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1. RESUMO 

Neste artigo, foi analisada a religiosidade nas obras de Artemísia Gentileschi,           

artista romana do século XVII, levando em conta o contexto histórico e social no qual               

ela se encontrava e a experiência de vida dela. A compreensão de diferentes             

narrativas foi essencial para que se estabelecesse uma relação entre arte, mito e             

experiência. Além disso, houve um esforço em valorizar a produção artística feita por             

mulheres como uma forma de produção de conhecimento do mundo.  
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2. INTRODUÇÃO 

Para Simone de Beauvoir (1970, p.10), “a mulher determina-se em relação ao            

homem e não este em relação a ela”. Isso significa que tudo que uma mulher é ou                 

poderia ser depende do que um homem é ou pode ser, impedindo que ela tenha               

autonomia. Nesse sentido, toda a produção feita por mulheres – sendo a de artes              

plásticas o foco deste artigo – quando não foi ignorada, foi comparada às produções              

dos homens, como se não pudessem ser analisadas individualmente. Compreender          

as obras de Artemísia Gentileschi é uma tentativa de tornar as mulheres o Sujeito na               

História da Arte, sem compará-las com os homens do mesmo período. 

Ao analisar a religiosidade nas obras de arte, é possível entrar em contato com              

“o registro deixado por nossos antepassados dos símbolos que tiveram especial           

significação para eles e que, de alguma forma, os emocionaram” (JUNG, 2016,            

p.312). A partir disso, compreende-se os valores vigentes naquele período e de que             

forma eles eram construídos no imaginário da população, por meio da arte. 

 

3. OBJETIVOS 

Trazer à luz parte da produção artística de Artemísia Gentileschi e           

compreender a arte como uma forma de conhecimento do mundo.   

 

4. METODOLOGIA 

Para a execução deste artigo, o método mais adequado é o qualitativo            

exploratório, com orientação compreensiva. A perspectiva da compreensão, aqui         

sintetizada por Luis Mauro de Sá Martino, parte do seguinte pressuposto: 



 
O pensamento compreensivo, operacionalizado em termos metodológicos,       
pauta-se na abertura para tentar ver o que o outro está vendo, conhecer o              
mundo pelo conhecimento do outro – não apenas no resultado de entender            
os meandros de uma ‘visão de mundo’ no sentido estritamente weberiano,           
mas de compreender o modo como se chega a uma determinada visão, de             
entender os andaimes do pensamento, ao mesmo tempo em que se           
revelam os fatores de construção do próprio pensamento. (2014, p.24)  
 

Dessa forma, a compreensão como método permite que novas narrativas –           

nesse caso, construídas por meio da arte – sejam analisadas e interpretadas,            

considerando a realidade de Artemísia Gentileschi.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Entre as manifestações entendidas como artísticas, a pintura recebe destaque          

especial, sendo para Paul Klee a arte que permite que “o invisível se torne visível”               

(KLEE, 2001 apud SILVEIRA, 2015, p.42). Essa forma de pensar pauta-se na ideia             

de que a arte é uma forma de comunicar tudo aquilo que é abstrato, que não pode                 

ser visto, ainda que ela em si não seja abstrata. Para E.H. Gombrich (2013, p.15) no                

entanto, “nada existe realmente a que se possa dar o nome Arte”, porque o que               

existe são artistas. Nesse caso, não haveria uma forma de definir o que é arte e                

quais representações estão enquadradas nela. O importante seria considerar as          

pessoas que produzem arte, que constroem tais registros. 

Ao analisar as produções artísticas como uma representação da subjetividade de           

quem as faz, compreendemos que a arte permite a apresentação dos “conceitos que             

não podemos definir ou compreender integralmente” (JUNG, 2016, p.19). Por meio           

de uma “linguagem simbólica”, levando em conta as limitações dos idiomas, é que a              

artista expressa aquilo que tem significado para ela, mas que não pode ser dito de               

outra maneira. 

No caso de Artemísia Gentileschi, ainda que a pintora tenha retratado passagens            

bíblicas, acrescentou a elas um novo olhar. Nele, a artista buscou traduzir a             

experiência que teve enquanto mulher que não poderia ser entendida por outros,            

mas compreendida. Ainda que no século XVII o catolicismo estivesse em busca de             

fiéis, perdidos com a expansão das igrejas protestantes, Artemísia encontrou uma           

forma de se colocar nas cenas que retratou. Nas obras analisadas, Judite            



decapitando Holofernes e Susana e os velhos, o incômodo das jovens apresentadas            

era também o da artista.  

Assim, ainda que a arte tenha sido apropriada pela religião como uma forma de               

disseminar uma narrativa, Artemísia Gentileschi encontrou na pintura um jeito de           

extravasar a subjetividade dela, retratando também a experiência que teve. Por esse            

motivo, as obras observadas podem ser compreendidas como uma forma de registro            

e de conhecimento do mundo. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A arte não pode ser definida a partir de respostas objetivas, mas é possível              

analisar o que artistas produziram ao longo da história. No caso de Artemísia             

Gentileschi, os quadros que ela pintou representam não só o contexto religioso do             

século XVII, mas também o que era – e o que ainda é – ser mulher. Ainda que as                   

obras tenham uma data de fabricação, não apresentam uma data de validade e             

continuam representando a experiência que as mulheres têm. 
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