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Não há obra sem autor, nem autor sem história… 

O que cada um de nós é encontra-se intrinsecamente relacionado com o que 

vivemos. 

A Arte pode ser percecionada como a expiação do que sentimos face ao que 

vivemos, daí que seja essencial conhecer a história do autor para conhecer o artista e 

assim conseguir interpretar da forma mais correta possível a obra. 

Sendo certo que ninguém detém a verdade de uma obra e que cada um a encara 

da forma que lhe parece ser a correta, lanço-me na minha tentativa de análise das obras 

que enuncio no título deste ensaio.  

Inicio a minha deambulação imiscuindo-me na vida dos autores, relacionando 

numa fase posterior as suas vidas e terminando com a exposição das obras. 

Raffaello de Sanzio 

Costuma ouvir-se dizer que volta e meia nasce uma pessoa que possui todas as 

graças e as melhores características que são encomendadas nos Céus. Pois bem, 

Raffaello Sanzio de Urbino, que tinha tanto de excelente como de gracioso, foi muitas 

vezes percecionado como um dos abençoados. O que distinguia Raffaello dos seus, 

também brilhantes, contemporâneos era o seu modus operandi e a graciosidade com que 

encarava a vida e todos os elementos que dela faziam parte, daí que tenha sido 

considerado por muitos um “Deus Mortal”. 

Este nosso Deus Mortal nasceu em Urbino, Itália no século XV, filho de um 

pintor de nome não brilhante mas de uma inteligência considerável que foi capaz de 

mostrar o caminho das estrelas ao seu filho, encaminhando-o para ser aprendiz de Pietro 

Perugino, um dos mais conceituados pintores do seu tempo. 

O período que serviu de cenário para a existência de Raffaello foi o 

"Renascimento", assim apelidado por ser considerada uma época de descoberta do 

mundo e do homem. O valor basilar do Renascimento pode bem ser o Humanismo, que 

pode por sua vez ser encarado como um método de aprendizagem que faz uso da razão 

individual e de evidências empíricas para chegar às suas conclusões, tendo como pauta 

norteadora, a dignidade humana. 
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Um dos quadros mais discutidos e admirados do Renascimento é a “Madonna 

Sistina” de Raffaello. Para muitos a sua popularidade é virtualmente tão grande quanto a 

de Mona Lisa. Rafaello pintou esta obra para o altar de São Sisto em Piacenza, 

encomendada pelos monges beneditinos, entre 1513 e 1514. 

 

Madonna Raffaello 1 

O quadro combina elementos seculares e clericais numa névoa teatral onde cada 

personagem tem a sua história e a sua mascara. Esta obra, onde está retratada uma 

hierarquia, serve como que de interlocutor dos céus para os devotos da seguinte forma: 

do fundo o quadro onde se encontra a Igreja e os seus altos representantes, através do 

centro onde estão os Santos até ao topo onde a Virgem Maria e um Cristo bebé estão 

envoltos em nuvens. Há uma nítida interação entre os dois mundos e uma justificativa 

para a nossa existência cá e lá. Talvez Raffaello pretendesse que o anjo e demónio que 

existe em cada um de nós fossem exaltados ao ver a sua obra e fossem levados a opinar 

sobre o caminho que temos pautado até então. 

Como a importância do olhar é um fator essencial na análise de uma obra, 

foquemo-nos nos olhares da Mãe e da Criança. Conseguimos prontamente verificar que 

o olhar de ambos se dirige ao observador, tornando o quadro mais intenso e profundo 
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para aquele que o está a admirar o que vai levar a que este se queira embrenhar no 

quadro.  

O olhar da Virgem Maria encontra-se então diretamente direcionado para o 

observador. Este é um olhar auto-consciente, estático, com o seu quê de místico e 

trágico até e através dele ficamos presos ao quadro. Cristo por sua vez parece 

apreensivo, os seus olhos e pose não se parecem com a leveza e serenidade 

característica das crianças, parecem-se antes com a inquietude e seriedade dos adultos. 

É quase como se o olhar daquela criança transportasse consigo todo o sofrimento da 

humanidade. Schopenhauer referiu-se à face de Jesus como sendo digna de causar terror 

ao observador. 

Raffaello inclui dois querubins que funcionam como uma espécie de elemento 

que ameniza a seriedade da pintura. Tal é manifestado primordialmente pela sua postura 

desajeitada e deselegante comparativamente à postura dos restantes elementos da obra. 

Estes querubins são quiçá um dos elementos mais apelativos do quadro por causarem 

simpatia e familiaridade ao observador, o que consequentemente facilita a proximidade 

do espectador para com o quadro.  

Ao passo que os querubins parecem completamente alheados de tudo, sem 

prestarem atenção e com alguma inquietude por alguma ação, Cristo parece saber da sua 

importância para os devotos e para os que observam o quadro, tentando com o seu olhar 

cativar deliberadamente os espectadores. 

Esta obra-prima apresenta um desenho harmonioso, ilusionismo e retórica 

clerical, traços estes caracterizadores do trabalho de Raffaello enquanto Mestre do Alto 

Renascimento. 

As três figuras principais, A Virgem, São Sixtus e Santa Barbara Madonna, 

coexistem num espaço imaginário enquadrado num cenário onde as cortinas se abrem 

para revelar uma cena vinda dos céus. As mesmas encontram-se posicionadas num 

arranjo triangular, numa cama de nuvens, observando a congregação clerical lá em 

baixo. Através dos seus gestos e poses, o trio apresenta uma relação pictórica 

completamente harmoniosa onde cada um ocupada o seu espaço. As proporções faciais 

dos intervenientes foram calculadas para produzir uma realidade esteticamente 
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apelativa, isto é potenciado pela capacidade de Raffaello reproduzir os tons da pele e 

usar o chiaroscuro, contraste entre a luz e a sombra. Outro traço a ter em consideração 

aquando da análise da obra é a sua profundidade alcançada com o posicionamento de 

diferentes personagens em diferentes planos. Trata-se de uma composição pictórica 

visionária. 

A pintura é de uma intensidade extrema, a clareza da sua composição, a forma 

simétrica como as personagens da tela estão dispostas e o uso moderado de cores, 

tornam o processo de observar este quadro mais tangível e a sua intensidade é quase 

insustentável para os mais sensíveis.  

Salvador Dalí 

Personagem incontornavelmente extravagante e ousada, desde cedo manifestou 

comportamentos extravagantes e irracionais atuando como um pequeno tirano que 

dominava a casa. 

O seu primeiro contacto com a pintura foi na base do Impressionismo e do 

Cubismo, passando posteriormente pelo Fauvismo conjugando-o com a Arte popular 

Catalã através de arrojadas combinações de cores típicas do Fauvismo. 

Dalí desenvolveu uma terminologia de signos e símbolos onde coabitavam a 

putrefação, a podridão e a decomposição como que criando uma alegoria de uma 

sociedade burguesa conservadora. 

Para o Mestre do Surrealismo, a origem de toda a arte era o inconsciente e o 

sonho. Uma pintura deveria ser uma fotografia a cores realizada pela mão da 

irracionalidade concreta. 

Salvador Dali foi indubitavelmente, aos olhos de quem acredita no mesmo, um 

dos maiores críticos dos nossos tempos por ser detentor de coragem e ousadia para dizer 

o que mais ninguém ousava dizer. 

Este artista, extremamente imaginativo com apetência para o narcisismo e a 

megalomania é considerado um dos, se não O, Mestres do Surrealismo. Não obstante 

esta ser a corrente imediatamente associada a Dalí, também ele foi aprendiz de muitas 

correntes. 



6 
 

O seu apreço pelos Mestres Clássicos do Renascimento surge desde cedo e o seu 

fascínio por Rafaello aparece antes da Guerra Civil Espanhola. 

Dalí considerava Raffaello, como o maior arquétipo de anti-académico e 

futurista de todos os tempos, quanto mais não fosse porque o segundo continuou a ter 

influência crescente em pintores ao longo dos tempos.  

Para o Mestre do Surrealismo, Raffaello era tão completo e complexo que iludia 

os contemporâneos por estar até mesmo um passo à frente daquilo que os surrealistas 

haviam inventado. 

Numa das suas obras, Dalí executou um seu auto-retrato. Ora este género de 

obra poderia ser amontoada na quantidade de auto-retratos que cada artista faz, não 

tivesse ela a particularidade de o seu pescoço não ser o pescoço de Dalí, mas sim o 

pescoço de Raffaello. 

A simbologia que emana deste pormenor prende-se com alguma arrogância ou 

até mesmo a presunção do mesmo que se sentia predestinado a ser um dos melhores 

pintores da História, atingindo a fama e a genialidade de Rafael. 

Encontramos ainda referência ao Mestre do Renascimento pelo Mestre do 

Surrealismo aquando da sua expulsão da Escola de Belas Artes que frequentava em 

Madrid. Durante um exame, foi pedido a Dalí que dissertasse acerca do seu 

conhecimento sobre Raffaello. A resposta do excêntrico artista foi a seguinte: ”É-me 

impossível falar sobre esse assunto à frente de três professores que sabem muito menos 

sobre Raffaello do que eu.” 

Salvador Dalí foi um homem de muitas paixões. A sua preferência pelo 

Renascimento e o seu interesse pela Ciência levaram-no à criação de um método sui 

generis, à semelhança do seu criador, o Método Paranóico-Critico. 

O método supracitado consistia num sistema de interpretação da realidade 

falhado onde se tentava objetivar e sistematizar a loucura pura e subjetiva, representava 

um estado de vigília aquando do sonho. 

Através deste método comtemplava versões totalmente novas e surpreendentes 

de obras dos Mestres Antigos.  
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Na versão paranoico-critica da Madonna Sistina, originalmente criada por 

Raffaello, Dali foi um visionário, antecipando os movimentos da Pop Art, usando 

pontos Brenday, anos antes de Roy Lichenstein criando então imagens antes de Andy 

Warhol o fazer.  

Nesta nova versão também denominada de Orelha Madonna, não se tornam 

evidentes numa primeira observação os motivos da pintura de Raffaello uma vez que o 

quadro se encontra escalonado em três níveis de profundidade. 

Façamos de conta que temos o quadro à nossa frente para um melhor 

entendimento do seu funcionamento. Num plano mais próximo da obra, percecionamos 

dois papeis suspensos por fios e uma cereja que projeta uma sombra causando um efeito 

de “fool the eye”. Se dermos uns passos atrás apercebemo-nos de uma reticula cinzenta 

de pontos que forma uma orelha, orelha esta baseada numa fotografia que estava num 

jornal que continha a orelha do Papa João XXIII. Se nos afastarmos ainda mais 

conseguimos identificar na metade superior da orelha a obra de Raffaello. 
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Madonna Dali 1 

A forma como percecionamos a obra depende da posição em que o espectador se 

encontra. Aqui denotamos o fascínio de Dalí pela representação de várias perspectivas 

num único quadro, tal como os Cubistas. A forma como incorpora elementos aleatórios 

no quadro, remete-nos para aquilo que os surrealistas consideravam ser os “objetos 

surrealistas”, que continham carga psicológica, erótica e metafórica e que por serem 

inúteis minariam as convenções sociais.  

Uma nota a ter em consideração é que todas as figuras que Dalí concebeu sobre 

Cristo, foram sempre representadas de modo a que seja impossível reconhecerem-lhe o 

rosto e que por exemplo, os anjos fascinavam-no por terem a capacidade de penetrarem 

a abobada celeste e comunicar com Deus. Esta obra é um bom exemplo de tal, uma vez 
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que na sua composição original tem os adoráveis querubins e é possível identificar 

Cristo e a Virgem Maria sem no entanto se conseguir ver claramente o rosto de Cristo. 

Salvador Dalí dominou técnicas de recriação, mantendo no entanto um traço 

muito próprio em todas as suas obras. 

 

E a arte está onde então? 

E assim podemos concluir que a Arte é policénica, a arte não tem barreiras, a 

arte pode ser encarada de uma mesma forma por vários sujeitos e ser exposta de formas 

diferentes, a arte tem múltiplos significados, a arte não conhece uma definição concreta 

e no entanto faz parte do nosso quotidiano, manifestando-se nos mais ínfimos 

pormenores. 
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