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A PIETÁ PERSONIFICADA:  A FORÇA DA IMAGEM DE MARIA NOS 
EVANGELHOS, EM MICHELANGELO E CÂNDIDO PORTINARI.
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RESUMO: O texto apresenta análises imagéticas das obras “Pietá” de 
Michelangelo, e  “Menino Morto” de Cândido Portinari, com base em referenciais 
que interpretam fragmentos da história de mulheres na literatura sagrada 
do cristianismo, especialmente de Maria, mãe de Jesus. As imagens foram 
analisadas considerando o contexto histórico-cultural e a sintaxe visual de acordo 
com a técnica empregada pelos artistas. As discussões imagéticas e textuais se 
entrecruzaram e foram realizadas por meio de análise exegética e hermenêutica. 
Destaca-se que as imagens refl etindo contextos e situações distintas, expressam 
uma mesma representação, Maria com Jesus morto em seu colo, relida a partir 
de outras realidades históricas: a “Pietá” destaca-se pelo humanismo presente 
nas fi guras, profusão de linhas que realçam a dramaticidade da cena e as 
dobras presentes nas roupas, recursos utilizados pelos artistas renascentistas 
e principalmente barrocos para demonstrar os confl itos emocionais decorrentes 
dos dramas confl itantes vividos no período. O “Menino Morto”, refl ete uma cena 
de uma mãe e criança na seca nordestina, com alusão à Pietá, numa releitura 
contextualizada que se destaca pela utilização de cores monocromáticas e linhas 
sinuosas, características do artista. Ambas as obras, uma renascentista e outra 
moderna, tecem imageticamente interpretações de cenas bíblicas. Percebeu-se 
que tanto os textos escritos quantos os visuais ilustram a importância de Maria e 
a força das mulheres, especialmente em situações de dor e perda. 

Palavras-Chave: Religião. Arte. Mulher. Leitura de Imagem.

INTRODUÇÃO 

 A história das mulheres principalmente no período antigo, sempre suscitou 
curiosidades. Os estudos realizados com esse objetivo apontam que apesar 
da submissão pela cultura androcêntrica, elas não somente trabalhavam como 
também infl uenciavam seus maridos e companheiros em decisões importantes.
 No Novo Testamento Maria mãe de Jesus é descrita como uma mulher 
forte e determinada, que teve um papel importante na vida de seu fi lho. Em 
outros textos quer seja orais ou visuais  ela sempre é retratada como amorosa, 
dedicada e forte. Na arte podem ser encontradas inúmeras produções sobre 
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ela. Diferentes técnicas e estilos não pouparam esforços para descrevê-la. Um 
exemplo é Michelangelo com a sua “Pietá”, e Candido Portinari em “Menino Morto” 
em que ambos releem a mulher em contextos adversos com seu enfrentamento 
com a morte. 
 O presente texto discute Maria a mulher, a partir de aportes religiosos e 
visuais, tece comparações entre duas imagens, uma produzida no Renascimento, 
a outra, no século XX ambas  com ênfase na força da mulher frente a dor maior 
que é   a perda de um fi lho. 

A MULHER PERSONIFICADA - MARIA 

 Maria, mãe e confi dente, uma mulher forte e importante para o cristianismo, 
pelo fato de ser a mãe de Cristo, sempre foi retratada por diferentes olhares e 
contextos. Richter Reimer (2013, p. 13) a retrata como aquela que,

baila como mulher santa, virgem, humilde, obediente, fi gurando 
como o arquétipo da mulher ideal, casada, mãe, fi el, submissa, mas 
também ginga representando a mulher revolucionária, combatente 
transgressora, autônoma, fi gurando como modelo para encorajar, 
sustentar e redirecionar mulheres em suas lutas político-sociais no 
decorrer da história. 

 Seja por meio de textos escritos ou visuais a mulher é tema recorrente ainda 
na atualidade.  Artistas e autores de diferentes áreas, em épocas distintas não se 
cansam em relê-la, como uma mulher forte, mas sem perder a sua humildade e 
candura, em outros, como a mãe e esposa dedicada, porém independente para 
a época, e também como a mulher que além de Cristo teve outros fi lhos. Dessa 
forma, Evangelho de  Lucas 1 (47), quando descreve o diálogo entre Isabel e 
Maria dá  demonstrações da  personalidade e fi delidade de Maria para com 
“Deus”: “Minha alma glorifi ca ao Senhor, meu espírito exulta de alegria, em Deus 
meu Salvador”( LUCAS,1, p.47). 
 O apóstolo Paulo e outros evangelhos a apresentam como a mãe de 
jesus, conforme destaca Richter Reimer (2013),

Para destacar a encarnação de Deus e a possibilidade de fi liação por 
meio da fé em Jesus Cristo. Os evangelhos e Atos acentuam como 
modelo da fé, protagonizando no evento salvífi co desde a anunciação 
até a cruz, e na liderança e construção de comunidades originária. Entre 
todos, quem mais enfatiza a condição de virgem é Lucas (RICHTER 
REIMER, 2013, p. 20),

 No Protoevangelho de Tiago, é comentada a sua infância e de  sua 
família. Nos fragmentos Coptas ela aparece no relato da ressurreição.  Também 
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o (Al) Corão “no surah 3 a família de Imran, e o surah 19” é dedicado a Maria3.
Para Lucas4  Maria é um sujeito que “fala, refl ete e decide”. Também segundo o 
evangelho, ela apresenta autonomia em relação a José, pelo fato de ir sozinha 
visitar sua prima Isabel. 
 O evangelho Marcos não “destaca Maria em narrativas de anunciação e 
nascimento de Jesus, o Filho de Deus, mas não deixa de reconhecer que ela é 
sua mãe. Ela é mencionada como mulher, que deu à luz outros fi lhos e fi lhas e 
também Jesus” (RICHTER REIMER,2013, p. 38).
 Além dos registros escritos, a arte a representou visualmente em diferentes 
técnicas e estilos. São inúmeros relatos visuais a apresentar características de 
acordo com as mudanças estilísticas de cada época. No período bizantino, Maria 
apresenta-se esbelta, no Renascimento, humanizada e perfeita. No Barroco, a 
incidência de luzes, sombras e dobras a tornam transcendental e magnífi ca. No 
modernismo e contemporâneo, o ecletismo impera e ela é retratada a partir da 
visão de cada estilo ou artista, porém, a sua transcendência permanece mesmo 
em retratos nem sempre muito realistas.
 No período bizantino o registro ocorreu a partir da bidimensionalidade5, 
com ênfase no alongamento e desproporcionalidade das formas. Com o 
Renascimento cultural ocorrido aproximadamente no século XIV, iniciam-se os 
estudos sobre a proporção, a perspectiva6  e o claro escuro nas composições. 
Não somente as pinturas, gravuras e desenhos foram produzidos com base nos 
estudos tridimensionais7, também a escultura passou a ser construída com base 
nas leis da proporcionalidade, simetria, equilíbrio e volume que regeram as artes 
do período. 
 Nesta perspectiva, os artistas renascentistas foram incansáveis nas 
produções sobre a anatomia humana. Seja sobre personagens históricos 
ou religiosos. Nas primeiras fases do Renascimento as produções artísticas 
ganharam conotação religiosa sobretudo pela exacerbação do cristianismo com 
temáticas recorrentes sobre a   Sagrada Família, Crucifi cação de Jesus e a 
Maria, mãe e mulher. Vários artistas se destacaram nas produções dentre eles, 
Michelangelo que utilizou como material o mármore para esculpir a obra “Pietá”, 
em que Maria é retratada com o fi lho morto nos braços (fi gura 1). 
 No século XX, um artista brasileiro chamado Cândido Portinari, utilizou 
pincéis e tintas na releitura da obra “Pietá” de Michelangelo, que foi relida em 

3 Richter Reimer ,(2013, p. 20-27).
4 Richter Reimer ,(2013, p. 34).
5 Bidimensional – apresenta  altura e largura em um plano.
6 A perspectiva é o método que permite a representação de objetos tridimensionais em 
superfícies bidimensionais, através de determinadas regras geométricas de projeção. (AUMONT, 
1993, p. 63). Quem a primeiro representou foi o arquiteto Felippo Brunelleschi.
7 Apresenta as três dimensões (altura, largura e profundidade) em um plano.
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contexto moderno de desigualdade social. A miséria e a fome se personalizaram 
na obra , que expressa a dura realidade brasileira de meados do século XX, 
conforme se observa  fi gura (2). Ele destacou o sofrimento de mais uma “Maria” 
na perda de um fi lho para a adversidade social.
 Duas obras com realidades, estilos, contextos e técnicas distintas que 
enfatizam a mulher, o sofrimento e a morte. Porém, que se tornaram importantes 
ícones  da História pelo fato se reportar a mãe comum que trabalha para cuidar 
de sua família e Maria a mãe de Cristo, que também foi  mulher e mãe  apesar 
de toda uma cultura androcêntrica, conceito que reivindica universalidade 
masculina, (SCHOTTROFF,2008), ela ocupa a centralidade tanto das obras  
como da família. 
 Nesse sentido, é possível perceber que a mulher emana força e vitalidade 
apesar da aparente fragilidade. Mesmo sendo considerada inferior ao sexo 
masculino por muitos séculos, exerceu papéis importantes na história. Schottroff  
(2008) discute que mesmo estando á sombra do homem contribuía com atividades 
manuais para o sustento da família. Estudos realizados por diferentes autores 
em constaram que a mulher mesmo segregada  sempre participou e contribuiu 
da vida na comunidade. O Novo Testamento “demonstra, em contextos bastante 
diversos, que no cristianismo primitivo existia uma vida social e comunitária de 
mulheres (...) as mulheres trabalhavam juntas em espaços comuns, tanto dentro 
como fora de uma casa” Schottroff  (2008, p. 165). 
 No seguimento e discipulado de Jesus, segundo Schottroff  (2008), 
as mulheres que o acompanhavam realizavam diferentes tarefas que eram 
interpretadas como “servir”. No cristianismo primitivo servir, signifi ca “o serviço 
de anúncio e também de provisão por parte de homens e mulheres, que tinham 
um aspecto explicitamente anti- hierárquico” (SCHOTTROFF, 2008, p. 167). 
Dessa forma, nesse e outros contextos da época as mulheres serviam a partir 
de trabalhos de provisão e abastecimento. 
 No Império romano segundo Richter Reimer (2006), a vida pública na 
sociedade patriarcal pertencia quase que exclusivamente ao homem. No âmbito 
das famílias campesinas e da classe baixa urbana, no trabalho e no sustento das 
famílias as mulheres estavam lado a lado com os maridos. Apesar de não serem 
livres para opinar igualitariamente com os homens. 
 Existem dois textos escritos por Cícero que descrevem que as mulheres 
eram controladas na sua sexualidade, com isso, não podiam participar do poder 
social e político. Na hierarquia de valores ideologicamente construídos a mulher 
ocupava o sexto lugar, apenas antes de “cães, cavalos e burros” (RICHTER 
REIMER 2006, p. 78). 
 Nas sociedades mediterrâneas as mulheres não estavam totalmente na 
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vida pública, como também a casa em que viviam possuía relevância política. A 
diferença entre gêneros na casa e na dimensão pública se organizava conforme 
o específi co de cada.  Independentemente de sua pertença ao estrato social à 
mulher em comparação ao homem tinha acesso restringido aos mais diversos 
recursos econômicos e sociais da vida pública. Assim, segundo Filo, a mulher 
não deve se preocupar com qualquer coisa que vá além das obrigações da 
economia doméstica (apud STEGEMANN; STEGEMANN, 2004). 
 Na política, a mulher estava de modo geral excluída da condução de 
cargos públicos. Também não participava de qualquer decisão de uma pólis 
ao lado das magistraturas. Stegemann (2004) destaca que Lívio em seu texto 
menciona que podiam ser encontradas mulheres romanas na esfera pública, de 
uma maneira ou outra interferiam nos assuntos públicos. Mas, não se percebe 
nele uma participação direta de mulheres em reuniões políticas ou  em qualquer 
outra manifestação. Mesmo as mulheres que ocupavam um lugar privilegiado na 
magistratura das suas cidades não podiam votar em assembleias. Até mesmo 
rainhas helenísticas como Cleópatra, governava somente com a presença titular 
de homens.
 Com o tempo a mulher buscou incansavelmente um lugar para construir 
sua história, conforme o desenrolar dos tempos novas formas de conduta fi zeram 
com que os registros ocorressem não somente do ponto de vista “androcêntrico”, 
e nesse contexto a arte contribuiu com suas linguagens para que novas leituras 
pudessem ser realizadas, a partir de narrativas imagéticas que tornaram possível 
comprovar a participação feminina em contextos diversos no decorrer da história.

A IMAGEM COMO NARRATIVA      

         A arte é uma criadora de linguagens.  Martins (1998), afi rma que “por meio 
dessas linguagens artísticas o artista descreve o mundo e o seu estar no mundo. 
Utiliza códigos, ou seja, um sistema estruturado de signos. Assim, o artista, no 
seu fazer artístico, opera com elementos da gramática da linguagem da arte com 
liberdade de criação, utilizando-os de forma incomum” (MARTINS, 1998, p.46). 
Na arte não há regras fi xas para a produção de obras, cada artista utiliza estilo 
e linguagem próprias, as obras produzidas são resultadas de experiências e 
vivências que exalam a história de determinada época e cultura.    
 As imagens podem ser divididas em dois domínios, imagens como 
representações visuais e mentais. As representações visuais são os desenhos, 
pinturas, fotografi as e outras que podem ser considerados objetos materiais e, 
portanto, denominadas signos. As mentais são as fantasias, visões e  outras 
formas de representações mentais, ambas não podem viver separadas, nem o 
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signo e nem a representação. 
 O conceito de representação, apesar de ser amplamente discutido na 
atualidade por vários segmentos teóricos estéticos, desde a Grécia já era motivo 
de preocupação e discussão (WANNER, 2010). Dessa forma, a representação 
para  Ginzburg (2001), pode ser ambígua, por um lado, ao mesmo tempo em que 
mostra a realidade, evoca ausência, por outro, pode ser presente, mas remete a 
realidade ausente que está representando. Ele argumenta que qualquer artista 
opera em um meio e, por isso, muitas vezes se limita em suas criações devido ao 
material encontrado, e como pode ser utilizado artisticamente. Claro que não irá 
produzir o objeto, muito menos uma réplica, porque é impossível criar qualquer 
obra que se pareça exatamente ao objeto retratado. O artista exclui a igualdade 
entre a obra e o objeto.
 Para Peirce (apud MARTINS, 1998, p. 39) são signos, e representam o 
pensamento do homem. “Um signo é uma coisa que representa outra coisa: seu 
objeto (ideia ou coisa) para alguém sob algum aspecto ou qualidade” Portanto, 
nossa penetração na realidade, é sempre mediada por linguagens, por sistemas 
simbólicos.  A construção do mundo se realiza pela “representação de objetos, 
ideias e conceitos, por meio dos diferentes sistemas simbólicos” (SANTAELLA E 
NÖTH,1997, p. 19-20). 
 Os elementos presentes nas representações visuais possuem a 
capacidade de externar por meio de sua gramática visual pensamentos, ideias, 
ações e acontecimentos. As imagens são registros que se perpetuam com o 
decorrer dos Tempos. “A potência simbólica de uma imagem veicula saberes e 
códigos compartilhados, articulando relações sociais com o cotidiano onde foi 
criada e destinada. (SILVA, 2009, p.431).
 Dessa forma, a imagem é um elemento importante no registro da história 
ela muda conforme o estilo, técnica ou contexto, de acordo com o objetivo a que 
se propõe. Para ler uma imagem há necessidade de se estudar o repertório dos 
temas e símbolos característicos da arte em cada época. 
 A identifi cação e análise do gênero é o ponto de partida para dar início ao 
estudo imagético, em seguida, deve-se identifi car a temporalidade (local e a data); 
e fi nalmente o tema. Sobre o gênero, inserem-se as pinturas, esculturas afrescos, 
telas ou monumentos funerários. A identifi cação temporal se refere ao período 
e época em que foram realizados determinados trabalhos como por exemplo, 
pinturas em igrejas paroquiais, capelas, das coleções francesas do século XIX, 
e outros. O estudo de um tema permite seguir as transformações do tratamento, 
isto é, de sua representação e de seus signifi cados. As investigações históricas 
que se apoiam no estudo das imagens visuais decompõem as representações 
das mesmas em elementos, nos quais se verifi ca em cada imagem da série, a 
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presença ou ausência, o tamanho e a posição, as modalidades de associação 
e repartição, com isto, é possível evidenciar as regularidades e as exceções, de 
um gênero ou tema iconográfi co. 
 O conhecimento histórico em alguns casos, só se tornou possível em 
decorrência dos registros visuais, como se observa nas imagens seguintes: 
“Pietá”8  esculpida em mármore (fi gura 1), foi produzida por Miguel Ângelo di 
Lodovico Buonarroti Simoni, conhecido por Michelangelo9, ela retrata “Cristo” 
morto no colo de sua mãe, após ser retirado da cruz. A outra, “Menino Morto” 
(fi gura 2), se refere a uma criança morta que é carregada nos braços de sua mãe. 
A morte causada pela desnutrição comum em regiões nordestinas brasileiras. A 
tela foi pintada por Cândido Portinari10. São contextos distintos, porém, abordam 
a mesma temática. Locais e épocas que se tornaram conhecidos mundialmente 
graças a utilização artística de relatos visuais. 

8 Em Português signifi ca piedade.
9 Nasceu na cidade de Capresse, Itália, no dia 6 de março de 1475. Começou sua carreira 
como aprendiz de Domenico Girlandaio que foi encaminhado a Escola de Lorenzo de Medici , 
permanecendo por dois anos.  Em Florença, recebeu infl uências artísticas de vários pintores, es-
cultores e intelectuais da época, já que a cidade era um grande centro de produção cultural. Foi 
morar em 1492 na cidade italiana de Bolonha, logo após a morte de Lorenzo. Ficou nesta cidade 
por 4 anos, já que em 1496 recebeu um convite do cardeal San Giorgio para morar em Roma. 
Nesta época, criou duas importantes obras, com grande infl uência da cultura greco-romana: Pie-
tá e Baco. Ao retornar para a cidade de Florença, em 1501, cria duas outras obras importantes: 
Davi (veja imagem acima) e a pintura a Sagrada Família. Entre os anos de 1508 e 1512 pintou 
o teto da Capela Sistina no Vaticano, sendo por isso comissionado por Leão X  Neste período 
também trabalhou na reconstrução do interior da Igreja de São Lourenço em Florença (PROEN-
ÇA,2007, p. 103).
10 Candido Portinari nasceu em uma fazenda de café na cidadezinha de Brodowski, interior 
de São Paulo, no dia 30 de dezembro de 1903. Entre 1906 e 1918, seus pais deixaram a fazenda 
e se estabeleceram em Brodowski como comerciantes. Portinari frequentou a escola, mas não 
foi além do terceiro ano primário. A fase de criança com brincadeiras ao arte livre, marcou a sua 
vida e obra. (PROJETO PORTINARI, 2004). Aos 15 anos foi estudar no Liceu de Artes e Ofícios 
e ingressa na Escola de Belas Artes onde estuda desenho e pintura. Nos anos de 1920, ganha 
prêmios em suas exposições e viaja pela Europa. Teve o seu quadro “O Café” premiado na mos-
tra internacional, promovida pelo Instituto Carnegie de Nova York em 1935. A partir de então, sua 
obra passou a ser conhecida internacionalmente. Pintou os painéis Guerra e Paz da sede da ONU 
em Nova York e o mural da Biblioteca do Congresso de Washington. Suas pinturas que mais se 
destacaram: “São Francisco de Assis”, “A Primeira Missa no Brasil”, “Tiradentes” e a “Chegada 
de D. Jogo VI ao Brasil”. Entre os retratos que pintou, os mais famosos são: o da mãe do pintor, o 
de Mário de Andrade, o de Olegário Mariano. Ilustrou também Graham Greene e André Maurois, 
para as edições de luxo da Livraria Gallinard. As obras desse artista encontram-se sob a guar-
da de instituições museológicas, prédios públicos, proprietários particulares (o Projeto Portinari 
catalogou mais de 5.400 obras atribuídas ao pintor). Morreu em 06 de fevereiro de 1962. Fontes: 
http://www.e-biografi as.net. Acesso em 16 de abril de 2016.  http://www.anpap.org.br/anais/2010/
pdf/cpcr/alessandra_rosado_1.pdf. Acesso em 16 de abril de 2016.
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Figura 1 - Pietá – Michelangelo – 1499 –  
escultura em mármore. Dimensões: 174x195. 
Localização: Basílica de São Pedro Vaticano. 
Fonte: http://www.guiageo-europa.com/vatica-
no/pieta. 

Figura 2 - Menino Morto – Cândido Portinari. 
Técnica: Óleo sobre tela - Dimensão: 69,5 x 
87,5 cm - Coleção particular, Rio de Janeiro. 
Fonte: http://www4.antares.com.br

AS OBRAS E SEUS CRIADORES NA PERSPECTIVA ARTE. 

   Pietá é considerada uma obra prima pela expressividade, perfeição e 
técnica apurada. Quando concluída e apresentada ao público, suscitou dúvidas 
sobre a sua autoria pelo fato do artista ser muito jovem. Para que não restasse 
dúvidas sobre sua autoria, ele a assinou. No período, não era comum o registro 
autoral em criações artísticas. Foi a partir do Renascimento que as produções 
iniciaram esses registros possibilitando conhecer o verdadeiro autor da obra e o 
ano da sua realização.
 Michelangelo não foi somente escultor. Transitava em diferentes gêneros 
como   pintura, a escultura e até na poesia. Todos os trabalhos realizados 
demonstram conhecimento das leis da perspectiva utilizadas no período onde 
se realizaram descobertas investigativas  na ciência e  em outros setores que 
impulsionaram o desenvolvimento. Nas artes, a geometria contribuiu para a 
criação da perspectiva. Estudos sobre a proporção, claro-escuro, e a simetria 
que resultaram na tridimensionalidade. 
 As produções renascentistas se tornaram referência devido aos estudos e 
leis que fundamentaram as produções. Assim, momentos importantes da história 
foram retratados por meio de técnicas e artistas diversos. Como se pode observar 
em Pietá. Argan (2003) afi rma que a composição encontra-se,

fechada em uma  pirâmide,  quase  a  indicar  que  tudo  retorna  a  
um conceito divino, que transcende a dor, a piedade humana (...) O 
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ritmo nasce da desarticulação do corpo de Cristo em uma sucessão 
de ângulos da queda oblíqua do braço, da inclinação da cabeça 
de Nossa Senhora, isto é, do rompimento do equilíbrio natural da 
composição.2003, p. 28)

 
 A escultura mede 174 cm e chama a atenção pela perfeição anatômica, 
linhas suaves e as dobras na roupa, características do período. Apresenta 
simetria, mas, apesar de observar as leis proporcionais, nessa obra, ele quebra 
as regras para dar maior expressividade. Conforme pode observa na  fi gura (2). 
A repetição de linhas sinuosas na saia torna a veste volumosa, contribuindo 
assim para destacar a fi gura de Jesus, que se encontra depositada sobre 
as pernas Maria. A claridade do mármore torna a imagem luminosa. O lado 
esquerdo, parte inferior apresenta maior concentração e linhas, mas não torna 
a obra desiquilibrada, na verdade, harmoniza a cena que se completa com a 
circularidade do suporte. Abaixo do joelho esquerdo a roupa forma um triângulo 
que se estende e incorpora à veste. A imagem apresenta movimento, harmonia, 
expressividade e ritmo.
 A obra foi interpretada ao longo do tempo por diferentes olhares e contexto. 
Apresenta Maria que contempla nos braços o fi lho sem vida. A expressão no 
rosto é serena, mas infi nitamente triste. Aconchega e demonstra proteger o 
corpo inerte. Sua face demonstra serenidade. Michelangelo utilizou as linhas, 
sobretudo as sinuosas para valorizar o sofrimento e a força da mulher. Apesar 
de retratar morte, a cena é bela devido à perfeição anatômica das fi guras. 
 Os artistas são considerados seres simbólicos, devido a capacidade de 
se expressar, inventar e reinventar os fatos, eles “realizam o ato de simbolizar 
utilizando sistemas de representação para elaborar seus pensamentos com o 
intuito de compreender o que se passa no mundo” (MARTINS, 1998, p. 36). 
 A arte se reinventa a partir de acontecimentos, estilos e técnicas. Por 
meio das representações, registram ações e subjetividades. Nesse contexto 
representativo, Cândido Portinari na técnica da pintura a óleo, releu a obra de 
Michelangelo com linhas expressionistas (fi gura 2). 
 O Expressionismo11  surgiu na Europa, no início do século XX. Contrário 
do Impressionismo, que apenas se preocupou em estudar a impressão da luz 
nos objetos, o Expressionismo, se caracterizou principalmente pela utilização 
das linhas sinuosas, cores fortes e da deformação proposital das fi guras para 
retratar os problemas sociais e políticos vivenciados pelo homem no período 
entre guerras. 
11 O Expressionismo foi um movimento de vanguarda entre os anos 1910 e 1927. Surgiu 
como uma reação à Escola de Paris e ao “Impressionismo”. Seu objetivo principal era uma 
renovação na pintura, absorvendo diversas tendências das artes plásticas. O Expressionismo 
caracterizava-se em exibir nas pinturas cores fortes, e expressava fórmulas faciais carregadas 
de angústia e desespero (SILVA,2010, p. 115).
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 Portinari utilizou-se da técnica expressionista para registrar os períodos 
de mudanças, principalmente políticas e artísticas no Brasil. Os movimentos de 
vanguarda, como o Cubismo, Surrealismo e o Expressionismo, o ajudaram nas 
suas convicções ao descrever por meio de pincéis a realidade social brasileira. 
Ganhou o prêmio “Viagem à Europa”, que contemplava o vencedor com uma 
bolsa de estudos fora do país.  Portinari se dedicou a temática social  por retratar 
a desigualdade vivida pelo Brasil nos anos de 1930 e 1940. 
 Nesse retrato da desigualdade, Silva (2010) destaca sobre Portinari:

O pintor brasileiro não quis mostrar gente rica ou bonita, quis, isso 
sim, mostrar com grande precisão o sofrimento e a dor causados 
pelas longas jornadas de trabalho, o peso carregado que provoca 
deformação nos membros dos plantadores e dos retirantes. A vida 
dos trabalhadores rurais e urbanos sempre foi sua fonte de inspiração 
(SILVA, 2010, p. 115). 

 Assim, Portinari na sua perspectiva modernista, com tintas e pincéis, narrou 
a história dos imigrantes nordestinos. Quando produziu a “Série os Retirantes”, 
descreveu o povo do nordeste que migrava para as regiões do Sudeste, Sul e 
outras, em busca de melhores condições de subsistência. Na “Série”, ele resume 
as suas observações com traços deformados e sinuosos, característicos do 
Expressionismo.
  A imagem (fi gura 2) apresenta uma família constituída por seis pessoas. 
Ao centro encontra-se uma mulher com uma criança esquelética morta. Ao fundo, 
a direita, uma jovem que usa um lenço na cabeça, na cor rosa. Veste-se em tons 
rosa e terracota, ela segura uma criança vestida com roupa em tons cinza. Ao 
centro encontram mais duas pessoas, um homem e uma menina. Vestem roupas 
em tons cinza e bege. A luz se projeta atrás, ao fundo, e sobre a principal cena. 
Os tons utilizados por Portinari são recorrentes em suas obras, com ênfase no 
marrom. Também há muitas pedras espalhadas no chão de terra. O céu é em 
tons monocromáticos de azul, porém, a cor preta se evidencia. As lágrimas nos 
olhos parecem pedras de cristais que jorram em cachoeira. Há um pote para 
água próximo ao pé da mulher ao centro. As mãos e os pés são retratados com 
mais evidência, principalmente da mulher – mãe. 
 A interpretação sobre a imagem (fi gura 2), demonstra a garra e 
perseverança da família humilde, que chora a morte do membro. O local é inóspito 
e desértico, há muitas pedras no chão, distribuídas em volta deles. As pedras e 
as cores são comuns em obras de Portinari, principalmente na “série Retirantes”, 
caracterizando os problemas sociais brasileiros da época. Silva (2010) resume a 
obra “Menino Morto” da seguinte forma,
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uma mãe nordestina, que mal consegue se manter em pé, carrega nos 
braços descarnados seu menino morto. Em uma de suas declarações, 
Portinari diz: “todas as coisas / Frágeis e pobres / Se parecem comigo”. 
Na realidade, Portinari parecia então uma de suas próprias criações 
trágicas, ou seja, um de seus retirantes. Podemos ver na série 
Retirantes um “projeto utópico”, na medida em que o artista parece 
apontar para uma realidade em que o trabalhador seja livre. Em que a 
morte seja não uma fatalidade, mas o cumprimento fi nal da trajetória 
do ser humano na terra (SILVA, 2010, p.120).

 As cores neutras ilustram a tristeza e morte. Eram retirantes que deixaram 
sua terra e partiram na tentativa de sobreviver com mais dignidade em outro 
lugar. Pessoas magras, e cansadas, mas que chegavam com perspectivas de 
melhores condições de vida. Conforme pode ser observado em “O Menino morto” 
(fi gura 2). Nessa obra, o destaque está ao centro, na mulher que segura seu fi lho, 
retratada em  evidência  que demonstra apesar da dor, força e determinação, 
características da mulher nordestina brasileira.
 Dessa forma, na história podem ser encontrados registros da inferioridade 
da mulher perante o homem, mas, há aqueles que demonstram a importância 
e força da mulher. Independente da supremacia “androcêntrica” de muitos 
períodos e até na atualidade. Porém, com muita luta, força e persistência hoje 
ela é valorizada enquanto profi ssional, mãe, sobretudo como pessoa. 
 Portanto, Portinari e Michelangelo retrataram a mulher, em contextos 
diferentes, mas,  se aproximam pela temática. Utilizaram suas habilidades 
artísticas para retratar diferentes momentos de sofrimentos maternos, seja 
na antiguidade ou na modernidade, o sofrimento é único para aquele que foi 
violentado de alguma forma, ou pela perda de um ente, ou por ter sofrido uma 
agressão física decorrente de imposições androcêntricas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A cultura androcêntrica consolidou o homem como um ser superior 
em relação a mulher. Ela sempre foi vista como inferior e marginalizada. 
Pesquisadores nos últimos 30 anos, têm realizado estudos aprofundados em 
diferentes literaturas sagradas e outras, afi m de resgatar a história das mulheres.
 A discussão se pautou na mulher, portanto, o texto ousou discutí-las com 
base em obras da arte. Assim, foram escolhidas duas obras que destacam a 
força da mulher mãe, em momentos de dor. Apesar de contextos e técnicas 
diferentes, foi possível perceber que independente de terem sido marginalizadas, 
violentadas por poderes androcêntricos a mulher não perdeu sua beleza, força 
e perseverança. Mesmo na dor demostra altivez e determinação, e coube 
a  arte com sua expressividade estética registrar momentos importantes que 
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aconteceram na história.   
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