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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo principal discutir a representação 

feminina no quadro Judite decapitando Holofernes de Artemisia Gentileschi e de 

Caravaggio, pois são duas visões distintas - feminina e masculina - sobre o mesmo 

tema. Essa pesquisa surgiu de inquietações referente à desigualdade de gênero 

vivenciada e observada.  Nela, busca-se questionar o olhar do observador no que 

tange ao papel da mulher na arte, independente do papel que ela exerce, ou seja, 

busca mostrar a subjetividade da mulher para além da idealização do papel 

secundário de objeto de contemplação . Através de pesquisas historiográficas e da 

análise dos quadros, foi possível realizar este trabalho que chama atenção para o 

olhar de um homem sobre uma mulher e de uma mulher sobre uma mulher. Levando 

em consideração que diferentes experiências de vida despertam diferentes 

sentimentos,  a biografia de Artemisia Gentileschi possui momentos marcantes que 

definiram seu estilo de pintura, estilo este que se revelou tão único e carregado de 

símbolos, hoje considerados feministas, e que chamam e merecem atenção. 

  

Palavras-chave: Gênero. Feminino. História da arte. Barroco italiano. Pintura. 

Artemisia Gentileschi. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 
 
 

The main objective of this research  is o compare the female representation on 

the Beheading of Holofernes by Artemisia Gentileschi and by Caravaggio. These are 

two separate visions -male and female- on the same topic. This research arose out of 

personal concerns relating to gender inequality.  It seeks to question the gaze of the 

observer when it comes to the role of women in art, regardless of the role she plays, 

in other words, it wants to  show the woman not as an idealized, secondary and  

contemplative objectl. Through historiographical research and analysis of the 

pictures, it was possible to carry out this study of of the different perspectives upon a 

woman by a man  and by a woman. Different personal experiences bring afore 

different feelings and these eventually can have great impact in the work of an artist. 

The biography of Artemisia Gentileschi has clearly defined her style of painting , a 

style that has proved to be unique and full of symbols, today considered feminists 

who call and deserve attention. 

  

Keywords: Gender. Femininity. History of Art. Italian Baroque. Painting. Artemisia 
Gentileschi. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O objeto de estudo dessa pesquisa é a obra da pintora do barroco italiano 

Artemisia Gentileschi, mais especificamente a tela Judite Decapitando Holofernes de 

1620 (Figura 01). Essa dissertação compara o quadro de Gentileschi com o do 

mesmo tema do renomado pintor Caravaggio (1598, Figura 02), também do barroco 

italiano. A inquietação intelectual que leva a essa comparação é a visível oposição 

entre o feminino, representado por uma pintora mulher, daquele representado por 

um homem. Além de externar essa inquietação, a pesquisa também tem como 

objetivo desmistificar os ideais dos corpos femininos estereotipados e apresentá-los 

sob novos ângulos, seguindo assim os passos da própria Artemisia. 

Os dois quadros pintados por esses dois grandes artistas representam a 

mesma cena onde uma mulher é a protagonista. Ambos são muito similares e, ao 

mesmo tempo, muito diferentes quando comparados. São essas diferenças sutis, 

contudo importantes e simbólicas, que quando estudadas e observadas com 

atenção e olhar crítico, nos alertam sobre a questão da representação do feminino 

nas artes plásticas. 

Ao estudar uma obra, faz-se necessário não só uma imersão nas sensações 

e nos processos de significação do mundo simbólico, como também um 

aprofundamento sobre o contexto histórico em que a obra foi criada. No caso em 

questão, o contexto não pode ser desassociado da própria história de vida da artista. 

Deste modo, em primeiro lugar será levantada a questão da falta reconhecimento e 

de espaço de atuação para as mulheres nas artes plásticas. Em seguida, iremos 

estudar o contexto histórico dos quais ambos os artistas emergiram, isto é, o período 

do Barroco na Península Itálica. Depois, teremos contato com a história pessoal dos 

pintores, com maior enfoque para a vida de Artemisia, a fim de tornar possível a 

comparação entre seu quadro Judite Decapitando Holofernes e o de Caravaggio.  
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Figura 1 - Artemisia Lomi Gentileschi. Judite decapitando Holofernes (1620-1621). Óleo sobre tela, 
199 x 162 cm. Galleria degli Uffizi, Florença - Itália. 
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Figura 2 - Michelangelo Merisi, o Caravaggio. Judite decapitando Holofernes (1598-1599). Óleo sobre 

tela, 145 x 195 cm. Galleria Nazionale di Arte Antica, Roma - Itália. 
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2. AS MULHERES NA HISTÓRIA DA ARTE 

 

Primeiramente, deve-se considerar que a história sempre foi escrita por 

homens. Eram eles que, em sua maioria, tinham acesso aos documentos oficiais, 

uma vez que detinham os instrumentos de conhecimento: leitura e escrita. A 

escolarização feminina sempre foi voltada para as ditas “profissões femininas”, 

sendo estas as atividades da vida privada e doméstica, regidas pela casa e pelo 

casamento. Essa “escolarização” foi pensada sob o ponto de vista masculino. Para 

os homens, era melhor educar mulheres submissas e obedientes que satisfizessem 

seus interesses sem reclamar. Esse fator determina e justifica o grande número de 

mulheres analfabetas no século XVII.1 

Assim, o acesso das mulheres à cultura e à vida pública, de maneira geral, 

acabava sendo muito restrito. Desde sempre na história da arte, a mulher fora vista 

apenas como objeto de contemplação e nunca como autora. Essa invisibilidade da 

mulher como sujeito histórico na vida pública desde antes do século XVII define, em 

muitos aspectos, a vida das mulheres até hoje, refletindo também em sua autonomia 

no âmbito profissional.  

Sobre a questão do acesso feminino ao conhecimento escolar, Consuelo 

Flecha2 afirma que as conquistas da alfabetização foram diferentes em vários grupos 

sociais, mas referente ao grupo das mulheres, há uma lenta apropriação de espaço 

e, consequentemente, são também vagarosas as transformações decorrentes desse 

processo. Para visualizar essa desigualdade basta pensar quantas pintoras são 

conhecidas e comparar com o número de pintores, ou seja, quando se busca por 

obras de autoria feminina em livros, museus e galerias a diferença é visível.  

“É mais fácil entrar em um museu como musa despida do que como artista com 

nome feminino.”3 Assim conclui a pesquisa do coletivo americano Guerrilla Girls 

sobre o papel da mulher na arte. O grupo vem atuando ativamente para  mostrar que 

sempre existiu desigualdade de gênero e sexismo no campo das artes. Uma 

                                                           
1
 ALMEIDA, FL. Mulheres recipientes: recortes poéticos do universo feminino nas artes Visuais 

[online]. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010, p.56-59. 
2
 FLECHA, Consuelo. Los Libros Escolares para Niñas. In: BENITO, Agustín Escolano (Bajo la 

direcion de). História Ilustrada del Libro Escolar en España. Barcelona: Fundación H. Sanchez 
Ruipérez., s/data. 
3
 PLAYGROUND BR. Empodere duas mulheres. Disponível em: <https://www.facebook.com/empoder 

eduasmulheres/videos/%C3%A9-mais-f%C3%A1cil-entrar-em-um-museu-como-musa-despida-do-q 
ue-como-artista-com-nome-f/1202736803133639/>. Acesso em: 05 abr. 2018. 
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pesquisa feita em 1985 com o Metropolitan de NY, mostrou que apenas 5% dos 

artistas eram mulheres, enquanto 85% dos nus eram femininos. Até hoje esses 

números não mudaram muito: a mesma pesquisa foi refeita em 2017 no acervo do 

MASP, e o resultado obtido foi de 6% dos artistas eram mulheres e 68% eram nus 

femininos. As figuras 3 e 4 apresentam esta realidade em números comparativos 

dos anos de 1989 e 2012, apresentadas pelo Jornal Folha de São Paulo4: 

 

                   

 

Figura 3 - Guerrilla Girls. Do women have to be naked to get into the Met. Museum?. 1989. Jornal 
Folha de São Paulo. 

 

                            

 

Figura 4 - Guerrilla Girls. Do women have to be naked to get into the Met. Museum?. 2012. Jornal 

Folha de São Paulo. 

 

 

                                                           
4
 FOLHA DE SÃO PAULO. Mascaradas do Guerrilla Girls atacam machismo dos museus e vêm ao 

Brasil. 07 ago. 2017. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/08/1907712-
mascaradas-do-guerrilla-girls-atacam-machismo-dos-museus-e-vem-ao-brasil.shtml>. Acesso em: 20 
de março de 2018. 
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Apesar das dificuldades encontradas para estudar e se tornar uma pintora 

reconhecida, existiram mulheres na história da arte cujos trabalhos, embora de 

extrema relevância, continuam muitas vezes relegados a segundo plano quando 

comparados aos dos artistas homens. Como exemplo, pode-se citar: Abigail 

Andrade, Georgina de Albuquerque, Margaret Mee, Mira Schendel, Anita Malfati e 

Yolanda Lederer. 

 

“[...] múltiplos processos através dos quais os sinais destas mulheres 
artistas do passado foram sendo submergidos pela própria história que as 
desprezou. Ou melhor, precisamente o facto de não serem consideradas 
historicamente levou a que, geralmente, a obra produzida por mulheres 
fosse menos preservada, menos restaurada, menos catalogada, menos 
descrita, menos exposta em lugares públicos, menos vendida por casas de 
leilões ou por particulares (ou quando vendida, com um preço 
tendencialmente menor) ou menos comprada por coleccionadoires, pelo 
Estado ou por museus. 
Existem vários casos de mulheres artistas do século XVI ao XIX que em 
vida, tiveram tudo aquilo que se considera essencial para a consolidação de 
uma carreira artística-críticas positivas, comissões nacionais e 
internacionais, valores de venda de quadros muito elevados, medalhas ou 
prémios oficiais, reconhecimento entre os pares. Porém, mais tarde, a 
história encarregou-se de as silenciar.” 

5
 (VICENTE, 2005, p. 213) 

 

A partir desses dados, é possível notar que apesar de terem se passado 

anos, as pintoras continuam sem o merecido reconhecimento e sendo, portanto, 

omitidas da história da arte. A figura feminina se mantém muito mais como fonte de 

inspiração para os artistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 VICENTE, LF. A arte sem história: mulheres artistas (Sécs. XVI-XVIII). ARTIS. Revista do Instituto 

de História da Arte da Faculdade de Letras de Lisboa, n. 4, 2005. 
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3. CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

3.1 O BARROCO ITALIANO 

 

A arte barroca nasceu na península Itálica, espalhando-se pelo restante da 

Europa e chegando posteriormente até o continente americano. Seu 

desenvolvimento ocorreu entre o século XVII e as primeiras décadas do XVIII, e não 

se deu de forma homogênea, pois cada região e artista apresentava características 

singulares. Ainda assim, as obras seguiam alguns princípios gerais do movimento 

como o rompimento do equilíbrio entre sentimento e razão e entre arte e ciência 6. 

Os temas centrais deste movimento artístico eram a religiosidade, a classe 

aristocrática e o povo. Também no Barroco, diferentemente da arte renascentista, a 

emoção impera sobre a razão. 

O termo Barroco significa grotesco e se relaciona com as pérolas imperfeitas 

em sua esfericidade. Os pintores deste movimento pregavam que os princípios 

clássicos não deveriam ser usados, mas quando usados, deveriam ser exagerados, 

de forma a desfazer a ideia de permanência eterna que o clássico carrega. Por isso, 

o historiador da arte Giulio Carlo Argan, argumenta que o Barroco é essencialmente 

anticlássico, pois o exagero do clássico é necessariamente o anticlássico. 7 

Como afirma Walter Benjamin, a arte comunica e é um reflexo da sociedade e 

do momento histórico-cultural em que foi criada, assim sendo, o movimento do 

Barroco é normalmente associado à Contra Reforma. Esse movimento combatia a 

Reforma Protestante de Calvino e Lutero que abalou não só as bases do poder 

religioso, mas a toda cultura daquela sociedade.8  

Diversos pintores renomados surgiram no Barroco, entre eles Rembrandt e 

Velásquez. Caravaggio também faz parte do panteão dos grandes pintores barrocos. 

Ele foi fonte de influência para Artemisia Gentileschi e ambos têm como sua 

assinatura o uso revolucionário da luz, pois se antes a iluminação aparecia como um 

mero reflexo da luz solar, através desses dois artistas a luz tornou-se uma forma de 

criar uma dramaticidade especificamente voltada a guiar a atenção do espectador. 

                                                           
6
 PROENÇA, G. História da Arte. 17 ed. São Paulo: Ed. Ática, 2011, p.131.  

7
 ARGAN, GC. Clássico Anticlássico: o Renascimento de Brunelleschi a Bruegel. Tradução Lorenzo 

Mammì. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 
8
 PERNISA, CJ.; FIORESE, FF; ALVARENGA NA. (Orgs.). Walter Benjamin: imagens. Rio de Janeiro: 

Mauad X, 2008. 
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“As inquietações de Artemisia encontraram na técnica da perspectiva e na 

exploração das luzes e das sombras, uma forma de serem representadas.” 9  

De um modo geral as pinturas barrocas têm os elementos dispostos na tela 

em composição diagonal e como método de intensificar a emoção, o contraste entre 

claro e escuro era acentuado.10 Numa época repleta de conflitos internos e externos, 

o Barroco aparece como uma tentativa de conciliar técnica com suntuosidade e 

emoção, alcançando assim aqueles fiéis que, abalados pelos escândalos do clero e 

pelo chamado de Lutero, encontravam-se em dúvida sobre sua própria fé. Nas obras 

desse movimento, forças antagônicas estão sempre coexistindo, e isso nada mais é 

do que os pintores expressando a dualidade vivenciada na época. 

Caravaggio foi um dos maiores artistas do movimento barroco na Itália. Assim 

como sua personalidade, sua arte intensa chocou a sociedade do século XVII, 

tornando-o uma espécie de revolucionário. Em sua maioria, suas pinturas 

apresentam cenas religiosas e mitológicas. O uso da técnica do claro-escuro é sua 

principal característica, dando maior dramaticidade e certa agressividade às suas 

telas, que sustentam cenas de ar sombrio e violento. O artista é conhecido por 

produzir obras que associam os aspectos mundanos da vida de Roma com questões 

religiosas de alta significação. Seu objetivo era expressar na feição dos personagens 

os sentimentos de sua alma.  

Dentro do movimento Barroco, Artemisia Gentileschi está entre os artistas que 

seguiram o estilo caravaggista. Suas obras têm características semelhantes às de 

seu mestre, principalmente no que tange à dramaticidade e ao realismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 TEDESCO, C. E non dite che dipingeva come un uomo: história e linguagem pictórica de Artemisia  

Lomi Gentileschi entre as décadas de 1610 e 1620 em Roma e Florença. Dissertação de Pós-
graduação em História. Pelotas: Universidade Federal de Pelotas, 2013, p.23. 
10

 PROENÇA, G. Ob. Cit. Nota 6, p.134.  
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4. ARTEMISIA GENTILESCHI 

 

4.1 BIOGRAFIA 

 

                                 

 
Figura 5 – Artemisia Gentileschi. Autorretrato como Alegoria da Pintura (1638-39). Óleo sobre tela, 
98,6 x 75,2cm. Real Collection Trust - Inglaterra 
 

 

Artemisia Gentileschi nasceu em Roma no dia 8 de julho do ano de 1593, 

primogênita dos seis filhos de Prudenza Montore e Orazio Gentileschi, perdeu sua 

mãe precocemente, cabendo ao pai, pintor famoso na época, criar os filhos. Entre 

eles, foi Artemisia quem demonstrou maior interesse e aptidão para a pintura, 

surgindo daí seus primeiros aprendizados. Aos 17 anos Artemisia já havia pintado 
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Madona com o Menino Jesus (1609) e Susana e os Anciãos (1610, Figura 6), 

quadros famosos que mostram desde cedo seu talento e vocação como pintora.11  

 

 

Figura 6 - Artemisia Gentileschi. Susanna e os anciãos (1610). Óleo sobre tela, 170 x 119 cm. 
Castelo Weissenstein, Pommersfelden - Alemanha.  

 

O ano de 1611 foi um dos principais marcos da vida de Artemisia Gentileschi. 

Neste ano, seu pai abriu um processo contra o pintor e até então amigo da família 

Agostino Tassi, acusando-o de ter violentado Artemisia no ano anterior.12 Agostino 

Tassi tinha parceria com Orazio Gentileschi e foi contratado para ensinar técnicas de 

perspectivas para sua filha Artemisia. Com a ausência de Orazio em casa e a 

conivência de Tutia (encarregada dos serviços da casa dos Gentileschis), Tassi 

abusou sexualmente de Artemisia por aproximadamente um ano e este fator 

contribuiu para que ela fosse acusada de amante e não vítima do mesmo. Enquanto 

                                                           
11

 CONTINI, R.; SOLINAS, F. Artemisia Gentileschi, Storia di una passione. Catalogo della mostra 
(Milano, 22 settembre 2011 - 30 gennaio 2012). Milano: 24 ORE Cultura, 2011. 
12

 MENZIO, E. (Org.). Lettere precedute da «Atti di un processo per stupro». Roma: Abscondita, 2004. 
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Tassi alegava que tinha tido relações consensuais, Artemisia afirmava que havia 

sido violentada mais de uma vez, e que o agressor havia prometido se casar com 

ela. Para comprovar a veracidade de seu testemunho, Artemisia passou por um 

exame ginecológico e também foi torturada para dizer a verdade, procedimento 

comum em processos judiciais da época. O processo foi encerrado com Tassi sendo 

considerado culpado e expulso de Roma. 

Este acontecimento foi traumático na vida da artista e acabou reverberando 

em suas pinturas: já que Tassi não foi julgado de forma justa, ele o seria em suas 

representações pictóricas. Ouso dizer que não só ele, mas toda a sociedade 

machista daquela época. “Artemisia construiu uma linguagem anticonformista do 

ponto figurativo e estilístico, pintou na maioria de suas obras a intensidade de uma 

rede de poder patriarcal que a artista percebia em seu cotidiano”. 13  

No ano seguinte ao julgamento, Orazio arranja o casamento da filha com o 

artista Pietro Antonio di Vicenzo Stiattesi. Após a cerimônia em novembro, Artemisia 

se mudou para Florença, cidade natal de seu marido. Foi nesta cidade que ela 

conseguiu se desvincular – na medida do possível – de todo o ocorrido, e sua 

carreira como artista floresceu. Sem a presença de seu pai, Artemisia pode renegar 

seu sobrenome e adotar o do tio Aurelio Lomi, passando a assinar como Artemisia 

Lomi. No dia 19 de julho de 1616, Artemisia foi a primeira mulher a ser aceita na 

renomada Accademia del Disegno. 

Durante toda sua carreira ela recebeu comissões e apoio da Corte de Médici 

e também de outras pessoas influentes. Sua inserção neste meio foi fundamental 

para o seu futuro, pois ali estabeleceu relações com pessoas de alto nível artístico, o 

que só aprimorou seu talento natural. Ao que tudo indica em cartas escritas pela 

própria Artemisia, a maior parte de seus trabalhos vinham de encomendas 

particulares que eram vendidas antes mesmo de terem sido produzidas. Isso mostra 

o quanto seu trabalho era reconhecido e apreciado, mesmo sendo ela uma mulher 

pintora no século XVII.  

A data precisa de sua morte é incerta, mas existe um consenso de que 

aconteceu no ano de 1654. 

 

 

                                                           
13

 TEDESCO, C. Ob. Cit. Nota 9, p.3. 
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4.2 A PINTORA ARTEMISIA LOMI GENTILESCHI 

 
“O trabalho artístico, a criação da obra, é na 
verdade um modo através do qual o artista se 
constrói fora de si, dá permanência e objetividade 
a sua „fantasia‟.” 

14
 (GULLAR, 1993, p. 15) 

 

Apesar do talento, reconhecimento e aceitação da comunidade artística de 

sua época, Artemisia enfrentou alguns problemas para se consolidar e até hoje seu 

nome é desconhecido do grande público. É através de estudos feministas, como 

este, que a pintora vem sendo (re) descoberta e reconhecida hoje em dia. 

 

“Embora houvesse ganhado notoriedade no século XVII Artemisia 
Gentileschi foi esquecida por quase 300 anos. Segundo a historiadora da 
arte e pesquisadora da vida e obra pintora, Mary D. Garrard, Artemisia foi 
pouquíssimo mencionada por pesquisadores e biógrafos nos séculos XVII e 
XVIII, evidência de que nenhum deles reconheceu a verdadeira importância 
da artista, chegando a atribuir várias de suas obras ao seu pai e a outros 
pintores. Apenas a partir das últimas décadas do século XX, graças, 
sobretudo, aos esforços de pesquisas na área dos Estudos Feministas, 
Artemisia foi (re) descoberta e reconhecida como uma das primeiras 
mulheres a produzir uma arte considerada genial e também como uma das 
grandes artistas do barroco italiano.” 

15
 (SANTA FÉ, 2014, p. 10) 

 

Artemisia além de mostrar grande domínio técnico, apresenta heroínas 

mitológicas e históricas em seus quadros, como Judite, Cleópatra e Lucrécia. Essas 

homenagens eram consideradas afrontosas na época, pois a sociedade em geral 

considerava as mulheres artistas capazes de pintar somente cenas domésticas e 

retratos.16 Seu estilo não era apenas artístico, mas também político. 

Artemisia pintou mulheres icônicas com maestria e as suas personagens 

eram representadas como símbolos de coragem, determinação e força, o que 

tradicionalmente era trabalho de artistas homens que as representavam como 

delicadas e passivas. Ela pintava a partir de um ponto de vista que favorecia as 

mulheres, empoderando-as, superando assim a imagem feminina de passividade. 

“As mulheres nas obras de Artemisia, [...], estão em posição dominante diante de 

uma sociedade marcada pelas relações de poder entre o feminino e o masculino”.17 

                                                           
14

 GULLAR, F. Argumentação contra a Morte da Arte. 8 ed. Rio de Janeiro: Revan, 1993, p.15. 
15

 SANTA FÉ, R.N. Histórias possíveis: as narrativas sobre Artemisia Gentileschi. Dissertação de Pós-
graduação em Literatura. Faculdade de Letras, Brasília: Universidade de Brasília, 2014. 
16

 Ibid., p.9. 
17

 TEDESCO, C. Ob. Cit. Nota 9, p.10. 
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A medida que conhecemos a história da pintora, fica evidente o motivo da 

escolha por esses temas e personagens históricas. É possível afirmar que, além de 

um meio de comunicação, as obras de Artemisia carregam significados culturais e, 

mais do que isso, a dor e o sofrimento pessoal. Suas pinturas não são apenas 

mulheres icônicas em momentos históricos, são também autorretratos da própria 

pintora e de suas lutas pessoais. “A perspectiva do autorretrato, das mulheres em 

posição dominante, das mulheres que regem as armas, são questões que permeiam 

toda a obra de Artemisia Gentileschi”. 18 

Sua linguagem pictórica poderia ser considerada vanguardista, pois não há 

idealização do feminino. Suas mulheres eram reais e isso despertou um outro 

sentido para o que era considerado feminino na época. Suas personagens eram, 

como ela mesma, donas de si e protagonistas de suas próprias histórias. 

O que torna o trabalho de Artemisia tão excepcional é o fato de que além do 

domínio da técnica, sua obra contém sentimentos que vão além das pinceladas, pois 

a pintora escolheu seus temas através das suas experiências pessoais. Assim, com 

seu dom pessoal e a colaboração dos mentores que a ajudaram a aperfeiçoar sua 

técnica, ela conseguia imprimir sentimentos à sua obra, resultando num bom 

equilíbrio de técnica, ideias e emoções.  

Artemisia deixou em cada quadro mais do que sua assinatura, deixou também 

pedaços de si mesma. Suas obras contam sua história, seus pensamentos e 

sentimentos, estes compartilhados por outras tantas mulheres que se inquietavam 

com a desigualdade de gênero da sociedade, mas que não tinham ferramentas para 

comunicar tais desconfortos. Apesar das adversidades que foi acometida, ela soube 

transformá-las em oportunidades, abrindo portas até então fechadas para as 

mulheres. Artemisia se tornou um dos primeiros símbolos de superação da 

desigualdade de gênero. 

A perspectiva do autorretrato continua vigente até hoje na arte 

contemporânea. Temos como exemplo a fotógrafa norte-americana Cindy Sherman, 

que carrega em seu trabalho a questão de identidade e gênero, desde seu primeiro 

projeto Untitled Film Stills (Fotografias de Cena sem título): série fotográfica de 

diversas personagens femininas. 

                                                           
18

 Ibid., p.92. 
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Com essa série, Sherman denuncia através de autorretratos diversos papéis 

destinados às mulheres que foram construídos ao longo dos anos. Diante das 

imagens, temos como referente comum a própria Cindy Sherman: é ela quem está 

por trás de todo o processo de criação e produção, e também por trás das roupas e 

maquiagem. Sherman está multiplamente representada nesta série, sua 

personalidade exala em cada fotografia. Hoje podemos perceber que esse tema, 

explorado na contemporaneidade por Cindy Sherman, fora iniciado há quase 500 

anos atrás por Artemisia Gentileschi. Isso parece indicar que estamos na verdade 

longe de resolver nossas mais básicas questões de gênero. A obra de Sherman, na 

verdade contribui para compreendermos melhor a de Gentileschi, pois ambas 

percebem a importância dos vários papéis que a mulher precisa desempenhar na 

sociedade para conseguir mesmo sobreviver. É sabido, por exemplo, que Artemisia 

era uma excepcional negociante de seus próprios quadros e que para manter-se no 

meio abastado da sociedade florentina da época, educou-se em música e literatura, 

atributos essenciais aquele meio social. Além disso, contraia dívidas regularmente 

para manter a aparência de pintora bem-sucedida, vestindo-se em alto estilo, por 

exemplo, apenas para conseguir comissões de forma mais regular para seus 

quadros, mantendo assim certa estabilidade financeira. Como Cindy Sherman, 

Artemisia também produzia numa grande variedade de estilos, movida pelo desejo e 

principalmente a necessidade de adequar sua arte aos desígnios de seus mecenas. 

Tal característica de sua obra acabou por criar enormes dificuldades para a 

atribuição de suas pinturas e por isso muito ainda está para ser descoberto sobre a 

pintura de Artemisia Gentileschi. 
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5.  ANÁLISE DA OBRA JUDITE DECAPITANDO HOLOFERNES 

 

Judite e Holofernes são personagens de um texto bíblico que compõe o 

Antigo Testamento, texto este que se tornou tema de diversas pinturas e esculturas 

de artistas renomados.  

Na narrativa, Holofernes era um general a serviço do rei Nabucodonosor da 

Babilônia cuja empreitada consistia em destruir os inimigos do rei, isso incluía a 

cidade de Betúlia. Nesta cidade vivia Judite, viúva de Manassés e mulher muito 

respeitada pelo povo, pois era devota a Deus. Ao ver sua nação ameaçada, Judite 

se oferece para tentar salvá-los e sem explicar seu plano, sai arrumada e 

acompanhada de sua serva Abra para o campo do inimigo. Ao chegar lá, Judite 

convence os guardas do exército adversário que está a serviço de Nabucodonosor e 

estes, embasbacados por sua beleza e charme, deixam-na entrar sem muitos 

questionamentos. Holofernes ao ver a bela viúva, fica encantado e a convida para 

jantar, ela aceita e, durante a refeição, embebeda Holofernes de vinho. Aproveitando 

este momento de fraqueza do herói, Judite decapita o general e, com a ajuda de sua 

serva, volta para sua cidade com a cabeça de Holofernes num cesto. Os betúlios 

penduraram a cabeça do lado de fora dos muros da cidade, o que acabou por 

perturbar os assírios e estes foram facilmente derrotados. Por esse feito, Judite ficou 

conhecida como a salvadora de sua nação. 

Tanto Artemisia quanto Caravaggio utilizaram tinta a óleo, enfocaram o centro 

e a parte inferior da composição, mostrando assim o peso da própria existência de 

suas personagens. Esse traço difere o Barroco da idealidade da pintura 

Renascentista. Ambos também fizeram uso do jogo do claro-escuro, tão conhecido 

do Barroco, em suas representações.  

O que difere as duas pinturas em termos técnicos é a iluminação e o foco de 

cada quadro, além dos tons das cores. Enquanto Caravaggio foca na figura de 

Judite, ressaltando suas vestes brancas e iluminando seu rosto o mais possível, 

Artemisia opta por iluminar o centro da composição, a espada, com a qual o ato da 

decapitação acontece, fazendo com que o evento pareça mais real e mais próximo 

do espectador.  

A escolha das cores de ambos os artistas também contribui no mesmo 

contexto em que as obras diferem. Apesar de serem similares, com a predominância 

das cores preta e vermelha, Artemisia opta por tons menos pastéis, deixando sua 
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obra mais “quente” do que a de Caravaggio, que tem forte presença da cor branca 

em alguns detalhes. Vale ressaltar que, enquanto a luz criada por Caravaggio recai, 

sobretudo nas figuras humanas e, neste caso, mais especificamente na personagem 

Judite, na pintura de Artemisia, pessoas e coisas possuem o mesmo destaque 

parecendo assim muito mais natural.  

No quadro Judite Decapitando Holofernes de Caravaggio, a personagem 

segura firme os cabelos de Holofernes com uma mão, enquanto a outra empunha a 

espada. Seu corpo, porém, se mantém distante, evitando sujar-se de sangue. Sua 

expressão demonstra certo asco, enquanto a de Holofernes escancara o pavor e 

muito provavelmente o grito que estaria saindo de sua boca aberta. O famoso 

general nesta obra está com um dos braços flexionados, mostrando que ele ainda 

estava vivo e até teria chance de reação, não fosse sua embriaguez.  

A serva de Caravaggio é retratada como bem mais velha que Judite, 

apresentando marcas de expressão em seu rosto. Seus olhos arregalados revelam 

espanto e curiosidade, enquanto suas mãos seguram forte o saco em que depois a 

cabeça de Holofernes será carregada. As vestes branca e dourada de Judite são 

simples, porém contrastam com o fundo preto da tela. Essa contraposição de claro-

escuro chama a atenção para seu protagonismo, reforçando também sua delicadeza 

e beleza.  

Um elemento muito importante que compõe o quadro de Caravaggio é a 

presença de uma cortina vermelha localizada acima de Holofernes. Esta, somada ao 

deslocamento de Judite do ato e a falta de movimentos - notado somente nas 

expressões dos rostos das personagens -, deixam o quadro repleto de teatralidade. 

A cortina, na verdade, é um elemento muito tradicional na pintura ocidental que 

remete ao costume antigo de proteger objetos sagrados dos olhos do público, 

mantendo sua aura preservada. Assim, podemos dizer que aqui, ela chama atenção 

para o caráter ficcional, não realista da arte. Gentileschi por sua vez elimina a 

cortina, dando a cena um tom mais real. Perceba-se também, por exemplo, que 

enquanto a Judite de Caravaggio pára e posa para o artista, a de Gentileschi está no 

meio da ação propriamente dita e não tem tempo para se submeter ao olhar de 

homem algum. 

O mesmo tema, tratado por Artemisia tem muitas semelhanças com o de 

Caravaggio, até porque o pintor foi fonte de inspiração e aprendizado para a pintora, 

assim como para vários artistas da época. Ambos os quadros têm fundo preto, a 
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paleta de cores é muito semelhante e a expressão de Holofernes reflete o drama de 

seu sofrimento. Ambas as pinturas também apresentam duas das principais 

características do estilo Barroco: naturalismo e contraste entre luz e sombra para 

acentuar a teatralidade da cena.  

O novo na pintura de Artemisia recai na interpretação realista da história, 

desprovida de acentos religiosos ou morais. O destaque está sobre o ato da 

decapitação em si. No centro do quadro encontra-se a espada que, somada ao 

contraste entre luz e sombra, produz a dramaticidade da obra. A disposição das 

personagens dá a impressão da cena estar “escorrendo” junto com o sangue que sai 

do pescoço de Holofernes. A disposição dos elementos da cena se move para a 

parte inferior do quadro, dando a sensação do bem sobrepujando o mal. Isso fica 

mais evidente na posição de Judite e de sua criada, praticamente em cima de 

Holofernes. O ato em si é um trabalho sujo, e Artemisia o retratou com fidelidade, 

tendo Judite o executado e assim demonstrado ser uma mulher determinada e com 

tremenda força física e emocional.  

Apesar de Judite ser a protagonista da história, Artemisia mostra em seu 

quadro a cumplicidade entre ela e sua serva, pois ambas estão debruçadas sobre 

Holofernes e entregues ao ato. Enquanto Judite segura os cabelos de Holofernes 

com uma mão, com a outra ela empunha a espada, já Abra está ajudando a 

imobilizar o general que tenta empurrá-la. Ambas as mulheres demonstram força, 

determinação e garra, isso fica claro nos respingos de sangue que as suja e na 

contração de seus músculos da face e dos braços. 

A cena pintada por Artemisia ocupa quase todo o quadro. Esta opção de 

enquadramento apertado se assemelha muito mais ao ato real, chocando ainda 

mais o espectador. É um nível elevado de intensidade e dramaticidade, requisitos 

tão almejados no estilo Barroco. Neste caso específico, a diferença entre a 

representação de Judite no quadro de Caravaggio e no de Artemisia é fundamental 

para entender como a visão do feminino diverge de acordo com a percepção do 

autor ou autora da obra. 

Caravaggio parece idealizar Judite, representando-a com uma aparência e 

vestes que se assemelham às de um anjo, a fonte da salvação. Nem mesmo seu 

vestido branco apresenta qualquer mácula, nem uma gota de sangue sequer, apesar 

da violência do ato cometido. Na história escrita, Judite foi a personificação da 

coragem e violência, mas tais características foram ocultadas pelo artista. A Judite 



26 
 

de Artemisia, por sua vez, aproxima-se mais das mulheres reais, ela é uma heroína 

que de fato sujou as mãos, fazendo com vontade e convicção o que precisava fazer, 

como se pode ver explicitado na expressão facial, na linguagem corporal da 

personagem e também no lençol amarrotado, que indica sinais de luta entre os 

personagens. 

Esse quadro de Artemísia é considerado sua vingança pictórica pela agressão 

que sofreu. Judite é a projeção de Artemisia, e Holofernes, o pintor e agressor 

Agostino Tassi que dela abusou quando jovem. Nenhuma outra versão é tão 

violenta, tão intensa e realista quanto a dela. A obra de Artemisia é a prova material 

de que a pintura é realmente um pensamento não verbal, pois ela usou de todo seu 

sofrimento e produziu uma obra de arte que tem perpetuado seu drama pessoal 

através da história, utilizando a simbologia do texto bíblico e inspirando-se na obra 

de Caravaggio para retratar, em pintura, o seu desejo de vingança, razão pela qual, 

supõe-se que ela tenha enfatizado muito mais o ato em si do que qualquer outro 

detalhe. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho não se propôs a julgar a qualidade das obras de 

Artemisia e Caravaggio, mas sim o que elas representam, qual sentido expressam e 

qual história e símbolos os autores passam para o espectador através delas. 

A conclusão que chegamos, coincide com a afirmação de John Berger na 

série de documentários Ways of seeing. Ali, afirma-se que quando existe 

idealização, a obra não consegue alcançar a identidade desejada com o 

espectador.19 Isso fica evidente nessa comparação entre as pinturas de Artemisia e 

Caravaggio: a primeira propicia essa identificação da qual fala Berger, indo, 

portanto, além da contemplação. Na obra de Caravaggio, o que o espectador 

reconhece é sua própria idealização da mulher ali. Na primeira, o espectador é 

transformado pela arte, na outra, a arte apenas confirma os preconceitos que o 

espectador já possui. 

É nesse sentido que este trabalho busca trazer, através da apreciação 

visual, a inquietação sobre o papel da mulher na pintura e no mundo, seja ela 

protagonista ou autora. Convidando o espectador a deslocar seu olhar já 

naturalizado em relação ao papel da mulher e observar as pinturas – e o mundo – 

através de outro ponto de vista, que distancie a figura da mulher de um mero objeto 

contemplativo e a insira no protagonismo de suas obras e histórias retratadas 

através delas. 

Esse, nos parece, é o fundamental papel que a arte tem na sociedade, seja 

quando utilizada como forma de externalização, ou de comunicação, em outras 

palavras o papel da arte é transformar o espectador ao fazê-lo enxergar para além 

de seus a prioris já cristalizados. Na pintura, Artemisia encontrou uma forma de 

denunciar a desigualdade de gênero vivenciada, colocando em forma de pintura 

sentimentos e desejos mas, acima de tudo, colocando suas personagens como 

sobreviventes e donas de seu próprio destino, desvitimizando-as.  Não por acaso, o 

quadro Susanna e os Anciãos (figura 6) foi escolhido também para exemplificar tais 

esforços por parte da pintora, este é na verdade uma das poucas versões em que a 
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 Programa veiculado pela BBC de Londres no início dos anos 70 que posteriormente serviu de base 
para compor o livro Ways of seeing lançado em 1980 pela Editora Rocco. Episódio 2. 
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heroína e protagonista Susanna é retratada com visível desconforto e não como 

sedutora ou passiva, como em vários outros exemplares da história da arte.20 

Em Artemísia, vemos a arte “imitando” a vida, e por isso capaz de cumprir seu 

papel de questionar e tirar o espectador de sua zona de conforto. A arte funciona, 

portanto quase como uma cura, uma transmutação ou uma transcendência para 

aquele que a produz e para aquele que a frui. E o caso de Artemisia é 

paradigmático, pois percebe-se claramente que a arte a ajudou a curar-se da 

violência sofrida quando jovem. 
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 Ver, por exemplo, o tratamento dado a Susana por artistas como Jan Massys e Tintoretto. 
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