
BIOGRAFIAS DE MILTON DACOSTA 
 
Professora, aqui envio duas biografias de Milton Dacosta para você ler 

para seus alunos, escolha uma delas ou leia as duas e faça comparações com 
eles sobre a linguagem das duas. Envio também um texto para você sobre 
Cubismo, que era uma das formas que ele usava para pintar seus quadros. 

 
MILTON DACOSTA 

  
Milton Dacosta, nascido em 1915 em Niterói, foi um artista precoce. Sua 

primeira participação no Salão Nacional de Belas-Artes se deu em 1933, e sua 
primeira mostra individual realizou-se em 1936, na Galeria Santo Antônio, no 
Rio.  

Dacosta estudou na Escola Nacional de Belas-Artes, onde foi aluno de 
Marques Júnior. Suas primeiras produções, paisagens de cunho naturalista, 
são exercícios de um rapaz de pouco mais de 15 anos, nos quais já se 
evidenciavam certas qualidades como um agudo senso de construção formal, 
uma tendência inata a captar o essencial das coisas, o horror ao regional, ao 
folclórico e ao anedótico. 

Por volta de 1940, Dacosta abandonou sua primeira maneira e, sob 
influência da Escola de Paris, iniciou uma nova fase, marcada pela influência 
de Cézanne, Modigliani, De Chirico e, entre os brasileiros, Portinari. Essa 
influência se mostra presente em sua tendência construtiva, sua atmosfera 
rarefeita em certos quadros, e nos pescoços longos e nas cabeças ovaladas de 
seus ciclistas e banhistas além do despojamento e severidade de certas 
naturezas mortas.  

A influência maior, contudo, proveio do Cubismo, mas de um cubismo 
adaptado à circunstância brasileira e às peculiaridades do temperamento do 
pintor. Foi essa paixão pelo cubismo que fez Dacosta substituir gradualmente o 
Impressionismo de suas primeiras obras por uma arte mais estruturada, mais 
construída.  

Em 1955, recebeu o prêmio de melhor pintor brasileiro na Bienal de São 
Paulo e de viagem ao estrangeiro no Salão de Belas-Artes de 1944. Várias 
vezes expôs individualmente e participou de mostras coletivas. Teve salas 
especiais na VI Bienal de São Paulo, em 1961, e nas I Bienal da Bahia, em 
1966. Morre em 4 de setembro de 1988, no Rio de Janeiro.  
 

 
 

Milton Dacosta 
  

Inicia os estudos de desenho e pintura em 1929 com August Hantz e, no 
ano seguinte, matricula-se no curso livre de Marques Júnior na Escola Nacional 
de Belas-Artes, no Rio de Janeiro. Participa, em 1931, da fundação do Núcleo 
Bernardelli com outros artistas. Em 1941, começa a fazer figuras humanas 
geometrizadas, tendo como referência o Cubismo. Entre 1945 e 1947, estuda 
na Artist´s League of America, em Nova York, e na Académie de La Grande 
Chaumière, em Paris. Na década de 60, apresenta uma série de gravuras 
coloridas em metal com o tema Vênus, que se torna constante em sua obra. 
Entre as exposições de que participa destacam-se: 



• Salão Nacional de Belas-Artes, Rio de Janeiro, 1936/1944 (Prêmio 
Viagem ao Exterior,1944);  

• Bienal de Veneza, 1950; 
• Salão Paulista de Arte Moderna, São Paulo, 1951 (Prêmio Governo do 

Estado); 
• Bienal de São Paulo, várias edições de 1951 a 1961 (Prêmio Melhor 

Pintor Brasileiro, 1955, e Sala Especial, 1961); 
• Projeto Construtivo na Arte (1950-1962), na Pinacoteca do Estado de 

São Paulo e no Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, 1977. 
"(...) O figurativismo nele verifica-se agora, olhando-se para trás - 

sempre foi, se assim se pode falar, uma prefiguração, isto é, um julgamento da 
vida reflexiva. Armado com os seus esquemas corpóreos livres, nos deu ele 
toda a rica série de figuras humanas, isoladas ou a dois, moças sobretudo, e o 
misterioso (e profético) menino Alexandre (cuja imagem encontrou um dia na 
rua, e lhe ficou fixada à mente como uma obsessão). Foi essa a fase que, pela 
segurança da composição por planos, pela beleza aristocrática da linha e pelo 
extremo lirismo e requinte do esquema de cores, lhe consagrou em definitivo a 
fama de pintor. 

(...) Então vem a fase de pura abstração, que já não está condicionada a 
esquemas prévios, mas talvez a um solilóquio do artista consigo mesmo, ou 
melhor, um diálogo entre ele e o seu duplo, o outro (que pode ser um 
espectador imaginário), num estado de plenitude não sensorial. (...) 

No fundo, o ponto de partida do pintor foi sempre abstrato. Nesse 
sentido é bem filho do Cubismo. Seu olhar não cai sobre uma percepção que o 
impele para o cavalete. Quando vai pintar é como se fosse colocar em frente 
de um longínquo panorama, banhado numa mesma claridade. O seu olhar 
imóvel sobre um objeto também imóvel. Se o olhar então funciona, não é no 
sentido de perceber, mas talvez de evocar. Evocar, quem sabe, algo como um 
convite tímido, antes tácito, de extrema sutileza, a um fenômeno para lá ou 
para cá da visão, isto é, tátil." 
 

Cubismo 
 

O Cubismo é um movimento artístico que ocorreu entre 1907 e 1914, 
tendo como principais fundadores Pablo Picasso e Georges Braque. 

O Cubismo tratava as formas da natureza por meio de figuras 
geométricas, representando todas as partes de um objeto no mesmo plano. A 
representação do mundo passava a não ter nenhum compromisso com a 
aparência real das coisas. 

O movimento cubista evoluiu constantemente em três fases: 
• Fase cezannista ou cezaniana entre 1907 e 1909 -  
• Fase analítica ou hermética entre 1909 a 1912 - que se caracterizava 

pela desestruturação da obra, pela decomposição de suas partes 
constitutivas;  

• Fase sintética (contendo a experimentação das colagens) - foi uma 
reação ao cubismo analítico, que tentava tornar as figuras novamente 
reconhecíveis, como colando pequenos pedaços de jornal e letras.  

Desta última fase decorrem dois movimentos: 
• Orfismo  
• Secção de Ouro  



Historicamente o Cubismo originou-se na obra de Cézanne, pois para ele a 
pintura deveria tratar as formas da natureza como se fossem cones, esferas e 
cilindros. Entretanto, os cubistas foram mais longe do que Cézanne. Passaram 
a representar os objetos com todas as suas partes num mesmo plano. É como 
se eles estivessem abertos e apresentassem todos os seus lados no plano 
frontal em relação ao espectador. Na verdade, essa atitude de decompor os 
objetos não tinha nenhum compromisso de fidelidade com a aparência real das 
coisas. 

O pintor cubista tenta representar os objetos em três dimensões, numa 
superfície plana, sob formas geométricas, com o predomínio de linhas retas. 
Não representa, mas sugere a estrutura dos corpos ou objetos. Representa-os 
como se movimentassem em torno deles, vendo-os sob todos os ângulos 
visuais, por cima e por baixo, percebendo todos os planos e volumes. 

Principais características 
• Geometrização das formas e volumes;  
• Renúncia à perspectiva;  
• O claro-escuro perde sua função;  
• Representação do volume colorido sobre superfícies planas;  
• Sensação de pintura escultórica;  
• Cores austeras, do branco ao negro passando pelo cinza, por um ocre 

apagado ou um castanho suave.  
O cubismo se divide em duas fases: 

Cubismo Analítico - (1909) caracterizado pela desestruturação da obra 
em todos os seus elementos. Decompondo a obra em partes, o artista registra 
todos os seus elementos em planos sucessivos e superpostos, procurando a 
visão total da figura, examinado-a em todos os ângulos no mesmo instante, 
através da fragmentação dela. Essa fragmentação dos seres foi tão grande, 
que se tornou impossível o reconhecimento de qualquer figura nas pinturas 
cubistas. A cor se reduz aos tons de castanho, cinza e bege. 

Cubismo Sintético - (1911) reagindo à excessiva fragmentação dos 
objetos e à destruição de sua estrutura. Basicamente, essa tendência procurou 
tornar as figuras novamente reconhecíveis. Também chamado de Colagem 
porque introduz letras, palavras, números, pedaços de madeira, vidro, metal e 
até objetos inteiros nas pinturas. Essa inovação pode ser explicada pela 
intenção do artistas em criar efeitos plásticos e de ultrapassar os limites das 
sensações visuais que a pintura sugere, despertando também no observador 
as sensações táteis. 


