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RESUMO 

 

Este trabalho objetiva a compreensão histórico-social da obra de arte 

intitulada Navio de Emigrantes, do artista Lasar Segall, nascido em Vilna e 

naturalizado brasileiro. 

A referida obra de arte, por ser contemporânea, mostra seu poder ao 

não permitir que se lhe atribua uma determinada linha artística. Também 

deve ser considerada a impossibilidade de um distanciamento entre a obra e 

seus espectadores visto que ela estabelece com eles um contato visual e 

material. Por esse motivo, nesta dissertação é apresentada e discutida a 

relação intrínseca entre arte e sociedade com base em um quadro 

construído através de um fato contemporâneo: a diáspora. 

 

Palavras-chave: Lasar Segall; Navio de Emigrantes; Brasil; indivíduo; 

sociedade; judeu; diáspora.  

 

 

 



ABSTRACT 

 

The objective of this essay is to understand the social-historical 

aspect of the work of art Navio de Emigrantes [Ship of Emigrants] by Lasar 

Segall, an artist born in Vilnius, Lithuania, naturalized Brazilian citizen. 

The work of art, besides showing its power, as it is impossible to 

determine an artistic line due to its being always contemporaneous, allow 

us a visual and material contact with our own selves. Thus, as we cannot be 

detached from it, this dissertation presents and discusses the intrinsic 

relationship between art and society, based on a frame constructed through 

a contemporaneous fact: the Diaspora. 

 

 

Keywords: Lasar Segall; Navio de Emigrantes; individual; society; Diaspora. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste projeto é mostrar a forte ligação existente entre arte e 

sociedade. 

Como tema do debate, escolhi o quadro Navio de Emigrantes (1939/41) de 

Lasar Segall, artista russo naturalizado brasileiro. 

A escolha dessa obra é de ordem pessoal. Por ter trabalhado no Museu Lasar 

Segall durante cinco meses, cumprindo parte do programa de estágio do curso de pós-

graduação em Museologia, concluído em 2004, no Museu de Arqueologia e Etnologia 

da Universidade de São Paulo (MAE/USP), tive um contato enriquecedor com as obras 

de Segall e, especificamente, com o quadro Navio de Emigrantes. 

Ao deparar-me com essa obra, tive a grata sensação de identificar-me com as 

personagens lá retratadas. Talvez o fato de meus antepassados, italianos de origem e 

também imigrantes, tenha sido o motivo dessa imediata familiaridade. Esse episódio me 

levou a reafirmar a relação existente entre arte e sociedade, um dos conceitos 

vislumbrados em minha formação como historiadora, concluída em 2001 pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). 

Dentre as diversas possibilidades de pesquisa que a obra suscita, tais como o 

estudo das cores ou dos ângulos escolhidos pelo artista, optei, por meio de leituras sobre 

a vida de Segall, estudar o quadro Navio de Emigrantes sob o ponto de vista das 

implicações sociais que ele suscita e relatar algumas considerações de críticos de arte e 

historiadores a respeito da relação entre arte e sociedade. Utilizarei, então, Vera 

D´Horta, Tadeu Chiarelli, Cláudia Valladão, o próprio Lasar Segall, Marshall Bermann, 

entre outros artistas e literatos. 
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Sempre tive uma relação pessoal íntima com a arte. Nunca consegui ter o 

contato com uma obra de arte e não pensar em seu processo de realização, pois existe 

um indivíduo para fazê-la existir. E por que foi feita aquela imagem? Por que foram 

escolhidas aquelas cores e formas geométricas? Por que aquele artista a fez? O que ele 

deveria estar pensando ao fazê-la? O que acontecia no momento e local da produção 

para ser especificamente aquela imagem? 

Coincidentemente, ou não, cursei História. Um curso que não nos permite olhar 

para algo e simplesmente fechar os olhos e seguir o caminho. Não. Olhamos e 

participamos do acontecimento por meio de diálogos internos ou em grupo. E esse foi 

mais um motivo, naturalmente presente em mim, para continuar a interagir com as obras 

de arte. Depois de me tornar historiadora e de ter adquirido maior embasamento através 

de constante aprendizado, pretendo contribuir com esse repertório no desenvolvimento 

de minha dissertação de mestrado em História Social pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo.  

Outro motivo para esclarecer a escolha desse tema foi o conteúdo da matéria 

História e Arte, cursada na faculdade, que me convenceu definitivamente de que “tudo é 

História”. Aquelas questões que sempre fiz em relação à arte eram plausíveis! E, 

novamente, então, coloco-as em minha dissertação, porém, agora, tentando respondê-las 

a partir da  historiografia base de minha ideologia histórica. 

Sendo assim, a primeira parte do projeto conterá a biografia de Lasar Segall, os 

movimentos artísticos nos quais suas obras foram inseridas, assim como acontecimentos 

históricos nos âmbitos social, cultural, religioso, político e econômico, com o intuito de 

localizar historicamente a obra para compreender melhor as causas de sua produção. 

Serão apresentadas, outrossim, as possíveis relações tanto históricas quanto artísticas, 

independentemente da época em que o quadro é admirado. 



 

12 

Na segunda parte, pretendo, com base nas discussões citadas no primeiro   

capítulo, ampliar a visão de estética de Lasar Segall, utilizando como apoio o livro Uma 

introdução a estética marxista, de Geörg Lukács, e As idéias estéticas de Marx, de 

Adolfo Sanches Márquez. 

Tendo essa fontes bibliográficas poderei aprofundar nas ideologias de Lasar 

Segall em relação às suas produções artísticas. Seus intuitos, suas formas geométricas, 

sua linha de pensamento estético/artístico. 

Depois de aprofundada a questão estética e social na perspectiva de Lasar Segall, 

passarei a discutir, na terceira parte, a questão da diáspora como consequência das 

passagens sociais  que proporcionaram a posição de nosso artista na sociedade e a forma 

de expor esteticamente seus pensamentos. Utilizarei, para isso, o livro Da diáspora de 

Stuart Hall, Identidade e diferença de Tomaz Tadeu da Silva e Marxismo e Judaísmo de 

Arlene Clemesha. 

Minha metodologia será baseada na filosofia  de Carlo Ginzburg  presente em 

seus livros Os fios e os rastros e O queijo e os vermes. Neles, o autor parte de um objeto 

para chegar a realidades sociais, econômicas, políticas e religiosas. Do micro ele chega 

ao macro. Do Navio de Emigrantes, portanto, pretendo chegar ao indivíduo dentro de 

sociedades, políticas, economias e religiões. 
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SONETO A LASAR SEGALL 

 

De inescrutavelmente no que pintas 

Como num amplo espaço de agonias, 

Imarcescível música de tintas 

A arder na lucidez das coisas frias 

 

Tão patéticas sois, tão sonolentas, 

Cores que o meu olhar mortificais 

Entre verdes crestados e cinzentos 

Ferrugens no prelúdio dos metais! 

 

Que segredo recobre a velha pátina 

Por onde a luz se filtra quase tímida 

Do Espaço silencioso que esculpiste 

 

Para pintar sem gritos de escarlate 

Na profunda revolta contra o crime 

Daqueles que fizeram a vida triste?!
1
 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Vinícius de Moraes, Revista Acadêmica, 29/09/1973 IN ASSOCIAÇÃO MUSEU LASAR SEGALL. 

Biblioteca Jenny Klabin. Lasar Segall: Textos, Depoimentos e Exposições. São Paulo: 2
a
 edição, 1993. 
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CAPÍTULO 1 - A ESTRUTURA DO NAVIO 

 

 

Nascido na Lituânia, então sob domínio russo, e naturalizado brasileiro
2
, Lasar 

Segall alimentou sua arte com as lembranças de sua juventude, representando a figura 

do imigrante, do rapaz vagabundo, da família pobre, do operário, do apaixonado e do 

sofredor, já que, como judeu exilado, nunca esqueceu os horrores da guerra.  

Em primeiro lugar, Lasar Segall é um homem culturalmente marginal, inclusive 

porque é de cidadania indecisa: lituano (ou russo de Vilna) viu, em 1915, seu país 

passar da Rússia ao domínio alemão e, em 1918, presenciou sua independência para, 

em 1940, com a Segunda Grande Guerra, tornar a vê-lo reincorporado à União 

Soviética. Em seguida, emigra muito jovem de sua terra, mas durante todo o período de 

formação na Alemanha será um báltico. A partir de 1923, quando se fixa 

definitivamente em São Paulo, é um europeu no Brasil.  

O texto acima, de Gilda de Mello e Souza, faz parte do prefácio do livro Lasar 

Segall e o modernismo paulista
3
, de Vera D´Horta Beccari. Gilda descreve as mudanças 

geográficas ocorridas na vida de Segall, o que faz que entendamos de forma mais clara a 

concepção de suas obras de arte. 

Essas mudanças territoriais, segundo Gilda Souza e Vera Beccari, explicam o 

lado psicológico de Lasar a partir do momento em que, na maioria de suas obras, são 

retratados o sofrimento humano, a divisão geográfica e os preconceitos étnicos. A cada 

                                                 
2
 O artista conta que, aos quinze anos, sem recursos financeiros, abandonou a família na Rússia para 

estudar escultura na Alemanha. Tentado pela pintura, freqüentou dois anos e meio a Escola de Belas-

Artes de Berlim, guardando desse tempo uma dolorosa recordação pelo abatimento moral em que vivia, 

trabalhou dez anos. Depois, viagens. Depois, o Brasil. Gostou desta terra, naturalizou-se brasileiro. 

Tarsila do Amaral IN ASSOCIAÇÃO MUSEU LASAR SEGALL. Biblioteca Jenny Klabin. Lasar 

Segall: Textos, Depoimentos e Exposições. São Paulo: 2
a
 edição, 1993. 

3
 BECCARI, Vera D´Horta. Lasar Segall e o modernismo paulista. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1984, p. 

32. 
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fase de sua vida, o artista mostra-se diverso: ora lituano, ora russo, mais tarde brasileiro, 

porém sempre judeu.   

(...) os refugiados perderam o seu lar e com isto a familiaridade da vida 

cotidiana; perderam suas ocupações e com isto a confiança de que têm alguma 

utilidade no mundo; perderam a sua língua e, desta maneira, a espontaneidade das 

reações, a simplicidade dos gestos e a expressão não afetada dos sentimentos. (...) era 

da sina dos refugiados, como indesejáveis não documentados, serem colocados em 

campos de concentração pelos seus inimigos e em campos de internamento pelos seus 

amigos.”
4
 

Para tentar entender um pouco sobre a questão da diáspora judaica, dissertarei 

historicamente sobre o povo judeu. O Antigo Testamento relata as etapas mais 

conhecidas de sua história: filho de Abraão e Sara, Isaac casou-se com Rebeca. Dessa 

união, nasceram Esaú e Jacó, este também chamado de Israel, cujos descendentes 

foram, portanto, os israelitas. O povo de Israel, por uma situação de carestia, seguiu 

para o Egito, onde passou 400 anos. Lá, feitos escravos pelo faraó, foram libertados por 

Moisés e levados para a Terra Prometida. A história desse povo não é certamente uma 

história pacífica. 

Os israelitas tiveram de se defender constantemente dos ataques de povos 

vizinhos, sobretudo dos filisteus, seus inimigos tradicionais. Em 1029 a.C., o profeta 

Samuel, a pedido do povo de Israel, escolheu um rei que deveria garantir sua unidade. O 

escolhido foi Saul. Nasceu, assim, a primeira monarquia da história. Davi, o sucessor de 

Saul, expandiu o território de Israel e conquistou a cidade de Jerusalém. O território de 

Israel atingiu seu apogeu sob o reinado de Davi. Em seguida, porém, o reino foi 

dividido em duas partes: o reino do Norte, também chamado Reino de Israel, e o Reino 

                                                 
4
 ARENDT, Hannah IN Catálogo Navio de Emigrantes, Museu Lasar Segall, São Paulo, 2008, p. 36. 
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do Sul, ou Reino de Judá, com capital em Jerusalém. Em 586 a.C., a cidade de 

Jerusalém foi invadida pelo rei de Babilônia, Nabucodonosor, e os israelitas foram 

obrigados a sair de sua terra e forçados a viver na Babilônia por cerca de 50 anos. 

Foi nesse período que os anciãos do povo de Israel, para evitar o perigo de 

extinção total do povo hebreu, decidiram fundar sinagogas e escolas para o estudo 

sistemático dos livros sagrados da Torá. O reino de Judá foi alvo de invasão de muitos 

povos: assírios, persas, gregos e romanos. Em 63 a.C., os romanos transformaram a 

Judeia em província romana. No primeiro século d.C., as lutas entre romanos e judeus 

de várias facções se intensificaram. 

Uma grande revolta judaica começou em 66 d.C. e terminou com o massacre da 

fortaleza de Massada, em 70 d.C., quando cerca de 900 judeus tentaram resistir ao cerco 

romano até esgotarem suas forças. A cidade de Jerusalém foi destruída pelos romanos, 

que escravizaram mais de cinco mil judeus. Uma nova revolta dos judeus foi 

definitivamente derrotada pelos romanos em 135 d.C.. Sobre as ruínas do Templo de 

Jerusalém, os romanos construíram um templo dedicado ao deus Zeus, proibindo a 

todos os hebreus o acesso à cidade de Jerusalém. 

No mesmo período, para cortar qualquer ligação com o passado, o nome do 

território judaico foi mudado para Palestina pelos romanos, o que resultou em uma 

ofensa para os judeus, pois o nome Palestina derivava de Phalestina, que significa terra 

dos filisteus, tradicionais inimigos de Israel. Os hebreus, expulsos, reuniram-se em 

comunidades ao longo da costa do Mediterrâneo, espalhando-se, depois, pela Europa. 

Do século VIII até o ano mil, as comunidades judaicas viveram um período próspero e 

relativamente pacífico.
5
 

                                                 
5
 VIZENTINI, Paulo Fagundes. Oriente Médio e Afeganistão – um século de conflitos. Porto Alegre: Ed. 

Leitura XXI, 2003. 
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Após termos tido contato com parte da origem dos conflitos históricos em torno 

da realidade dos judeus, podemos fazer parte da história do artista, cujo quadro, Navio 

de Emigrantes estamos analisando. 

Além dos conflitos histórico-geográficos e psicológicos enfrentados pelo artista, 

mais um se lhe apresenta: o pictórico. Enquanto estudava na Alemanha, o forte conceito 

artístico era o neoexpressionismo, que ele via como “uma forma de expressão que 

obedece unicamente à minha voz pessoal e (fosse) capaz de expressar, até os seus 

limites mais recônditos, as dores e alegrias do meu mundo interior”.
6
 Entretanto, o 

conceito pictórico vigente no Brasil, quando da vinda do artista, era o modernismo. 

Dessa forma, Segall, como de costume, divide-se novamente: para os alemães, 

um artista expressionista; para os brasileiros, um modernista. 

No Brasil, Segall sempre defendeu e provou, em suas obras de arte, que jamais 

abafaria os sentimentos dos outros indivíduos e não se prenderia a seus próprios 

sentimentos, principalmente por tê-los vividos sempre junto a outros indivíduos que se 

ajudaram mutuamente para ultrapassarem, unidos, os obstáculos. (...) a História, se por 

um lado é ciência na tradução dos documentos, é também „arte dramática‟ pelo que é 

obrigada a personalizar as idéias e as paixões dos mortos.
7
 Nesse caso, podemos 

considerar esses mortos como a representação tanto de Segall quanto de seus 

companheiros de emigração. 

Seus quadros eram, em primeiro lugar, valorizados pela elite paulistana, 

composta por sobrenomes como Mesquita, Rodrigues Alves, Vieira de Almeida, pela 

colônia israelita mais nobre como a família Klabin, os Mindlin, os Lafer, os Neumann, 

                                                 
6
 BECCARI, Vera D´Horta. Lasar Segall e o modernismo paulista. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1984, p. 

28. 
7
 Lasar Segall IN BECCARI, Vera D´Horta. Lasar Segall e o modernismo paulista. São Paulo: Ed. 

Brasiliense, 1984, p. 37. 
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os Zimmermann, os Lévy e por artistas brasileiros contemporâneos tais como Oswald 

de Andrade, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Monteiro Lobato.  

A arte pode deleitar exclusivamente os sentidos através do agradável, sem a 

intervenção da inteligência, mas pode também, em primeiro lugar, dirigir-se ao 

espírito. No primeiro caso, a arte, puramente sensual, é arte da multidão; no segundo, 

sendo arte intelectual e espiritual, se restringe a uma elite.
8
 

. Se suas obras ficassem restritas às pessoas de classe social abastada, Segall 

tinha consciência de que não alcançaria seu objetivo principal: o de aproximar sua arte à 

classe menos favorecida. Utilizou-se, portanto, da simpatia por parte dos intelectuais 

para disseminar sua arte e, com sua fama, acabou por aproximá-la de todas as classes 

sociais. Pelo fato de Lasar ter passado por inúmeras dificuldades em sua vida pessoal, a 

não aceitação inicial de suas obras de arte não lhe foi tão dolorosa. Assim como ele, 

Anita Malfatti também teve suas obras vistas com estranheza no início de sua carreira. 

 As artes de vanguarda nunca foram bem aceitas, em primeiro momento, pela 

comunidade intelectual brasileira, mas como o objetivo principal dos artistas era o de 

chegar perto da sociedade para passar as informações contidas em suas obras, insistiram 

em continuar até conseguirem ser respeitados, valorizados e satisfeitos por suas 

realizações ideológicas. 

As críticas não favoráveis ao artista Lasar Segall e a seus companheiros de arte 

ocorriam contínua e fortemente em meio à realidade paulistana. Os jornais O Estado de 

São Paulo e Correio Paulistano foram os que iniciaram as críticas mais positivas a 

Segall, em 1913, após sua exposição realizada em São Paulo, na Rua São Bento, 85, de 

                                                 
8 Tarsila do Amaral IN ASSOCIAÇÃO MUSEU LASAR SEGALL. Biblioteca Jenny Klabin. Lasar 

Segall: Textos, Depoimentos e Exposições. São Paulo: 2
a
 edição, 1993. 
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1º de março a 5 de abril
9
, principalmente por ele haver doado vinte por cento do 

arrecadado em suas exposições ao Hospital de Crianças da Cruz Vermelha. 

É clara a dificuldade de familiarização com seu estilo de arte. Sua aceitação 

acontece apenas devido à doação feita, e não pelas obras de arte em si. Porém, mais uma 

vez, Segall utilizou esse recurso para ser aceito e, assim, transmitir conhecimentos 

histórico-sociais através de seus quadros. Jorge Coli, no texto escrito no catálogo Navio 

de Emigrantes, expõe seu pensamento em relação às obras de Segall, quando diz que o 

impulso de uma necessidade íntima é o que leva ao quadro. No caso, esta necessidade 

traduziu-se num poder-dever de comunicar, por meio da criação artística, o que estava 

acontecendo com os indesejáveis, para os quais as fronteiras tendiam a fechar-se. Esta 

perspectiva norteia a elaboração do Navio de Emigrantes.
10

 

Esses conhecimentos eram expressos através de desenhos de emigrantes, 

mendigos, negros, crianças abandonadas, sobreviventes e mortos em guerras. A 

especialidade do artista, a seu ver, está no traçar fisionomias, cabeças de mendigos e 

“tipos asilados”, que chamaram em particular sua atenção. Em seguida nota que a arte 

academicamente oficial olhou sempre com desprezo a formação das nossas escolas e 

manifesta uma certa hostilidade para com a chamada do cubismo.
11

 

 Ao observar as pinturas de Segall, as pessoas têm de pensar a respeito, não se 

trata de uma visualização simples e rápida. A sociedade paulistana e brasileira estava 

acostumada a se deparar com um quadro e, rapidamente, admirar uma perfeição de 

desenho e combinação de cores exuberantes. Além de não utilizar cores extravagantes e 

diversas para mostrar a realidade densa e pesada, Segall não faz desenhos de perfeição 
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formal, pois tem como objetivo mostrar o contexto da obra, além, obviamente, da 

estética. 

Conseguimos compreender essa ideologia quando o artista apresenta situações 

reais dos seres humanos, uma vez que sua própria caminhada de vida foi bastante difícil 

e conturbada. A primeira vinda de Segall ao Brasil aconteceu pelo fato de já ser um 

artista importante na Alemanha. Foi, então, convidado a expor sua arte na cidade de 

Campinas. Após oito meses de permanência no Brasil, volta à Alemanha, conhece sua 

primeira esposa, Margarete, e no mesmo ano de 1913, recebe informações de indícios 

de guerra. 

Ainda na Alemanha, mais especificamente em Dresden, Segall fazia parte de um 

grupo de artistas expressionistas conhecido como Grupo 1919, cuja forma de 

expressionismo era conhecida pelo cunho social.  

Lasar transformava, assim, a teoria do expressionismo: em lugar do sofrimento 

pessoal, ele denunciava os sofrimentos sociais. Por esse motivo, passou a ser alvo de 

constantes críticas por parte de colegas e professores alemães.  Em 1919, quando o 

Grupo 1919 é desfeito, retorna o artista de Dresden para Berlim e escreve em resposta 

às críticas que recebe: 

 A idéia fundamental para o ensino na escola de desenho deve ser: é preciso que 

cada um supere o exteriormente verdadeiro (o interessante) em benefício do essencial 

(interiormente verdadeiro). Interessante é a aparência, o passageiro, aquilo quem 

estimula os sentidos, o belo no sentido vulgar. O contrário seria o verdadeiro, 

necessário, permanente, aquilo que se manifesta lentamente. Todo refinamento técnico 

é condenável. Não se trata de aprender os recursos técnicos da cor e do traço, porém 

de permitir que cada um se expresse pelos meios os mais simples, e muitas vezes inatos. 

Não incitar ao estético, porém conduzir à arte humana. Seria condenável estabelecer 
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princípios básicos segundo os quais se deveria trabalhar. Cada um só deveria ser 

estimulado a entender o essencial a partir de si próprio e expressá-lo de forma pessoal 

verdadeiramente indispensável.
12

 

 A inflação em Berlim começa a se tornar insuportável, e sua irmã, Luba, convida 

o casal Lasar e Margarete para viver no Brasil junto com ela e seu marido, Klabin.  

Mais tarde, Segall escreve sobre a época que passou em Berlim: 

A atmosfera que se vivia em Berlim era altamente interessante, mas isto não 

impedia que eu sentisse cada vez maior a força e o desejo de libertar-me de toda essa 

agitação, aspirando ao sossego, à solidão e à concentração interior. Por fim de contas, 

era simplesmente cansaço, cansaço das impressões dos anos de guerra, em que vivia só 

do dia de hoje para o dia de amanhã, cansaço da tensão interior dos anos de após-

guerra, cansaço das estéreis e intermináveis discussões e lutas artísticas, que pouco já 

tinham que ver com a arte e sim degenerando o mais das vezes em política de arte, 

programas e teorias (Transcrito por Bardi,1951:47)
13

 p. 140. 

Tenhamos, então, um contato verídico com sua biografia, ou, no caso, 

autobiografia: 

 

 

PRIMEIRA PARTE 

I 

 

Vilna, minha cidade natal, que deixei aos quinze anos de idade, ficou sempre 

gravada em minha memoria, e as impressões que dela levei se refletiram durante 

outros tantos anos em minha obra. Maravilhosamente situada nos confluentes dos rios 
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Vilia e Vileika, circundada de montanhas, de colinas e de florestas extensas e 

profundas, Vilna é rica em edificios e monumentos históricos), principalmente em 

igrejas e sinagogas antigas, como também em ruas estreitas, orladas de casas vetustas 

e caracteristicas cujas fachadas evocam ao observador destinos humanos 

desaparecidos na sombra do passado, com seu acompanhamento periodico de dramas 

e tragedias. 

 Situada nas proximidades da antiga fronteira alemã, Vilna, então sob dominio 

da Russia czarista, podia ser considerada como ponte de ligação entre a cultura 

ocidental e o mundo eslavo, e era em consequencia uma cidade de vida intensa, 

apresentando uma rica mistura de tipos populares. 

 Com que facilidade Rembrandt teria ahi encontrado os seus tipos e modelos 

prediletos, aquelas cabeças de hebreus que lhe serviam de inspiração para as suas 

realizações mais maravilhosas e que ele procurava tão avidamente nas ruas do gheto 

de Amsterdam. 

 Essa cidade Vilna, com seu destino específico, constantemente sujeito a guerras, 

assedios, conflitos populares e ocupações por forças inimigas, possuia a faculdade de 

impressionar profundamente a qualquer pessoa que não fosse por natureza 

incapacitada de penetrar alem dos aspectos superficiais das cousas. 

 Escrevendo isso, penso num episodio da vida de meu amigo Blaise Cendrars, 

episodio que ele sentia prazer em relatar. Era em 1905, durante a guerra russo-

japoneza. De passagem pó Vilna, em viagem para o longinquo teatro de operações 

talvez como correspondente de guerra, Cendrars, durante poucas horas de parada que 

seu trem tinha em Vilna, ficou tão facinado pela atmosfera mistica da cidade que 

desistiu de continuar viagem e nela permaneceu durante varios mezes. 
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 Mas quanto mais rica e variada em aspectos naturais, historicos e humanos, 

tanto mais pobre se apresentava no que diz respeito às cousas da arte e as atividades 

com ela relacionadas. Só com melancolia penso no chamado Museu da cidade e na 

pauperrima qualidade dos poucos objetos que exibia ao publico. Nunca vi em minha 

adolescencia um original que fosse de algum importante artista russo, para não falar 

de artista estrangeiro. Tão pouco me lembro de ter visto reproduções dos grandes 

mestres universais. De vez em quando tinha a oportunidade de ver em revistas russas 

reproduções dos quadros de Repin, Serov, Levitan, Wroubel, Bakgt, e de outras que me 

causavam menor impressão. 

 Pessoas que conheciam a Europa Ocidental, falavam em minha casa paterna 

sobre os museus que lá tinham visitado; minha imaginação se inflamava e tudo o que 

eu ouvia se enraizava profundamente em minha alma infantil. 

 Parece-me entretanto, que o que sobre mim exercia a maior facinação, era 

observar como meu pai copiava a “Thora” (O Pentateuquo). Com tinta profundamente 

preta, do negror do pixe, por ele próprio preparada, formava sobre o pergaminho 

branco ou amarelado, também preparado por ele, os monumentais caracteres 

hebraicos. Também eu tentava desenhar essas letras, pintá-las, enriquecé-las com 

ornamentos de minha invenção. 

 Um acontecimento de importância em meu mundo (poderia eu então ter uns dez 

anos de idade) foi quando mostraram meus desenhos ao notavel escultor Antokolski, e 

que ele disse: “Esse menino terá de sair daqui um dia, terá de ir para o estrangeiro, 

estudar em Paris”. Essas palavras penetraram profundamente em mim, enchendo 

minha alma de agitação, de aspiração, de nostalgia indefinida, 

 Alguns anos depois, entro na Escola de Desenho de Vilna, na qual lecionava o 

pintor Antokolski, sobrinho do grande escultor, formado pela Academia de Arte de São 
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Petesburgo. Demonstrando grande interesse por meus estudos, tambem ele me falava 

em Paris, a cidade de arte e dos artistas, e tambem ele dizia que era necessario que eu 

fosse para lá. Tomei então a resolução, resolução muito dura para meus quinze anos de 

idade, de abandonar minha terra e minha família, e obedecendo ao apelo de minha 

aspiração e de meu destino seguir a Paris. 

 Infelizmente meus mais do que parcos recursos materiais impediram-me de 

atingir alvo almejado, e tive de parar em Berlim, onde então me fixei. 

 Quando em 1909 tive a oportunidade de fazer uma visita aos entes queridos que 

tinha deixado em Vilna, um outro jovem freqüentava a modesta Escola de Desenho, 

vivendo em circunstancias analogas àquelas que eu deixara poucos anos antes, e como 

eu sonhando em Paris, a terra de promissão. Mas, mais favorecido do que eu, consegui 

em 1911 realisar o seu sonho. 

 

 

 

 

II 

 

Cheguei a Berlim em 1906. Encontrei-me num mundo que me era 

completamente estranho; outra gente, outros costumes, outra lingua. Parecia-me ter 

caido sobre um planeta desconhecido, tão diferente era esse mundo daquele que eu me 

criara. Ainda era criança, sentia-me só e abandonado, frequentemente padecia 

saudades dolorosas dos entes que me eram proximos, meu objetivo, porem, do estudo 

da arte, causa poderosa e unica de minha transplantação, consolava-me em meus 

piores momentos e dava-me a coragem necessaria para suportar esse duro inicio de 

vida. Sentia que tomava aos poucos consciencia de meu novo mundo, e principalmente 
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das multiplas oportunidades que se achavam à disposição de quem quisesse adquirir 

conhecimentos e dedicar-se aos estudos. Essas possibilidades me enchiam de exaltação. 

 Tornei-me freqüentador entusiasta das exposições e galerias de arte e 

principalmente do “Kaiser-Friedrich Museum” onde tive os meus primeiros contatos 

com a grande arte universal. 

 Pouco tempo depois de minha chegada quiz minha boa sorte que eu travasse 

conhecimento com dois pintores acadêmicos berlinenses, homens já de certa idade, 

talvez sem grande interesse como artistas, mas ótimas criaturas que me tomaram sob 

sua proteção e me dedicaram verdadeira devoção patérna. Pude estudar em seus 

ateliers e fui recebido pouco depois na Escola de Artes Aplicada. 

 Apesar de minha pouca idade, já me achava em contato com as realidades da 

vida, obrigando à luta pela existencia. Gostaria eu de consignar aqui um incidente 

tragi-comico, ilustrativo de minha situação material daquela época. 

 Era nos primeiros tempos de minha estadia em Berlim, e tinha recebido uma 

encomenda; tratava-se de fazer um desenho em tamanho humano natural, de uma 

pequena fotografia de criança; o fundo da fotografia era uma decoração representando 

uma paizagem. Lancei-me imediatamente ao trabalho que, por pouco interessante que 

fosse artisticamente, não era nada facil, do ponto de vista tecnico e requeria de mim 

bastante tempo e esforço. Terminando-o finalmente, puz-me alegremente a caminho 

para fazer entrega dessa “obra de arte”, da qual dependia poder eu encher mais 

satisfatoriamente o estomago durante algumas semanas. O meu “mecenas” vivia num 

suburbio de Berlim; a viagem para lá durava duas horas. Apenas lá chegado, 

desempacotei o quadro, e, grande desilusão! A criança estava “perfeita” mais os pais 

alimentavam o sonho de uma paizagem de neve e a minha era de verão. 
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 Bastante aborrecido, como se pode imaginar, voltei para o cubiculo em que eu 

vivia, puz-me novamente ao trabalho, cobri a paizagem de quantidade de giz, firmei 

minha abundante neve com fixativo, e depois de alguns dias empreendi, novamente a 

viagem com o quadro. Mas, ao desenrolar a obra vi aterrado que toda bela neve, 

juntamente com as esperanças a ela ligadas, se derretia literalmente, pois o giz se tinha 

desprendido e se esparramava sobre o tapete de meus clientes. Tive de voltar para casa 

com os bolsos e o estomago vasios, mas digerindo em compensação uma boa porção de 

desespero. 

 Em 1907 entrei na Academia de Belas Artes que tinha o titulo pomposo de 

“Koenigliche Kaiserliche Akademische Hochschule Fuer Bildende Kuenste”. Faltava-

me dois anos para completar a idade minima requerida para me apresentar nos exames 

de habilitação, que eram bastante rigorosos, mas o pintor Pankou, um dos mais velhos 

pintores que se interessavam por mim, deu um jeitinho, como diriamos aqui, fazendo-

me um presente, que agóra considero dispensavel, de mais dois anos de idade. Desde 

então estabeleceu-se a confusão quanto a minha data de nascimento, que figura em 

varias biografias e enciclopedias como sendo em 1889 ou em 1890. Na realidade sou 

infinitamente mais moço, tendo nascido em 1891. Seja como for, fui recebido com 

“honras” pela Academia e imediatamente isento de pagamento da taxa escolar. A 

Academia era um edificio pretencioso, cheio de escadarias em marmores de toda 

especie, dos quais emanava um frio glacial que se harmonisava perfeitamente com o 

espirito prussiano lá reinante, restritivo da menor veleidade de liberdade artistica. O 

ensino, sobrecarregado de regras academicas, era tão exageradamente pedantesco 

como a propria aparencia dos professores, os quais, ornados de incrivel altura, jamais 

envergavam outro traje a não ser o fraque, cartola e bengala. O Kaiser, que se 

interessava pelo que ele chamava de arte e que era responsavel tanto pela arquitetura 



 

27 

pomposa e fria do predio como pelas diretrizes impostas ao ensino e á disciplina 

academicas, dignava-se honrar-nos às vezes com sua visita. 

 Militarmente alinhados, tinhamos então todos de gritar com vozes estentoricas 

“Viva o Kaiser” em nossas diversas línguas de origem, para dar carater mas 

“espontaneo” à essas aclamações. 

 Hoje não entendo mais como é que pude aturar durante alguns anos essa 

atmosfera sufocante. Explica-se em parte pelo privilegio que me fora outorgado do 

ensino gratuito, alem dos premios da Academia que eu tinha a sorte de conquistar de 

vez em quando. Tudo isso servia para facilitar bastante a minha existencia.  

 Minhas melhores e mais preciosas horas, porem, vivi-as eu em meu miseravel 

quartinho dum bairro popular de Berlim, em que, inflamado pela possibilidade de 

pintar sem formulas e restrições asfixiantes, tentava encontrar minha propria expressão 

artística. Mas havia também horas de desanimo completo. Pensava com pavor na 

atmosfera da Academia, que me oprimia até ao desespero, e almejava com violencia 

intensa o momento de minha libertação. Foi nessa epoca critica que tomei contato com 

alguns jovens pintores que pertenciam à Secessão de Lieberman como também à de 

Corinth. Juntei-me a eles. Meus quadros aceitos na Secessão, ganhei o premio 

Liebermen. Sentia que estava enterrando sem saudades minha carreira academica, já 

que tomando parte numa exposição sem licença oficial da Diretoria da Escola, 

tornava-me culpado do crime de insubordinação grave contra os rigidos regulamentos 

da Academia. Suas portas fecharam-se para mim. 

 Sentia-me como um naufrago que derrepente entrevê esperanças de salvação. 

Apesar disso minha nova atmosfera artistica não me satisfazia. Sua nota dominante era 

o impressionismo, que numa exuberância luxuriante de cores relatava aspectos da 

natureza com pinceladas largas e livres. Não correspondia a minhas aspirações 
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intimas, cujos primeiros assomos ja tinha sentido em Vilna, de uma forma de expressão 

que obedeceria unicamente a minha voz pessoal e que seria capaz de expressar até os 

seus limites mais reconditos as dores e as alegrias de meu mundo interior. 

 Essa nova linguagem que já sentia viva e fermentando em mim, iria encontra-la 

no expressionismo. 

 Na procura dessa libertação definitiva, resolvi pelos fins de 1910 abandonar o 

acanhado e nebuloso clima artistico de Berlim e transferir-me para Dresde. 

 Tinha a convicção de que, uma vez que o destino havia disposto que eu me 

fixasse na Alemanha, Dresde, com seus tesouros artisticos, sua situação topografica de 

extraordinário encanto e sua atmosfera moderna e receptiva das novas formas de arte, 

era o lugar indicado para dar expansão às aspirações criadoras que se agitavam no 

meu intimo. Que contraste entre Dresde e Berlim! E a frase que eu lêra em algum 

lugar: “Berlim nunca teve talento para cidade artistica” jamais me parecera tão 

convincente. 

 

 

III 

 

 Dresde, notável por sua arquitetura, suas coleções de artes plásticas, seus 

teatros e sua vida musical, como também por suas extraordinárias belezas naturais, 

logo exerceu sobre mim uma fascinação irresistivel. Já pouco tempo depois de minha 

chegada percebi com clareza que o espirito ali reinante no dominio da arte, por novo 

que fosse para mim, fazia ressoar cordas familiares no meu intimo e que com ele me 

ligavam afinidades profundas. 

 A aspiração de uma nova linguagem artistica, sempre viva e latente em mim, 

encontrava ali um solo fecundo e um clima favoravel à sua realização. 



 

29 

 Minha situação, muito melhorada por vendas assaz dos meus trabalhos, já me 

permitiam por aqueles tempos o luxo de um pequeno atelier próprio, no qual me 

entregava em toda a liberdade a minhas experiencias mais intimas na arte; ainda assim 

resolvi frequentar a Academia, na qual fui recebido na categoria de “Meisterschueler”, 

o que poderia ser traduzido como “Aluno-Mestre”; essas, entre outras regalias, 

dispunham cada um de seu atelier individual na Escola. Aliás, não era uma academia 

no sentido usual da palavra; Lá não existia pedantismo no ensino, não havia restrições 

por parte dos professores, cada um desfrutava a liberdade de que necessitava para 

tentar trilhar os seus próprios caminhos e encontrar a sua própria concepção em seus 

estudos e sua arte. 

 Não faltavam talentos de valor naquele ambiente estimulante. George Groez e 

Otto Dix, para só citar esses dois nomes mundialmente consagrados, faziam parte dele. 

Tornamo-nos amigos, também firmei contato com outras personalidades de mérito, 

entre os quais Kurt Sehwitters, um dos fundadores do “Dadaísmo” veio mais tarde. 

 Más no meu próprio atelier é que eu me entregava aos meus sonhos, nele é que 

discutia interminavelmente com meus amigos mais chegados, os quais, imbuidos da 

mesma atenção interior, encaravam como eu o futuro através de uma confusão caótica 

de suas aspirações e esperanças. Naquele tempo uma força mais poderosa do que 

nunca me impelia à expressão artistica. Consumava-se uma transformação em meus 

sentimentos e modo de pensar. O que dantes fermentava em mim em estado de semi-

inconsciencia, começava a emergir a superficie e a exteriorização profundamente 

verdadeira do modo de ver e de sentir do artista, e que esses elementos puramente 

individuais teriam de manifestar-se de maneira tão poderosa que fatalmente 

comunicariam ao observador o flúido do seu clima emocional-espiritual. Que a missão 

do artista era perscrutar sua natureza interior e dar forma e expressão à sua própria 
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vida e realidade, enquanto a função da natureza visivel seria a de fornecer-lhe os 

elementos básicos com que concretizar seu mundo intingivel, elementos esses passíveis 

de serem descriminados, acentuados, deformados ou transformados, em concordância 

com a sua visão pessoal. 

 Nessa época, 1911-1912, surgiram, entre outros, o quadro “No vagão”, que faz 

parte da coleção do pintor Otto Lange, recentemente falecido, e a “Aldeia Russa”, 

exposto em 1913 em S. Paulo e então adquirido pela Snra. L. Klabin. 

 Foi também naquela época que conheci: Schmidt-Rotluff, o qual me encorajou 

em meus objetivos e me estimulou a preservar em meu novo caminho. Bastante mais 

velho do que eu, ele era um dos fundadores do primeiro grupo expressionista, “Die 

Brucke”, ao qual pertenciam também Nolde, Kirchner e Heckel. Schmidt Rotluf queria 

que eu me transferisse para Berlim, onde ele residia, e ainda possuo uma carta dele em 

que me relatava seus esforços para encontrar naquela cidade um atelier que me 

pudesse servir. Foi também graças a ele que soube pela primeira vez da existencia de 

um grupo de artistas que se formava em Munique, e do qual faziam parte Kandinsky, 

Javlenski, Franz Mark e Macke. Naquela época Kandinsky acabava de dar à 

publicidade seu célebre livro “O Espiritual na Arte”. Aliás foi só muito mais tarde, em 

1921, em Berlim, que conheci Kandinsky pessoalmente, e travei relações de sincera 

amizade com essa notavel personalidade, que aliava ao poder intelectual e a força 

artistica creadora um raro magnetismo pessoal. 

 Ainda assim eu continuava vivendo na ignorancia completa das inovações 

radicais que se processavam no campo da arte nos outros países europeus, tanto dos 

primeiros passos do cubismo na França, como do inicio do futurismo na Itália. Explica-

se esse estranho alheiamento. De um lado o intercâmbio cultural entre os citados 

países e a Alemanha, era no que dizia respeito à arte contemporânea, quase nulo; por 



 

31 

outro lado, e de modo mais decisivo, essa faze inicial do movimento expressionista 

alemão, com sua liberdade de formas e intensa sinceridade e violência de sentimentos, 

correspondendo plenamente aos anseios que havia tanto tempo me agitavam em meu 

foro interior, empolgava-me de tal modo e satisfazia tão plenamente a todas as minhas 

aspirações, que não sentia nenhum desejo e interesse de procurar “outra cousa” na 

arte. 

 Pelos fins de 1912, após uma estadia ininterrupta de mais de dois anos em 

Dresde, sobreveio-me um desejo de viagem, de mudança de cenário, não para conhecer 

arte nova, más sim para ver países, cidades e seres humanos novos. Talvez se tratasse 

apenas do natural anseio de aventuras de um moço de vinte e um anos, que só 

conhecera duas cidades deste mundo após sua cidade natal. Fosse como fosse, as 

circunstâncias me favoreceram com a venda de alguns de meus quadros, meu material 

de pintura e de algumas peças de roupa, e pús-me a caminho. Viagei de inicio para 

Holanda e em Amsterdam tive acesso ao famoso e pitoresco asilo de velhos, no qual 

pude trabalhar diariamente durante semanas, desenhando e pintando incansavelmente 

criaturas humanas. Não é de se estranhar que eu não sentisse a menor necessidade de 

pintar paisagens ou qualquer outro tema que não fosse o ser humano, porque só a esse 

sentia como “Pivot” central e todo-poderoso da arte, de minha arte. 

 Visitei portos. Pela primeira vez em minha vida avistava o mar e avistava 

navios. Vi como homens de todas as nacionalidades subiam a bordo desses navios e 

seguiam para mundos longínquos e desconhecidos, impelidos pelo destino e o “algo de 

outro”. Também a mim atraiam essas terras remotas, também o meu destino me impelia 

a elas. E assim um dia embarquei em Hamburgo no navio que pela primeira vez me 

levaria ao Brasil. Estive a caminho durante 4 semanas, entre o céu e o mar, cercado de 
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humanidade, de “Emigrantes”, seres humanos repassados de nostalgia e saudades, de 

esperanças e desilusões. 

 Eu não largava um instante do lápis com que fixava continuamente no papel 

meus companheiros de viagem e modelos, esses emigrantes nos quais me parecia 

refletir-se a humanidade inteira. Foi baseada nesses desenhos, como também nos de 

minha viagem de regresso, nove meses após, que surgiu em 1928-29 a série de minhas 

gravuras “Emigrantes”, e dessas gravuras, em 1939, o quadro “Navio de Emigrantes”. 

 

 

 

 

IV 

 

Cheguei ao Brasil em fins de 1912 e em minha imaginação todo o panorama de 

minha essência como que se transformara com minha chegada a esse pais novo, no 

qual tudo o que via se diferenciava tão radicalmente do que eu conhecera em minha 

vida anterior, que assumia aspectos de irrealidade. 

 Vi-me transportado sob a fulgência de um sol tropical cujos raios iluminavam a 

gente e as coisas em seus recantos mais remotos e recônditos, emprestando até ao que 

se encontrava na sombra uma espécie de resplandescência, pois tudo dava por sua vez 

a impressão de irradiar considerações de luz; vi terra roxa, terra cor de tijolo e terra 

quase negra, uma vegetação luxuriante recobrindo-se em fantásticas formas 

ornamentais, vi dansas executadas pelo povo com exaltação quase religiosa, dum ritmo 

alucinante e contagioso, que realizava espontaneamente, em teorias e pesquisas 

intelectuais, o que as modernas tendências do bailado na Europa se esforçavam por 

elaborar como criações revolucionárias e inovadoras no domínio da dansa; e vi 
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homens e mulheres com os quais não obstante a estranheza de sua lingua e costumes, 

me sentia encantado. 

 Contemplava esse mundo fascinante como uma criança que, por menos que 

compreenda, se encanta com tudo que vê. Vivia como num sonho, embebido nos 

eflúvios de uma atmosfera mágica cuja novidade me transportava. Quem poderia ter 

previsto naquela ocasião que aquele mundo que me parecia unicamente de encanto e de 

sonho e com cujos aspectos superficiais me inerva sem conseguir penetrar-lhe a 

essência, se tornaria um dia meu mundo real? 

 Em dezembro de 1923 fiz minha segunda viagem ao Brasil. E dessa vez resolvi 

fixar-me nele para sempre. Naturalizei-me; o Brasil se tornou minha Pátria. Casei-me 

com uma paulista Jenny Klabin, que, menina de treze anos por ocasião de minha 

primeira estadia em S. Paulo, fora minha aluna de desenho. Radicado no Brasil, criei 

família, e minha relação mental e espiritual para com minha nova Pátria, sua natureza 

e seus seres humanos, se aprofundou cada vez mais. Não que eu renunciasse nesse 

processo a meu próprio “Eu”, mas a minha alma e meu espirito se abriam numa 

receptividade grata e jubilante para a penetração desse meu novo mundo, acolhendo 

tudo o que se podia unir com o anterior, à espera do dia em que ambos se fundiram 

num todo único. 

 Para quem me conhece não será dificil compreender que me fora impossivel 

pintar durante a minha primeira breve estadia no Brasil. Meu entusiasmo como pintor, 

pelo espetáculo cujo inédito empolgava meu olhar, era de natureza ótica e se resumia 

no deleite provocado pela deslumbrante aparência exterior desse universo. Pertenço a 

esses temperamentos de pintor que não se sentem impelidos à obra criadora 

unicamente, é que ele pode ressurgir numa creação consciente. 
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 Foi só alguns anos depois de minha segunda viagem, uma vez consumado o 

processo de unificação interior dos dois mundos integrados na minha personalidade, 

que em mim surgiu finalmente, em relação ao Brasil, essa irredutibilidade creadora. 

 É verdade que eu pintei durante esses anos intermediários (1924-1929). Pintei, 

creio que intuitiva quão pacientemente erudita das coisas de arte, em seus numerosos 

estudos sobre mim, denominou essa fase em que minha vista se deixou fascinar pela 

beleza exótica da natureza e ficou submersa num deslumbramento de cores e formas 

ornamentais, de periodo de “quase perdição”. 

 Quando, em meus pensamentos de hoje, retorno aos tempos de minha primeira 

estadia brasileira, e revivo aquele interlúdio de minha mocidade, não posso deixar de 

relembrar a figura do Dr. Freitas Valle, que pertence às minhas mais gratas 

recordações daquela época, e de quem ainda hoje me considero devedor, pelas provas 

de interesse que me deu e pelo generoso apoio que dispensou ao jovem artista 

estrangeiro. 

 O nome de Freitas Valle, jurista, politico e poeta, e o de sua residência a Vila 

Kyrial, situada dentro de um vasto parque à Rua Domingos de Moraes, se identificam 

para mim, já que a personalidade de um se fundia perfeitamente com a da outra, 

tornando inseparáveis as imagens por ambos evocadas, seja a da casa e do seu 

ambiente hospitaleiro e acolhedor, seja a do dono, que a dominava com a fôrça de sua 

personalidade. A Vila Kyrial era o eixo em cujo redor se concentrava o mundo politico, 

artistico e intelectual da época. Os artistas, fossem eles nacionais ou estrangeiros, 

encontravam nela o seu lar espiritual e na figura de seu dono um patrono e um amigo. 

 Conheci-o quando um dia me visitou espontaneamente para ver os quadros e 

estudos que eu tinha trazido da Europa. Conversou comigo demoradamente, narrando 

de maneira viva interessante as experiências que tivera com os artistas que conhecera, 
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e, discutindo as tendencias mais avançadas na arte, demonstrava compreensão para 

com minhas tentativas expressionistas, Propôs a realização de uma exposição de meus 

trabalhos em S. Paulo, oferecendo-se para me ajudar em tudo que fosse necessário. A 

esse projeto de exposição tambem se associou o Dr. Nestor Pestana, Diretor do 

“Estado de S. Paulo”, conjugando ambos os seus esforços para sua efetuação, no que 

mais tarde foram secundados pelo Snr. Joaquim Morsa, Diretor do “Correio 

Paulistano”. 

 Minha exposição inaugurou-se em fevereiro de 1913, num local da Rua S. 

Bento, 85 e mais tarde, em junho de 1913, realizou-se também em Campinas, no salão 

do Centro de Sciencias Letras e Artes, o qual, no que me consta, ainda hoje possue um 

quadro meu adquirido naquela ocasião. 

 Ao pensar hoje naquelas mostras, não posso deixar de lastimar bastante ter 

exposto por demais quadros e estudos de minha fase impressionista. Naquele tempo, 

porem isto foi para mim motivo de satisfação, pois foram justamente esses os trabalhos 

adquiridos pelos amadores e colecionadores, não havendo necessidade de ressaltar o 

que em minha situação este proveito material representava. 

 Pelos fins de 1913 iniciei minha viagem de regresso à Europa. Novamente me 

encontrei a bordo de um navio, cercado durante semanas por um mesmo grupo de 

pessoas, e essencialmente com ele unido pelo destino coletivo, dentro do vasto 

envólucro dos mares e céus. O movimento incessante das ondas parecia uma 

estruturação plastica de formas e volumes, e a monumental arquitetura dos 

agrupamentos de nuvens, edificava a todo momento nas alturas novas catedrais 

celestes. O navio, conjuntamente com os seres humanos que transportava, fazia parte 

integral desse tremendo espetáculo da natureza, e era precisamente pela identificação 
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estabelecida entre o homem e a natureza, que ele transcendia dos seus aspectos de 

mera magnificência visual para adquirir uma significação mais rica e mais profunda. 

 Entre os pensamentos que em mim suscitava em relação à vida, à criatura 

humana e à arte, um problema básico me preocupava constantemente: existiria a 

possibilidade de eu submergir na creação de um mundo de formas puramente 

imaginárias, ou seria o meu destino artistico ater-me aos aspectos visiveis do mundo? 

Por sentimento e reflexão sentia-me estranho a toda forma por demais apregada a seus 

aspectos concretos. Onde e como poderia eu encontrar o ponto intermediário entre 

esses dois estremos: realidade visual e fantasia pura? O ponto que, misturando e 

fundindo os dois pelos opostos, me permitiria crear a minha individual verdade, 

concretisando a harmonização de meus anseios humanos, com sua expressão plástica. 

 A bordo já se falava da eventualidade de uma guerra européia e, decorrente do 

assunto, da história da humanidade, embebida desde os inicios dos tempos de guerras, 

perseguições, revoluções e sangue. Sentia que me afastava cada vez mais de meus 

sonhos brasileiros e que me aproximava da agitada realidade européia, prenhe de 

ameaças e perigos. O meu destino era Dresde, mas em caminho pude pela primeira vez 

em minha vida visitar Paris. Permaneci lá mais ou menos três semanas, mas a bem da 

verdade, deveria dizer que permaneci no museu do Louvre, que esta representava no 

mundo vivo e em plena eclosão da arte contemporânea; nada vi ou ouvi acerca do 

cubismo e das outras tendências renovadoras dos artistas parisienses, nem visitei 

algum desses. Nem me teria sido possível fazê-lo, pois não tinha relações em Paris e me 

encontrava lá completamente estranho e a sós. 

 Depois desse curto interlúdio voltei para Dresde. E alguns meses mais tarde 

sobreveio a guerra e com ela, assim como para milhões de outros homens, o transtorno 

completo de minha vida. 
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V 

 

Em dezembro de 1913 achei-me novamente em meu atelier de Dresde. O atelier 

era pequeno, e, durante os curtos dias de inverno, bastante escuro. Ainda assim, tinha 

sentido saudades dele. Estava acostumado com esse espaço acanhado em que respirava 

um ar familiar e no qual me sentia a vontade para trabalhar. 

 Alem dos meus cadernos de anotações de desenhos, não trouxera nenhuma 

bagagem artistica de minha viagem. Meus amigos se admiravam disso e tive de 

explicar-lhes que em compensação tinha acumulado um mundo de impressões novas 

que, agóra já amadurecidas, chamavam por expressão. Sentia uma vontade imensa de 

trabalho. 

 O resultado mais importante de minha viagem era eu me ter me tornado mais 

consciente de meu próprio mundo interior, por obra de tudo que tinha visto e vivido. 

Como é sabido, o artista sempre contempla o mundo exterior pelas lentes individuais de 

sua sensibilidade, as quais só deixam filtrar os seus centros receptores as imagens que 

estabelecem contacto essencial com o seu próprio universo. 

 A maior parte do tempo em que eu estivera na Holanda, passara-o em 

Amsterdam, movido pela fascinação que sobre mim exercia o Asilo dos Velhos, em que 

tanto trabalhara. Nas minhas duas travessias transatlanticas, desenhara o navio e as 

creaturas humanas que transportava, principalmente estas. Quando fixava as suas 

formas, via nelas se destino. Não considerava o homem apenas como composição de 

formas, via nelas seu destino. Não considerava o homem apenas como composição de 

formas, mas procurava também nele a expressão de seu ser. No Brasil eu encontrara 

um excesso de luz solar, pelo qual tudo me parecera por demais belo, estranho e 

radiante para poder produzir eco artistico em mim. Analizando esses fatores entre 

outros, vê-se, a bem dizer, que eu não viajára por outros mundos, mas que era 
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principalmente o meu próprio que eu começara a descobrir na minha passagem por 

terras estranhas. 

 Agóra pintava e desenhava muito. Por pequeno que meu atelier fosse de fato, 

parecia-me de repente grande espaçoso, abrindo vastas perspectivas para o meu 

trabalho. Sentia-me livre, dando ouvido à minha própria voz, servindo-me dos 

elementos e formas da natureza sem ater-me a seus aspectos convencionais, e sem 

timbrar em satisfazer outras leis esteticas a não ser essas que a exigências de minha 

alma e meu temperamento me ditavam. 

 Trabalhei nesse espirito, embebido da felicidade de produzir, até agosto de 

1914, data tão fatidica para o mundo e que selou meu destino como prisioneiro civil da 

guerra. Para mim trouxe a separação de meus amigos, a interrupção de 

correspondencia com minha familia, a proibição de pintar, a minha tranferencia 

forçada para a cidade de Meissen, sob o rigoroso controle policial, e finalmente uma 

situação pecuniaria desesperadora. 

 Ainda assim meu estilo em Meissen, cidadezinha histórica, vizinha de Dresde e 

centro das celebres manufaturas de porcelanas de Saxe, não deixou de ter seus lados 

interessantes, não obstante a constante supervisão policial, a carencia de generos 

alimenticios e a saudade constante de liberdade. Havia lá um pequeno grupo de outros 

prisioneiros civis russos que a guerra havia surpreendido como a mim na Alemanha e 

com os quais travei relações de amizade. Entre eles havia personalidades de valor: 

alguns musicos e escritores de talento, um pintor, vários estudantes de filosofia. 

Encontravamo-nos diariamente, filosofavamos, sonhavamos e des´tarde fortificavamos 

nossas almas e aplacavamos a fome espiritual. Só a do estomago é que ficava 

insatisfeita e reclamava com urgência mas sem exito, os seus direitos. Assim 
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passávamos dias duros, entrecortados de momentos satisfatórios de comunhão 

intelectual e espiritual entre amigos. 

 O quer me causava a maior agitação era a impossibilidade de trabalhar, 

motivada pela psicose coletiva de guerra, que via não só em cada aparelho fotográfico 

como ainda em cada palheta e pincel de um cidadão estrangeiro potenciais de 

espionagem. Não sei como teria aturado esta situação de desespero, se um dia, 

finalmente, não tivesse recebido das autoridades a permissão de pintar algumas horas 

diariamente. Assim pude ao menos satisfazer em parte minha ansia de trabalho e 

aliviar até certo ponto minha tensão interior. 

 Em principios de 1916 fui autorizado a transferir-me novamente para Dresde e 

alguns meses mais tarde, graças à intervenção e à influencia do Diretor da Academia, 

G. Kuehl recebi permissão para trabalhar, não obstante o controle policial assumido 

formas ainda bmais rigorosas com o decorrer da guerra. Porem quase não pude valer-

me dessa autorização, a não ser para o desenho, já que eu tinha perdido meu atelier e 

que me faltava o espaço proprio, indispensável á pintura. Vivia então em casa um 

amigo, V. R., conhecido como patrono e amigo dos artistas. Tomou-me sob a sua 

proteção e sempre se mostrou amigo nas horas dificeis de minha vida. 

 Faltava ainda muito para que a guerra terminasse, e todo o mundo vivia em 

estado de medo e preocupação e dentro das mais dificeis condições de existência 

cotidiana; a atuação dos prisioneiros civis de guerra era entretanto a peor de todas, já 

que as poucas regalias existentes lhes eram negadas. Tudo isso, ao invez de atrofiar 

minha vontade de trabalho, ao contrario, a exarcebava a situação em que me 

encontrava incitava em mim uma revolta psiquica e a incrementação de minhas 

energias emocionais e mentais, as quais encontravam versão em minha produção 

ulterior. 
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 Pelos fins de 1916 recebi, por influencia dos amigos e patronos que tinha em 

Dresde uma autorização especial para visitar os membros de minha família 

permanecidos em Vilna, que nesta fase da guerra se encontrava sob ocupação militar 

teutonica. Viagei para lá. Não foi uma viagem de prazer nem de descanso. Mas meu 

pai, que me veio receber na estação (e como ele mudara e envelhecera nestes poucos 

anos!) disse-me logo: “Meu filho, quando sairmos daqui, não olhe nem à direita nem à 

esquerda da rua”. Naturalmente, não obedeci a sua a essa injunção. Notei logo ao 

primeiro olhar, que as velhas arvores que longeavam a avenida que leva a estação à 

cidade, tinham desaparecido. Essas arvores sempre se tinham conservado vivas em 

minha memória: eu amava suas tenras tonalidades primaveris e o verde saciado de sua 

farta fronde estival; no outono. Quando sua folhagem era uma mistu-caleidoscopia de 

amarelo, laranjas e vermelhos, pintara-as repentinamente e no inverno impressionara-

me como o misterio de suas formas despojadas, carregadas de neve. Em seu lugar via 

agóra algo de muito diferente: grupos e grupos de mulheres, homens e crianças, 

deitados ou acocorados na calçada em completo estado de apatia, centenas de 

creaturas aconchegadas umas às outras, e fundidas numa massa amorfa e inerte, à qual 

não parecia ter restado outra função humana que não a de uns fracos vestigios de 

respiração; eram aglomerações de corpos a um tempo esqueleticos e 

desmesuradamente inchados. Essas centenas de miseros entes estavam condenados à 

morte certeira e lenta pela fome. Mal faziam um movimento, não lhes restavam forças 

para soltar protestos ou queixumes, nenhuma lagrima brotava das cavas negras e 

fundas de seus olhos; estavam petrificadas, como esculturas que incorporassem o 

símbolo do sofrimento humano. Até as pedras da rua pareciam compartilhar da 

comiseração que influis essa massa de miséria e agonia. Passei três semanas em Vilna, 
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nesta atmosféra impregnada de eflúvios de morte; sofri como homem e madureci como 

artista. 

 Após meu regresso a Dresde, e novamente em casa de meu amigo, dediquei-me 

a principalmente à litogravura e às águas fortes. Entre outros trabalhos surgiu o album 

de gravura; “Minhas Recordações em Vilna”. A essas memorias tão recentes não dei 

um cunho de ilustrações, mas fixei-me em formas despojadas de elemento literario; 

minha finalidade era conseguir a exteriorização, por meio de uma composição 

estrutural de forma: humanas, da “Essencia” daquilo que eu tinha vivido como 

espectador. Descurei dos aspectos transitorios e secundários do tema, dando forma 

apenas ao que considerava básico e necessario.  

 A guerra continuava a sua obra de destruição, e entre os homens o desanimo da 

hora presente, a confusão e o receio do futuro aumentavam cada vez mais. Eu sentia 

com acuidade o drama das creaturas humanas, e era justamente essa feição de seu 

destino que mais empolgavam minha percepção de artista. Como poderia essa 

materializar-se dando forma plástica apenas aos aspectos alegres ou superficialmente 

belos da vida, quando todos sabemos que para a humanidade, vista em seus aspectos 

coletivos, o estado de sofrimento é muito mais característico do que aquele de alegria? 

Basta folhear-se a história da humanidade para constatar-se como são curtos os seus 

periodos de felicidade e com que rapidez essas efemeridades de ventura se somem no 

vórtice de novas catastrofes e cataclismas. São temas que, repetindo-se constantemente, 

sem embargo da passagem e mudança das épocas, adquirem carater de imutabilidade. 

Os temas, repetidamente pintados por mim, de “Pogrom”, “Emigrantes”, ou 

“Guerra”, não são por acaso temas eternos? Tão eternos como as montanhas e a lua? 

Há muito que a natureza acolheu em seu reino o drama e os temas coletivos humanos, e 
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esses já não se diferenciam da própria natureza quando os sujeitamos a realização 

plástica numa obra de arte. 

 E analizando a necessidade que me impelia a dar forma artistica ao que por 

mim fora sentido, pensado e vivido, indagava de mim mesmo se a arte, seja qual for sua 

época ou escola, quando visa apenas realizações estéticas, num jogo de formas 

puramente decorativas ou intelectualmente organizadas, mas desprovidas do conteudo 

humano, emocional, não é a negação das verdades mais profundas e enraigadas do 

artista em sua qualidade de ser humano? 

 Um dia em que eu me sentia especialmente deprimido pela falte de atelier e de 

recursos, uma circunstancia feliz trouxe-me a visita de um conhecido industrial, 

conhecedor de arte. Conhecia meus quadros de exposições e tinha ouvido falar de mim. 

Foi como se tivesse caido do céu, pois esse visitante inesperado propôs por à minha 

disposição uma soma regular de dinheiro, que eu poderia retirar mensalmente de seu 

banco durante um ano, afim de permitir-me o exercicio livre e despreocupado de meu 

trabalho durante esse periodo. De inicio recusei o generoso oferecimento, com o receio 

de que implicasse na obrigação de fazer concessões artisticas ou aceitar determinadas 

encomendas; meu protetor, entretanto, certificou-me terminantemente de que agia 

apenas por interesse pela minha arte e que não teria de prestar o minimo interesse a 

sua pessoa ou assumir qualquer compromisso para com ele. Começou então um novo 

capitulo em minha vida e meu trabalho. Aluguei um grande atelier, e depois de um 

curto periodo de adaptação, em que fiz por superar a estranhesa que me causava esse 

espaço ainda desconhecido e familiarizar-me com ele, pus-me ao trabalho com novas 

energias e entusiasmo. 

 Seguiu uma serie de quadros dos quais apenas citarei alguns aqui: “Gravidez”, 

“Os Eternos Caminhantes”, “Mãe e Filho”, “Oração Funebre”, “Amantes”, etc. Esses 
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quadros, ao que me parece, nada conteem de literário. As proporções dos seres 

humanos neles representados em nada se relacionam com aquelas determinadas pela 

natureza, achando-se transformadas, espichadas ou diminuídas, dissolvidas ou 

concentradas, ao sabor de meus sentimentos e visão introspectiva. As cores são 

concebidas no mesmo espirito irreal das formas e são como essas expressão do 

elemento “Intimo-Essencial” que tentava retirar dos meus temas. 

 Vendo-os hoje poder-se-ia dizer que minha percepção plástica se assemelhava a 

um aparelho de Raios X, transpondo as barreiras da estrutura e da carne humanas, 

fixava quasi que espectralmente, numa especie de radiografia pictórica, a parte 

espiritual dos seres. 

 Foi com razão que aplicaram à minha arte o rótulo de “Expressionismo”. Aliás, 

indago de mim mesmo que não seria lógico aplicar também esse termo, de cunho tão 

contemporâneo, à arte dos tempos passados. Dizem que o expressionismo de nossa 

época surgiu do caos e de uma hora de máxima crise espiritual da humanidade. É 

possível. A fonte do expressionismo do nosso século é evidentemente diferente da de um 

Giotto ou de um El Greco. O seu “expressionismo”, derivado de outras crises ou 

convulsões do espírito humano, assumiu outras formas especificas, mas não se 

diferencia em sua base e sua essência daquele que nossa época criou. O 

Expressionismo, está vinculado ao que a terra, a vida e o homem contém de essencial, e 

não pode entregar-se a um jogo abstrato de formas que os separe da existencia  

terrestre. Faz parte da humanidade e da vida e procura instintivamente o “humano” na 

arte. Para ela necessita das formas do homem como das da natureza transformando-as 

apenas, dando-lhes proporção e colorido de acordo com as visões que proporcionam 

ao artista, as emoções que nele despertam e as caracteristicas determinadas pela época 

em que vive. 
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Eu trabalhava nesse sentido e tinha a satisfação de ver minha obra apreciada 

pelos meus colegas e pela critica; tomava parte entre os artistas proeminentes em 

exposições importantes, museus e coleções particulares adquiriam meus quadros. 

 A esse propósito gostaria de citar nessas linhas que Leonel Feninger me 

escreveu de Weimar em 25/05/19: “Segall, seus quadros produziram em mim 

profundissima impressão espiritual. Por graças de sua mocidade e desprendimento das 

tradições você consegue alcançar essa transmissão direta e espontanea, a qual eu 

próprio consigo chegar só depois de mil lutas e numa forma completamente diferente. E 

ao seu poder de creação que o futuro pertence”. 

 Não obstante essas repercussões favoráveis continuava lutando arduamente 

para conseguir concretizar as soluções plásticas por mim visualizadas, enfrentando, 

cada vez problemas novos e conservando-me sempre céptico quanto aos resultados 

alcançados. Meus amigos afirmavam que eu era modesto. A parte juvenil-entusiasta de 

meu temperamento me levou entretanto varias vezes a um modo de agir que não me 

parece exatamente inspirado pela modestia quando o encaro pelo prisma de hoje. Por 

exemplo, propuz publicamente a modificação radical das normas artisticas e 

administrativas da célebre “Academia de Belas Artes de Dresde”, famosa em toda a 

Alemanha e enraijada nas tradições artisticas do pais, e em colaboração com outros 

colegas apresentei um programa que estabelecia essa reforma em todos os seus 

pormenores. 

 Outro caso que quero mencionar se enquadrava nos mesmos moldes de espirito 

de oposição aos valores já existentes. Tinha recebido a comunicação de que a 

“Berliner Freie Sezession” me nomeara para membro permanente da Associação. Seu 

presidente honorario era Max Lieberman e o presidente executivo Georg Kolbe. 

Contava entre seus membros, além de outros grandes artistas, Kathe Kolwitz e Schmidt 
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Rotluf. Embora a nomeação fosse honrosa e bastante sedutora para um artista de 

minha idade, recusei-me a aceitá-la. Em consequencia fui convocado pela Sezession 

para uma deliberação, à respeito, a qual Käthe Kolwitz também assistiu. Explicando 

minha recusa expus minhas duvidas e varias criticas ao espírito da Sezession que não 

me parecia bastante moderno. Entre outras inovações, reclamei a abolição do juri na 

escolha dos quadros para as suas exposições, facultando essas a todos os artistas que 

nelas quisessem tomar parte, sem sujeitá-los as um criterio pré-estabelecido de valores. 

 Pouco tempo depois recebi uma carta de Georg Kolbe, de 3/7/1919. Em que me 

assegurava que enquanto ele estivesse na direção da “Freie Sezession” os principios 

que eu tinha defendido durante os debates vogorariam plenamente, pleiteando-me 

também o apoio de Schmidt Rotluf. Fazia exceção apenas da abolição do júri, 

praticamente irrealizavel por obstáculos material da falta de espaço, em se tratando de 

uma organização já em si tão vasta. “Creio que pode dar-nos sua confiança e pertencer 

a nosso grupo sem duvidas e receios.”, terminava sua carta. 

 Um ano depois do caso da Sezession encontrei-me novamente com Käthe 

Kolwitz, quando redigimos e lançamos em conjunto com o diretor do Museu de Dresde 

e mais dois amigos um manifesto destinado a angariar membros para o 

“Kuenstlerdank”, uma instituição que visava apoiar a discussão do ano anterior, que a 

tinha interessado muito. 

 Um marco importante para mim foi a realização de uma exposição bastante 

ampla de meus trabalhos na Folkwang-Museum em Hagen, no ano de 1920. Lastimo 

não possuir documentação suficiente para poder relatar pormenorisadamente o que era 

aquele museu de arte moderna, naquela época talvez o mais importante da Alemanha, e 

principalmente faltaram-me os dados sobre a personalidade de seu creador, o Dr. 

Osthaus. Filiado ao museu funcionava também um instituto de arte, no espirito de 
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“Bauhaus” de Weimar, e para mim já não restam duvidas hoje de que o instituto do 

Folkwang-Museum foi de fato um precursor daquele. Minha exposição no museu, 

inaugurada com uma conferencia de Will Grohmann, revestiu-se, tanto ao ponto de 

vista artistico  como moral, de grande significação para mim e foi até certo ponto um 

acontecimento na vida artistica da Alemanha. 

 Por aqueles tempos tive ocasião de encontrar-me com Paul Klee pela primeira 

vez. Disse-me que tinha ouvido muita coisa interessante a respeito da exposição no 

Folkwang-Museum, o que naturalmente me proporcionou bastante satisfação. A ultima 

vez que vio Paul Klee foi bem mais tarde, em 1929, em Dessau, quando, de passagem 

pela Alemanha, fui visitar Kandinsky naquela cidade, para qual o Bauhaus se tinha 

transferido. Nessa ocasião também me encontrei com Ferninger, Schlemmer, Breuer e 

Moholy Naggi, que lecionavam todos naquela instituição. Exibiram-me com muito 

orgulho as casas individuais, com seus ateliers proprios, que o Bauhaus acabara de 

edificar especialmente para seus professores, na moderníssima concepção 

arquitetônica de Gropius. Ficou particularmente viva em minha memoria a visita em 

casa de Moholy Naggi e suas elucidações interessantes a respeito de suas novas 

invenções no dominio da fotografia; mostro-me suas primeiras experiencias práticas e 

me expôs seus planos referentes ao futuro dessas. Também a conversa com Schlemmer 

relativa às suas ideias  sobre a creação de um “Metall-Ballet” (Bailado Metálico) se 

revestiu de grande interesse. (SE não me engano, ele exibiu na exposição internacional 

de 1937, Paris, os seus projetos relativos a essa audaciosa ideia). 

 Em 1920 recebi a visita de Ivan Goll. Não me lembro se ele vinha da França ou 

da Suissa, mas o encontro com ele foi para mim o primeiro contacto depois da guerra 

com o mundo exterior. Sabemos como as comunicações entre os homens de afinidades 

intelectuais e espirituais e que tinham a necessidade uns dos outros, tinham sido 
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interrompidas pela guerra. Com essa visita de Ivan Goll, por incidental que fosse, 

pareceu-me que o triste isolamento dos espíritos durante longos anos, tinha finalmente 

sido superado pela paz e confraternização humanas, e que os horizontes se abriam 

novamente para os contactos entre os homens, independentemente das artificiais 

limitações de fronteiras. Ivan Goll me expôs seus planos sobre a organização de uma 

exposição de obras expressionistas alemães na França, e fez questão que eu dela 

participasse. Não posso dizer com certeza se essa mostra, realizada algum tempo 

depois, deve ser considerada como a primeira manifestação do expressionismo em solo 

francês, mas é bem possivel que assim seja. Ivan Goll escreveu-me  a respeito (20-12-

21), que a exposição se tinha realizado com todo o barulho e repercussão previstas, 

congratulando-se comigo e Kokochka pelo êxito alcançado. Fiquei lisongeado ao saber 

que conservava duas águas fortes minhas dependuradas em seu quarto de trabalho, 

onde, nas suas palavras, “intrigavam os visitantes”. 

 Tomei esse incidente como indicio de que o mundo se abria novamente para a 

humanidade, que voltavam os tempos de reciproca fecundação artistica e intelectual 

entre os povos, e que a uns e outros seria agora dado conhecer o que tinham produzido 

de novo durante o periodo de isolamento. 

 Nos espíritos jovens e revolucionários, dotados de forças creadoras, a derrota 

da Alemanha se transformava numa apaixonada ação cultural, movida pela aspiração 

ardente de estabelecer compreensão e harmonia entre os homens por meio da arte e da 

literatura. Nos meios em que vivia, parecia ser esse o clima espiritual do após-guerra 

alemão. Trágica ilusão! O advento do nazismo veio provar quão pequeno e impotente 

era em realidade o número desses idealistas. 

 Ainda assim ávida intelectual e artística de Dresde tomou um desenvolvimento 

possante nos anos que se seguiam imediatamente á guerra, atraindo a si numerosos 
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jovens escritores, pintores e músicos, entre os quais vários de excepcional talento, e 

conquistando o interesse ativo de extensas camadas da população. Em 1920 Mary 

Wigman fundava na cidade a sua primeira escola de dansa com repercussões mundiais, 

e é com certo orgulho que confesso ter-me empenhado bastante em sua decisão de criar 

essa escola em Dresde, e ter contribuido com meus esforços para que isso se realizasse. 

 Assim como em Dresde, tambem em outras partes da Alemanha surgiam 

associações de artistas e organizações culturais de valor em algumas das quais eu 

tomava parte ativa. Em 1919 tinha fundado com Otto Dix e outros colegas a “Dresden 

Sezession”. Participei em 1920 da organização da exposição de arte moderna italiana 

“Valori Plastici”, realizada na Galeria Ritcher, a primeira exposição coletiva 

estrangeira no pais depois da guerra. Eu expunha em mostras coletivas de importância, 

lecionava numa escola de arte e às vezes tambem em meu atelier. 

 Nos primeiros tempos votei-me com entusiasmo a essas atividades culturais, não 

obstante estas se desenrolarem à margem do âmbito propriamente dito de meu atelier e 

meu trabalho. Não admira tal entusiasmo, considerando os anos em que eu tinha vivido 

no retraimento quase total de um prisioneiro civil de guerra. Alem disso sentia a 

obrigação moral de contribuir com meus esforços para o interesse coletivo em todos os 

assuntos relacionados com a arte. O circulo de meus amigos e conhecidos aumentava 

sempre e no mesmo ritmo cresciam também minhas obrigações. 

 Vivia num perpétuo movimento. Não há como negar que essa vida era 

estimulante, cheia de ricas experiências humanas e trazendo sempre novos interesses, 

mas nela se sacrificava a concentração do trabalho, tão necessária para a creação 

artistica. Fazia-se mister libertar-me desse ambiente agitado em que dispersava 

demasiadamente minhas energias, e em conseqüência alimentava pensamentos de 

deixar a Alemanha. Não me faltavam os recursos monetarios necessarios para executar 
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esse projeto, já que naquela época vendia frequentemente quadros meus a 

colecionadores e museus e por preços bastante elevados. Uma outra circunstancia, 

entretanto, provou ser por uns tempos obstáculo insuperável às minhas veledades de 

viagem; era a minha situação de apátrida. Na época de meu nascimento, Vilna estava 

integrada dentro do imperio Tzarista. Pelos fins da guerra, quando os alemães que se 

tinham apoderado da cidade a lituanos e russos, vendo-se Vilna alternadamente sob 

dominio militar de uns e de outros, até ficar definitivamente incorporada à Polonia. 

Nesse jogo de batalhas e interesses politicos perdi minha nacionalidade. A Polonia me 

era completamente estranha, a começar pela lingua, que desconhecia, e não quis valer-

me do direito que me cabia de optar pela nacionalidade polonesa, tornando-=me assim 

um dos componentes da vasta legião dos “sem patria” que a guerra com suas 

reviravoltas tinha creado na Europa. Recebi um passaporte Nansen, especialmente 

instituído para os apátridas. Com esse eu podia locomover-me dentro das fronteiras da 

Alemanha, ainda que com certas dificuldades, mas não podia sair do pais. 

Propôrcionou-me esse “Ersatz Passaporte” varias experiências divertidas, mas 

também outras bastante amargas. É verdade que me restava uma alternativa para sair 

dessa situação tão incomoda; meu nome como artista era conhecido na Alemanha, 

residira lá longos anos, e varias vezes foi-me oferecida a naturalização alemã mas 

havia algo em mim que se rebelava contra essa ideia. Seria uma intuição obscura 

daquela parte da mentalidade alemã que, anos depois, havia de submergir um pais 

aparentemente tão civilisado na maior barbarie jamais registrada pela historia da 

humanidade, ou seria pressentimento, fundado sobre reminiscencias e vagas saudades, 

de que em outra parte do mundo se encontrava a terra destinada a se tornar minha 

patria definitiva? Seja como for, recusei-me á alternativa de adotar as duas 

nacionalidades acima referidas, preferindo sujeitar-me às dificuldades causadas pela 
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minha situação anormal. Permanecendo assim na Alemanha por força da necessidade, 

resolvi depois de longas tergiversações transferir-me novamente para Berlim, aquele 

Berlim em que 15 anos antes tinha chegado como rapasola de outros tantos anos de 

idade. 

 Foi dificil para mim ambientar-me no meu novo meio; assim mesmo trabalhava. 

Quadros como “Recordações de Vilna” e “Meus avós”, surgiram então. Neles a 

composição era mais concentrada e aparentava maior disciplina do que em meus 

quadros anteriores, em que me deixava ir a um certo abandono, principalmente no 

tocante á cor. A essa concepção pertence também o quadro “Interior de Indigentes”, 

pintado ainda em Dresde, e já se fizera sentir anteriormente em “Quarto de Enfermo”. 

 Se tivesse que dar uma denominação a essa fase de minha obra, eu a apelidaria 

de expressionismo construtivo. Aliás, esse termo poderia talvez ser aplicado com certa 

lógica a toda minha produção daqueles anos, já que meu expressionismo teve sempre 

uma estruturação mais firme e definida que a de meus colegas, os quais tendem mais 

para a dissolução das formas. Em Berlim encontrei-me em meio a um circulo novo de 

amigos que me proporcionou grandes satisfações intelectuais-artisticas. Naquela época 

Kandinsky chegou da Russia. 

 Ficamos amigos e vivi muitas horas inesqueciveis em sua companhia. Alguns 

anos mais tarde visitei-o em Weimar e novamente em 1929 em Dessau, para onde o 

Bauhaus se tinha transferido. Nosso ultimo encontro foi em 1937 em Paris, onde ele 

tinha fixado residência como fugitivo do regime hitlerista. Tambem os  outros 

professores tinham abandonado o Bauhaus pelo mesmo motivo, pondo fim á gloriosa 

historia desse empreendimento que marcou etapa na historia artística de nossa época e 

exerceu influencia preponderante em quase todos os ramos da arte, tanto na pintura, 

arquitetura, fotografia, como na decoração interior e nas artes aplicadas. Tambem 
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Archipenko veio para Berlim mais ou menos ao mesmo tempo que Kandinsky. Lá se 

achavam Lissitzki, Gabo, e o escultor Moissi Kogan, chegado de Paris, com o qual 

formei laços estreitos de amizade, e que infelizmente mais tarde pareceu vitima da 

inhumanidade dos nazistas. 

 Chagall, que tinha passado os anos de guerra na Russia, chegou em 1921. Em 

1948, quando realizei minha exposição em Nova York, tive a grande alegria de me 

encontrar novamente com Archipenko. Na mesma ocasião tornei a avistar-me com 

George Grosz, bom amigo meu dos velhos tempos de Dresde e Berlim, que reside hoje 

numa cidade próxima de Nova York. Tive a satisfação de ver que malgrado uma 

separação de um quarto de século, ele não tinha perdido o contacto com minha arte, 

como o patenteiam as seguintes linhas que me dirigiu: “Quero congratular-me consigo 

pela sua esplendida exposição. Fiquei profundamente comovido com ela, especialmente 

ao ver sua obra prima, “Navio de Emigrantes”. Realmente um grande quadro.”. Mas, 

para voltar à época de Berlim, quero frizar que conservo com uma das memórias mais 

agradáveis daquele tempo a recordação da Exposição Internacional de Arte Moderna, 

realizada em 1922 em Duesseldorf, em simultaniedade com o Primeiro Congresso 

Internacional de Arte, realizado no mundo depois da guerra, do qual participei como 

representante de Secessão de Dresde. 

 Ao escrever estas linhas lembro-me de que Mies van Der Rohe me confiara para 

a exposição e maquete de um projeto de arranha-céus de estrutura de aço e fachada 

inteiriça de vidro, se não em engano, o primeiro jamais elaborado nessa concepção. O 

transporte dessa curiosidade me proporcionou um viagem de trem preocupadíssima; 

com que facilidade não poderia o fragil arranha-céu transformar-se durante o percurso 

de 12 horas num “arranha-terra” de míseros cacos de vidro. 
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 Todos os paises de alguma importância na arte achavam-se representados na 

exposição com obras de primeira categoria, e no congresso se encontravam delegados 

de todos esses países. A reunião com Van Doesburg interessou-me sobremaneira; muito 

me alegrou também travar conhecimento com Max Ernest, que tornei a encontrar em 

1926 em Paris, quando se achava nos inicios de sua carreira de surrealista, e que 

mostrou então em seu atelier uma série de folhas gráficas surrealistas, possivelmente 

suas primeiras experiencias nesse sentido. Também Yankel Adler, recentemente 

falecido, Wlheim, hoje residente em Nova York, Arthur Kaufkann, conhecido em S. 

Paulo pelas varias exposições que aqui realizou, se achavam no Congresso entre 

numerosos outros velhos e novos amigos. Os três dias do Congresso passaram com 

rapidez vertiginosa numa roda viva composta de artistas, criticos de arte, 

colecionadores, marchands, intelectuais, representantes de museus, etc. Só se via arte e 

só se falava arte em meio a convites, festas, e apreciação dos magniíficos vinhos do 

Reno, servido com abundancia nababesca nas casas de anfitriões renanos. Que 

maravilhosa não foi a viagem em grupo sobre o Reno, a convite do poeta Eulemburg, 

para passar horas alegres e estimulantes em sua vila situada numa soberba paisagem à 

margem do rio. Tinha-se a impressão, durante esses dias, que o mundo era propriedade 

exclusiva dos artistas, e que a humanidade não zelava de outros interesses e não ser os 

destes, numa espécie de “Mil e uma Noites” dedicadas ao endeusamento da arte. 

Durante a minha viagem de volta para Berlim, tive ainda a oportunidade de visitar em 

Haagen o velho pintor Rolf, então com 75 anos, que se tinha convertido ao modernismo 

com 60 anos de idade e que me relatou com temperamento fogoso e juvenil como se 

tinha processado a repentina reviravolta de sua pintura. 

 Vê-se por estas linhas que a atmosfera em que vivia Berlim era altamente 

interessante, mas isso não impedia que sentisse cada vez com maior força o desejo de 
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libertar-me de toda esta agitação, aspirando ao socêgo, à solidão e à concentração 

interior. 

 Afinal de contas era simplesmente cansaço; cansaço das impressões dos anos de 

guerra, em que vivia só do dia de hoje para o de amanhã, cansaço da tensão interior 

dos anos de após guerra, cansaço das estereis e interminaveis discussões e lutas 

artisticas, que pouco já tinham que ver com a arte em si, degenerando a maior das 

vezes a politica da arte, comércio e especulações de arte, programas e teorias, etc. O 

que eu queria era trabalhar, concentrar-me, sentir quietude ao meu redor, 

preferivelmente dentro de um ambiente e panorama completamente novos. Almejava 

uma radical mudança de clima fisico e espiritual. Foi então que a ideia de transferir-

me para o Brasil começou a dominar meus pensamentos. Uma carta datada de 2 de 

maio de 1921, de meu amigo, o influente critico de arte W. Grohman e que recebi em 

resposta a sugestões minhas cuja copia infelizmente não possuo, é indicio de como o 

Brasil, desde a minha estadia lá, se conservara presente em meu espírito, ainda que 

nem sempre de forma consciente.
14

 

 

Transcrevo aqui a referida carta: 

 

 Caro Lasar Segall, 

 

Eu estive refletindo sobre os planos que você me sugeriu, de organizar uma exposição 

de arte alemã no Brasil, e cheguei ao seguinte resultado: seria evidentemente de 

imenso interesse, sob todos os pontos de vista, se se realizasse naquele pais, com a 

colaboração de seus circulos dirigentes, uma importante exposição de arte alemã, 

exposição essa que talvez pudesse estender-se à Argentina. É evidentemente que tal 
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 FUNARTE. Lasar Segall: Antologias de textos nacionais sobre a obra e o artista. Rio de Janeiro, 

1982. Grafia original mantida. 
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projeto só pode ser encarado praticamente na eventualidade de um real interesse da 

outra parte; só então pode-se se esperar um resultado satisfatório, pois todas essas 

aproximações culturais entre dois paises só tem sentido quando são imbuídas de 

sentimentos amigáveis e compreensão mutua. 

Não deixamos de nos dar conta, aqui, das dificuldades inherentes a seu plano e das 

condições ideais que facilitariam sua realização; se fosse possível porem, crear, por 

meio de boas relações pessoais uma base favorável, isto já seria para nós um incentivo 

para que déssemos o máximo de que somos capazes. 

Suponho que o mais proveitoso seria preparar em S. Paulo e Rio de Janeiro uma 

exposição das melhores obras alemãs modernas, a qual deveria permanecer durante 

oito semanas em cada cidade. Como data de inicio seria talvez favorável 1º de julho de 

1922. Dever-se-ia providenciar para que durante as exposições fossem realizadas 

conferencias, eventualmente em francês, sobre arte da Europa Central na atualidade. 

Isso talvez nas próprias salas de exposição, com explicações simultâneas das obras 

expostas. Ao mesmo tempo dever-se-ia também dar orientações sobre os demais 

problemas da arte contemporanea, de modo a produzir uma visão clara da situação 

espiritual da Europa Central hoje. 

Sem dúvida essa idéia tornar-se-ia ainda mais interessante se fosse possível interessar 

os circulos competentes no Brasil em contratar para alguns espetáculos artistas de 

destaque na Alemanha, com preferencia a partir da mesma data da exposição. Refiro-

me nesse caso a recitais da maior cantora atual, Elisabeth Rethberg, (Ópera Estadual 

de Dresde) e da mais famosa bailarina alemã, Mary Wigman. 

Quanto ao acompanhamento poder-se-ia cogitar do dirigente Kutzbach, dirigente da 

Ópera Estadual. Sou levado a supor que diante de uma tal conjunção de forças, 

conseguir-se-ia um acontecimento artistico de primeira ordem, que traria para ambas 
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as partes um grande sucesso interno e externo. Naturalmente, um tal empreendimento 

teria que ser bem preparado, e para este fim eu proporia mandar os intelectuais 

proeminentes do pais os melhores ensaios e artigos de jornais e revistas sobre a arte 

alemã de atualidade. 

Naturalmente só poderíamos fornecer esses artigos em alemão ou francês, mas em 

dúvida não haveria dificuldades em traduzir esses artigos e publicá-los na imprensa 

brasileira. Tal como na escolha dos artistas, ter-se-ia que proceder ai com máxima 

consciência, figurando como elemento decisivo da escolha unicamente o conceito da 

mais alta qualidade. È certamente inutil frisar que caso eu tomasse parte na 

organização desse empreendimento, seria evitado qualquer deslise capaz de produzir 

algum embaraço de natureza politica e que ele se conservaria exclusivamente no plano 

cultural-artistico, sem quaisquer outras implicações. Pedindo-lhe refletir sobre essas 

propostas complementares, e preocupar-se minuciosamente com o plano em sua 

inteireza, subscrevo-me com os melhores cumprimentos do amigo. 

Will Grohmann 

 

 

 O projeto assim estudado não chegou infelizmente a concretizar-se. Escrevi 

varias vezes a amigos e conhecidos meus no Brasil, mas sem conseguir despertar seu 

interesse positivo para um plano que era evidentemente de dificilima execução e 

eriçado de obstáculos quase insuperaveis de ordem material. Ainda assim quero 

mencionar, como coincidencia interessante, que caso tivesse chegado a realizar-se , 

isso se teria dado no mesmo ano da Semana de Arte Moderna de S. Paulo. 

 Agora, já em fins de 1923, meus planos de transferencia para o Brasil estavam 

sendo completados. Meus amigos queriam dissuadirme deles. Alegavam com certa 

razão que o artista não devia nunca abandonar uma posição uma vez conquistada; que, 
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mormente numa época agitada como a nossa, havia uma constante flutuação bo campo 

da arte, com o aparecimento não só de artistas novos como também de colecionadores, 

marchands, e críticos novos, que estes não poderiam estabelecer contacto com o artista 

sumido para além dos mares, que a arte no Brasil não tinha ressonancia  internacional, 

etc, etc. Mas minha imaginação tinha sido poderosamente atraida pela perspectiva 

brasileira, minha decisão estava mentalmente formada, e não eram as considerações 

praticas de ambições de carreira acima expostas que haveriam agóra de influir nela. 
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SEGUNDA PARTE 

 

 Em janeiro, 1924, estive novamente no Brasil e as lembranças do ano 1912-13, 

que não me tinham abandonado durante longos anos, tornaram-se para mim realidade. 

Revia Rio de Janeiro com suas altas palmeiras intermináveis, com praias ainda não 

manchadas pelas sombras dos arranha-céus, que durante este tempo surgiam; também 

Santos, com navios de todos os cantos do mundo perto de infinitos espaços repletos de 

bananeiras, e finalmente São Paulo, rodeado por terras de uma cor vermelha e marron 

profunda. Tornava a ver os maravilhosos pores-do-sol, envoltos no ar quente e tropical, 

e ouvia novamente melodias carnabalescas embebidas de melancólica saudade. 

Imaginava que tudo ao meu redor estava feliz e despreocupado. Sentia-me livre neste 

mundo novo e diferente. 

 Aluguei numa casinha na Rua Oscar Porto, decorei-a com meus quadros 

expressionistas que tinha trazido comigo, e arrumei também para mim um pequeno 

canto para o trabalho. Amigos de 1912-13, tais como, Dr. Freitas Valle, Dr. Nestor 

Pestana, Dr. Mindlin e outros também, não fizeram se esperar muito. Os dois últimos 

mantiveram-se alheios, recusando minhas obras expressionistas, em vez que Dr. Freitas 

Valle, com sua concepção sempre mais ampla sobre arte. Mostrou-se, assim como em 

1912, admirador das mesmas. 

 Encontrei então uma admiradora especialmente valiosa e séria na minha antiga 

aluna Jenny Klabin, que já na sua estadia na Europa em 1922-23 tinha demonstrado 

um grande interesse pela minha obra, como pela arte em geral. Já naquela ocasião 

tinha ela adquirido o quadro “Meu avô”. 

 Não foram estes os únicos que mostraram então interesse pelas artes. Surgia da 

semana de arte moderna de 1922, um movimento artístico bastante interessante, 

dirigido não somente para as artes plásticas, como também para a literatura e música. 
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Naquela ocasião recebi um número da Revista Idéia onde foi publicado um artigo sobre 

mim; mostro ele que o jovem mundo intelectual brasileiro estava em contacto com a 

minha arte pelas reproduções e artigos aparecidos nas revistas de arte européias. Foi 

escrito por Mário de Andrade, um dos primeiros, ou talvez, o primeiro mais corajoso e 

entusiasta precursor no domínio do movimento artístico moderno. Ficamos amigos e 

continuamos até o fim do que possa se imaginar. 

 Uma manhã, sem nada ter avisado, vieram me visitar pessoas completamente 

desconhecidas, e tão logo atravessaram o limiar da minha casa, já nos sentiamos 

aproximados. Queriam manifestar sua alegria pela minha presença em seu meio, me 

cumprimentar e ver os meus quadros. Estavam entre eles D. Olivia Guedfes Penteado, 

Mário de Andrade, Guilherme de Almeida, Alcântara Machado, Rubens Borba de 

Morais, Tácito de Almeida, Couto de Barros. Houve talvez  outros? Não me  recordo. 

Cheguei também a conhecer depois Oswald de Andrade, Tarsila e Paulo Prado, que 

naquela ocasião estavam no caminho de volta de Paris, como também Graça Aranha e 

Vila Lobos, e mais tarde Brecheret. Todos os criadores e integrantes do movimento 

cultural moderno do Brasil. No decorrer dos anos tornamo-nos amigos, ligados pelos 

interesses e ideais comuns. 

 D. Olivia Penteado costumava receber na sua moradia, à rua Conselheiro 

Nebias. Possuia ela um forte sentimento de ligação com os artistas e sua casa estava 

para eles sempre aberta. Ela achou porém que, para colecionar obras de arte 

modernas e para poder acolher sempre os espíritos jovens e novos que surgiam a sua 

casa estava por demais carregada de uma velha tradição e não querendo modificar o 

caráter da mesma, fez construir no seu jardim um pavilhão, chamado Pavilhão de Arte 

Moderna, onde devesse se desenrolar a vida intelectual e cultural de São Paulo. Fiquei 

incumbido de decorar o pavilhão; o teto, as paredes e a entrada. Fiz também um 
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projeto em cores para um vitral, o qual não pôde ser executado devido à falta de meios 

técnicos. Amigos, visitantes e a imprensa acolheram calorosamente o resultado deste 

meu trabalho; Assis Chateaubriand chegou a escrever então uma grande reportagem a 

respeito. 

 Interessante foi a inauguração do pavilhão que para mim teve ela um interesse 

particular.  Fiquei comovido quando, seguindo um antigo costume brasileiro me 

fizeram sentar ao lado da lareira e em roda todos presentes cantaram e dansaram na 

minha frente. 

 No ano de    faleceu D. Olivia Penteado e a sua casa em conjunto com o 

pavilhão foram demolidos devido a abertura da Av. Duque de Caxias naquela região. 

Com isso encerrou-se um valioso período na vida cultural de S.Paulo e talvez do Brasil. 

 Em 1924 foi organizada na R. Álvares Penteado uma grande exposição minha; 

considero-a grande pois foi ali mostrada uma parte importante dos meus trabalhos dos 

anos de 1911 a 1923. Gostaria, aproveitando a oportunidade, relatar uma cena cômica 

relacionada com a inauguração da Exposição. Deu-se a inauguração na presença do 

Presidente Washington Luiz e de sua comitiva, o que para mim foi muito lisonjeiro. 

Estando na proximidade do Presidente e tendo possibilidade de observá-lo bem, notei 

no seu rosto uma expressão singular ao contemplar os meus quadros, e disse-lhe então 

imediatamente: “V. Excia. não deve se incomodar e pode rir à vontade”. E uma risada 

escapou dele como da sua comitiva e de algumas pessoas do publico como também de 

mim; só os meus quadros mantiveram o seu silêncio imperturbáveis e sérios. 

 Este foi o aspecto divertido da minha exposição. Quanto ao que ela seriamente 

significou gostaria de aludir somente a grande quantidade de material publicado então 

pela imprensa aos muitos admiradores daquele tempo, às valiosas lembranças 

relacionadas com este acontecimento; creio também ter ela deixado atrás de si 
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vestígios profundos, o que se constata pelo grande numero de artigos escritos nos anos 

seguintes em diversos jornais, publicações e livros. 

 Durante o tempo em que o meu espirito estava repleto de calma e de alegria 

afastado da intranqüilidade europeia e ocupado com meus planos de trabalho sucedeu-

se em S. Paulo algo que a muitos levou ao desespero um acontecimento que poderia se 

chamar guerra ou revolução. Eu então perguntava a mim mesmo: “Daonde tinha eu me 

salvo?”. Para que precisava então ter vindo ao Brasil? 

 Contando em resumo, a questão fora a seguinte: Um general com um pequeno 

grupo de militares ocupou inesperadamente a cidade de S. Paulo, onde contrariando 

suas previsões estratégicas encontrou uma poderosa oposição. De todas as partes do 

Brasil chegavam militares para se juntar a ele ou para combatê-lo, e uma luta muito 

rude desenrolou-se durante três semanas. Foi exatamente na véspera do estouro deste 

episódio misterioso que estávamos comemorando a despedida de Blaise Cendrars, que 

na manhã do dia seguinte deveria embarcar em Santos para a Europa. Com o sucedido 

no entanto ficou ele por tres semanas escondido num lugar qualquer. Eu também, com 

mais oito pessoas protegia minha vida num porão completamente escuro, fechado em 

absoluto do mundo ao redor, sem luz e sem telefone, e teríamos certamente ficado sem 

comida se não fosse a coragem de um velho empregado da casa que nos fornecia o 

necessário. Até hoje não me explico como êle o conseguia fazer. Nestas condições o 

mundo exterior fazia se lembrar para nós unicamente através dos fortes estrondos das 

balas e granadas. Finalmente, durante uma noite insone, torturado por uma luta 

espiritual e afundado depois num sonho de Deus e de anjos, ouvi de repente o soar dos 

sinos nas igrejas e vozes humanas cheias de jubilo gritando “Acabou a revolução!” E o 

pesadelo que por tres longas semanas me tinha oprimido tortuosamente esvoaçou-se 

então. Me senti reforçado na minha esperança como se nada tivesse acontecido. 
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 Em Junho de 1925 casei-me com Jenny Klabin, a qual eu tinha visto pela 

primeira vez em Berlim quando ela era ainda uma pequena criança, pela segunda, em 

Maio de 1912, quando ela tinha 13 anos de idade e tomava aulas de desenho comigo e 

depois novamente em 1922, em Berlim onde ela seguia com grande seriedade tudo 

relacionado com literatura, musica e artes plásticas, estudando estas matérias com 

verdadeiro ardor. Encontrei nela uma valiosa companheira com uma alma profunda e 

um grande espírito, uma admiradora compreensiva e uma inestimavel animadora da 

minha arte. 

 Minha intenção de encontrar no Brasil tranquilidade para o trabalho foi 

plenamente concretizada sem que eu me tivesse que afastar da vida social e 

participação ativa em exposições, etc. Ao contrário participei ativamente em muitas 

realizações. Refiro-me com isso às grandes festas artísticas que decorei, à minha 

colaboração na fundação da sociedade de arte Spam, às minhas grandes exposições em 

S.Paulo e no Rio, aos artigos sobre arte que escrevi e às diversas conferências 

coletivas, etc. Encontrei em tudo isso uma grande satisfação e não lamento em absoluto 

o tempo que estas atividades me tomaram, pois em nada prejudicaram elas o meu 

sossego no trabalho. 

 Aprendi no Brasil a me alegrar perante a natureza e a achar a necessária paz 

interior para nela poder me aprofundar. Em Campos principalmente, tive a 

oportunidade de penetrar num contacto mais intimo com a natureza. Conseguia no 

Brasil concentrar-me melhor do que na Europa e compreendi com isso que a 

concentração desperta em mim uma criação mais profunda e mais intensa. 

 Em 1935 conheci a jovem pintora Lucy, uma pessoa admiravel e um talento 

extraordinario, que acabava de chegar de Paris. Meu contacto e amizade com ela 

foram de grande valor para minha arte. Neste tempo minha criação ficava cada vez 
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menos problemática, mais simples e humana, tornando-se porisso também mais 

acessível. 

 Se me perguntassem se minha arte renovou-se no Brasil, responderia que não, 

se esta pergunta supusesse que para criar o “Novo”, deve-se renunciar ao “Velho das 

grandes heranças”. E se me perguntassem se emprego as mesmas formas de expressão 

que na minha fase expressionista, responderia que estas seriam então uma fórmula de 

arte á qual eu me teria escravisado. 

 O Homem-Artista possue no fundo sempre o mesmo interesse pelos 

acontecimentos, ocorrenciais ou fisionomias humanas que intimamente o comovem, 

agitam e levam para a criação seja isso nos seus jovens anos criadores, como na parte 

restante de sua vida; dali resulta a necessidade de cada avanço dado pelo artista 

marque passo no mesmo ritmo com a maturidade do homem. 

 O motivo “Mangue” por exemplo destinos humanos universais, não era novo 

para mim quando o vi pela primeira vez no Rio de Janeiro. São motivos que, como 

homem, sempre me agitavam internamente e como artista me animavam à criação. 

Quantas vezes na minha vida já não os pintei! Chamava-os antes “As erradias”. No 

Rio, porem, eu deles me aproximei com um sentimento e compreensão humana mais 

amadurecidos, e acima de tudo com um maduro olhar artístico. 

 Quando se falar das minhas grandes composições deve-se tomar em conta que 

seus temas são somente meios para a finalidade Arte sendo o essencial aquilo que eu de 

mim neles coloco e as formas em que consigo os amoldar. O mais importante, 

unicamente, é que cada artista, mantendo-se fiel a si mesmo, interprete o que sente e vê, 

o que da vida e da natureza pôde colher. Se um quadro se chama Retrato de Lucy, ou 

Campos do Jordão, ou Navio de Emigrantes, ou Mangue, isso não passa afinal de 
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nomes; não importa como se chama os quadros, mas sim o que neles se encontra – que 

homem e que interpretação artística.
15
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CAPÍTULO 2 – LASAR SEGALL E O BRASIL 

 

 

Lasar Segall volta ao Brasil, em 1923, como emigrante judeu, em meio a outras 

dezenas de indivíduos na mesma situação de desespero. Depara-se, então, com as cores 

da natureza de beleza sem igual e, ao mesmo tempo, com as injustiças aos negros saídos 

de uma realidade escravocrata recente e com as grandes diferenças econômico-sociais. 

Todas essas turbulências de realidades e acontecimentos fizeram com que 

Segall, através de sua produção artística, desabafasse suas angústias junto a pessoas que 

haviam sofrido, àquelas que ainda sofriam e a outras tantas que ainda sofrem. Vemos, 

assim, mais um motivo para admirar suas obras com maior proximidade e reflexão.  

 (...) Há muito que eu seguia nas revistas e jornais alemães esse 

interessantíssimo artista que é Lasar Segall, russo. Acompanhara-lhe mesmo a 

evolução, do quase impressionismo (época de que Freitas Valle tem nas suas coleções 

excelente exemplar) até os últimos trabalhos, se apenas poderei qualificar de 

expressionistas. Realmente: expressionismo é termo bastante largo, e Segall pode caber 

dentro dele. Mas a verdade histórica obriga-me a contar que o artista escolhe 

geralmente os grupos secessionistas (sic) para neles expor.
16

 

Com base no texto do literato Mário de Andrade, podemos justificar, mais uma 

vez, a dificuldade de aceitação da vanguarda na realidade brasileira. Conviver com o 

que já está pronto e familiarizado é muito mais cômodo do que tentar entender, aceitar e 

valorizar o novo. 

Tanto no Brasil quanto na Alemanha, Lasar Segall deparou-se com conflitos em 

relação a sua arte. Na Alemanha, por ter sido obrigado a lidar com didáticas artísticas 
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diferentes das suas. No Brasil, por sua vez, razões culturais alteraram o ponto de vista 

em relação a sua linha artística. 

Através de uma carta escrita ao seu amigo Will Grohmann, Segall descreve sua 

vida no Brasil: 

  (...) há quatro semanas moramos na nossa casinha. É um sobradinho novo com 

uma vista maravilhosa. Pendurei todos os meus quadros e está parecendo um pequeno 

museu: um cantinho europeu em solo estrangeiro. Muitas vezes recebo visitas. O mais 

belo foi ter sido um dia surpreendido por um grupo de jovens (14 pessoas), todos 

músicos, escritores, pintores e grandes adeptos da arte moderna. O meu nome lhes era 

familiar através de jornais, revistas e livros e sou apontado como um dos maiores 

expoentes da Alemanha e da Rússia. Eles vivem grande parte do tempo em Paris e na 

Itália e estão orientados sobre tudo o que aconteceu na vida artística dos últimos dez 

anos na Europa, mas bem orientados mesmo, e possuem tudo o que apareceu nesse 

período em livros e revistas. Um deles acabou de chegar de Paris e trouxe lembranças 

de Chagall. A juventude há pouco mais de um ano se juntou e precisa lutar muito 

contra o público e a imprensa. Seu líder, Mário de Andrade, é um escritor excelente. 

Ele escreveu sobre mim um artigo muito bom e inteligente num jornal. Vou escrever 

bem detalhadamente sobre esse grupo e tudo mais que for importante na próxima carta 

(...).
17

 

Os brasileiros começam a aceitar a novidade artística bem lentamente e com 

algumas reticências. É necessário ouvir elogios e aceitações no exterior para se começar 

a aprofundá-los no país de origem. 

Em 23 de março de 1924, Segall consegue ter sua primeira exposição na cidade 

de São Paulo, no número 24 da Rua Álvares Penteado. Mário de Andrade escreve no 
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jornal Correio Paulistano que não é a inteligência, a compreensão refletida dessas 

pinturas que nos leva a pensar nos dramas alheios da pobreza, da fome e da dor. É a 

sensação visual que nos obriga a sentir tanta fatalidade. Não provém duma 

colaboração forçada e posterior da inteligência, antes, puramente sensualista, 

deflagrada pelas formas, linhas, cores e utilização racional das duas dimensões da 

superfície. É admirável. E é doloroso de sentir. Raramente se sentirá realizada com 

tanta eficácia, como nestas obras de Lasar Segall, a expressão da miséria miserável.
18

 

Após terem sido aceitas pelos críticos de arte da época, as obras de Segall 

começam a fazer uma importante mudança na visão de arte dos brasileiros. A arte 

começa a ser olhada pelo viés social, e não apenas pelo estético. 

Aproximadamente em 1924, Segall separa-se de Margarete e, em 1926, casa-se 

com Jenny Klabin, cunhada de Luba, a irmã de Segall. Agora fazendo parte do clã da 

família Klabin, Lasar começará a ter maiores contatos com a elite paulistana, já citada 

anteriormente, e com os artistas modernistas. 

Segall e um grupo de artistas fundam, em 1931, a SPAM - Sociedade Pró Arte 

Moderna -, com o objetivo de reunir o mundo artístico paulistano. 

O recinto inicial da SPAM foi residência da Sra. Olívia de Freitas Valle, 

importante mecenas da arte moderna de São Paulo. A comissão executiva provisória da 

SPAM era formada por Segall, Tarsila do Amaral, Rossi e Paulo Mendes de Almeida. 

Como o grupo e o público pertenciam à alta burguesia paulistana, a SPAM sofreu 

inúmeras críticas por parte da mídia e de artistas seguidores de linhas artísticas 

diferentes da de Segall, porém ele respondeu a elas dizendo: entretanto, podem 

acoimar-nos de haver, em nosso quadro social, pessoas da alta sociedade paulista... 

Realmente é preciso desconhecer o meio em que atuamos para não conceder 
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importância a estes fatores preponderantes do progresso social. E pergunto como, sem 

tal apoio, poderia qualquer grupo de artistas fazer alguma coisa?
19
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Fonte: Catálogo do 7º Salão Paulista de Arte Moderna – Galeria Prestes Maia – São 

Paulo – 6 de junho de 1958. 
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Catálogo do 7º Salão Paulista de Arte Moderna – Galeria Prestes Maia – São Paulo – 6 de 

junho      de 1958. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Catálogo do 7º Salão Paulista de Arte Moderna – Galeria Prestes Maia – São 

Paulo – 6 de junho de 1958. 
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 Manifesto da SPAM: 

 SPAM – Sociedade Pró Arte Moderna 

A Sociedade Pró Arte Moderna foi fundada em dezembro de 1932 por um grupo 

de artistas, intelectuais e amigos da arte. 

SPAM propõe-se a estreitar as relações entre os artistas e as pessoas que se 

interessam pela arte em todas as suas manifestações. 

SPAM promoverá exposições de arte plástica, concertos, conferências, reuniões 

literárias e dançantes. 

SPAM organizará cada ano o mês da arte. 

SPAM realizará anualmente um sorteio gratuito de obras de arte entre os seus 

sócios. 

SPAM inaugurará brevemente a sua sede social com salão de festas e 

exposições, sala de leitura, ateliê para artistas, bar, etc. 

SPAM deseja a colaboração de todos os artistas e amigos da arte.
20

 

A SPAM exercia uma crítica social mesmo sendo sustentada pela própria 

sociedade. Na verdade, seus participantes queriam divulgar suas representações 

mentais; para tanto, precisavam de patrocinadores que, geralmente, são os que possuem 

uma situação econômica burguesa favorável. Segundo Beccari, na SPAM (...) não 

dominava um humor anárquico, mas a sátira de costumes, a anedota envolvendo o 

poder constituído, num padrão mais próximo à caricatura expressionista. 

Por essas características mais extrovertidas e informais, a SPAM começou a 

deixar o integralismo vigente na política irritado, pois as pessoas simpatizantes ao 

integralismo começaram a fazer parte da cúpula administrativa da SPAM. Ao longo do 

tempo, ela foi se desestruturando também por causa da onda de ódio e preconceito que 
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se iniciava em relação aos judeus, considerados os dominadores da arte paulistana. Isso 

fez com que Lasar Segall perdesse seu interesse em continuar com a SPAM. 

Beccari resume muito bem a situação de Lasar frente a essa situação de 

decadência da arte moderna quando diz que “posto de lado, desiludido com a 

ignorância e mesquinharia de tal comportamento, ele se recolhe. No ambiente artístico 

brasileiro nunca mais o veremos tão desenvolto, tão à vontade, tão feliz!”
21

 

Por mais decepcionado que Lasar Segall possa ter ficado, suas atitudes para com 

a SPAM foram de grande importância para a continuação da arte no Brasil. Os novos 

artistas, após a existência da Sociedade Pró Arte Moderna, começaram a se expressar 

mais à vontade em suas obras de arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FonteFon 
Fonte: Lasar Segall e o modernismo paulista. Vera D´Horta Beccari. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1984, p. 104. 
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2.1. Lasar Segall realista? 

 

Por mais que o artista construa uma nova realidade na tela, ela está 

intrinsecamente relacionada à realidade na qual ele vive; não basta apenas retratar com 

distância os fatos históricos, é preciso fazer com que o espectador sinta de maneira 

plena a situação expressa. 

Isso ocorre com clareza no quadro Navio de Emigrantes, pois a não definição 

dos rostos passa para os espectadores um sofrimento muito forte. As cores são escuras, 

a cor do mar se iguala à cor do céu, os dois acinzentados. O tamanho do quadro faz com 

que praticamente nos sintamos dentro dele. As pessoas amontoadas junto a seus simples 

pertences nos puxam para junto delas e nos provocam desconforto, fazem-nos valorizar 

cada pedaço de pano pendurado nas divisões do navio que, por sua vez, despedaçam 

também aqueles que as olham. 

 “(...) a obra de nenhum artista surge isolada de seu contexto e de sua 

circunstância. Mesmo, ou sobretudo, a obra de um artista tão significativo como Lasar 

Segall é elemento constitutivo e fruto dos embates e dos diálogos com a cultura visual e 

com as discussões críticas do seu tempo.”
22

 

O homem é responsável pela atividade artística, logo ele não pode, em momento 

algum, distanciar-se da arte que produz. Consequentemente, os sentimentos de sua 

espécie humana transparecem naturalmente. (...) sua capacidade de manifestar 

sentimentos é o fator que possibilita e condiciona a objetivação desta humana 

sonoridade em campo artístico, logo, é esta imanência que determina o sentido, o teor 

do som quando transformado em arte (...)
23
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Vemos, ao longo do tempo, a perda dessa humanização por motivos superficiais 

e materializados pelo capitalismo que nos forçam a virar objeto de produção. 

Obviamente, a estrutura social, a estrutura humana, em suma, esvai-se por entre o 

maquinário consumista, e a arte consegue passar seu pedido de retorno da humanização. 

Tendo como base o quadro Navio de Emigrantes, conseguimos materializar a 

teoria citada acima ao observar que os navegadores de Segall são a demonstração da 

decadência e da comercialização humana. Ao mesmo tempo em que o quadro Navio de 

Emigrantes declara a degradação social, ele ameniza a dor dos que passaram pela 

mesma situação e que agora têm a possibilidade de enxergar, através das cores, uma 

possível mudança desse estado de desumanização. 

Já que a probabilidade de ocorrer uma mudança nas sociedades é bastante 

remota, a relação estética da arte satisfaz uma parte da carência humana, pois 

conseguimos, ao menos, ver um sofrimento reconhecido por nós mesmos transformado 

em beleza.  

 A arte materializa uma possível condição de nos vermos livres das injustiças e 

pode ser capaz de nos fornecer a liberação de nossas angústias. 

 

 



 

74 

Lasar Segall 
Duas crianças, 1920 

Óleo s/ tela  

85 x 70 cm 
Catálogo Segall Realista, curadoria Tadeu Chiarelli 
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Em um trabalho alienado, ao qual somos obrigados a nos submeter diariamente, 

é impraticável materializarmos nossas tristezas e insatisfações. A expressão artística, 

por sua vez, nos dá a oportunidade de expressar sentimentos e objetivos através das 

cores, das tintas, das formas, das proporções e da geometria.  

Todo ser humano necessita ter um trabalho artístico. O interior do homem é 

composto de atitudes tanto físicas quanto intelectuais, e as ações do mundo exterior ao 

homem o desumanizam por serem supressoras e, na maioria das vezes, 

incompreensíveis. Socialmente, o consumo permite somente que sejamos o que 

realmente somos em poucos momentos de nossas vidas, e nesses momentos da 

produção da arte nos libertamos e nos democratizamos.  

 O homem somente não se perde em seu objeto quando este se converte para ele 

em objeto humano ou homem objetivado. E isto só é possível ao converter-se diante 

dele em objeto social e compreender-se ele próprio como ente social, do mesmo modo 

que a sociedade ganha essência para ele neste objeto.
24

 

O quadro que nos serve de base neste projeto é um exemplo de criação livre e 

materialização de um mundo humano para Segall: o sofrimento do transporte de 

homens – objeto. 

Ao mesmo tempo em que ocorre esse olhar para o quadro Navio de Emigrantes, 

de Lasar Segall, vemos, no próprio artista, outra realidade. Como já citado antes, ele 

teve o privilégio de conviver com uma parte abastada da sociedade paulistana da época 

– meados do século XX –, e essa experiência lhe deu a oportunidade de mostrar, através 

da arte, o outro lado da realidade humana. 

Em contato com o objeto artístico, ou seja, com a representação de uma 

população emigrante, o artista consegue colocar diferentes classes sociais em igualdade. 

                                                 
24

 VÁZQUEZ, Adolfo Sánchez. As idéias estéticas de Marx. Rio de Janeiro:  Paz e Terra, 1968, p. 90. 



 

76 

2.2. Totalizando a Arte 

 

O artista tem nas mãos os instrumentos para dar ao homem seu verdadeiro valor 

e respeito. O trabalho do ser humano tem de ser algo que lhe dê um mínimo de prazer 

pessoal. 

A realidade que nos fragmenta faz com que nos distanciemos de nossas vontades 

para nos submetermos a ela. Naturalmente, somos moldados por ela, pois não só 

produzimos o seu enriquecimento através dos materiais comercializáveis como nos 

tornamos suas próprias máquinas obreiras.  

No entanto, o artista produz suas obras por um impulso interno e pode, ao 

mesmo tempo, explicitar as falhas reais e fazer parte delas comercializando suas obras. 

Com isso, percebe-se que o trabalho artístico é aquele que afirma a essência humana 

num objeto concreto-sensível.
25

 

Concreto, pois é uma obra de arte materializada em tela, papel, material, capital, 

produto de venda, objeto; sensível, pois carrega a alma dos homens. O próprio artista 

afirma sua natureza humana rica em possibilidades e ignorada pelo trabalho de 

mesmices ao qual somos submetidos. 

Segall afirmou sua natureza humana praticando um trabalho que lhe dava prazer, 

mas não deixou de participar da realidade brutal de que fazia parte. Com suas obras, 

conquistou espaço e aprovação social, tornando-as produtos comercializáveis. Afinal, 

pertencia a uma família judaica e de importância para o crescimento econômico da 

cidade de São Paulo.  

                                                 
25

 VÁSQUEZ, Adolfo Sanchez. As idéias estéticas de Marx. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1968, p. 93. 
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Lasar Segall 
Emigrantes sentados sobre caixas, 1926 

Ponta seca s/ papel 

Catálogo Navio de Emigrantes, Museu Lasar Segall 
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Mais uma vez, deparamo-nos com a força capitalista tanto social quanto 

econômica e cultural, pois caberá à classe que tiver o poder econômico o privilégio de 

decidir sobre o que será comercializado. O capitalismo sempre encontra frestas para 

fazer com que nos submetamos a ele. 

É óbvio que não podemos definir Lasar Segall simplesmente como representante 

de uma realidade de privilégios, pois as obras do artista são possuidoras de uma 

elevação humana passível de perceber momentos e situações que muitas vezes não são 

vistas por quem não pratica arte. Se nos fixássemos unicamente em seus privilégios 

sociais, o lastro do artista que agora estudamos não teria permanecido entre nós até hoje. 

Segall, assim como todo ser humano, passou por injustiças e infelicidades. Ele 

encontrou na arte um espaço para aliviar seus sofrimentos e tentou, através dela, fazer 

com que os indivíduos também suspirassem, também tivessem a esperança de mudanças 

justas para todos. 

A sociedade brasileira de meados do século XX sofria com as mudanças rápidas 

e desenfreadas da industrialização. Com isso, Lasar teve a liberdade de expressar suas 

angústias através da arte. A sociedade na qual o artista estava inserido aceitou suas 

obras por se ver refletida em suas telas, de cores fortes. Esse é mais um motivo para a 

valorização de suas obras. 
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2.3. Indivíduos navegantes 

 

Ao entrar em contato com o quadro Navio de Emigrantes, de Lasar Segall, os 

espectadores questionam diversas condições humanas, inclusive a sociedade na qual 

estão inseridos. São as pessoas que admiram as obras de arte as responsáveis em aceitá-

las ou não. 

Em momento algum a arte pode ser tida como apenas um conjunto de cores e 

formas. Deve ser tratada como a expressão dos indivíduos e como criação de outro 

indivíduo. 

Exemplos mais atuais a serem discutidos são os da exposição Paradoxos, 

ocorrida no período de março a maio de 2006, no Instituto Itaú Cultural. Instalações 

como as do artista S. Marcos, apresentando um homem como extensão de um 

computador, ambos amarrados com borrachas de pneus, e um altar de santos e imagens 

sacras de Coca-Cola, do artista Evandro Prado, mostram o autoataque da economia: a 

Coca-Cola como monopolizadora mundial de refrigerantes, mais conhecida e aclamada 

do que diversas religiões, o pneu feito de petróleo, que representa a estrutura da 

economia mundial, e o computador, objeto de sobrevivência para o ser humano. Mais 

uma vez percebemos que a produção artística anda de mãos dadas com as realidades 

sociais.  

Navio de Emigrantes, transportando o tempo, permite-nos navegar ainda dentro 

dele, pois a realidade consumista ainda se mostra opressora e injusta.  

A arte caminha nos mesmos passos da sociedade. É claro que o artista, em 

primeiro lugar, produz em prol de sua vontade própria. Acontece que a arte, somente, 

não lhe garante a sobrevivência. Como o artista necessita do mundo do capital, seu 

caminho deve ser compatível aos acontecimentos da época de sua produção artística. A 
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não aceitação da sociedade é sinônimo de finalização da arte. A partir do momento em 

que a arte é valorizada, ninguém continua a ser exatamente como era, depois de ter sido 

abalado por uma verdadeira obra de arte.
26

  

Navio de Emigrantes transforma aqueles que o veem em indivíduos navegantes, 

pois, além de tudo, os indivíduos necessitam da humanização que se perdeu 

significativamente em uma realidade de quantidade e não de valores de qualidade 

humana. Entrar em um quadro no qual as pessoas navegam no mesmo mar 

desumanizado é uma possibilidade de se sentir mais compreendido. 

Voltemos a Segall para lembrarmos que ele é conhecido como participante da 

linha artística do modernismo, e foi a própria realidade que fez com que essa linha 

artística existisse, pois a modernidade é o termo temporal das mudanças ocorridas pela 

evolução industrial e, com isso, a arte teve espaço para expressar esses ocorridos 

modernos
27

. 

Todas as mudanças têm o poder de desestruturar e reestruturar situações pré-

existentes. As desestruturações da modernidade como, por exemplo, a destruição de 

casas e bairros característicos por suas pequenas vilas e chácaras transformadas em 

grandes avenidas que comportam gigantescos edifícios empresariais afetaram 

fortemente a estrutura social e cultural. Mais uma vez vemos a importância da arte 

associada à sociedade, pois é uma das formas mais sutis de expressão.  

“O verdadeiro artista é o homem capaz de estabelecer uma nova linguagem no 

ponto em que a linguagem ordinária se detém.” 
28

  

Lasar Segall, em seu quadro, transforma os preconceitos religiosos e culturais, 

sempre presentes na realidade, em situações comuns a todos: injustiça e massificação 

humana. 
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2.4. Valores artísticos 

 

Quanto maior sua sensibilidade, mais o artista é afetado pela injustiça, e a arte 

que produz faz com que ele chegue mais perto de uma humanização que não importa ser 

real ou inventada; também ele se poupa do risco de a realidade de sofrimentos impedir 

sua liberdade de criação. 

Como já citado anteriormente, para ser um artista respeitado e reconhecido, é 

necessário, na maioria das vezes, fazer parte de uma classe social mais importante 

economicamente. Diante dessa realidade, entretanto, o artista corre ainda mais o risco 

de perder sua sensibilidade natural, pois é influenciado pelo meio no qual vive. 

Mais uma vez a arte vem como escape dessa realidade de privilégios e status 

social. Ou o artista se conforma com ela e produz o que o status determina, ou faz o 

oposto, acusando a situação existente como formadora de desigualdades e injustiças. 

Como já dizia Lênin: não é possível viver em sociedade e não depender dela.
29

 

Ao mesmo tempo em que ataca as falhas e devaneios sociais em Navio de 

Emigrantes, Segall obtém a credibilidade como artista, tanto por fazer parte de uma 

sociedade privilegiada, a judaica, quanto por seguir a linha artística “do momento” - o 

modernismo -, que o status social acreditava ser plausível.  

Outra situação à qual o artista se submete é tratar suas obras de arte, sua única 

fuga e meio de expressão lícito, em mercadoria, em objeto de compra e venda. 

O ser humano já havia se tornado um objeto ou máquina obreira. Sendo assim, 

por que a arte também não teria de sê-lo? A arte, como produção do homem, também se 

“coisifica”, e o artista, em vez de se esconder atrás de máquinas, esconde-se atrás de 

suas telas, que irão a leilão. 
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Existe uma grande diferença entre o trabalho artístico e o trabalho alienado: a 

humanidade. Na arte, o instrumento de trabalho é a imaginação, não o martelo e a foice. 

Navio de Emigrantes não se utiliza de martelo ou foice, porém agride, com imaginação, 

os que obrigam a que esse instrumentos sejam utilizados. 

 A utilidade da arte é fundamentalmente espiritual; satisfaz a necessidade do 

homem de humanizar o mundo que lhe rodeia e de enriquecer com o objeto criado sua 

capacidade de comunicação. 
30

  

Por mais que Lasar Segall não tivesse como objetivo principal comercializar sua 

obra Navio de Emigrantes, o próprio conteúdo do quadro apresenta indivíduos 

emigrantes expulsos de sua estrutura societária por não corresponderem à realidade 

capitalista da época e do local e por terem pisado em terra onde seriam, mais uma vez, 

desrespeitados, tratados como objetos de consumo. 

Foi muito propício para Segall o fato de ter desembarcado no porto de Santos, 

em 1923, com destino a São Paulo, pois, na economia dessa cidade, os judeus, como 

ele, possuíam respeitada representação econômica, o que constituiu um grande 

facilitador para que suas obras fossem aceitas e seus significados, compreendidos. 

 O homem é um ser social; o indivíduo, um conjunto de relações sociais. Os 

indivíduos se agrupam por interesses e aspirações comuns, mesmo sem disto ter 

consciência, formando assim as comunidades humanas que chamamos de classes, 

povos, nações ou sociedade.
31
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CAPÍTULO 3 – A UNIVERSALIDADE PARTICULAR DE SEGALL  

 

 Lasar Segall, na maioria de seus quadros, retratou a classe social mais 

desfavorecida. Para entender melhor o que discutiremos à frente, utilizarei Kant, cuja 

base estética é oposta à teoria de Segall quando diz que a estética é isolada da esfera do 

conhecimento
32

. Vê-se, nas produções de Segall, conjuntos de conhecimentos expostos 

por seus traços. O particular do artista é a injustiça social, e por ser a injustiça social 

algo universal, seu particular torna-se universal. 

Segall construiu sua história com fatos do teatro egoísta do ser humano. Ele viu e 

vivenciou situações universais para particularizar suas obras de arte em que são 

expostos atos egoístas, geradores de injustiça social. 

Na sociedade civil (isto é, burguesia), particularidade e universalidade, sendo 

dissolvidas, são, porém, ambas reciprocamente ligadas e condicionadas. Dado que uma 

parece ser o oposto da outra, e acredita poder sê-lo, apenas porque tem a outra a 

distância; cada uma, todavia, tem na outra a sua condição
33

.  
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Lasar Segall 

Interior de pobres II, 1921/1922 

Óleo s/ tela 
140 x 173 cm 

Catálogo Segall Realista, curadoria Tadeu Chiarelli 
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Segall pertencia a uma realidade economicamente menos favorecida até chegar ao 

Brasil, em 1923. Em Vilna, era filho de comerciante. Aqui, juntou-se aos Klabin, 

família judaica financeiramente elitista. Sempre conviveu com indivíduos menos 

favorecidos cultural e economicamente e que lhe serviram de base para seu trabalho, 

cujo objetivo era expor a injustiça social independentemente de seu local geográfico.  

 Após a mudança sociocultural ocorrida no Brasil, o que era para existir 

separadamente, Segall uniu em seus quadros: a realidade favorecida com a menos 

favorecida. Os mais ricos seguiam para as Galerias de Arte a fim de vislumbrar as obras 

do artista, que expressava a realidade dos mais pobres.  

A particularidade iconográfica de Segall necessitou da particularidade dos menos 

favorecidos para poder existir. A particularidade menos favorecida, por sua vez, 

necessitou da particularidade mais favorecida para poder aparecer e expor a 

universalidade humana. 

Promovendo a minha finalidade, eu promovo o universal; e este promove, 

novamente, a minha finalidade. (...) Todavia, o universal é o que é idêntico a si 

expressamente, no sentido de conter em si ao mesmo tempo o particular e o singular. 
34

  

 Através da realidade de uma maioria social de povos emigrantes, Segall mostrou a 

realidade da minoria burguesa.  Ele esclarece, no quadro Navio de Emigrantes, o caos 

entre o particular e o universal e vice-versa, e consegue provar artisticamente o que 

Hegel cita acima. Um não existe sem o outro por mais que a minoria queira acreditar 

que há uma grande distância entre eles. 

Toda classe que aspira a dominação, mesmo quando – como no caso do 

proletariado – sua dominação implique na superação de toda velha forma da sociedade 

e da dominação em geral, deve antes de tudo conquistar o poder político, a fim de 
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representar, por sua vez, o seu interesse como universal, a isto estando obrigada em um 

primeiro momento. Precisamente porque os indivíduos buscam apenas o seu interesse 

particular, que não coincide com o seu interesse coletivo, e o universal em geral é 

forma ilusória da coletividade, este vem imposto como um interesse universal, também 

ele por sua vez particular e específico, a eles estranho e deles independente, ou então 

os próprios indivíduos devem contrapor-se entre si neste dissídio, como na 

democracia.
35

 

A sociedade retratada por Lasar, no quadro Navio de Emigrantes, não pretendia 

tomar o poder para tentar modificar uma realidade pré-existente e pensar ser o universal. 

O quadro mostra o verdadeiro ato universal: a injustiça, o preconceito. 

Até o momento, mostramos a injustiça vinda do particular como sendo universal, 

isto é, a classe dominante, o governo. Se Lasar Segall não estivesse unido à classe 

dominante dos Klabin, não conseguiria mostrar a verdade do universal, e sim favorecer 

o pseudo-universal, ou seja, o silêncio.  

E por mais que Segall tenha lutado através de seu trabalho artístico para deixar às 

claras o verdadeiro universal, ele será o único a querer expor essa temática. 

O que Segall faz exatamente é valorizar a arte: mostra a realidade, utilizando-se da 

beleza das cores e dos traços artísticos. 

 (...) compreender e representar o particular é o específico da arte. E, ademais, 

enquanto nos limitarmos ao universal, todos podem nos imitar, mas ninguém pode 

imitar o nosso particular.
36

  

 

 

 

                                                 
35

 ENGELS, Friedrich e MARX, Karl. A ideologia alemã. – teses sobre Feuerbach. São Paulo: Centauro 

Editora, 2006. 
36

 Johann Wolfgang Goethe IN Lukács, Georg. Introdução a uma estética marxista. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1968, p. 155. 



 

87 

 

 

 

Lasar Segall 

Grupo de Emigrantes no tombadilho III, 1929 
Ponta seca s/ papel 

Catálogo Navio de Emigrantes, Museu Lasar Segall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 

Segall nunca deixou de respeitar a arte em todos os sentidos citados até o momento. 

Ele mostrou a realidade social, com suas características artísticas impossíveis de serem 

copiadas ou igualadas, pois a particularidade é sob tal forma fixada que não mais pode 

ser superada: sobre ela funda o mundo formal das obras de arte.
37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasar Segall 

Morro Vermelho, 1926 

Óleo s/ tela 
115 x 95 cm 

Catálogo Segall Realista, curadoria Tadeu Chiarelli 
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Segall acompanhou as mudanças das linhas artísticas não somente com o intuito de 

poder ter suas obras aceitas; era-lhe também essencial respeitar os acontecimentos 

histórico-sociais. 

Em primeiro lugar, o artista se preocupou com a sociedade: expôs o indivíduo 

formalmente sensível; em segundo lugar, acompanhou o estilo artístico do lugar em que 

estava: o expressionismo, na Alemanha e, no Brasil, o modernismo. O universal de 

Segall, no Brasil, foi o modernismo, mas ele não esqueceu jamais seu particular: o 

indivíduo social.  

Seria impossível uma história das artes, se com as modificações da vida, não se 

ampliassem ulteriormente também na arte os limites do mundo conhecido e os 

instrumentos de sua cognoscibilidade (sic).
38

  

Os ideais de Segall eram sempre respeitados e valorizados, pois, além de ter a 

necessidade de expor a diáspora, o artista tentava fazer com que os indivíduos 

conseguissem enxergar o peso da obrigação do desligamento de suas raízes por 

questões, na maioria das vezes, alheias a si mesmos. 

Na “atmosfera” do quadro Navio de Emigrantes, fica clara a representação de 

indivíduos inocentes, tratados como culpados por motivos quase sempre desconhecidos 

por eles. Ao se dar conta da realidade, já se encontram sem suas estruturas, sem seu 

passado, sem sua história.  

 (...) no que toca ao conteúdo de idéias, a grande arte pode muito bem alcançar o 

nível mais elevado, orientado decisivamente para o futuro, sem nada perder de sua 

peculiaridade e autonomia artística.
39
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Fotógrafo não identificado 

Navio de Emigrantes, convés da 3ª classe, sem data 

Original 8,8 x 13,9 cm 

Reprodução parcial da fotografia 
Catálogo Navio de Emigrantes, Museu Lasar Segall 
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Segall tinha como foco a questão do indivíduo dentro de sua respectiva realidade 

social, e para levar seu foco a outros que dividiam a mesma realidade, utilizou a 

expressão mais forte, com suas características de traços geométricos incertos. Da 

particularidade temática dos indivíduos injustiçados ele segue em direção à diáspora 

universal.  

A aproximação substancial, concretizante (sic) e conceitual, à essência da arte é 

agora obtida na medida em que a organização artística de um mundo é concebida 

dinamicamente, como sistema de movimentos, como o sistema de suas tensões e de seus 

contrastes. O modo pelo qual os elementos e os momentos que se movimentam entram 

assim em relação recíproca depende aqui também, naturalmente, de condições 

histórico-sociais, de gênero e artístico-pessoais. 
40

 

 O modernismo foi um movimento artístico que acompanhou a realidade social, 

política, econômica, cultural e religiosa. No Brasil, surgiu no início do século XX.  

Logo após a Segunda Guerra Mundial, todos os erros e acertos históricos se 

expuseram. Através das pinceladas de Segall, a condição de ouvir e de sentir as dores e 

felicidades vindas pelas telas tornou-se mais intensa. 

O Navio de Emigrantes faz com que ouçamos não somente os gemidos de 

esperança dos navegantes da diáspora; o enjoo do movimento do mar causado natural e 

impositivamente também se faz presente de maneira inexorável. 

A não obrigação de se seguir os traços do belo e da perfeição da reta faz com que a 

linha artística do modernismo consiga chegar mais próximo de uma dinâmica maior de 

sentimentos dos seres humanos dentro e fora das telas.  
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O materialismo histórico determina, sobretudo, a necessidade dos gêneros, cujas 

formas exprimem, fixando-as, relações bastante universais (e que, por isso, 

reaparecem, constantemente, em seus traços principais) dos homens para com a 

sociedade e, através desta, mediante, para com a natureza. 
41

  

Segall determinou a importância da luta pela sobrevivência no quadro Navio de 

Emigrantes ao se deparar com a ausência do respeito pelo próximo, com as questões 

mundanas como religião, cor de pele, geografia e segmento político. Esses detalhes 

mostram o que é negado, o que não se quer enxergar; manter distância deles favorece o 

egoísmo humano. Os detalhes artísticos de Lasar são a construção de seus ideais e de 

sua luta contra as injustiças. 

Quanto mais adquire concreticidade, na análise das questões singulares, o papel 

que tem na estética a categoria da particularidade, tão mais claramente se revela o fato 

de que não pode existir um só momento da obra de arte – por mais que seja possível 

objetivá-la em si – que possa ser concebido independentemente do homem, da 

subjetividade humana.
42
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Lasar Segall 

Sem título, sem data 

Livro Lasar Segall, Pietro Maria Bardi 
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Esse é exatamente o trabalho de Lasar Segall: não permitir que a objetividade e os 

sentimentos humanos deixem de ser o foco de suas atitudes. A objetividade é latente a 

partir do momento em que o artista torna claras as conseqüências do egoísmo humano. 

Os sentimentos afloram quando os espectadores de suas obras percebem-se uma 

extensão delas. Em qualquer época em que sejam vislumbradas, a conexão social é 

imediata. 

Sobre tais objetos, o criador aprende a conhecer a si mesmo, às suas mais 

autênticas simpatias e antipatias sociais, melhor do que o fizera em sua vida cotidiana 

repleta de preconceitos e limitada por idéias fixas; olhando para eles, plasmando-os, 

deixando que eles sigam seu caminho, o criador se eleva como artista acima de sua 

costumeira individualidade.
43
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Lasar Segall 

Morte, 1919 

Óleo s/ tela 

94 x 105 cm 

Catálogo Corpo Presente, a convicção figurativa de Lasar Segall – 1891-1957, Edição Pinakotheke 
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Segall, em sua individualidade, poderia ter se esquecido do sofrimento do passado 

causado pela diáspora judaica, estagnando-se na realidade burguesa confortável; mas 

tendo sua arte como produção profissional e afetiva, conseguia ver, além de si mesmo, 

os outros indivíduos que, por diversas razões, não conseguiam desprender-se de toda 

aquela dor dividida com ele no momento de imigração e no momento artístico de 

exposição da contínua luta pela justiça e respeito.  

As correções efetuadas no eu criador e na obra – correções produzidas pelo triunfo 

do realismo – indicam, portanto, o caminho que conduz do falso particular, das 

universalidades decorrentes de preconceitos superficiais, à justa particularidade 

artística. Neste processo renuncia-se à imediaticidade originária da vida cotidiana; 

mas a universalização na particularidade não a destrói: pelo contrário, ela gera uma 

nova imediaticidade num nível mais elevado. Assim, a obra se torna um mundo próprio, 

não apenas para quem dela se aproxima, mas também para o seu criador: ele a cria, 

mas ela o ajuda a elevar-se a uma altitude de subjetividade estética social, à altitude 

desta particularidade, única a permitir a sua realização artística.
44

  

Percebemos, pelas obras de arte de Lasar Segall, que sua bandeira, como dito até o 

momento, é a exposição da injustiça, da desigualdade social e a falta de respeito que ele 

mesmo, através dos fatos históricos das sociedades, passou e vivenciou. 

Não podemos permitir que o silêncio e a omissão “falem” mais forte, atendendo 

aos interesses dos “assassinos da memória.
45
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Através da arte, Segall fazia sua parte para que o “mundo acordasse” e também para 

que ele próprio pudesse expressar o quanto isso lhe fazia bem. Conseguia soltar de si 

mesmo as injustiças que via e vivia e que não podia de alguma maneira empírica e 

atuante modificar. Todavia, seus pincéis levavam sua agonia para as telas. 

 (...) na arte, os conceitos, idéias, concepções do mundo, concretamente universais, 

aparecem sempre superados na particularidade, isto é, o objeto do trabalho artístico 

não é o conceito em si, não é o conceito em sua pura e imediata verdade objetiva, mas 

o modo pelo qual ele se torna fator concreto da vida em situações concretas de homens 

concretos, pelo qual ele se torna parte dos esforços e das lutas, das vitórias e das 

derrotas, das alegrias e das tristezas, como meio importante para tornar sensível o 

específico caráter humano, a particularidade típica de homens e situações humanas.
46
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Lasar Segall 

Êxodo I, 1947 
Livro Lasar Segall, Pietro Maria Bardi 
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Podemos relacionar imediatamente esse pensamento de Lukács com o quadro Navio 

de Emigrantes, de Lasar Segall, e com a maioria de suas pinturas, visto que situações 

humanas vividas aparecem junto às cenas desenhadas, e o artista as compartilha com as 

personagens retratadas. Ele sofre, sorri, chora e luta com a mesma dignidade e 

humanidade porque sem a sua essencial tomada de posição em face das obras de arte – 

bem como os homens em geral – não seriam artisticamente concebíveis e, portanto, 

tampouco, representáveis. Precisamente por isto, é decisiva para a estética a 

necessidade de representar com verdade objetiva, e ao mesmo tempo como um mundo 

humano, adequado ao homem, uma realidade que existe independentemente da 

consciência humana. Esta necessidade impõe a universalização, (...) da subjetividade 

no particular, bem como a superação de qualquer puro universal na subjetividade 

humanizada do particular.
47
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Lasar Segall 

Emigrantes I, 1920 

Livro Lasar Segall, Pietro Maria Bardi 
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Assim, a realidade refletida e plasmada pela arte, tomada em seu conjunto, implica 

já, desde o primeiro momento, numa tomada de posição em face das lutas históricas do 

presente no qual vive o artista. Sem esta tomada de posição, não lhe seria possível 

escolher como objeto do trabalho artístico, como particular característico, 

precisamente este e nenhum outro momento da vida. 
48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalhe do quadro Navio de Emigrantes 

Catálogo Navio de Emigrantes, Museu Lasar Segall 
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Lasar Segall 

Campo de Concentração, 1945 

Óleo s/ tela, tríptico 
81 x 185 cm 

Catálogo Cem Pinturas de Lasar Segall, Museu de Arte de São Paulo “Assis Chateaubriand” 
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Dessa maneira, conseguimos entender de forma mais nítida o objetivo artístico de 

Lasar Segall, pois, como indivíduo dentro de uma sociedade, ele consegue transmitir os 

sentimentos e previsões de outros indivíduos.  

O artista transmite o interior humano e fatos histórico-sociais através da arte, pois a 

sociedade delimita os destinos, a história, e não um indivíduo apenas, pois as obras 

originais são aquelas nas quais aparecem tomadas de posição justas, 

conteudisticamente (sic), em face dos grandes problemas da época, em face do novo 

que neles se manifesta, e que são representadas mediante uma forma correspondente a 

este conteúdo ideal, capaz de expressá-lo adequadamente.
49

  

Segall sempre deixou muito nítido seu partidarismo, sem abandonar, em qualquer 

momento, sua particularidade artística e objetividade social. Como diria Bielinski, a 

arte é a intuição imediata da verdade, ou um pensar por imagens
50

. E essa foi, sem 

dúvida, a conduta estética adotada pelo artista estudado nesta dissertação: pensar, 

através de imagens, o universal estruturado por sua particularidade, mostrar os preceitos 

e consequências dos humanos e para os humanos sem deixar de ser partidário da luta 

pela justiça. 

O objeto da arte é universal... Mas, a fim de não permanecer como uma idéia 

abstrata, o universal na arte – bem como na natureza e na história – deve se distinguir 

em fenômenos orgânicos separados. Por isto, toda obra de arte é algo particular, 

distinto, mas penetrada pelo conteúdo universal e pela idéia. Na obra artística, a idéia 

deve se fundir organicamente com a forma, tal como a alma com o corpo, de tal modo 

que destruir a forma significa destruir a idéia e vice-versa.
51
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 As expressões artísticas de Segall sempre foram contemporâneas, modificado 

apenas o cenário. Portanto, de acordo com o que foi dito antes, a História se reproduz 

em seus acontecimentos trágicos. Justifica ainda sua contemporaneidade o fato de 

Segall fazer suas telas não só com o corpo, mas também com a alma, e transportá-la 

para as telas. 

Lukács nos deixa bem próximos das atitudes de Segall quando diz que a obra de 

arte torna-se uma reprodução da vida na qual os homens encontram a si mesmos e aos 

seus destinos, explicitados mediante uma profundidade, a compreensividade (sic) e uma 

clareza que não podem ocorrer na própria vida.
52

  

O Navio de Emigrantes traz à nova terra aqueles que viveram e sofreram a diáspora 

e os leva aos destinos esperados por quem os vê. Independentemente do histórico 

individual, todos navegam no navio de Segall. As obras de arte são importantes pontos 

de orientação para indicar o desenvolvimento da vida social. (LUKÁCS, 1968).  

Dessa maneira, portanto, podemos considerar verdadeiras obras de arte as obras do 

artista Lasar Segall.  
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3.1. A galeria do navio 

 

Ó indesejáveis, qual o país, 

Qual o país que desejais? 

Como é o nome dessas naus que não se lê na escuridão? 

Vão descobrir o Preste João? 

Na minha geografia existe apenas 

Perdido no mar o cabo Não.
53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   Fonte: Catálogo Navio de Emigrantes, Museu Lasar Segall, São Paulo, 2008
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Na tela de Segall, objeto de nosso estudo, as pessoas retratadas fazem parte de 

uma realidade doentia. Entretanto, através da arte, elas passam a ser respeitadas.  

Até que ponto a arte pode ser considerada como social? Digamos que, neste 

caso, especificamente, ela é essencialmente social, pois diferentes classes que não se 

misturam por motivos diversos, encontram-se, na Galeria de Arte, dentro da galeria do 

Navio de Emigrantes.  

Para maior esclarecimento, citemos David Harvey:  

 Enquanto o modernismo dos anos entre - guerras era “heróico” mas acossado 

pelo desastre, o modernismo “universal” ou “alto” que conseguiu hegemonia depois 

de 1945 exibia uma relação muito mais confortável com os centros de poder 

dominantes da sociedade. A contestada busca de um mito apropriado pareceu receder 

em parte, suspeito eu, porque o sistema de poder internacional se tornou relativamente 

estável. A arte, a arquitetura, a literatura etc. do alto modernismo tornaram-se artes e 

práticas do establishment (sic) numa sociedade em que uma versão capitalista 

corporativa do projeto iluminista de desenvolvimento para o progresso e a 

emancipação humana assumira o papel de dominante político-econômica.
54

 

Toda obra de arte é feita por um ser humano criador; por isso, automaticamente, 

convivemos com uma estética humana. A arte de Segall segue claramente essa forma de 

pensamento, pois ele passa para os espectadores de suas obras a verdadeira 

representação de nossa humanidade. 

A arte é primeiramente um fenômeno social, pois é feita por um indivíduo que 

faz parte de uma sociedade; logo, tem características sociais como o sofrimento de uma 

imposta imigração e, somado a isso, mostra, muitas vezes, realidades de indivíduos que 
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formam uma sociedade. (...) o produto artístico é uma nova realidade que testemunha, 

antes de mais nada, a presença do homem como ser criador.
55

 

A essência humana é a união da experiência social com a psicológica. 

Percebemos, então, que Segall compreendia a essência humana, pois, além de ter 

convivido com diferentes realidades sociais tais como alemã, judaica e brasileira, 

também se mostrava possuidor de uma grande sensibilidade, fruto das consequências 

sofridas por essas mudanças culturais tão fortes.  

Para esclarecer melhor essa relação entre os acontecimentos sociais e as pinturas 

de Segall, mais especificamente no Navio de Emigrantes, utilizarei um pensamento 

escrito pelo próprio artista: 

 Visitei portos. Pela primeira vez em minha vida avistava o mar e avistava 

navios. Vi como homens de todas as nacionalidades subiam a bordo desses navios e 

seguiam para mundos longínquos e desconhecidos, impelidos pelo destino e „algo de 

outro‟. Também a mim atraíam essas terras remotas, também o meu destino me impelia 

a elas. E assim um dia embarquei em Hamburgo no navio que, pela primeira vez, me 

levaria ao Brasil. Estive a caminho durante quatro semanas, entre o céu e o mar, 

cercado de humanidade, de „Emigrantes‟, seres humanos repassados de nostalgia e 

saudades, de esperança e desilusões. Eu não largava um instante do lápis com que 

fixava continuamente no papel meus companheiros de viagem e modelos, esses 

imigrantes nos quais me parecia refletir-se a humanidade inteira. Foi baseada nesses 

desenhos, como também nos de minha viagem de regresso, nove meses após, surgiu em 

1928-29 a série de minhas gravuras Emigrantes e dessas gravuras, em 1939, o quadro 

„Navio de Emigrantes.
56
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 Nós, espectadores, sentimo-nos dentro do quadro devido a sua dimensão 

(230x275 cm). O artista, por sua vez, faz parte integrante dele por ter vivenciado a 

realidade exposta no quadro – a emigração.  Em contato com o quadro, percebemos, de 

imediato, que não existe qualquer forma de distância entre o artista e sua pintura.  

 O pintor coloca-se na ponta de comando com o objetivo de poder determinar, em 

sua arte, o direcionamento das pessoas embarcadas. O olhar sobre a proa faz com que 

tenhamos uma maior proximidade da chegada, uma esperança de alcançarmos nosso 

foco.  

 Lasar Segall (1891-1957), extrapolando sua condição de imigrante russo e 

judeu, conseguiu registrar em seu Navio de Emigrantes (1939-1941) o drama dos 

refugiados do nazi-fascismo. Estes, a bordo de grandes transatlânticos ou de navios 

mercantes, se transformaram em navegantes errantes que, sem descanso e recusados 

por vários países, vagaram durante meses em busca de uma terra sem nome e de uma 

ilha como ancoradouro. 

Tanto a questão judaica como o mundo miserável produzido pela guerra se 

fizeram presentes nos questionamentos de Lasar Segall que, em nenhum momento, se 

omitiu diante da tragédia vivenciada pelas populações perseguidas e transplantadas. 

Segall transformou suas telas em expressão daqueles “palcos de conflitos” que tanto o 

incomodavam. Inquieto com a situação vivida pelos judeus na Europa, Segall nunca fez 

concessões: assim como sua pintura era anti-nazista (ou anti-fascista, como declarou 

Jorge Amado em 1943) seus textos eram questionadores, politizados. Nem o seu caro 

amigo Kandinsky foi poupado pelas críticas de Segall que, à distância, afirmava estar 

vento tudo “através de uma lente colorida e opaca. 

 Em carta de abril de 1939, Segall criticou Kandinsky por este estar apegado a 

motivos “tão menores” e alienado no seu “próprio mundo” (mundo exterior, referindo-
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se aqui ao ateliê e à tranquilidade com que seu amigo se dedicava ao trabalho, aos 

problemas da arte, etc.). Enquanto isso, Segall insistia que para certas pessoas “a vida 

torna-se cada vez mais complicada. 

 Segall, por sua vez, no conjunto de suas séries temáticas Navio, Camnpo de 

Concentração e Guerra conseguiu retratar os seus questionamentos interiores 

reproduzindo, em detalhes, aquela “vida tão complicada” afligindo multidões judaicas 

perseguidas na Europa. Da mesma forma conseguiu “tornar pintura” as imagens 

sugeridas por Stefan Zweig que, em 1940, refugiado no Hotel Central do Rio de 

Janeiro, lhe escreveu propondo que tentasse, como já havia feito nos desenhos do 

Pogrom, reproduzir “toda a miséria dos imigrantes de hoje, nas portas dos consulados, 

nos navios, nas ferrovias e nos seus caminhos. 

Nas fisionomias tristes e nas figuras lacônicas criadas por Segall identificamos o 

significado daquele momento em que viajar era preciso. O processo de ruptura-sofrido, 

doído, inexplicável-começava no momento em que todos tinham que optar sobre o que 

levar e o que deixar. Cada objeto fazia parte das referências e da identidade de cada 

um, já em processo de erosão. A casa, o castelo, assim como tudo que era de valor, já 

havia sido confiscado pelos nazistas. Dos talheres de prata só poderiam levar dois de 

cada tipo, mais dez marcos por cabeça. E os livros? O velho cão? O antigo guarda-

comida da cozinha? Os quadros? E o adorado tapete argelino? A  coleção de selos? E 

o relógio da família? 

Cada família tinha seu drama particular: o Nôno não queria ir junto, pois insistia 

em dizer que “árvore velha não se transplanta!”. Os vistos da mãe Sara ou do tio Max 

não haviam sido liberados, portanto tinham que ficar... O pai Henrich, doente, estava 

num campo de concentração. Faltava dinheiro para “comprar” o visto de Herta...! 
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Navegar era preciso...! O navio tinha que partir! Lágrimas silenciosas, abraços 

prolongados! Nas velhas fotografias, apenas a lembrança daqueles que ficaram...
57

 

Por todos os lados, famílias de emigrantes. A cor marrom prevalece para que 

sintamos o encontro com a terra tanto no sentido de chegada, de finalização da dúvida, 

como no sentido de sabermos o quanto se é rebaixado em uma realidade de diáspora. A 

cor do mar é a mesma dos humanos, passando-nos uma imagem de nivelação entre o ser 

humano e a natureza. É premente igualar-se à natureza para tê-la a seu favor durante a 

navegação desesperada. 

 O artista sempre foi e será individualista. Elle (sic) conduz. Elle (sic) esclarece. 

Elle (sic) descobre a verdade. Sua missão é educar a collectividade (sic). Educal-a 

(sic) no sentido de revelar para Ella a humanidade de arte. Naturalmente que a 

humanidade artística é sempre possuída de um immenso (sic) poder individual. Cada 

artista tem o dever de descobrir formas inéditas deante (sic) do mundo das pessoas. A 

forma, isto é, a plástica expressiva. O plano pictural (sic), e emoção equilibrada das 

linhas devem interpretar o mundo que nos rodeia, causando as mais diversas 

sensações. (..) O que importa é que a obra revele amor, felicidade, dôr (sic) ou 

nostalgia.
58

 

 A realidade é mostrada nitidamente. O momento retratado por Segall é aquele 

que contém a dúvida, o medo, a esperança e a alegria de imaginar que o porto em que 

chegarão será o ideal.  

 O navio está em uma posição de afrontamento a qualquer possível obstáculo. 

Vê-se nele segurança em ultrapassar as grandes ondas no alto mar. O aparecimento de 

gaivotas na proa do navio pressagiando a proximidade de terra firme representa aos 
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navegantes a terra da salvação, outro exemplo de confiança de que, finalmente, 

chegarão. 

 (...) figuras que constituem a massa de emigrantes aglutinados no convés da 

nave. (...) nele, percebemos, em suas várias dimensões simbólicas, a iconografia da 

nave dos despossuídos e os processos migratórios na história, tão bem representados 

nas artes plásticas, no cinema e na literatura. (...) os imigrantes, definidos pela 

pobreza, quase indigência, sem uma linguagem nem profissão e a marca da incerteza, 

são representados na massa presente no navio, que mal sabe para onde se dirige e 

como será a vida no país estranho.
59

 

 Paulo Mendes viu Segall trabalhando no grande quadro Navio de Emigrantes. O 

autor explicou-lhe como estava fazendo: trabalhava a têmpera por baixo, dando toda 

uma primeira mão, à maneira dos antigos, e o óleo que ia por cima era uma camada 

mais fina e sem empasto. Desta forma ele conseguia as transparences (sic) para as 

quais gostava de chamar a atenção. O quadro foi inteiramente desenhado e colorido 

por baixo, podendo ser dado como pronto do jeito que estava. Naturalmente, essas 

primeiras cores não eram exatamente as do óleo. Para Segall era muito importante o 

primeiro lance de olhos sobre alguma coisa; por isso, quando pintava, muitas vezes 

virava-se de costas para o quadro durante alguns minutos, e de repente rodopiava, 

encarando-o com avidez para surpreender-lhe o efeito fulminante.
60
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Fonte: Catálogo Navio de Emigrantes, Museu Lasar Segall, São Paulo, 2008rantes cat 003 – ACHAR no computador!!! 
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 (...) no quadro Navio de Emigrantes mostro toda a miséria dos refugiados de 

hoje nos navios, nas ferrovias e nas estradas. (...) Eu observo o ser humano como 

eterno refugiado e desde sempre tratei deste problema na minha arte.
61

 

“Procuro nas almas o que há de mais íntimo dentro delas, - a verdade profunda 

de suas aspirações.”
62

 

“Minha arte não é apenas estética; ou seja, um jogo estético de linhas e cores, 

um jogo estético de superfícies coloridas, ou um jogo estético de objetos pintados e 

figuras. Ele é apenas técnica; ou seja, uma habilidade temperamental e experiente das 

mãos. Muito menos estética somada à técnica. (...) Considero importante que uma 

pintura tenha um tema baseado em elementos da natureza, porém acrescidos da 

fantasia do próprio artista. No meu caso, sempre me senti profundamente tocado pelos 

tipos de relacionamentos eternos e imutáveis entre um ser humano e outro, e aqueles 

entre seres humanos e o mundo e sempre senti a necessidade de despejá-lo em moldes 

artísticos com todos os meios pictóricos de minha posse.”
63
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 As fotos que exponho em minha dissertação não têm o nome do fotógrafo. 

Sendo assim, elas serão utilizadas como uma prova a mais para justificar o que retratou 

o artista Lasar Segall no quadro de estudo Navio de Emigrantes. 

Na década de 1940, Lasar Segall, imigrante russo fixado no Brasil desde 1923, 

sensibilizado com a situação vivida pelos judeus durante a II Guerra produziu guaches 

e óleos que, em 1942, foram rotulados por jornalistas brasileiros de “arte 

degenerada”. Segall, partindo de referências fotográficas de autor desconhecido e que 

documentavam situações do cotidiano anti-semita na Europa, compôs as séries Visões 

de Guerra, Campos de Concentração e o Navio de Emigrantes. Esses cenários 

fotográficos foram recriados e dramatizados pelo pintor que contrapôs aos rostos 

desesperados (símbolos da dor, do sofrimento, da ruptura), desengonçados esqueletos 

(símbolos da morte), figuras de assustadas pombas, símbolo da paz e da esperança de 

dias melhores.
64

  

 As fotos registram a saída de um navio carregado de pessoas emigrantes. Apenas 

essa foto pontual já nos aponta o começo de uma nova vida para todos aqueles 

retratados. 

 Minha dissertação poderia basear-se exclusivamente nas fotos, pois elas já nos 

mostram rastros de parte de uma sociedade na História. É necessário sensibilidade para 

interpretar uma foto. Pode-se olhá-la e ver somente um aglomerado de pessoas sentadas 

em bancos; porém a interpretação a ser feita neste trabalho não está focada nesse 

aspecto. 

 As fotos citadas foram cedidas pelo Museu Lasar Segall de São Paulo, que as 

expôs dentro do tema Navio de Emigrantes, em 2008. O quadro, em si, possui diversas 

semelhanças com as fotos: o navio, as pessoas, seus trajes, suas bagagens, seus rostos 
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expressando uma alegria aliada à sombra de um futuro insondável, as divisões feitas 

pelas vigas de madeira, e as cores sempre no mesmo tom acinzentado de uma fotografia 

em preto e branco. 

 Para termos uma interpretação da fotografia vista e da pintura admirada, é 

necessário, além de conhecermos todo histórico da produção e do fotógrafo/artista, 

lembrar o momento em que tivemos esse encontro com ambas as artes, visto que 

englobam um grau tão expressivo de sensibilidade que o psicológico do espectador é de 

grande valia para a interpretação a ser feita. 
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Navio de Emigrantes 

9,0 x 13,9 cm 

Fotógrafo: desconhecido 

Arquivo Fotográfico Lasar Segall – Museu Lasar Segall/IPHAN/MinC 
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Navio de Emigrantes 

8,7 x 13,6 cm 

Fotógrafo: desconhecido 

Arquivo Fotográfico Lasar Segall – Museu Lasar Segall/IPHAN/MinC 
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Navio de Emigrantes 

8,8 x 13,9 cm 

Fotógrafo: desconhecido 

Arquivo Fotográfico Lasar Segall – Museu Lasar Segall/IPHAN/MinC
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 O quadro em estudo é como uma comprovação da teoria através da fotografia. 

Para tanto, apresento as fotos para ratificar tal afirmação. Além das fotografias, 

podemos ver a realidade dita, também, por Geraldo Ferraz, quando escreveu, em 1937, 

no Diário da Noite, sobre outro quadro de Segall de nome Pogrom: Esta maravilha é o 

resultado da honestidade do artista, que sempre procurou a sua técnica e não a técnica 

destas ou daquelas escolas antigas ou modernas que sempre dão, nas mãos dos artistas 

sem coragem, o produto a que Segall chama “técnica comum”, no que estamos de 

acordo. Pogrom também diz muito comigo. Identificamo-nos e reconhecemo-nos.
65

 

 A intermediação do quadro com as fotografias apresentadas em minha 

dissertação acabam formando um ciclo de provas. A realidade vivida pelo artista é 

provada no quadro que, por sua vez, é comprovada nas fotografias. 

 Observando mais atentamente o quadro Navio de Emigrantes e as fotos contidas 

em minha dissertação, questiona-se o seguinte: por que, nas fotos, há pessoas sorrindo e 

no quadro, não?    

 As fotos podem ter sido uma ajuda na construção geométrica para a expressão 

dos sentimentos do próprio artista. O escritor Stefan Zweig, amigo de Lasar, confirma 

essa hipótese. Ao receber uma fotografia do quadro Navio de Emigrantes, enviada pelo 

próprio artista, responde a ele: sem me permitir dar uma opinião abalizada, desejo, 

contudo, dizer-lhe que com esse quadro o senhor acertou em cheio no alvo: há nele 

uma síntese realmente visionária da miséria contemporânea apresentada na forma 

mais dolorosamente sensível para nós.
66

   

Desse modo, deparamo-nos com outra maneira de fotografia: a realidade, agora.  
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A pintura representa, na mesma intensidade da fotografia, o sofrimento dos 

indivíduos.  
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CAPÍTULO 4 – SEGALL E A EMIGRAÇÃO 

 

... o programa do partido nacional-socialista apresentado em 25 de fevereiro de 

1920 em Munique já continha uma orientação claramente anti-semita: 

 

4) Somente poderá ter a nacionalidade (alemã) quem for conterrâneo 

(Volksgenosse). E somente poderá ser patrício quem tiver sangue alemão, 

independentemente da religião. Portanto, nenhum judeu poderá ser conterrâneo. 

5) Quem não for portador da nacionalidade (alemã) somente poderá viver na 

Alemanha como hóspede, e deverá se submeter à legislação sobre estrangeiros. 

7) Exigimos que o Estado se comprometa, em primeiro lugar, a providenciar 

trabalho e condições de vida para os portadores da nacionalidade. Quando não for 

possível alimentar o conjunto da população do estado, as pessoas pertencentes a 

nações estrangeiras (não-cidadãos) deverão ser excluídas do Reich.
67

  

 Lasar Segall não veio ao Brasil em razão das questões políticas citadas acima.  

Certamente foi afetado por elas a partir do momento em que percebe que algo 

extremamente forte e possível de desestruturar uma pátria está por vir. Mas, antes de 

tudo, o artista saiu de seu território natal para alcançar um crescimento artístico. 

Desembarcando no Brasil em busca de uma situação melhor, nem sempre os 

recém-chegados estavam preparados para o novo país e suas dificuldades, muito menos 

se dependessem de publicações especializadas como A Emigração Judaica editada pela 

Assistência Judaica Alemã, (1936) e Philo-Atlas-Manual para a Emigração Alemã 
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(1938). Essas publicações não iam ao cerne da questão, e com frequência davam voltas 

em torno do pote.
68

 

Com esse trecho de Maria Luiza Carneiro, podemos relacionar mais facilmente a 

realidade de Lasar Segall com a imigração. Primeiramente, ele veio ao Brasil por livre e 

espontânea vontade, tendo sempre o apoio de sua irmã, Luba Klabin. Em segundo lugar, 

ele não teve dificuldades maiores em relação ao contato com uma nova cultura e, muito 

menos, com a burocracia preconceituosa de nacionalidades, pois, além de ser um artista 

renomado na Alemanha, pertencia à família Klabin, como já explicado em capítulos 

anteriores. 

Sendo assim, surge o questionamento do real motivo para Segall se preocupar e 

valorizar respeitosamente essa questão da imigração. Afinal, ele não passara por essas 

situações, no mínimo, desagradáveis. 

Como já discutido até agora, vimos que, ao vir para o Brasil, Segall estava em 

um navio que embarcava emigrantes. De acordo com a visão que temos do quadro 

Navio de Emigrantes, percebemos que ele estava em um ângulo diferente das famílias 

emigrantes. Ele estava acima. A classe menos favorecida economicamente ficava na 

parte inferior do navio, e os mais favorecidos, em um andar acima. 

Segall teve a oportunidade de conviver com duas realidades: a das famílias emigrantes 

pobres e desprezadas e aquela confortável, de artista renomado e inserido em uma 

família judaica de poder e respeito em São Paulo, a família Klabin.  

 

A verdade é que Lasar “pisou no chão” de ambas as realidades e mostrou a 

necessidade de fortificar, no sentido de mudança, o olhar para as situações geralmente 

produzidas com argumentações fracas de não aceitação do diferente. 
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... este processo teve múltiplas implicações, pois optar por uma “nova pátria” vai 

muito além de uma simples transferência de residência. Ser obrigado a buscar refúgio 

em um outro país ultrapassa o ato de “arrumar as malas” e do simples “querer mudar 

para melhor”. Ninguém, naquele momento em que milhares de indivíduos estavam 

sendo exterminados nos campos de morte, pensava em vir para o Brasil simplesmente 

“para fazer a América”. E sequer pensava em voltar: o apego à vida e o desencanto 

com o país de origem eram muito mais fortes que qualquer outro ideal. Daí o recomeço 

nos trópicos, no campo ou nos grandes centros urbanos.
69

 

As sensações dos indivíduos emigrantes foram retratadas pelo artista Lasar Segall 

em suas obras de arte de forma bastante completa. Cada sentimento estampado nos 

rostos e gestos daqueles que acompanhou na viagem para “uma nova vida” o artista 

retratou através das tintas de cores opacas, de rostos não definidos e de injustiças em 

todos os âmbitos.  

A idéia de perda ultrapassava o valor material das coisas: perdia-se muito mais 

que uma casa, um jogo de talheres, cristais, jóias, bibliotecas, dinheiro. Num sofrido 

processo de deterioração perdia-se a identidade, o direito de “ser cidadão” e, como 

tal, o direito à vida.
70

 

Navio de Emigrantes mostra, iconograficamente, as perdas ocorridas. Os 

espectadores do quadro veem os parcos pertences das famílias emigrantes, que levam o 

básico para conseguir sobreviver durante os dias de viagem à “terra abençoada”. 

O exilado não cria raízes (e nem se dispõe a isso), pois acredita que vem por 

pouco tempo. Com relação ao refugiado judeu perseguido pelo nazi-fascismo, a 

questão se amplia, pois este, em função da própria história do seu povo, vinha para 
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ficar; estava em busca de uma pátria, da Terra Prometida, fosse esta a Palestina ou 

não.
71

 

Na autobiografia de Lasar Segall exposta durante esse trabalho, vemos que, ao 

mesmo tempo em que não esqueceu e nem esqueceria suas origens, ele considera o 

Brasil como sua Pátria. Vê-se, assim, que não se sentiu exilado em nenhum momento. 

Os privilégios concedidos ao artista por ocasião da partida de sua terra natal deram-lhe a 

visão e o espaço interior de encontrar sua nova raiz: o Brasil. 
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4.1. A diáspora em Segall 

 

A diáspora se resume em não se conseguir, ou melhor, em não se querer ver os 

lado positivo, as qualidades de um indivíduo diferente, tanto sob o ponto de vista 

econômico como religioso, e transformar isso em ódio. E, para contribuir com o 

distanciamento em relação ao diferente, produzir um fascismo forjado em prol do amor 

e respeito à pátria a fim de obter a expulsão lícita do não aceito. 

Geralmente, não existem motivos conceituais em relação a qualquer tipo de 

preconceito, pois ele é iniciado por um simples olhar e não pelo convívio. Além disso, o 

preconceito, muitas vezes, faz parte dos valores que recebemos em nossa criação. Há 

quem cresça ouvindo que, com determinado grupo étnico, por exemplo, não se deve ter 

contato. Por quê? Ora... 

 Ao longo do tempo, percebe-se que esse indivíduo aconselhado a não conviver 

com o diferente começa a fazer parte de um grupo com o mesmo pensamento. Assim, a 

força contra e o pensamento de certeza do que se está fazendo tornam-se soberanos. 

 Pode-se fazer pressões através de políticas culturais, em uma “guerra de 

posições”, mas a absorção dessas pressões pelas relações hegemônicas de poder faz 

com que a pressão resulte não em transformação, mas em deslocamento; da nova 

posição fazem-se novas pressões.
72

 

Essas são as pressões por que Lasar Segall passou em seu histórico de vida e que 

expõe em seu trabalho. Seu intuito foi o de elaborar mudanças conceituais e não apenas 

deslocar geograficamente os pensamentos preconceituosos pré-existentes. 
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(...) a identidade é um lugar que se assume, uma costura de posição e contexto, 

e não uma essência ou substância a ser examinada.
73

  

 Sendo assim, Segall conseguiu passar a idéia da não aceitação da diáspora 

através de seus quadros, que expõem fatos reais, destruidores de identidades. É óbvio 

que falamos da diáspora negadora de identidades, pois caso ocorressem somas culturais, 

Segall seria o primeiro a abraçá-las, pois era um indivíduo formado de somas culturais: 

a lituana, a judaica, a alemã e a brasileira.  

Para esclarecer melhor: 

Na situação da diáspora, as identidades se tornam múltiplas. Junto com os elos 

que ligam a uma ilha de origem específica, há outras forças centrípetas: há a qualidade 

de “ser caribenho”.
74

 No caso de nosso estudo, de ser judeu. 

 É fato Segall ter somado experiências heterogêneas culturais: ao chegar ao 

Brasil, apesar de mais tarde nacionalizar-se brasileiro em virtude da incrível admiração 

por nossa cultura, expôs, nos diversos quadros que podemos ver ao longo deste 

trabalho, uma série de realidades injustas ocorridas no Brasil. Ele se preocupou em 

demonstrar os vários tipos de diásporas: aquela que o expulsa de seu do próprio país e a 

outra, que o expulsa de si mesmo, porém dentro de seu país de origem. 

Muitos sentem que a “terra” tornou-se irreconhecível. Em contrapartida, são 

vistos como se os elos naturais e espontâneos que antes possuíam tivessem sido 

interrompidos por suas experiências diaspóricas. Sentem-se felizes por estar em casa. 

Mas a história, de alguma forma, interveio irrevogavelmente.
75
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 Mais fácil é tornar diferente aquilo de que você não faz questão de se aproximar. 

Para que ter contato com descendentes de negros escravos, visto que tiveram o 

“privilégio” de ser escravizados, e você, não? A partir do momento em que foi definido 

como diferente, o termo “privilégio” apareceu com rótulo de “não me pertence”. A 

diferença, sabemos, é essencial ao significado, e o significado é crucial à cultura.
76

 

O conceito fechado de diáspora se apóia sobre uma concepção binária de 

diferença. Está fundado sobre a construção de uma fronteira de exclusão e depende da 

construção de um “Outro” e de uma oposição rígida entre o dentro e o fora.
77

 

 Quanto mais existir a possibilidade de se fechar um grupo, um círculo, mais fácil 

e conveniente é viver. Diferenças várias são sinônimo de abrangência de informações. 

Motivo pelo qual a diversidade de culturas cresce. Uma cultura é subdividida em 

minorias culturais. Um dia, teremos de falar: “ninguém vence o poder da minoria”. 

A Alternativa não é apegar-se a modelos fechados, unitários e homegêneos (sic) 

de “pertencimento cultural”, mas abarcar os processos mais amplos – o jogo da 

semelhança e da diferença - que estão transformando a cultura no mundo inteiro. Esse 

é o caminho da “diáspora”, que é a trajetória de um povo moderno e de uma cultura 

moderna. Isso pode parecer a princípio igual – mas, na verdade, é muito diferente – do 

velho “internacionalismo” do modernismo europeu.
78
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Finalizaremos nossos pensamentos com aquele que tenta dar força às minorias 

humanas. 

Ian Chambers, eloqüentemente, expressa: Não podemos jamais ir para casa, 

voltar à cena primária enquanto momento esquecido de nossos começos e 

“autenticidade”, pois há sempre algo no meio. Não podemos retornar a uma unidade 

passada, pois só podemos conhecer o passado, a memória, o inconsciente através de 

seus efeitos, isto é, quando este é trazido para dentro da linguagem e de lá embarcamos 

numa (interminável) viagem. Diante da “floresta de signos” (Baudelaire), nos 

encontramos sempre na encruzilhada, com nossas histórias e memórias (“relíquias 

secularizadas”, como Benjamin, o colecionador, as descreve) ao mesmo tempo em que 

esquadrinhamos a constelação cheia de tensão que se estende diante de nós, buscando 

a linguagem, o estilo, que vai dominar o movimento e dar-lhe forma. Talvez seja mais 

uma questão de buscar estar em casa aqui, no único momento e contexto que temos...
79
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ANEXOS 
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Fonte: CHIARELLI, Tadeu. Segall realista. São Paulo: Ipsis Gráfica e Editora, 2008. 
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Segall: o humanismo brasileiro 

 

 Para Mário de Andrade e Ferreira Gullar, como vimos ontem, o que marcou 

decisivamente a obra de Segall no Brasil foi a descoberta da realidade social. Para o 

primeiro, o humanismo de Segall impediu que ele se perdesse de amores pela paisagem 

da nova terra. A exuberância colorida e barroca de nossa natureza foi abrandada, em 

seus quadros, pelo interesse do artista no drama social. 

 O exame de algumas das obras de Segall em exposição na Galeria Vernissage 

permite tirar outra conclusão. 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 

européia, 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 ordem e de construção. Neste 

sentido é o artista que acaba por integrar-se a uma vontade geral de construção que 

caracterizaria os principais momentos de nossa arte. É certo 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. O crítico argentino Jorge 

Romero Brest já notara, em 1945, entre os artistas brasileiros, esta “imperiosa 

necessidade de construir, de limitar, com o objetivo de impedir a desagregação formal 

na atmosfera fragmentada de cores”. Este recuo, após o choque com a miséria social das 

erradias, revelava, da sua parte, a mesma consciência de outros artistas brasileiros, para 



 

140 

os quais, como observa ainda Brest, “a essência do país encontrava-se em camadas mais 

profundas que aquela que se encanta (ou assusta) os olhos”, e que “o excesso cromático 

e luminoso obriga-os a ser sóbrios e a concentrar-se em linhas ordenadoras”. 

 Liberto dos temas (compromissos) anteriores, e mesmo mantendo aquele clima 

denso, que resulta do uso de cores surdas (ocres, terras), o lirismo de Segall pôde vir à 

tona. No fundo, Segall não é tão seco, frio e realista como parece ser à primeira vista. É, 

pelo contrário, lírico, amoroso, otimista. É o que se sente diante de obras como 

Maternidade, Natureza-morta, Lucy no ateliê e Lucy pintando ao ar livre, realizados 

entre 1934 e 1936. Em todas estas obras há uma afetividade muito acentuada. Mas 

mesmo assim a emoção está contida por um sentimento difuso, que a meu ver é alguma 

coisa que emana da terra. Maternidade não é apenas um tema, a mulher e a criança 

existem concretamente, estão vivas. Nem tristes nem alegres. Serenas. Quando Segall 

leva para o quadro pequenas quantidades de terra que se misturam à tinta, vejo nisso 

mais que um puro efeito formal ou um macete técnico. Porque não foi apenas o tom (as 

cores) que baixou. Da mesma maneira como suas figuras perderam aquele caráter alado, 

anterior, Segall agora se sente preso à terra. Ligado às suas camadas mais profundas, às 

suas raízes. Toda a série de paisagens com bois, de Campos do Jordão (a partir dos anos 

40), à qual se segue e das florestas crepusculares e ensolaradas, vistas em primeiro 

plano, quase abstratas, só vêm confirmar, o que foi dito antes. Uma ligação profunda 

com a terra, um lirismo telúrico, que tem sua correspondência em uma composição cada 

vez mais coerente e harmoniosa. De certa maneira, Segall inverteu o percurso; do 

expressionismo chegou ao cubismo. O que parece confirmar a afirmação de Bazin (em 

1946), de que “a arte de Segall não é de ruptura, mas de harmonia”, ou mesmo Cézanne; 

que sempre desejou fazer uma arte sólida como a dos museus. 
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 A mostra da Galeria Vernissage é naturalmente incompleta. E não é didática. 

Certamente não é função de uma galeria comercial ser didática. Ademais, expor Segall, 

hoje, é tarefa de museu, devido ao vulto de sua obra. Mas quem sabe, justamente por 

estarem ausentes as suas grandes obras (nas quais, muitas vezes, o artista „interpreta‟ 

um papel que não é o seu; um símile poderíamos encontrar em Portinari), e 

personalidade mais recôndita do pintor se deixou mostrar. Intimista, sereno, lírico, eis o 

Segall que se encontra exposto na Vernissage.
80

 

 

Frederico Morais – historiador e crítico de arte 
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Quadros de Segall citados no texto de Frederico Morais 

 

  NAVIO DE EMIGRANTES 

 POGROM 

 DUAS AMIGAS 

 MATERNIDADE 
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 ALDEIA RUSSA 

 NATUREZA MORTA 

 LUCY NO ATELIER 

 LUCY 
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Rosa Schapiro
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Os Emigrantes de Segall 

 

 

Emigrantes, emigrantes, 

gente que veio de longe, 

que não sabe pra onde vai. 

Emigrantes, emigrantes, 

gente triste, gente estranha, 

estampando a dor na face, 

tristeza no coração. 

Na promiscuidade do navio, 

os homens, as mulheres e as crianças, 

sentem que existe algo de muito forte, 

de muito seguro, 

que faz com que fiquem unidos, 

sempre tristes. 

É que todos são emigrantes 

Os ombros caídos, 

os olhos velados, 

as faces tristonhas, 

os lábios fechados. 

Eles não estão vendo o tombadilho 

nem os mastros, nem a cordoalha, 

nem mesmo o mar. 

Eles estão com os olhos voltados para longe, 

para suas terras que ficaram perdidas, 
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e que talvez nunca mais os recebam em seu seio. 

Navio de emigrantes... 

Navio perdido, navio perdido. 

mas, entre as faces tristes, tristes, tristes, 

saudosas de tudo aquilo que deixaram lá pra trás, 

vislumbra-se de quando em quando, 

rapidamente, como se fora uma centelha, 

a Esperança de que melhores dias virão. 
84

 

 

Paulo Medeiros Albuquerque – poeta e crítico literário 
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Lasar Segall 

 

Forte, corajosa, arrojada, intensamente pessoal é a arte de Lasar Segall. 

O contato com o drama humano, expressado através da sua pintura é o 

equivalente de uma renovação estética e a gente, ao se afastar dessa pintura, leva 

consigo a impressão de que a arte, ao lado da beleza superficial e agradável, tem uma 

outra modalidade muito mais séria: a de comover fazendo pensar. 

A arte pode deleitar exclusivamente os sentidos através do agradável, sem a 

intervenção da inteligência, mas pode também, em primeiro lugar, dirigir-se ao espírito. 

No primeiro caso, a arte, puramente sensual, é arte da multidão; no segundo, sendo arte 

intelectual e espiritual, se restringe a uma elite. 

Segall é um corajoso: sempre fez arte de elite. Sem nenhuma concessão, mesmo 

nas piores circunstâncias econômicas da sua vida. Transpõe para a tela o drama da 

humanidade na sua base que é o sofrimento; transpões para a tela a riqueza da sua 

própria vida, alternada entre a dor e a alegria de vencer, Nunca pôde conformar-se com 

a arte agradável e bonita, a que facilmente se troca pelo dinheiro. 

É ele mesmo quem diz que o bonito na pintura, aquilo que se traduz pela 

superficialidade de cores e formas agradáveis à vista, constitui uma mentira. A verdade 

é outra, o artista tem que a encontrar em si mesmo. Está muito certo. O agradável e 

bonito é uma mentira para Segall, cujo espírito, dotado de um caráter profundamente 

sério, enxerga as coisas na sua essência e não na sua exterioridade fictícia; mas o que 

para ele é mentira pode ser a verdade para o espírito voltado à futilidade, ao transitório. 

Segall é um pensador:  a sua arte fala pelo diapasão do seu espírito, é a 

exteriorização perfeita correspondente a esse espírito, como o fruto corresponde à 

natureza da árvore que o gera. 
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Entretanto Segall não se aferra somente ao espírito, na realização da sua arte, 

concedendo à técnica o seu justo lugar. Chirico, na sua fase inicial, só visava o espírito e 

a poesia nos seus quadros. Depois quis aliar a esse espírito uma técnica que lhe 

nivelasse, e foi humildemente de Paris para a Itália estudar os primitivos, como um 

aluno principiante. Com Segall não se deu o mesmo, nunca descuidou a técnica 

pictórica, e acha que o artista só traduz com realidade o que sente quando está de posse 

da técnica pessoal. E a gente, pensando bem, vê que Segall tem razão: é a técnica que 

distingue dois artistas, ambos profundos e fortes, dando a cada um o seu lugar: é pela 

técnica que o artista pode objetivar o seu mundo interior: é através dela que o 

sentimento aflora numa tela, num mármore, em movimentos rítmicos em modulações 

vocais, no contato íntimo de duas mãos no piano. Quanto mais perfeita a técnica, maior 

justeza haverá em traduzir, por meio da arte, o próprio pensamento. O artista que se 

apropria da técnica de outros, se expressará sempre numa linguagem que não é a sua, 

será sempre um subartista sem capacidade criadora para o seu próprio meio de 

expressão. 

Segall, conhecendo a fundo os processos pictóricos primitivos, não os adota 

incondicionalmente: tira deles a liça que condiz com a sua sensibilidade. Prepara ele 

mesmo as suas telas, de maneira a torná-las absorventes, a fim de que a pintura lhes 

penetre, formando com elas um todo, vindo de dentro Mara fora. A pintura não deverá 

dar a impressão de que se agarrou a ela ultimamente, definitivamente fazendo parte de 

cada fio de que ela se compõe. Essa noção de inseparabilidade se nota também nas 

composições de Segall nas quais a eliminação de um pormenor arrastaria consigo o 

quadro todo. Tudo se liga: linhas, cores, tela e até molduras. Aquilo é um bloco. 

Num canto de quadros empilhados, observo, no seu vasto atelier, uma telazinha 

com duas figuras de mulher, tudo envolvido por um profundo sentimento de 
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humanidade. As cores se sucedem numa passagem harmoniosa, ligando o lilás de um 

vestido ao amarelo suave de outro, ligando as figuras ao fundo tranqüilo. 

Segall vai mostrando os seus trabalhos. É interessante comparar os recentes com 

os antigos, de quinze anos atrás. Nota-se agora uma relativa serenidade ao lado da 

tragédia intensa dos quadros daquela época, em que o expressionismo se apresentava no 

exagerado do [...] dominado por um professor prepotente, tipo perfeito do convencional 

que só se apresentava em traje de rigor, de cartola imponentíssima. Segall tinha que 

ouvir, como os outros, todos os desaforos, sem uma palavra de defesa. Aprendeu a 

desenhar academicamente. Essa disciplina na certa foi um bem na sua carreira artística. 

À noite, trabalhava até duas horas da madrugada, dando expansão ao seu instinto de arte 

revolucionária. 

Uma vez, aderiu com alegria a uma manifestação contra o professor. Quando o 

algoz chegou pela manhã à porta da classe, viu, com pavor, que telas, cavaletes, lápis, 

tintas, réguas, cadeiras, tudo voava contra a sua augusta pessoa. Polícia. Inquérito. 

Segall e mais alguns expulsos da escola. 

Seguiu então para Dresde, onde mento, por meio das cores e do desenho 

agressivo e caricatural. Hoje Segall conserva do expressionismo o justo valor para dar 

vigor e solidez ao desenho, acentuando apenas o característico do modelo que se 

apresenta aos seus olhos. Seus desenhos de figuras reunidas em bloco, dão bem a 

impressão de desenho de escultor, do verdadeiro escultor que sente a matéria se 

impondo sobre a concepção artística. Um bloco de granito, deverá ser sempre um bloco 

pesado, sem nunca se transformar em rendas e gazes diáfanas, envolvendo braços em 

atitudes de danças líricas. 
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Esse característico do desenho de Segall se explica pela sua tendência para a 

escultura. De uns anos para cá ele tem produzido muitos mármores e bronzes, nos quais 

se nota a transposição exata da sua pintura. 

O artista conta que, ao quinze anos, sem recursos financeiros, abandonou a 

família na Rússia para estudar escultura na Alemanha. Tentado pela pintura, freqüentou 

dois anos e meio a Escola de Belas-Artes de Berlim, guardando desse tempo uma 

dolorosa recordação pelo abatimento moral em que vivia, trabalhou dez anos. Depois, 

viagens. Depois, o Brasil. Gostou desta terra, naturalizou-se brasileiro. Waldemar 

George dedicou um livro à sua personalidade. Muitos outros críticos notáveis têm se 

ocupado de sua carreira artística. 

Dentro de poucos meses, Segall seguirá para a América do Norte: vai expor no 

New Art Circle, onde já figuraram Picasso, Léger, Brancusi, para não citar outros 

nomes consagrados. 

Segall leva para a sua exposição, obras notáveis. E entre elas o seu quadro 

monumental: Pogrom (perseguição aos israelitas). É uma tela impressionante, 

conquanto não esteja ainda acabada: um amontoado de criaturas massacradas, velhos, 

crianças, moços. A serenidade da morte sobre eles, envolvendo tudo.
85
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Pogrom de Lasar Segall 

 

Os limites da arte moderna mal sustentam hoje a pura expressão formalizada sob 

seu aspecto egoisticamente técnico. Picasso desborda do surrealismo (sem se dizer 

surrealista ele é contado no quadro), para a série de gravuras que intitulou As meninas 

do General Franco, e para o soberbo afresco Guernica (Exposição Internacional de 

Paris, 1937 – Pavilhão da Espanha) de que tive ocasião de falar no segundo número da 

revista Problemas. O grande mestre, a figura mais importante do grupo da vanguarda na 

chamada “escola francesa”, ombreia-se com Andrá Lhote, que desce do seu virtuosismo 

para pintar os cartazes de propaganda, para a multidão das ruas. 

Diante desses acontecimentos que se processam no ambiente artístico do mundo, 

isolado no seu ateliê de Vila Mariana, um artista verdadeiramente notável que vive no 

Brasil, o pintor Lasar Segall, acaba de dar as últimas pinceladas a uma obra que deverá 

permanecer. Trata-se do quadro Pogrom. 

Segall segue para a Europa a 26 deste mês. Vai expor em Paris primeiro, e 

depois, talvez, viaje para Nova York. Na última visita que fiz ao seu ateliê, todo na 

desordem da mudança dos seus últimos trabalhos, encontrei a feliz oportunidade de 

examinar Pogrom, esplêndida obra de arte, marco final da fase mais depurada do artista. 

Esta concepção tem uns seis meses. Segall me falou dela pela primeira vez 

afirmando, com aquelas suas expressões que a pronúncia recorta: “eu hei de mostrar 

mortos”... Pogrom nada mais é que um amontoado de corpos mortos. 

O mais que entra na tela é acessório: o chão de pedras, umas paredes e móveis 

dos lares destruídos, uma árvore nua simbólica, o vaso de flores e uma folha dobrada de 

livro onde palpitam frases em hebraico: “Estamos libertados de nossas almas. Mas, 

quando terminarão estas coisas?” Sobre tudo isto voeja uma ave branca, imprecisa na 

evanescência opaca do óleo. Aí está Pogrom. 



 

154 

Sob o meu conjunto inteiro, entretanto, vive uma estranha força de comunicação, 

que procede dos elementos essenciais da obra de arte, e é produto da própria pintura, 

para afirmar uma palavra de condenação à orgia assassina que passou e da qual resultou 

o assunto. Este assunto não é, porém, acidental na arte de Segall. O artista já o tratou 

várias vezes a partir de uns trinta anos atrás. Possuo uma litografia de 1910 que tem o 

tema Pogrom. Hoje, contudo, há razões muito fortes que induzem os intelectuais e os 

artistas a colocar sua produção num determinado setor. Citei no princípio os trabalhos 

mais recentes de Picasso, a atividade de A. Lothe, denunciadora do desbordamento. 

Como foi tratada a figura humana neste vasto pedaço de tela? Qual o segredo da 

unidade que o trabalho apresenta? Que é que predomina na composição de Pogrom? As 

questões que aí estão propostas totalizarão uma compreensão bem aprofundada deste 

quadro. Tentarei respondê-las: 

1º - A figura humana foi abordada sob o processo de deformação, estudado 

isoladamente cada caso, dentro da condição do espaço em que era colocada. Os onze 

corpos de que se compõe o amontoado de carne esmagada pelo pogrom conciliam-se no 

ajustamento de suas linhas interpenetradoras, sustentando sem caráter ilustrativo o 

trauma dramático em vários pontos de apoio da concepção geral. E assim o olhar se 

demora nas caras constrangidas, nos volumes superpostos, na expressão dessa carne que 

soma pés e mãos, na mesma imobilidade lívida da morte. Contudo não há aqui gestos 

extremos de dor convulsionada. O resultado atingido permitiu que todo constrangimento 

dolorido ficasse concretizado na serenidade quase severa, no rigor da verdade 

interpenetradora, sem literatura. 

A depuração que o artista vinha pesquisando, e que se havia manifestado 

minuciosamente no retrato de Lucy Ferreira, exposto no Salão de Maio, envolve todo o 

trabalho, precisando o movimento, os valores plásticos, que ressaltam na 
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desumanização da natureza de carne, para um estado de apresentação do objeto 

diretamente à sensibilidade e à inteligência do espectador. 

2º - 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. Essa liberdade limitou-se obedecer o pictórico, 

estritamente compreendido como meio de expressão independente. E todo o caráter 

anedótico e narrativo foi suprimido, não obstante a limitação do assunto. Com todos 

esses dados, o que se obteve foi uma perspectiva dentro do abandono da perspectiva: 

uma confissão e uma tendência, sem que o objeto grite a orientação, sem que o 

sofrimento passado se traduza em revolta, e ainda sem que o artista deixe de contar todo 

o horror da trágica passagem dos assassinos das mulheres, dos velhos e das crianças. 

3º - Mas o aspecto mais importante, culminante mesmo desta obra de arte, reside 

no entrecho técnico de que Segall se serviu. 

O judeu estava identificado com o protesto mudo: o artista julgava necessário 

realizar dentro dos planos o milagre da sua idealização; mas o técnico desceu ao 

pormenor, revestiu as cores, criou manchas imprevisíveis, anulou todas as dificuldades 

para um completamento (sic) absoluto da massa opaca de óleo, e faz dos detalhes um 

jogo de equilíbrio tão forte, que nele todos os pontos são principais, todos são o eixo e a 

mola do espantoso acontecimento. 

Esta maravilha é o resultado da honestidade do artista, que sempre procurou a 

sua técnica e não a técnica destas ou daquelas escolas antigas ou modernas que sempre 

dão, nas mãos dos artistas sem coragem, o produto a que Segall chama “técnica 

comum”, no que estamos de acordo. Pogrom também diz muito comigo. Identificamo-

nos e reconhecemo-nos.
86
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Geraldo Ferraz – escritor, jornalista e crítico literário 
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Lasar Segall e o navio 

 

Rio, 6 – Ao saber do falecimento de Lasar Segall, fui conversar com a ponta-

seca de sua autoria, dedicada a Manuel Bandeira, e que o poeta ofereceu à parede deste 

cronista. É a cabeça e o ombro de um marinheiro, no lado direito, integrando-se nas 

linhas das chaminés do vapor, que constituem aparentemente o motivo da água-forte. 

Mas o motivo real é essa fração de marinheiro, humanizando o navio. A presença 

humana constituíra o nervo da arte de Segall, desde os esgares expressionistas da 

juventude, que significariam menos identificação com a moda vigente, do que com um 

exorcismo de demônios interiores, até a doçura dessas paisagens de Campos do Jordão, 

em que o artista imprimiu o selo de sua ternura aos boizinhos organizados em torno de 

casas ou mesmo entregues a si mesmos, porém participando de um `contrato social´ 

com a vida. 

Navio de Emigrantes, Pogrom, Campo de Concentração, Êxodo, Guerra não 

precisam ser citados para documentar a humanidade de Segall. Mas esses retratos do 

nosso tempo honram o pintor sobretudo porque este, submisso às exigências mais 

estritas da arte, e com a brandura peculiar a seus meios, induziu mais à misericórdia do 

que ao ódio. O horror dos espetáculos não foi atenuado, e até punge mais, porque o 

artista o velou sob tons surdos, monótonos, quase indiferentes. No Pogrom, Paul Fierens 

encontrou uma sensação final de paz, além de uma bela engrenagem de cadências. 

Segall mostrou-nos o horror político moderno com a discrição de um clássico, e sem 

jamais servir a qualquer forma de propaganda. Raramente um artista se encontra e se 

depura a esse grau: exprimindo todas as suas ancestralidades melancólicas, sem se 

esquivar ao pessimismo inato, sem recusar os temas polêmicos e perturbadores, sem 

fugir à experiência da migração para o meio mais diverso daquele em que se formara, 

mudando de cultura, em suma, expondo-se a todos os azares da readaptação e 
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elaborando sua síntese com elementos supostamente inconciliáveis, Lasar Segall atingiu 

certamente à felicidade, que é um modo pessoal de ser. 

Cada um de nós se incorpora a este ou àquele aspecto do artista, que mais 

convenha à suas precisões internas e portanto lhe responda melhor às questões que 

formula à obra de arte. Os quadros sociais de Segall se dirigem a todos, não atendem a 

uma necessidade particular. As pastorais de Campos do Jordão, sem, falam uma 

linguagem de colóquio, e nos convidam a uma solidão rica, a uma intimidade com relva, 

folha e ar, que mais parece conversa íntima do pintor conosco. Os “retratos de Luci”, 

esses, sempre me fizeram cismar. São ao meu ver a obra mais misteriosa de Segall, 

talvez porque, como observou Mário de Andrade, o pintor tenha procurado neles um 

protótipo ideal, “partindo de uma ave para a forma da ave”. Quando conheci 

pessoalmente o modelo de tantos retratos, meu primeiro sentimento não foi o de ver 

uma `pessoa´, mas sim ma variante, uam das variantes possíveis da Luci intemporal, 

sem individuação biográfica, sem obrigação de se parecer com o original ou o simples 

`ponto de partida´ humano, ser “tel qu´en lui-même enfin l´etérnité le change”. 

Onde porém Lasar Segall fixou de fato o que alguma ênfase se poderia chamar 

de `momento de eternidade´ foi na Primavera, pela alegria, tão contrária à sua natureza 

artística, alegria ainda assim suave, que se desprende dessas duas raparigas em flor 

caminhando num campo de flores. As linhas e ritmos sinuosos da composição, a pálida 

meiguice do colorido, o lirismo adolescente das figuras se juntam em um composto ao 

mesmo tempo frágil e duradouro. Sem rosas e verdes primaveris, a primavera aí pousou, 

e desafia o tempo. 

Caro Lasar Segall, pelo que acrescentaste ao Brasil com tua arte universal, pelas 

imagens de tua criação que se juntaram à nossa visão do mundo, por esse pedaço de 
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marinheiro e de navio que singra o mar da parede, prolongando infinitamente a casa, o 

cronista te agradece.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

_____________________________________________________________________  

 

 Esta dissertação tem como objetivo esclarecer, da maneira mais empírica 

possível, a relação entre obra de arte e sociedade. 

 Para isso, foi necessário, ao curso da discussão, esclarecer a biografia do artista 

Lasar Segall, autor do quadro discutido, Navio de Emigrantes. 

          Apenas um quadro foi escolhido para análise. Com isso, pretende-se chegar à 

conclusão mais próxima possível da realidade. A escolha de diversas obras de arte 

poderia prejudicar a concretização de alguma teoria.  

Pelo fato desta dissertação carregar a autobiografia de Lasar Segall, foi possível 

“juntar as peças do quebra-cabeça” de sua trajetória de vida a fim de se estabelecer a 

ligação entre os acontecimentos históricos e sua produção artística. 

 A discussão foi iniciada pela trilha percorrida por Lasar Segall desde sua 

infância humilde, na Lituânia, sempre carregando o rótulo de judeu, algo favorável, 

historicamente, a distanciamentos e preconceitos. 

 A chegada de sua grande paixão pela arte e o reconhecimento histórico da 

ignorância governamental em relação à disseminação cultural, pois alguns países 

obtinham infinitas possibilidades de contato com a arte e outros, como, por exemplo, a 

Lituânia, tão bloqueada dessas possibilidades. 

 Tentando ultrapassar essa questão tanto cultural quanto religiosa, Segall 

continuou seu caminho, sem condições financeiras, porém repleto de paixão e sonho. 
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Seguiu para um país aberto e que valorizava a cultura: a Alemanha, mais 

especificamente, Berlim. 

 Passou por situações de extremo penar, pois era garoto, judeu, pobre e não  

alemão. Sua arte acabou por fazer essas questões mundanas serem esquecidas, ou 

melhor, não serem prioritárias. 

 A partir daí começamos a enxergar a ligação arte-sociedade, pois foi a primeira 

manifestação a permitir a aceitação pessoal dentro de uma sociedade. Inicialmente uma 

para, ao longo do tempo, todas. Vê-se, então, a importância da arte em sociedades. A 

arte valoriza, consequentemente, os indivíduos participantes de grupos sociais, também 

aceitem e, mais importante ainda, respeitem. 

 Através das passagens por inúmeras situações de luta, de não aceitação e de 

preconceitos, Lasar Segall percebeu, cada vez mais, a necessidade de se entregar a sua 

arte, pois ela permitia a abertura de portas. 

 Sentindo a pressão social e política que estava por vir, a força do Nazismo, o 

artista escolheu continuar seus caminhos de contato com diversas culturas, indo à 

Holanda, França e, por fim, ao Brasil. 

 Além de ter uma parte da base familiar já estruturada em São Paulo representada 

por sua irmã Luba, encontrou, no país, cores até imaginadas, mas jamais vistas, para 

poder acrescentar a sua arte. 

 Mais uma vez deparando-se com outra cultura/sociedade, Segall vê, no Brasil, 

injustiças sociais exorbitantes e as retrata para, futuramente, conseguir mudanças.  

Já havia ultrapassado questões sociais dificílimas tendo o apoio de sua arte, e 

agora poderia ter essa ajuda mais uma vez e, assim, iniciou um reconhecimento dentro 

do mundo artístico brasileiro. 
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 Tanto era preocupado e ligado às questões sociais, que foi um dos fundadores da 

SPAM (Sociedade Pró Arte Moderna), cujo objetivo mostrar,  às claras, para quem 

quisesse e quem não quisesse, a importância de se ter espaço para criar, 

independentemente de origem, sexo, etnia ou religião. 

 Estabeleceu-se definitivamente no Brasil, pois a sociedade deu-lhe espaço e 

respeitou sua criação. Finalmente, a importância da arte de Segall foi reconhecida, ela 

fazia com que a História não fosse esquecida ou camuflada, como de costume. 

 Ao longo do tempo, o artista resolveu separar suas produções artísticas em 

séries; uma delas é denominada Emigrantes, na qual está inserido o quadro-base desta 

dissertação: Navio de Emigrantes (1938-1941). 

 Por todo esse percurso de arte e vida de Lasar Segall, percebemos que, em 

momento algum, conseguimos realizar a separação entre arte, sociedade e história. 

Primeiramente, por ele ter conseguido ultrapassar atitudes sociais pela arte e, através 

dela, respeitar a história, pois expondo os fatos sociais, a história não é esquecida 

jamais. 

 Navio de Emigrantes é exatamente isso. Não podemos esquecer por que 

situações tantas famílias tiveram de passar por questões egoístas, fixação por poder, 

injustiças, desrespeito. Os emigrantes retratados no quadro poderiam ser alguns de nós 

ou, quem sabe, de nossos antepassados. 

 Uma cartacterística única em Segall é não apagar a história. E ainda faz melhor: 

insere-lhe cores e beleza, já que, na maioria das vezes, ela se apresenta 

incontestavelmente feia. 

 A dissertação mostra, assim, a dependência construtiva existente entre arte e 

sociedade. 
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