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Sérgio Milliet nasceu em 1898 em São Paulo. Aos 14 anos, partiu para 

a Europa a fi m de completar os seus estudos na Suíça. Quando 

artistas e intelectuais da Europa se refugiaram na neutralidade do 

território suíço, à época da Primeira Guerra, Milliet pode conhecê-los e 

acompanhar a eclosão do movimento modernista na Europa. 

Milliet tornou-se importante elo entre os integrantes do movimento 

modernista brasileiro e as novidades da Europa. Ao retornar defi nitiva-

mente a São Paulo, aderiu ao grupo que realizou a Revolução Constitu-

cionalista em 1932. Com a derrota na Revolução, o grupo de intelectuais 

do qual Milliet fazia parte percebeu a necessidade de formar novos 

quadros de intelectuais para o país. Participou da criação da Escola de 

Sociologia e Política e depois da Faculdade de Filosofi a, Letras e 

Ciências Humanas (FFLCH), da Universidade de São Paulo. Instalada 

inicialmente na Escola Normal Caetano de Campos, a FFLCH contribuiu 

para a efervescência cultural no centro da cidade de São Paulo. 

No ano seguinte, Sérgio Milliet assumiu a diretoria do Departamento de 

Documentação Histórica, Social e Estatística do município de São 

Paulo, período em que se dedicou aos estudos sociológicos e históri-

cos.  Anos mais tarde, assumiu a direção da Biblioteca Municipal, cuja 

gestão foi marcada pela criação da Sala de Belas Artes, iniciativa 

pioneira que antecedeu a fundação de museus de arte em São Paulo. 

Foi um importante articulador na fundação do Museu de Arte Moderna 

de São Paulo e diretor artístico de três Bienais de Arte, sendo a II Bienal 

considerada uma das mais importantes na história das bienais de arte 

paulistanas e internacionais.

Sérgio Milliet também era poeta, escritor, pintor e tinha uma grande 

reputação como excelente crítico de arte. Tinha uma coluna no jornal 

O Estado de S. Paulo, intitulada “Diário crítico”, na qual escrevia sobre 

arte e outros temas. A maior parte de suas críticas e comentários 

sobre a vida cultural foi publicada em um livro com o mesmo título, 

Diário crítico. Nas páginas do Diário crítico, Milliet também revela suas 
impressões sobre a vida moderna e seus refl exos nas cidades. São 

registros lúcidos que mesmo tendo sido feitos há décadas ainda são 

muito atuais.

Patricia C
ecilia G

onsales

Sérgio Milliet flanou pelos temas da cultura popular e erudita 
marcando sua atuação com espírito cético, inspirado em Montaigne, 
mas, sobretudo, crítico. Esta obra descreve as ações de Milliet para 
a democratização da arte e da cultura na cidade de São Paulo, de 
1920 a 1958, período intenso no cenário cultural da cidade do qual 
ele participou ativamente. 

Ligado ao grupo de Mário de Andrade, Milliet participou de iniciativas 
como a fundação da Escola de Sociologia e Política e da Faculdade 
de Filosofi a, Letras e Ciências Humanas, da Universidade de São 
Paulo.  Esteve à frente da administração da Biblioteca Municipal por 
mais de uma década, foi um importante articulador para a fundação 
do Museu de Arte Moderna de São Paulo e diretor artístico de três 
edições da Bienal de Arte Moderna de São Paulo.  

Nas páginas do seu Diário crítico, Milliet apresenta sua visão da 
cidade, com refl exões e lucidez que nos convidam a pensar sobre 
a vida nas metrópoles modernas.

Patricia Cecilia Gonsales é graduada em Turismo pelo Centro 
Universitário Ibero-Americano, pós-graduada em Planejamento 
e Marketing de Produtos e Destinos Turísticos pelo Senac e 
mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. Atualmente, dedica-se a pesquisas 
interdisciplinares relacionadas à história das cidades, da 
cultura e das sociedades modernas. 
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INTRODUÇÃO

Oscilei entre a arte e o amor, ignorando que, no fundo, tudo é 

amor: mulher ou verso, e buscando erroneamente uma confirma‑

ção que só a consciência dessa verdade me houvera outorgado.  

O medo traduziu ‑se então pelo espírito crítico inibindo ‑se mais 

do que nunca e levando ‑me a compensações donjuanescas por 

um lado e, por outro, a extravagâncias modernistas como o 

poema ‑piada, a anedota absurda, o paradoxo agressivo.  

(MILLIET, 1962, p. 25).

Nascido em 1898, o paulistano Sérgio Milliet da Costa e Silva 
ficou órfão de mãe aos 12 anos de idade. Aos 14 anos, a família 
decidiu mandá ‑lo para a Suíça, onde iria concluir seus estudos, 
formando ‑se mais tarde em Ciências Econômicas e Sociais, em Ge‑
nebra. Sendo a Suíça um país neutro, recebia muitos intelectuais 
europeus durante a Primeira Guerra Mundial e, desse modo, Sérgio 
Milliet conheceu pensadores importantes da época. 

O relacionamento com esses intelectuais europeus fez de 
Sérgio Milliet uma referência para os jovens intelectuais brasileiros. 
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Durante um breve retorno ao Brasil, em 1920, Milliet conviveu 
com intelectuais modernistas como Mário de Andrade, Oswald de 
Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Yan de Almeida Prado, 
Menotti Del Picchia e outros. Dois anos mais tarde, ele teve uma 
participação discreta na Semana de Arte Moderna, mas começou 
a ganhar importância no movimento modernista a partir do lança‑
mento da revista Klaxon. Contribuiu para o periódico em todos os 
números, escrevendo a coluna “Voyage” em língua francesa. Logo 
se reafirmou como importante conexão entre os intelectuais bra‑
sileiros do movimento modernista e a cultura europeia, sobretudo 
a francesa.

De volta ao Brasil, em 1926, Milliet estreitou suas relações 
com o grupo modernista e passou a participar de projetos impor‑
tantes, como a fundação da Escola Livre de Sociologia e Política. 
Dirigiu uma divisão do Departamento de Cultura coordenado por 
Mário de Andrade e foi diretor da Biblioteca Municipal de 1943 a 
1959, na qual realizou projetos importantes, entre eles, a Sala de 
Belas Artes da Biblioteca Municipal. A sala foi o primeiro espaço 
público dedicado ao estudo de Artes na América Latina. Também 
foi um articulador importante para fundação do Museu de Arte 
Moderna de São Paulo e do Rio de Janeiro. Organizou três edições 
da Bienal de Arte de São Paulo (1953, 1955, 1957), sendo a II Bie‑
nal, em 1953, considerada uma das edições mais importantes da 
história das bienais paulistanas.

Enquanto vivia anos intensos envolvido em projetos cultu‑
rais, Sérgio Milliet teve também uma produção literária dinâmica. 
Publicou poemas, romances e livros com enfoque histórico e socio‑
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lógico. Escreveu ensaios e traduziu obras de autores europeus para 
a língua portuguesa. No entanto, foi como crítico de arte que al‑
cançou destaque. Escrevia uma coluna sobre arte chamada “Diário 
Crítico”, no jornal O Estado de S. Paulo, periódico que colaborou de 
1938 até o final de sua vida, em 1966. A reunião das críticas sobre 
arte e literatura publicadas no jornal formaram os dez volumes do 
Diário crítico, obra de maior repercussão de Milliet. 

Para atender a um dos propósitos do estudo no sentido de 
destacar a atuação de Milliet em prol da democratização da arte e 
da cultura em São Paulo, tornou ‑se necessário definir alguns con‑
ceitos que nortearam a pesquisa deste livro. Por arte, adotamos o 
conceito definido por Raymond Williams (2007, p. 60), que remete 
ao trabalho artesanal com o objetivo de desenvolver a cultura e a 
estética. Por cultura, entende ‑se, segundo o mesmo autor, a noção 
de cultivo do intelecto, ou seja, cultura como conhecimento erudi‑
to. A estética, por sua vez, ainda segundo Williams (2007, p. 155), 
está ligada à “atividade sensorial subjetiva e na criatividade huma‑
na especializada da arte”. Já democratização, derivada da palavra 
democracia, tem o sentido de “não levar em conta as distinções de 
classe, ou conscientemente ignorá ‑las ou superá ‑las no compor‑
tamento cotidiano, agir como se todas as pessoas fossem iguais” 
(WILLIAMS, 2007, p. 130).

Definidos os conceitos básicos, é preciso também delimitar 
sua abrangência. A presente obra trata das ações de Sérgio Milliet 
no sentido de tornar a arte mais acessível ao público paulistano. 
Milliet acreditava que, dessa forma, o público poderia compreen‑
der as diferentes estéticas da arte, em especial, a arte moderna, e 
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seus nexos. Desse modo, o público, por meio da arte, poderia vir a 
adquirir cultura e apurar o espírito crítico. Para isso, Milliet inovou 
na organização de exposições didáticas e de palestras sobre arte. 
Inicialmente, tais eventos eram organizados na Sala de Belas Artes 
da Biblioteca Municipal de São Paulo, com o auxílio inestimável 
de Maria Eugênia Franco. Depois, com a mesma intenção, Milliet se 
aplicou às articulações da criação do Museu de Arte Moderna de 
São Paulo e, por fim, promoveu inovações na organização das três 
edições das bienais de arte moderna, nas quais esteve à frente da 
direção artística.

Além dessas iniciativas, ocorreram outras, como a atuação 
no Departamento de Documentação Histórica e Estatística, incen‑
tivando a pesquisa sociológica, com o objetivo de conhecer melhor 
a sociedade paulistana. Pesquisas essas desenvolvidas por alguns 
professores estrangeiros visitantes da Escola Livre de Sociologia e 
Política que o próprio Milliet ajudou a fundar. Todos esses assuntos 
foram cultivados no sentido de prestar esclarecimentos necessários 
à melhor compreensão do contexto histórico tanto na cidade de 
São Paulo como, em alguns casos, no Brasil.

Em verdade, há poucos estudos sobre Sérgio Milliet, inte‑
lectual de primeira grandeza, mas esquecido pela História e pela 
Historiografia, assim como pelos estudiosos em Arquitetura e Ur‑
banismo. A maioria está concentrada na sua importante atuação 
como crítico de arte e em suas obras literárias. Entre os princi‑
pais, estão as pesquisas realizadas por Lisbeth Rebollo Gonçalves, 
relacionadas à atuação de Sérgio Milliet como crítico de arte. A 
atuação de Milliet no movimento modernista e sua postura cosmo‑
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polita foram assuntos analisados por Francisco Alambert. Já Regina 
Salgado Campos pesquisou a atuação de Milliet como intelectual, 
analisando as referências dele a partir das obras de André Gide e 
Montaigne. Sua poesia foi estudada e analisada por Silvia Quinta‑
nilha. No entanto, são poucos os estudos, se levarmos em conta o 
vasto campo de atuação de Milliet.

Muitos são os temas a serem considerados, como a atuação 
de Milliet nas diversas entidades de classe que ajudou a criar. Alguns 
exemplos são a Associação Brasileira de Escritores, da qual foi um 
dos fundadores e primeiro presidente, e a sua participação na Asso‑
ciação de Artistas Modernos e na Associação Brasileira de Críticos 
de Arte. Estes e outros tantos ainda se encontram por ser estudados.

Estabelecidos os conceitos e a abrangência da obra, o pri‑
meiro capítulo trata da formação do pensamento de Milliet e os 
reflexos de sua vivência no meio europeu, em particular na Suíça 
onde estudou Ciências Econômicas e Sociais, para a formação do 
seu pensamento e da sua personalidade como intelectual. Também 
retrata o início e o desenvolvimento do movimento modernista e a 
participação de Milliet junto aos intelectuais da geração de 1922. 
Importante destacar que o movimento modernista, que estabeleceu 
seu marco na Semana de Arte Moderna, teve início no meio artís‑
tico, mas se expandiu, provocando reflexos na sociedade e em seus 
mais variados planos, como a arquitetura e o urbanismo no Brasil.

O segundo capítulo aborda as ações de Milliet em prol da 
democratização da arte e da cultura e da fundação da Escola Livre 
de Sociologia e Política e focaliza os impactos que a fundação da 
Escola e da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universi‑
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dade de São Paulo produziram no centro da cidade. Além disso, 
apresenta um breve retrato do Centro de São Paulo não só como 
local de negócios e de lazer, mas também de cultura, considerando 
as novas demandas por intervenções na cidade e no seu centro. 

Também analisa as ações do Departamento de Cultura da 
cidade de São Paulo, durante a gestão de Mário de Andrade, no pe‑
ríodo de 1934 a 1938, no qual Sérgio Milliet foi diretor da Seção de 
Documentação Histórica e Estatística. Ao deixar a direção da se‑
ção, ao término abrupto da gestão de Mário de Andrade, Milliet as‑
sumiu a direção da Biblioteca Municipal de São Paulo, promovendo 
mudanças significativas em sua organização e deixando seu maior 
legado para a Biblioteca e para a cidade: a Sala de Belas Artes.

Ainda descreve episódios importantes da história de São 
Paulo, como a fundação do Museu de Arte Moderna (MAM), os 
relatos sobre os festejos do IV Centenário da cidade de São Paulo 
e as três bienais de arte moderna (edições II, III e IV), organizadas 
por Milliet.

O terceiro capítulo busca, por meio dos textos de Milliet, pu‑
blicados nos volumes do Diário crítico, uma definição sobre o seu 
ideal de cidade. Nele, o cosmopolita Milliet discorre sobre as cida‑
des com as quais mais se identificou ao longo de suas numerosas 
viagens, como Genebra, que fez parte de sua história, ou aquelas 
que menos lhe agradou, como Chicago, frequentemente, citada por 
ele como mau exemplo de cidade. 

Milliet descreve o Modernismo e os reflexos da vida moderna 
no urbanismo e na arquitetura. Trata de assuntos polêmicos, em 
voga nas rodas de intelectuais da época e que, ainda hoje, volta e 
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meia, são objetos de discussões. Também fala sobre os bares e suas 
derivações nas diferentes cidades. Boêmio inveterado, Milliet narra 
suas aventuras nas noites em companhia de amigos. 

Por fim, no percurso deste livro, buscou‑se contextualizar o 
leitor no tempo e nos fatos mais relevantes do agitado cenário cul‑
tural da cidade de São Paulo, nas primeiras décadas do século XX.
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