizou os contextos socioculturais através de importantes 

fontes de pesquisa. Diante de um mestrado interdisciplinar, a 

pesquisa se pautou na articulação dos conhecimentos da Arte 

e da História da Cultura por meio de diversas linguagens 
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artísticas como a literatura, fotografia, poesia, artes visuais e 

temas como teatro e dança. Por se tratar de diálogos, a 

pesquisa revelou-se incessante e aberta, abrindo caminhos 

para novas investigações, como a do Ballet do IV Centenário, 

que merece uma pesquisa à parte.  

Entretanto, concluo o trabalho com palavras de Heitor 

dos Prazeres e Lasar Segall, com quem pude aprender e 

ampliar os conhecimentos de um Brasil heterônimo, rico e 

criativo, mas que ainda carrega a imensa tarefa de ser uma 

nação mais justa e democrática. 

Lasar Segall, revelou, assim: “tinha somente a convicção 

de estar enamorado por esse país e que a dedicação que eu 

lhe devotava, era por demais profunda e violenta para ser 

superficial” e, lá no íntimo, Heitor dos Prazeres, sabia bem o 

que era afirmar: “ Eu sou carioca, boêmio e sambista. Meu 

sangue é de artista e não posso negar. Nasci na Praça Onze, 

sou carioca da gema” 
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Apêndice 

 

Entrevista com Heitor dos Prazeres Filho, em sua 

residência na cidade do Rio de Janeiro em 25/10/2017, 

transcrição conforme o original 

 

Olga: O que você poderia abordar sobre o processo criativo e 

a dinâmica do ateliê de seu pai? 

H. F.: Bom, o ateliê do pai ficava no Rio antigo, na Cidade 

Nova, na praça Onze, na extinta rua General Pedra, que hoje 

passa o viaduto do Sambódromo, lá naquela área, e lá 

funcionava como uma oficina de arte, onde lá a gente criava 

todas as situações de show, de cenários, instrumentos 

musicais, roupas. Então, papai era assim uma pessoa que 

recrutava, então via pessoas em dificuldades, saindo sei lá, 

da cadeia, qualquer coisa, então ali ele consegue emprego, 

não sei o que, traz ele aqui, aprender a tocar um instrumento, 

de instrumento de percussão, a trabalhar no show, ajudar a 

esticar a tela, a fazer os ornamentos, as cartolas, os 

instrumentos de coisa, então, como também as pastoras, 

muitos saiam também desta situação ou da vida fácil, então 

sei lá,  ali era muito perto do baixo meretriz, ali do Mangue, 

onde tinha a famosa zona do baixo meretriz e às vezes saiam 

de lá queriam outra vida, e os amigos e tal, os namorados, aí 

arrumavam iam pra lá, também aprender a cozinhar, lá tinha 

a cozinha, e tudo, faziam a comida, aprendiam a fazer a 

feijoada, sempre tinha uma comilança lá quando tinha festa, 

também eventos de shows, e costuravam, que ele também 
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gostava de costurar, ele mesmo desenhava seus próprios 

figurinos de shows, a sua roupa própria dele, os ternos, 

sapatos, ele era um estilista nato. Então, funcionava assim o 

ateliê, tinha às vezes que tinha quase trinta pessoas 

trabalhando lá. 

Olga: Mas as pessoas, tinha um horário que abria e fechava? 

H.F.: É tinha de manhã, a turma, era funcionava, pela manhã 

oito horas, muitos, muitos até ficavam, quando não tinha lugar 

para ficar, ficavam, porque era uma casa, a casa antiga do 

banqueiro de bicho da banca, que era uma casa, um palacete 

enorme e era dividido em quartos, que chamavam na época 

de casa de cômodo, chamavam na época cabeça de porco e 

tal, e ele tinha várias salas lá, do ateliê e várias salas para 

ensaio e tudo. O pessoal que morava ali também não tinha 

trabalho, e trabalhava ali com ele, as meninas, e rapazes 

também ajudavam, então funcionava assim como uma oficina 

de arte ali. Ele recuperava muitas pessoas, e outros também 

não davam certo, entravam e depois saiam, voltavam lá para 

vidinha deles, mas a maioria continuou, se formaram, e 

continuaram de ajudante de Heitor dos Prazeres, não só para 

encher tela. 

Olga: Mas tinha assim algo formal, carteira registrada? 

H.F.: Não, porque naquela época lugar nenhum. Risos, 

década de cinquenta, tal, quando ele começou a ficar mais 

famoso, tinha o salário que era do show, fazia shows e vendia 

quadros para sustentar essa gente toda, esse sistema aí, né, 

de família, aquilo se estendia como os gastos de uma família, 

era uma outra família dele, fazia aquela oficina de arte para 

sustentar todo aquele esquema, o pintor às vezes sustentava 

o músico, às vezes o músico sustentava o pintor, e com esse 
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movimento todo, onde que nem conta mais ou menos o 

documentário que o Antonio Carlos Fontoura, fez sobre ele, 

ali saíram várias fotografias, várias imagens de imprensa, 

rádio, TV, filmes, dali contando essa vida, essa fase de Heitor 

dos Prazeres fez com o ateliê, né. E saindo ônibus para as 

excursões ali da rua, tal, da turma toda, para o show descendo 

todo mundo já saia fantasiado, as baianas, o grupo todo e tal, 

então funciona assim o ateliê do velho Heitor, era uma oficina 

de arte mesmo, que formava pessoas e recuperava as 

pessoas para um trabalho, dali saíram muitos músicos, muitas 

cantantes, outras foram trabalhar. 

Olga: Clementina de Jesus? 

H.F.: Não, Clementina Jesus já é outra fase, ela trabalhou, 

cantava as músicas dos compositores de época como Paulo 

da Portela e Heitor dos Prazeres, porque ela tinha uma voz 

muito possante, então ela cantava nas reuniões de roda de 

samba as músicas, que tinha uma voz muito boa e quando 

eles levavam ela para cantar tinha que ter todo o cuidado, 

porque os pais, tinha que entregar na casa, direitinho e tal, 

aquele lance já é uma outra fase do músico, né. Não do Heitor 

pintor, isso aí é década de vinte e trinta, antes dele começar 

a pintar, que tinha esse relacionamento com a Clementina e 

outros pastoras de época que viajaram. 

Olga: Para África? 

H.F.: Não, pra África foi mais para cá, estou dizendo, 

requisitando as coristas, da embaixada do samba carioca, na 

década de 30, que foram viajar pra São Paulo e depois foram 

para Montevidéu e, tal, esse lance todo, aquela história do Vila 

Lobos, do Davi. E tal, então o ateliê era isso assim, funcionava 

desta forma e ele quando ficou depois da Bienal e outras 
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exposições ficou muito famoso nas pinturas, era muito 

exigido, o pessoal pedia, aquele quadro que tem esse morro, 

aquele quadro que tem criança e tal, e repetia, então ele 

desenhava, ele desenhava todos os quadros dele no papel e 

passava pra aquele tipo de papel manteiga, papel 

transparente, desenhava ali e não usava nem carbono, 

carbono veio depois, mimeografo e tudo, às vezes ele usava 

carbono, mas ele rabiscava mesmo com lápis atrás do 

desenho pra assim poder decalcar na tela, aí saia aquele 

decalque fraco e como ele colocava a turma toda pra decalcar 

os desenhos na tela, aí ele separava as tintas, botava as 

crianças e o pessoal que tinha menos ocupação pra pegar 

chapinhas, catar chapinhas, de refrigerante, de cerveja e  tirar 

as cortiças, ele misturar as cores, a paleta dele era as 

chapinhas, aí ele punha a gente pra mexer com palitinho de 

fósforo, de dente, ficava mexendo até misturar as cores, e 

botava aquele monte de chapinha colorida, ele tingia as 

pinceladas, essa figura é amarela, essa figura é verde, com 

as cores assim, botava assim, e as pessoas e os ajudantes 

iam pegando aquelas figuras com as cores marcadas e ia 

enchendo as figuras pra poder produzir. 

Olga: Depois ele desenvolveu, tipo umas máscaras também? 

H.F.: Não, não era máscara era isso aí, ele decalcava os 

desenhos dele na tela, do papel manteiga, do papel manteiga 

para tela, não tinha máscaras. Era o desenho, por isso saia o 

desenho certo, e alguns, depois com o tempo alguns que 

tinham habilidade, pra pintura e tal, como o Asdrúbal,  Roberto 

Osvaldo, já pegavam o traço dele e aí já desvirtuavam 

daquele desenho decalcado eles tinham uma caligrafia 

pictórica própria, começavam a copiar os quadros dele, e 

depois o negócio da pressa, e não deu pra decalcar, faça 
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assim, então, tá bom, está bem próximo, vamos andar pra 

frente, tal e nisso aí causou depois que ele faleceu alguns 

destes ajudantes que se tornaram pintores, aí depois quando 

ele entrou, ficou doente no hospital e tal, eles faziam e 

levavam para ele assinar, e coisa, e depois que ele faleceu, 

algum destes, uns dois ou três, não vou nem citar nomes, 

porque uns até faleceram, também, mas andou após morte 

fazendo isso, aí eu tive entrar e tal, foi uma confusão danada, 

pra evitar esse lance, mas isso se propagou, então como 

vários outros artistas do mundo da pintura. 

Olga: Mas eles assinavam com o nome dele ou de seu pai? 

H.F.: Assinavam, que nem fazem com todos os pintores, 

desde que a arte é arte que acontece isso. 

Olga: Mas eles assumiram como autoria deles? 

H.F.: Não, muitos tinham a pintura dele, tinha obra dele, mas 

como papai disse: uma hora, ninguém pode passar fome nem 

deixar a família passar fome, na hora do sufoco vocês pode 

usar, ele fez a forma de assinatura, aquela forma de assinar, 

eles começaram, uns se entusiasmaram e derramaram no 

mercado que nem outros pintores, também como outros 

ajudantes Di está para Di Cavalcanti, de Portinari está para 

Portinari e dos outros mestres da pintura, né. Então, isso 

sempre aconteceu no mercado de arte, destes paralelos, 

destas falsificações, e fui quando eu viajei uma época, 

trabalhando com música e fazendo exposições pra Europa, 

fora do Brasil e tudo e quando voltei o mercado estava 

infestado e eles fizeram a festa. Aquele lance, quando o gato 

não está em casa os ratos se divertem, né. Aí quando eu voltei 

comecei a moralizar isso, ia atrás, a denunciar, ia atrás dos 

ateliês e tirar do mercado e até hoje esbarro com coisas 
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assim, que a gente tem a colaboração dos marchands, dos 

leilões que sempre quando aparece qualquer obra eles 

comunicam e tal, eu digo essa não é boa, eles tiram do 

mercado, como tem outros curadores que cuidam de obras de 

outros autores também e dizem essa não é boa aí, eliminam, 

o mercado está assim de seleção né, elimina e tal, o mercado 

mundial é assim nesta base de arte, e agora com isso, 

consegui tirar bastante coisa do mercado e valorizou mais que 

era pra estar num patamar comercial assim de arte, bem mais 

alto, com essa ação eu consegui moralizar, mas é essa coisa. 

Olga: A obra dele está espalhada, tem um acervo? 

H.F.: Tem, está muito espalhada, foi muita produção na época 

dele, que era muito exigido, e tem acervos assim de museus 

e colecionadores particulares, que tem muitas coisas, tem 

gente que tem trinta, vinte obras, de Heitor dos Prazeres, 

porque ele, é uma coisa muito interessante na obra de Heitor 

dos Prazeres que é muito personal, uma coisa muito 

autentica, dele mesmo, que não tem um pintor que consiga 

expressar o tema dele de uma forma tão real como a dele 

assim é uma figura muito característica dele, a pintura dele é 

muito característica dele, é muito própria né. Então, hoje as 

pessoas procuram, muito solicitado e muitos colecionadores.  

Olga: Então pode-se dizer que o acervo dele está no mercado, 

vocês da família não? 

H.F.: Tive bastante coisa, mas movimentando sempre, 

quando fizemos a exposição, tenho lista, tenho lista de 

colecionador, e tal, deu um trabalho danado, eu organizei uma 

equipe, a exposição do centenário dele no BNDES, no Museu 

Nacional de Belas Artes, aí viajei também com o Rio de todos 

os carnavais para Roma, depois de lá fui para a embaixada, 
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a Galeria Debret, a embaixada brasileira em Paris, lá na 

França, essa correu alguns países, essa exposição , mas foi 

assim algum coisa, acervo que eu tinha da família, desenho 

eu tenho muita coisa lá na Pedra, tem muitos desenhos 

originais dele e tal e foto, mas quadros nós pegamos com 

museus e colecionadores, uma lista de colecionadores, e tal, 

eles cederam com seguro, aquele lance todo, proteção legal 

para expor as obras e foi muito legal, foi uma exposição muito 

comentada, muito legal, muitas obras, roupas de guarda 

roupa, algumas coisas dele assim de desenhos, figurinos, 

instrumentos, aí conseguimos fazer, e, também numa dessas 

tempestades cariocas, quando eu morava no Jardim 

Botânico, eu guardava num quartinho que tinha embaixo, 

também perdi muita coisa lá, esse negócio de desenho e 

instrumento e tal, muita coisa foi levada pela enxurrada. Mas 

é isso! 

Olga: E a tela que ele ganhou, a gente precisava dar um 

destaque, porque a Moenda que ele ganhou a Bienal, foi 

através deste trabalho que ele ouviu tanto o reconhecimento 

nacional como internacional. 

H.F.: Perfeito, antes internacional já havia tido o 

reconhecimento através de 42 a exposição da RA, da 

Inglaterra, da Segunda Guerra, com a tela A Festa de São 

João, ali começou a ter uma projeção internacional, e 

exposições também na França, e outra não sei se foi em 

Israel, que ele foi com Augusto Rodrigues e Carlos 

Cavalcanti, intermediário, e o Guignard, o pintor Guignard, em 

43-44, organizou uma exposição de artistas brasileiros que 

correu o Brasil e parece que viajou pro exterior também, que 

foi patrocinado pela prefeitura ou Governo de Minas Gerais, 

na época Juscelino, era político, já estava entrando na política 
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e o Guignard quem  organizou essa exposição e levou obras 

de Heitor dos Prazeres, foi lá, tinha duas ou três obras nesta 

exposição e começou a ser reconhecido ali e culminou em 51 

na Primeira Bienal de São Paulo, com o terceiro prêmio entre 

os artistas nacionais e daí vieram vários convites de 

exposições e requisição de adquirir obra dos colecionadores, 

exposições em galerias no Brasil todo e tal, aí começou a 

demanda. 

Olga: Agora sobre o tema que é do trabalho: ele sempre uma 

pessoa positiva tentando colocar as pessoas, num lugar, ele 

tinha um ideal civilizatório de integração social, ele chegou a 

conversar assim com vocês sobre o que?  

H.F.: Isso aí vem de garoto, porque ele foi um menino criado, 

não é de uma classe pobre, uma classe média de costureiros 

e funcionário de governo, que o pai dele era músico da 

Guarda Nacional, tocava clarinete, tocava caixa, e a mãe dele 

a família toda de costureiras e quituteiras, a mãe dele vó Celi. 

Então, ele gostava muito de música, na casa tinha um piano 

que era fechado só abria nos finais de semana, quando ia 

alguém, uma professora que soubesse tocar e tal, ele tinha 

curiosidade de mexer no piano, era divertido e ralhavam com 

ele quando ele querendo abrir o piano e não conseguia ter 

esse contato porque músico, criança na época quisesse fazer 

música é negócio de vagabundo, é negócio de samba, de 

cavaquinho, aí ganhou um cavaquinho do Lalau de Ouro, que 

era um homem que criava ranchos, é o Hilário Jovino, que que 

ficou como um pai para ele depois que ele ficou órfão, né, 

levava ele para a casa, as reuniões de tias, de candomblé, de 

roda de choro e samba, que ele foi ogã, quando era guri, 

juntamente com Pixinguinha, na casa da tia Ciatá, tocava os 

atabaques, que eles começaram a mexer em instrumento, e 
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ele então era muito repreendido quando pegava o cavaquinho 

e ficava pendurado, e quando ele conseguiu tirar o 

cavaquinho que ele ganhou, botava as mãos, e ele fugiu de 

casa, foi pra rua, pra aprender a tocar o cavaquinho, de lá ele 

se virou vendendo jornais, engraxate, e tal fazendo de 

engraxate e sumia, e a mãe dele, vó Celi,  ficava nervosa, a 

procura dele, e se via na rua, e aí  ouvia um cavaquinho, olhou 

assim numa banca de jornal, ele era magrinho, né, ele deitado 

lá numas prateleiras ele tocando, aí menino, ele levava aquela 

surra e fugia novamente, até que ele foi recolhido como 

menino de rua, essas casas , que nem a Escola Quinze, de 

recuperação de menores, né que muitos dizem até que foi 

para Ilha Grande, Ilha Grande não pegava menor, risos, era 

só criminosos perigosos e tal, isso aí é mentira, alguns essa 

que dão essa versão que ele foi para a Ilha Grande, foi para 

a escola correcional de menores que era no Engenho de 

Dentro negócio assim, onde ele aprendeu várias outras 

profissões, de tipógrafo, de marceneiro que já tinha uma 

orientação.  

Olga: Ficou dois meses? 

H.F.: Não, foram meses, que ela procurou e depois encontrou, 

né, e tal ele voltou e saiu já quando teve essas noções de 

profissão foi trabalhar na Rua Leandro Martins de lustrador 

numa marcenaria, numa loja de móveis lá, onde ele levou 

também um sambista que era amigo dele, que eles já se 

davam na roda de samba, que era o Paulo da Portela, foi 

trabalhar também na Rua Leandro Martins, e trabalhava e 

saindo de lá eles se reuniam nos lugares onde tinha sambista 

e tal, pra mostrar as músicas novas, coisa e tal, isso aí é a 

turma de dezessete pra dezoito anos já se reuniam pra fazer 

samba e eles sempre ilustrava as músicas dele com desenho, 
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né, com coisa e tal, e e ele ficou famoso na época como 

compositor sambista, participou de criações de escola de 

samba, de rodas de samba importantes, junto com o Paulo da 

Portela, Bide, onde tem essas fotografias deles que chegou 

no Brasil na época, final da década de vinte, as gravadoras, 

as rádios começaram a ser criadas, fundadas com música ao 

vivo que ele foi trabalhar também nas rádios, as primeiras 

rádios do Brasil, e saiam fazendo shows como músico, e 

sumiu de casa novamente e quando ele voltou, com dezenove 

e dezoito anos, ele voltou para casa, aí Celi, aquele menino, 

sou eu, todo de terno branco, levou dinheiro pra mãe dele pra 

sustentar, e levou uma surra também, risos, deixou ele dormir, 

tem uma história que é contada muito pelos atores da Rádio 

Nacional, da década de cinquenta, final da década de 

cinquenta, que é Honra o Mérito, que foi encenado pelos 

atores que conta essa história toda, de uma forma muito 

interessante, essa gravação deve ter no Museu da Imagem e 

do Som, mas muito precária, esse disco era de acetato e 

alumínio, com umidade e tudo e descalçou muito, eu consegui 

gravar alguns trechos em fita e passei até para computação, 

pra CD, na época, que é a novela : Amor de sua vida, foi 

baseada na vida dele, na Rádio Nacional, a rádio teatro, o 

Amor de sua vida. 

Olga: Ele que escreveu a novela? 

H.F.: Não, não, foi pelos escritores da Rádio Nacional, Ed 

Several e aquela turma, não sei o que, Aguiar, aquela turma 

de escritores da época, que eram da Rádio Nacional e Honra 

ao Mérito que era um programa narrado pelo Dr. Paulo 

Roberto, médico, que era famoso na época, e tal, que ele 

ganhou umas medalhas de honra ao mérito e as pessoas que 

se destacavam eles faziam o programa com orquestra 
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sinfônica, orquestras e tudo, e os atores encenando a vida do 

personagem e foi aí então foi evoluindo a fama dele foi sendo 

muito famoso e tal naquela época, na década de vinte foi o 

autor mais gravado pelos cantores, Carlos Galhardo, e outros 

cantores na época , aquele que João Gilberto se espelhou 

nele, Francisco Alves também foi parceiro dele, outro (depois 

de setenta a memória, risos),  muito famoso também na época 

Mário Reis, Chiquinha Silva, Aurora Miranda. 

Olga: Eu li no seu livro, tem umas trezentas canções, às vezes 

eu tento procurar na internet, CD, mas parece que o nome 

dele, assim não tem a música do Heitor dos Prazeres, que 

nem eu comprei um CD do Zeca Pagodinho, não sabia qual 

delas é a música de seu pai,  

H.F.: Ele gravou a música, foi em homenagem, inclusive tem 

homenagem a Heitor dos Prazeres, tem lá na faixa música de 

Heitor dos Prazeres, foi num long-play, depois que fizeram o 

CD. 

Olga:E não tem direito autoral? 

H.F.: Tem, mas isso aí é uma roubalheira, só quem recebe 

direito autoral é o pessoal engajado nas gravadoras e nas 

rádios, famosa, TV Globo e tal, Roberto Carlos, Chico 

Buarque, que tocam toda hora, tem programas pagos por eles 

e tal, mas os autores de antigamente, antigo do início da 

música popular, às vezes tocam e tudo, mas não cai nem na 

conta deles, como se fosse música deles, porque tem 

músicas, autores com títulos idênticos às vezes, aí caí na 

conta de um outro mais atual, e tal, tem um negócio, isso aí é 

muito debatido, já teve ações de justiça, de político e tal, para 

combater esse negócio, e associações arrecadadoras 
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também, é muito pequena essa arrecadação do direito dos 

autores do início da nossa música popular. 

Olga: Em relação a cultura ele é reconhecido como alguém 

que retratou o carioca urbano. 

H.F.: O negro brasileiro em si, porque desde o rural, porque 

tem a cena rural, não é só samba que ele pintou, inclusive a 

Bienal ele ganhou com o canavial, com moenda de cana 

Olga: E você pode falar um pouco mais o que ele falava deste 

quadro? 

H.F.: Não, porque o Rio de Janeiro foi um estado rural, né. 

Zona rural, no início do século lá, aquele lance do tempo dele 

lá, era muitas chácaras, muitas fazendas, quer dizer o café 

começou nas serras do Rio de Janeiro, expandindo para São 

Paulo, né, ele pinta também os cafezais, então tem muito 

disso, ele pegou muito dessa época, né, desta época rural e 

do negro saindo alforriado, saindo e libertado, saindo do 

processo de escravatura, né, escravizado, que continuou, até 

hoje é essa escravidão, risos, o negro, quer dizer o pobre 

agora, num lance social, de classe social e tudo, mas antes 

era mais mesmo negro, nordestino, que vieram pra cá e que 

criaram as favelas, a primeira favela, o Morro da Favela, que 

é o Morro da Previdência, que os negros do Rio de Janeiro já 

estavam alforriados trabalhavam e não moravam em favelas, 

exploravam os lugares como a Praça Onze, da região do cais 

do porto, que eles, era muita obra do cais do porto, 

trabalhavam no cais, nas guardas, Guarda Nacional, e tal, e 

viviam e abasteciam a cidade com água, os carregadores de 

água, os quitutes, sorvete,  essas coisas, essas habilidades 

culinárias que eles tinham, vendedor de galinha, vendedor de 

água, vendedor de cuscuz e tal, comida em geral, né. Então, 
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eles sobreviviam disso, todos os que vieram do nordeste para 

cá, outros membros que vieram libertados, e sem 

conhecimento, então vinham a procura de famílias, que 

famílias inteiras foram separadas com o negócio da 

escravidão, e tal, vieram da África, então uns iam para a 

Bahia, outros não sei que, por senhores diferentes, que nem 

uma música que eu tenho: Por senhores diferentes eram 

arrematados e tratados como fera, Famílias inteiras 

separadas pisaram nesta terra, Por senhores diferentes eram 

arrematados e tratados como fera. Então, neste sentido, eles 

saíram, foram libertados, alguns ficavam nas próprias 

fazendas porque não tinha lugar para onde ir, e tal, 

trabalhando, continuaram, optaram para ser escravos e tal, e 

outros vieram para cá a procura de parentes, às vezes não 

encontrava, aí o que faziam, tinha um padre no Morro da 

Providência, que o nome era Favela, e o Padre também tinha 

o apelido de favela também, porque não sei se era por causa 

da vegetação, do capim chamado favela, talvez esse nome. 

Olga: É, da Guerra dos Canudos. 

H.F.: É, da Guerra dos Canudos, eles viam para cá e esse 

padre tinha conhecimento com os políticos e o pessoal do cais 

do porto que ele conseguiu os caixotes, que não se fabricava 

nada aqui, os caixotes que viam carros, viam material que não 

tinha aqui e ele pegava esses caixotes e doava para o seu 

pessoal fazer o seu barraco, foi constituído, foram criadas as 

favelas, os agrupamentos lá, assim e os sambistas, o samba 

não nasceu do morro, o samba nasceu do asfalto ali, mas aí 

foi que veio a repressão pros sambistas, aí eles saiam 

daqueles agrupamentos que eram presos e tal, aí tinha que 

ter pandeiro assinado, que nem o João da Baiana e tal, pelo 

político, pelo prefeito, tal, para poder mostrar como carteira de 
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identidade pra não ir em cana, aí ele pegavam, lá ninguém, 

polícia não subia no morro, lá no pessoal que vivia em favela 

então eles subiam, lá em cima tem fulano vai que é tranquilo, 

a gente pode ficar tranquilo batucando a noite toda, tem o 

pessoal que vinha de fora fazia as capoeiras, e essa roda de 

samba, foi quando o morro subiu e desceu com outras 

características, que entraram instrumentos, que embaixo eles 

faziam o som mais com o cavaquinho, violão e pandeiro, às 

vezes o tan tan lá entrou, nem pandeiro era mais, o tan tan e 

tal, e com essa fusão com os nordestinos e tal, aí entraram o 

triangulo, o agogô, e com os capoeiras, o tela ábaco e outros 

instrumentos e nesses instrumentos o Bide conseguia de 

Barcelos, o grande compositor também nas gravações, 

introduziu e criou o surdo , aquele dum que faz a marcação, 

introduziu nas gravações e nas rodas de samba que hoje as 

escolas de samba tem um monte, que é o ritmo básico, né. E 

assim, foi a evolução do samba e a história destes sambistas, 

os pioneiros. 

Olga: É, o seu pai quando era jovem sofreu essa coisa que foi 

preso e ele assim, ele relata situações de racismo. 

H.F.: Isso aí, claro. Isso aí é uma situação, já tem aquilo da 

perseguição aos sambistas, e depois com a evolução também 

na década de cinquenta ainda tinha aquele negócio de polícia, 

o delegado Padilha aquele que jogava a laranja por dentro da 

calça do negro e tal na rua, para ver se não passasse levava 

uma cossa e ia em cana, porque quem usava boca fina era 

malandro, aquelas calças, risos, essa discriminação sempre 

teve, o mesmo salário que uma pessoa de classe média, 

branca, ou de origem europeia num trabalho comum que dava 

emprego também para negro, não pagava o mesmo salário, 

até hoje é assim, então isso aí passou sempre por isso.  
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Olga: Ele tinha isso como uma causa, uma bandeira? 

H.F.: Não, ele sempre driblou bem isso, ele transportava isso 

para as telas, botando as figuras dele sempre bem vestidas e 

de cabeça erguida, dias melhores viram, risos, e sempre 

pegava os desenhos, os figurinos dele, das baianas, das 

roupas, sempre elegante e disse: homem de bem não sente 

frio ou calor, né, tem que estar sempre elegante e tal, para 

poder superar as adversidades, essas coisas. 

Olga: Altivo. Ele tinha orgulho de ser negro né.  

H.F.: Perfeito, e resgatava essa turma que se abatia nessa 

situação que iam parar às vezes preso por causa destas 

coisas e se entregavam, e se prostituíam, então se 

entregavam a marginalidade, então ele resgatava essa turma, 

fazia, ou através da música, da pintura, mostrava que tem 

outros caminhos para superar isso e essas coisas e tal, era 

um trabalho social importante que ele desenvolvia, mas assim 

naturalmente sem forçar nada. 

Olga: Mas, o que me impressiona, e que eu acho muito legal, 

ele tinha um carisma, as pessoas o respeitavam pelo modo 

dele ser assim, pessoas como o Drummond, os críticos de 

arte. 

H.F.: Inclusive, ele era um tipo cicerone, né. Assíduo desta 

turma da classe A, assim como Noel, essa turma universitária, 

e jornalistas e poetas frequentavam o ateliê dele e os grupos 

deles assim , porque ele tinha penetração nestas coisas todas 

das raízes, da cultura que fortaleceu a nossa identidade 

brasileira que é a comida, o rito, as macumbas, os 

candomblés, as gafieiras, as reuniões de samba e ele sabia 

todos os lances e essas pessoas procuravam ele quando 

chegava turistas, tudo amigos deles de fora, para levar para 
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essas reuniões, a casa da Tia Ciatá, e candomblés e gafieiras, 

e se encantavam, chegavam bem com ele, podia subir morro 

e ele chegou até a ser capoeira de político e tal, aquele lance 

assim como segurança, como muitos capoeiristas famosos da 

época, bons, malandragem boa,  de rasteira e tudo, fazia 

essas coisas pro cara poder subir nos lugares, para correr 

atrás de votos. 

Olga: Eu queria falar um pouco assim, que é uma pessoa que 

tanto tem a integridade em si, mas como também se dá bem 

na malandragem, né. Ele é um cara fascinante neste aspecto. 

H.F.: Claro, perfeito. A pessoa para poder conhecer, se 

proteger e resgatar, a pessoa tem que ter uma visão ampla 

sobre todo esse problema da discriminação e tudo, das 

divergências, tem uma palavra que me fugiu agora, das 

diferenças, né. Então, tem que ter uma visão ampla, saber 

chegar em todos os ambientes, e conhecer e participar, 

conhecer a malandragem e tal, e a elite.  

Olga: Tem uma matéria, que até eu pus no trabalho, eu 

encontrei, mas acho que você deu, mas eu encontrei no 

Museu Nacional de Belas Artes, que ele fala que procurou se 

aprimorar na pintura, por perceber que só assim ele ia ser 

bem visto, assim neste ambiente da elite, ele sentia que ele 

tinha um espaço de reconhecimento. 

H.F.: Perfeito, com a pintura e ele levava a música dele, foi 

um estandarte também para ele levar a cultura musical do 

negro, cultura para esses ambientes, embaixada, as casas de 

governadores, embaixadores, essa elite assim que onde os 

salões propagavam mais as polcas, as músicas europeias e 

tal, e ele levou a música. 

Olga: Ele era mais maxixe, né? 
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H.F.: Ele maxixou até o samba dele fez muitos maxixes, tal, 

mas maxixe é uma descaracterização do samba, mistura do 

choro com o samba e tal, para poder entrar nas festas, nas 

danças, nos bailes da elite, surgiu na gafieira também, então, 

com a pintura ele chegou a atingir o maior dessa elite, desta 

turma aí. 

Olga: E vocês como filhos, ele tinha toda essa habilidade, ele 

foi um autodidata, se virou, ele perseguiu a história do 

cavaquinho, ele educando vocês como filhos, o que ele 

falava, o que era importante passar para vocês, em termos de 

futuro? 

H.F.: Importante era a integridade moral, o comportamento, 

ele dizia: pessoas de bem não sentem nem frio ou calor tem 

que estar sempre integro e até certo ponto obediência, risos, 

até certo ponto, mas ele sempre nos procurou nos integrar no 

trabalho dele, as filhas se vestiam de baiana, iam no show 

dele, com cinco seis anos de idade já estava no show, 

trabalhando no circo, no teatro, tinha habilidade de sambar, 

de tocar instrumento de percussão e fazia isso, botava a gente 

para estudar música nas professorinhas, do bairro, no lugar 

onde morava e tal, e os colégios público, que um dia formou 

menina em professora, umas das primeiras turmas de 

professora, foi minha irmã Irete que faleceu no ano da 

formatura dela, da escola normal.  

Olga: Ele pegava no pé? 

H.F.: Pegava no pé, não, não era pegar no pé, era um negócio 

que acontecia naturalmente, porque era bem espontâneo com 

esse negócio de festas em casa, se reunir, quando tinha uma 

música fazia a gente escrever para ele e tal, para ter noção 

de poesia, de composição, essa coisa toda, ele ia falando 
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botando no papel, no caderno, aí a gente tem muita música 

manuscritas pela letra de criança, nossa letra e tal, risos. 

Olga: Ele teve uma certa dificuldade, né, foi expulso de 

escola, eram ambientes rígidos. 

H.F.: Foi expulso da escola, por que? As cartilhas de vez ele 

estudar ele coloria, risos, era um pintor, e levava bola, porque 

negro não podia jogar bola, nem ter lampejo de arte ou de 

pintura, era proibido. 

Olga: Era só trabalho! 

H.F.: Era proibido isso, então ele fazia essas coisas e a turma 

reprimia, foi expulso de dois colégios parece e tal, e aí só ficou 

num que era essa de recuperação e aí ele começou a 

desenvolver. 

Olga: A parte profissional? 

H.F.: Profissional, de música e tudo. 

Olga: Então ele sempre viveu da arte dele, né? 

H.F.: Sempre 

Olga: Desde jovem! 

H.F.: Foi tipografo, foi marceneiro. 

Olga: E a história de que ele era funcionário público também, 

né? 

H.F.: Isso aí foi por causa dos amigos dele, o Drummond era 

muito amigo dele, em trinta e oito, trinta e nove, Drummond 

fez até uma poesia para ele, O Homem e o seu Carnaval, para 

tentar ver se faria música, para virar música, e essa poesia 

virou quadro, risos, aí mais tarde ele até fez, quando a gente 

fez uma homenagem póstuma na Câmera de Vereadores do 
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Rio de Janeiro, nós pedimos apresentação, fui lá pedir para 

Drummond para fazer uma apresentação sobre o Heitor dos 

Prazeres, ele escreveu: Querido Heitor dos Prazeres, uma 

poesia, Querido Heitor dos Prazeres está na esfera celeste, é 

hora de conhecer o prazer que nos deste e tal, achei isso legal 

e musiquei, fiz uma valsa, ele se emocionou, chorou, toquei 

até no programa de Grande Otelo, eu tenho este programa 

gravado até hoje, aí passei para CD, aí ele se emocionou e 

disse, poxa eu não fui parceiro musical com teu pai, mas estou 

sendo com o filho, essa valsa é muito bonita, elogiou e tal, e 

foi um dos últimos contatos que eu tive com o Drummond. 

Então, papai contava também que ele levava os amigos de 

faculdade, encontrava como ele outros poetas, também na 

época Carlos Cavalcanti que era jornalista, Augusto 

Rodrigues também que era jornalista e artista, né. 

Encontravam papai, para eles irem para as noites, as rodas 

de samba, escola de samba e outras coisas, paras 

macumbas, para ter contato com essas rainhas da negritude 

brasileira que se tornou a identidade do povo, hoje em dia é, 

lá fora, qualquer lugar que conhece o Brasil, o conhecido é 

feijoada, samba, ou cultura, o carnaval que é o maior 

espetáculo da terra, né. Então é a cultura do brasileiro que 

desenvolveu, poetas e os músicos. 

Olga: E ele era visto por toda essa intelectualidade como uma 

pessoa mais autêntica, portadora desse meio, né. 

H.F.: É 

Olga: E a questão assim da rádio, ele foi contratado, assim 

pelo Getúlio? 

H.F.: Foi pelo valor dele da época, porque era um dos autores 

ele, e Ismael e tudo, que eram os mais gravados, e os artistas: 



284 
 

Nelson Gonçalves e assim Mário Reis, Carlos Galhardo, ia 

surgindo a Aracy de Almeida, a Carmem Miranda, a Aurora 

Miranda, a irmã da Carmem Miranda, ela gravou muitas 

coisas, essas cantoras da época, gravavam muito as músicas 

dele, então, eram música e tocava, cavaquinho. Primeira 

orquestra da Bola Preta, participou da gravação, e tocavam, 

e gravavam, nos estúdios, eles gravavam e participavam das 

gravações e as rádios foram surgindo e foram contratando 

essas pessoas, esses sambistas, como percussionistas e 

músicos da época, como Pixinguinha, Heitor, Bidê, Marçal e 

Lazaro, essa turma toda da música, e os instrumentos de 

sopro da época, que eram o pessoal da marinha e o exército. 

Olga|: E aí como ele conciliava, ele tinha que ir para rádio, 

para o ministério? 

H.F.: Era só a rádio, na época trabalhava na rádio e fazia 

shows, tocava em circos, teatro e tal, e trabalhou na rádio. E 

o Drummond na época foi, não sei, junto com o Melo Franco, 

o Capanema, a turma toda lá, aí eram muito amigos, papai 

fazia festa na casa deles e tal, e depois da Bienal, na época 

da Bienal, era Ministério da Educação e Cultura, que abrangia 

todo esse lance de Cultura, da Saúde e Educação, Ministério 

da Saúde, Educação e Cultura, era tudo junto, então, depois 

desses prêmios, do Guignard de levar para a exposição de 

quarenta e quatro e tal, e aí foi um prêmio para ele como 

representante do Rio de Janeiro assim, já criando fama 

internacional, aí deram esse trabalho para ele assim como 

deram para outros, também muitos outros, o João da Baiana. 

Olga: Era conservação, né? 

H.F.: Não, ele foi para a portaria, foi guarda, foi da portaria do 

Ministério, aí depois com essa fama de pintor e tudo aí 
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levaram ele para resgatar o patrimônio histórico, no 

departamento de restauração com Edson, Rescala, o Edson 

que era o diretor de lá, o Rescala e outros técnicos e tal, e de 

lá ele ficou lá neste prêmio até o final da vida e Fundação da 

Rádio Nacional, trabalhava lá e tal e conciliava, porque era 

Rádio Nacional era escala, no Ministério era prêmio, né. 

Trabalhava lá, mas se tivesse escalado para orquestra e 

gravação, ou programa às quatro horas da tarde, ele ia lá 

fazia, às vezes voltava, às vezes não, era assim. 

Olga: Agora assim, a obra dele é você que cuida, né? 

H.F.: Tento, né. 

Olga: Mas tipo assim, como tem o Lasar Segall. Lasar Segall, 

a família. 

H.F.: É elite, o pessoal da elite faz assim faz logo uma 

fundação, faz um museu e tal, mas a gente? Quantos projetos 

eu já tentei para fazer um Centro do Cultural, não consigo, 

risos. 

Olga; Mas, se tiver uma parceria, chegou a pensar em 

procurar um próprio museu que já existe? 

H.F.: Pô, fiz uma exposição dele, o centenário, no Museu 

Nacional de Belas Artes, né, mas lá para fazer aí a verba que 

era de tanto assim, caiu cinco por cento do valor, se virá, e aí 

sala, não tem sala, tem essa sala que está aí abandonada, 

Sala Djanira, eu que resgatei essa sala formei equipe, mas 

você vai ter que dar um jeito, aí compramos tinta, fomos para 

lá, tiramos poeira toda, sacudimos ela com cimento e 

tampamos, nós que fizemos tudo, restauramos a Sala Djanira 

e tinha uma outra, uma assim não sei o que fizeram, pintou 

assim, porque era perto.  
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Olga: E os prédios estão também bem abandonados, né. 

H.F.: Não, mas aí assim quando tinha aberto, a fazer um 

monte de coisas, só de pintores de elite faziam todas, aí tinha 

um piano velho num barzinho, tenta lá, finge, eu tratei, no 

ateliê dele, tem isso gravado, depois você visita a exposição 

toda, interage com um CD interativo que um amigo meu 

conseguiu fazer. 

Olga: Quer dizer, foi você que teve que ter a iniciativa de fazer 

o centenário dele, ou alguma instituição veio? 

H.F.: Não, ninguém veio. Procurei todo mundo e não 

consegui, o BNDES deu a primeira chance, né, que foi o que 

colaborou com mais verba e tal, que fizemos lá primeiro, 

conseguimos nos reunir com o BNDES, essa exposição, que 

foi o livro, eu tenho vivo ali, tudo que eu reuni, mais de trinta 

anos, desde a época, há trinta anos, desde o falecimento dele, 

todo o material que ele guardava. 

Olga: Eles também ajudaram a montar, né, porque precisa ter 

um conhecimento para montar tudo isso. 

H.F.: Não, nós montamos, fizemos a equipe só de artistas do 

abandono, aí, e coisa, sob a supervisão deles e aí quando 

viram que estava bonito, aí chega as pessoas, aí chegaram 

mais para perto, não, mas está muito bom, conclusão, 

conseguimos fazer, a ideia era essa, depois o pessoal do 

museu, não temos material humano nem coisa para fazer, a 

gente encara aí, fiz uma equipe com mais de vinte pessoas e 

tal, de amigos pintores e tal, que é pintor até hoje, um pintor 

que era bom desenhista de revista, de quadrinhos, música 

também e vários outros, meus filhos, a família toda. 

Olga: Arregaçou as mangas. 
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H.F.: Aí, foi para lá, caí de escada, risos, quebrei braço. 

Olga: Nossa, um desafio. 

H.F.: Mas, fizemos e ficou uma das mais belas exposições 

que teve lá de artistas renegados, artistas do porão, tem esse 

registro, né, aí depois chegou gente para patrocinar banner, 

essas coisas mais, viu que o negócio era sério. 

Olga: E as escolas de samba, porque assim hoje como você 

falou o maior espetáculo da Terra, tudo, e o seu pai junto com 

aqueles sambistas da época são os pioneiros, e a gente vê 

que o Cartola lá é amado pela Mangueira, que ele acabou 

ficando independente, ele contribuiu com a Portela, seu pai 

era uma figura mais independente, né. 

H.F.:  O Cartola amargou isso até um bom pedaço, né, ele 

fazia sucesso na época, mas depois ele amargou um 

abandono do sistema que foi até ser guardador de automóvel 

em frente a Rádio Nacional e tal, essas coisas todas, mas 

sempre um cara estudioso e ele teve amigos, né, de políticas 

que começaram a usar o talento, era talentoso e tal, e Tia Zica 

cozinhava muito bem, onde surgiu o Sérgio Cabral que fez, o 

pai, o vilão agora,  risos, o Sérgio Cabral com outros, o que 

era diretor do museu, quando estava construindo o Museu da 

Imagem e do Som, usaram o Cartola para fazer o bar Zicartola 

e dali desenvolveu muita coisa, e ele sempre muito inspirado, 

começava a gravar coisas dele e a família a neta dele 

colaborou muito para essa coisa da fundação do museu lá da 

Mangueira, de colocar o Cartola no auge, porque ela foi ser, 

trabalhar com os políticos, e depois foi funcionária da 

prefeitura, governo e tal, onde ela junto com a Ligia Donga, 

que é filha do Donga, daquela época e tiveram influência e 

apoio de pessoas influentes para poder para resgatar e 
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suspender o nome do Cartola e fazer essas coisas todas, ter 

apoio para reunir e criar essa instituição aí e alavancar o nome 

do Cartola. E agora o Heitor dos Prazeres, foi só a obra dele 

mesmo, aí ainda tem uma coisa contra que foi, taxaram ele 

como subversivo, né, esse lance de resgatar a hombridade do 

negro, esse trabalho social dele, isso aí os políticos da época 

de sessenta e quatro, que a pintura dele e ele era uma figura 

subversiva que ia contra aos jogos do governo. 

Olga: Mas não foi junto com uma leva de pessoas que alguém 

dedou? 

H.F.: Isso aí porque, isso aí da Rádio Nacional também é 

invenção, porque onde o Heitor dos Prazeres, fazia show, na 

Embaixada da China, Embaixada da Rússia, a gente via muito 

essa turma toda e qual a função depois, ele resgata o papel 

que está na marginalidade para trabalhar, torna-se músico, 

torna-se pintor e tal, o negócio que incomoda o sistema. 

Então, por isso, descobriram depois que muitos que eram 

mesmo do partido e tal, negavam, não, ele é um artista que 

colabora com a direita, com a esquerda, com o centro, que 

toca, é a arte dele que está levando, o que ele está mostrando 

é a arte dele, não tem nada de envolvimento político, quer 

dizer entre aspas, porque o movimento dele era resgatar o 

pessoal dele, tirar, dar oportunidade às pessoas e quem fazia 

isso na época era taxado como subversivo. 

Olga: Mas você identifica uma força maior, está certo que teve 

o golpe militar, uma coisa, quem que começou a vê-lo como 

subversivo tem uma figura, um nome, onde isso começou. 

H.F: Isso começou, uma figura assim anônima, não sei como 

falar, porque era um sistema que estava ali. 

Olga: A ideologia do golpe. 
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H.F.:  A ideologia do golpe, então tem que arrumar figuras que 

sejam importantes, que estejam sendo visualizadas com 

cartaz, com sucesso, e aí só pegou gente assim, a maior 

emissora do mundo de cast, a Rádio Nacional tinha oitocentos 

e cinquenta funcionários, tinha três orquestras, uma sinfônica, 

duzentos e poucos artistas, nenhuma TV do mundo, nenhuma 

rádio do mundo, tinha isso, nem a BBC de Londres, no Brasil 

fazia uma pesquisa da Rádio Nacional para isso, como é que 

funcionava. 

Olga: A rádio de certa forma, foi no governo de Getúlio Vargas 

um meio de ele se propagandear, né. 

H.F.: Também, mas isso aí é até hoje existe.  

Olga: Então até hoje, mas acho que é estratégico por pessoas 

que... 

H.F.: Também, mas acontece o seguinte, era um celeiro, o 

Getúlio Vargas era um estadista aí que apoiou a arte, não teve 

outro igual, desde o teatro de revista, não seio o que e tudo, 

as artes plásticas e tal, o cara, pô, o operário, a arte do 

operário também.  

Olga:A Arte teve uma ligação com o Estado. 

H.F.:  E também, o homem que criou o INSS, deu estabilidade 

ao escravizado. 

Olga:Ele tirou o país da “oligarquia”, de certa forma, entre 

aspas, né. 

H.F.: É mais isso aí, evoluiu pra caramba, o Brasil e deu 

oportunidade as pessoas. 
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Olga: O Brasil tinha esse desafio de se tornar uma nação, né, 

com a instauração da República tinha que discutir o tema da 

nação e do que era ser brasileiro. 

H.F.: Esse negócio da arte, né, sempre leva a discussão ao 

lance político, né, como ela é forte né, risos. 

Olga: Não, mas é porque a arte sempre faz parte da 

sociedade, por exemplo, no IV Centenário, tem que entrar 

nesse assunto também, porque no IV Centenário ele foi 

boicotado pelo Jânio que é era um político assim... 

H.F.: Burocrático, né, sei lá. 

Olga: Não ele era um cara louco, até assim, personalista, ele 

tinha ambição de galgar, na época ele era prefeito, queria ser 

governador, ele preferiu, ele era populista, o dinheiro que era 

reservado para o evento, ele preferiu fazer campanha contra 

o evento para poder fazer a campanha dele a favor, ali já 

mostra que arte, a política e a sociedade não dá para separar. 

H.F.: Perfeito. 

Olga: Eu peguei um artigo que estuda o balé do Rio de Janeiro 

com o balé de São Paulo. Então, ela faz toda uma análise que 

a questão de que a questão cultural do Rio de Janeiro era 

vinculada ao Estado, o Estado era o apoiador, na questão de 

Getúlio Vargas muitos intelectuais eram colaboradores 

mesmo. 

H.F.: Perfeito. 

Olga: Até de caras de esquerda e tal, tal, tal. Só que por outro 

lado ele é uma pessoa controversa porque ele pegou um 

pouco da tecnologia fascista, assim, ele pegou aquela coisa 

de fazer uma campanha de massa do Estado, para ele se 

sustentar no governo, ele era contraditório neste aspecto. E 
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também, o Jânio Quadro, em São Paulo não, se houve cultura 

lá foi patrocinado pelos mecenas. Lá em São Paulo, foi a 

família Penteado, foi o Paulo Prado que ajudou na Semana 

de Arte Moderna, neste caso da Bienal foi o Ciccillo, é 

impossível você também não falar dessas coisas, né. 

H.F.: Perfeito, os mecenas, foi um dos grandes mecenas que 

criou o Diário Associados lá, o Chateaubriand, que era turma 

que fazia parte deste clã todo lá, que eu tive oportunidade de 

conhecer muitos destes, já velhinhos e que se reuniam na 

Rua Sete de Abril, no prédio dos Diários Associados tinha na 

sobreloja o barzinho dos amigos do Museu de Arte se são 

Paulo criado por eles. 

Olga: Que era até uma rivalidade com o Rio. 

H.F.: Eu tocava violão para eles lá e tal, depois que mudou da 

Sete de Abril mudou aí, ali onde tem o Bradesco aquela sede, 

o Copan, aquele miolo ali do Copan, Avenida São Luís em 

frente à Praça Dom José Gaspar e ali já tinha um piano, 

levava o teclado, ficava tocando com eles, partilhando, Almira 

Salles. E eu dirigi lá a galeria, exposição, fazia exposições de 

amigos, de pintores novos e tocava para essa “velharada” 

toda lá.  

Olga: Então tem isso, né, aqui era capital então o governo 

estava ali, presente e tinha uma rivalidade de São Paulo com 

o Rio. São Paulo não era vista como uma coisa cultural como 

aqui no Rio, então a elite queria dar essa projeção dessa 

efervescência lá, eles bancaram com os intelectuais de lá.  

H.F.: Na década de trinta eles levaram os sambistas cariocas 

lá para dar força ao samba.  
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