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RESUMO:  
 
O presente artigo apresenta um conjunto de informações sobre a vida e a arte de 
Michelangelo Merisi – dito Caravaggio, pintor italiano, considerado um dos mais rebeldes e 
inovadores artistas entre aqueles que protagonizaram a cena cultural européia - presentes 
no Maneirismo, no Barroco e no Classicismo: os tenebrosi. 
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ABSTRACT:  
 
This article presents a set of information about life and art of Michelangelo Merisi - said 
Caravaggio, Italian painter, considered one of the most innovative artists between rebels and 
those who play the European cultural scene - in the Mannerism in the Baroque and 
Classicism: the tenebrosi. 
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Introdução 

Não existe maior obstáculo à fruição de grandes 
obras de arte do que a nossa relutância em 
descartar hábitos e preconceitos. 

Gombrich (História da Arte, 1972) 
 

Nosso objeto de estudo, o homem-pintor Michelangelo Merisi – dito Caravaggio, é 

exemplo peculiar do eterno confronto entre a tradição e o novo. 

O sistema de convenções, ideologia das relações hierárquicas pretendentes da 

tradição – família, escola, trabalho e religião – insistem em se apresentar em todos 

os momentos de sua existência. Forças de recuo, só querem programar suas ações 

e deter, sob repressão, as suas possibilidades cotidianas. 

Enfim, pela significação da Igreja, tentar a indicação do caminho para o centro 

sagrado. 
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Caravaggio não quer acomodar-se. Assume o sistema simbólico da arte. Assimila o 

poder da linguagem visual. Pintura: um projeto. Todos os lugares, complexidade. 

Nos meandros do signo estético provoca o cruzamento lingüístico e, no choque entre 

o sagrado e o profano permite a renovação de experiências. 

Partamos, então, para um projeto de aventura. 

1. Lugar 

Aos 28 dias do mês de setembro de 1573, na pequena vila de Caravaggio, na região 

da Lombardia Italiana, nasceu Michelangelo Merisi. 

Neste tempo-espaço começa a contagem de uma controvérsia e fascinante história 

de vida e Arte. O delinear da vida de Michelangelo Merisi é rápido e o seu projeto de 

se fazer homem e artista nos é apresentado desde sua infância que já indicava 

tendências à liberdade e criação. Cedo, ficou órfão e aos 11 anos já estava em outro 

ambiente: a ateliê do pintor Paterzano, em Milão. 

Estudou, trabalhou. Adquiriu a técnica da boa pintura. Queria mais. Permitiu que se 

manifestasse a rebeldia de seu temperamento e aos 16 anos foge para Roma. Lá, 

seus primeiros momentos foram difíceis. O jovem pintor conheceu a fome e a 

miséria. 

O ambiente-momento é rico. O século XVI se acha atravessado por diversos 

movimentos artísticos. O residual é o Maneirismo. Atuais são o Barroco e o 

Classicismo. A Itália é o primeiro país a operar a mutação do Maneirismo e, nessa 

época, Roma era o centro do mundo civilizado. A querência da Igreja em fazer de 

Roma a mais bela cidade do mundo cristão – o Papado patrocinava a arte em larga 

escala – provocava a chegada de artistas de todas as regiões da Europa. E, 

basicamente, dois tipos de artistas tomavam parte das discussões sobre pintura: 

maneiristas tardios de talento fraco e jovens pintores, aventureiros de novos estilos. 

Porém, por mais ecléticas que fossem vida e sociedade romanas, o mundo ainda 

não tinha se libertado dos valores ditados pela Igreja. A religião constrói a 

experiência, legitima as representações materiais, ou simbólicas. Paga por isso e 

mantém a tradição. 
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Os artistas não percebem que o mundo do poder empareda suas ações pictóricas. 

Dominados, obedecem à verdade absoluta: se incumbem de atualizar a noção 

renascentista do homem-herói e em busca da verdade absoluta da arte assimilam a 

ideologia que as figuras hierárquicas da Igreja propõem. Todos, velhos e jovens 

artistas, se derivam para o centro da tradição e concorrem em estudar e copiar os 

antigos mestres. 

Alijado da riqueza de informações oficiais da época e, atraído em vagar pela cidade, 

vivenciando tudo através dela, é mais fácil para Michelangelo Merisi – e oportuno 

para nossas reflexões – constatar que fora do centro, antes de ser um refúgio a rua 

é uma conquista simbólica (BENJAMIN, 1975). 

Na percepção de espaços periféricos, ocupou-se da sociedade como tráfego e 

intermediação cultural. Desenvolveu capacidade de troca e soube, sempre, postular 

o novo. Assim, assume a veia popular. E, no seu exercício de arte, mantém a idéia 

fixa de uma pintura fiel ao real. 

Roma era meio maneirista e muito beata. Não se pedia verdade à pintura, mas 

devoção e nobreza. Michelangelo Merisi pretendeu apresentar ao público o código 

autônomo e regras próprias da produção pictórica. 

Sua linguagem não foi entendida ou aceita. Foi considerado um pintor maldito. 

2. Antecedentes (4 mestres, 4 desafios) 

O mundo é moderno. A vanguarda atualiza o antigo. A época européia é de 

transição.  

Michelangelo Merisi dedica atenção à linguagem visual. Seu propósito é a corrosão 

do sistema instalado e propõe movimento de ruptura. 

A revelação divina como forma ideal de beleza, imaginada na Idade Média não mais 

encontra ressonância e, Leonardo da Vinci já construiu a moderna representação 

visual. Alcançando a fisionomia de um tratado, influenciada por teorias estéticas 

desde fins do século XV, a arte deve ser entendida em sua base científica e didática. 

Torna-se uma ciência de interpretar a vida. Por julgamento, realiza a beleza. 

Determinam-se regras: as experiências dos grandes mestres, os exemplos antigos, 
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as figuras idealizadas, cânones de proporções e esquemas de composição devem 

guiar o comportamento do espírito (ZUCCARI, 1961). 

Se o século XVI prevê que a idéia – verdade superior – deve orientar o artista em 

sua procura de beleza, em continuidade, o debate teórico do século XVII se instalará 

entre as concepções de arte como recurso de manifestação divina – dada pelo 

revigoramento da Igreja Católica – ou como forma de manifestação da natureza. 

Enigmas não resolvidos, a arte na época de Michelangelo Merisi é imitação e cópia. 

O processo de intelectualismo desviou, assim, os artistas da verdadeira fonte da arte 

que é a observação. É verdade que a pintura está enriquecida de novos processos 

técnicos. Nunca tantos artistas fizeram tantos estudos da natureza – anatomia e 

geometria. Leis matemáticas e princípios geométricos eram aplicados na 

composição. A representação do espaço era possibilitada pela perspectiva científica 

e o volume está condicionado às aquisições do claro-escuro. 

Assim, a visão e a interpretação científicas da realidade, o controle do sentimento 

pela razão – características renascentistas – encontram oposição no projeto pictórico 

de Michelangelo Merisi. Para ele, pintura e ao mesmo tempo análise do universo e 

pensamento criador. Ao criar, se preocupou com o seu universo cotidiano. 

É conseqüente o enfrentamento que se articula entre sua forte personalidade e os 

quatro mestres renascentistas. Aventurou-se em quatro desafios. De Leonardo da 

Vinci se aproximou ma valorização da natureza. Contudo não queria a paisagem 

tratada com lei e sim, registrar a natureza e realidade do povo – aqueles que não 

habitavam as estruturas do poder. Em significante, não aceita a perspectiva, para 

atribuir à pintura a novidade do fundo-infinito. Tiziano Vecellio, o melhor colorista, 

não conseguiu despertar-lhe interesse cromático. Seu repertório, gradativamente, 

será reduzido aos espectros do claro-escuro onde serão cabíveis os negros, 

marrons, vermelhos e amarelos – apresentados em sutis variações. Desafia, 

também, a aplicação composicional da pintura de Raffaello Sanzio, sobretudo por 

seu aspecto épico e monumental. E, de Michelangelo Buonarroti – além dos valores 

ideais do desenho – recusa o nome. Será chamado, a partir de agora, Caravaggio. 
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3. Um-vazio 

Seu modo de sentir era demasiado direto e forte para acomodar-se e seguir os 

artifícios de outros (Venturi, 1949). Porém, no percurso da história, Caravaggio 

nunca esteve livre de comparações. Historiadores inconseqüentes acabaram por nos 

oportunizar bons elementos da arte caravaggesca ao confrontar sua singularidade 

com a postura artística da família dos Carracci – é a hierarquia do coletivo. 

Aqui competem abertamente: a tomada de consciência do real, por meio de 

projeções imaginativas exercidas por Caravaggio, e a ingênua organização 

maneirista dos Carracci, identificada na valorização de uma pedagogia da cultura 

(RUDEL, 1980). 

Vejamos um pouco da participação dos Carracci: trabalhando sob o estigma da 

tradição, Aníbal, Agostinho e Ludovico – respectivamente irmãos e primo – fundam 

em Bologna a Academia dos Bem Encaminhados (1585). Um desejo: qualificar para 

a arte jovens bem educados. A tentativa: recolocar a pintura no bom caminho, 

manter o nível da arte e assegurar o ensino acadêmico com lições de natureza e 

anatomia. O programa: fazer com que os alunos entendessem que os mestres da 

Renascença seriam, sempre, insuperáveis na técnica e em recursos expressivos. 

Autenticavam a Maneira Universal, aquela que se tira dos mestres o que se percebe 

de melhor. A doutrina: representar temas, assuntos, cenas e acontecimentos 

superiores de grande elevação moral e espiritual. Buscavam a correta proporção e a 

representação ideal. O resultado: desenhavam e coloriam muito bem, mas eram 

pobres em poder expressivo – alimentavam o virtuosismo técnico. Outro resultado: 

eram respeitados e faziam sucesso. Afinal, ao mitificar os mestres, se identificavam 

com o absoluto: o pretenso centro pleno da arte. 

Enquanto isso, nas ruas de Roma, Caravaggio se empenhava na eliminação de 

estereótipos. Na interceptação do cotidiano, soube capacitar seus sentidos. Sua 

pintura copiava os corpos tais como eles apareciam ao olhar, sem nenhuma escolha. 

Entendeu que a arte é território do vazio, que tudo é lacunar e nada é pleno. 

Cada vez mais se afasta do centro. Cada vez mais se relaciona com a marginalidade 

– enfrenta a morte e a solidão. O sentimento de perda – convivência original – faz 

surgir uma prática ímpar na pintura do seu tempo. 
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4. Sobre pintura 

Se hoje, reconhecemos que o método de produção artística – explicitado no 

confronto entre Leonardo e Duchamp (CHIPP, 1988) – deu origem a uma falsa visão 

do mundo, em seu tempo, Caravaggio encontrou resistências à sua pintura 

grotescamente naturalista que desejava conseguir um duplo, o mais verossímil 

possível. 

Giovan Pietro Bellori afirmava que Caravaggio veio para destruir a pintura (BAZIN, 

1989). Para ele o afastamento caravaggesco das formas perfeitas significava a 

decadência. Instaurada a crise – a oposição entre o Barroco e o Maneirismo – 

podemos indicar que Caravaggio foi revolucionário na pintura (e não só). As rupturas 

que provocou apontaram para a chegada de um novo progresso. 

Sua pintura é o movimento contínuo de sua inteligência, de suas concepções de 

mundo, vida e arte. Práticas novas retiram os mitos do centro, houve a transgressão 

do vocabulário visual, choque, desmascaramentos. Sua arte, de constante 

estranhamento, foi considerada, mais tarde, a responsável por tudo o que se 

realizou de mais profundo na arte européia do século XVII. 

Ao olhar a luminosidade do mundo real, assume a pobreza presente da forma. Exige 

uma significação que a preencha. Abandona, aos poucos, as cores claras: sua base 

é a obscuridade. Perspectiva a conexão entre significado e significante. Os 

elementos do código pictórico se envolvem em radicais transformações. 

Não existem e nem se conservam desenhos ou esboços atribuídos a ele. Sua 

pintura se manifesta impetuosa e sem preparação. Tinha clara a composição, 

encontrava as cores nas cores da gente. Cada vez mais se mostra sensível aos 

efeitos dramáticos da forma e da sombra. 

Não quer a fuga para o imaginário utópico – proposto pelos maneiristas. Busca 

novos significados ao reconduzir a arte ao nível do concreto, mais existencialista. 

É essa a sua maneira. É essa a sua revolução. 

Notabiliza-se pelo dinamismo das formas, violentos contrastes de luz e sombra, para 

a obtenção de intensos efeitos expressivos. Comunica sentimentos e reações 
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emocionais. No uso da assimetria, formas e figuras destacam-se pelo ritmo dos 

gestos. Percebe o lateral, revela o contíguo. O realismo de Caravaggio é eclético, 

dificulta o trabalho de historiadores e da crítica. Se tornou necessário um novo 

termo, Naturalismo, para o distinguir. 

5. Claro-Escuro 

Na linguagem pictórica, Caravaggio prevê zonas de crise através do espaço 

sombrio. Luzes e sombras podem ser consideradas elementos de contradição. Claro 

– é o consciente, competente, comprometido e adequado, que tende à normalidade 

do sistema vigente das imagens. Escuro – é o inconsciente, zona de sombra sem 

cenário que envolverá, em toda sua produção artística, a eroticidade dos corpos. 

Sobre a luz caravaggesca, podemos indicar que sua manifestação vai além de um 

conceito colorista. Os efeitos de plasticidade alcançam a exuberância das cores da 

carne. A luz, no espectro do momento escolhido, atinge detalhes e se encarrega da 

modelagem das formas. Em relação à sombra, há indícios de que o mundo foi 

suprimido. Imergiu na escuridão. A sombra não é apenas um efeito de composição: 

é um princípio básico. Comanda o ritmo dos quadros. Pretende a dramaticidade. 

Sua arte revolucionou a técnica de utilização as luz e sombra. E, ao dizer que não 

existe nada no escuro que não existe no claro (FRIEDLAENDER, 1982), Caravaggio 

nos oferece suporte para que possamos entender sua proposta de conexão entre o 

claro e o escuro. Primeiro, na superfície de representação, admite a repartição dos 

vazios (sombra e fundo) e dos plenos (luz e figuras). Segundo, a luz permite 

vestígios da realidade da vida, enquanto a sombra aceita a presença obscura da 

morte. 

Está determinado o conflito. Em suas relações, o fundo neutro e escuro identifica 

sua atenção à figura. As figuras se projetam na claridade ou são absorvidas pela 

penumbra. É um contínuo deslizamento da sombra para a luz e, reciprocamente, da 

luz para a sombra. 

Efeito pictórico: a sombra liga as formas entre si e ao espaço circundante. 

Organização compositiva: unidade de iluminação na cena imaginada. 
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Ao propor a superação de regras, técnicas e conceituais, há muito respeitadas, 

Caravaggio foi um inovador na utilização do claro-escuro. Revelou uma nova 

liberdade e indicou a equivalência da penumbra (o não-lugar) e da luz 

(convencionalmente associada ao triunfo divino). 

Tão carregada de sentimento simbólico, sua pintura atinge o máximo de expressão. 

6. Temas 

Socialmente rebelde, e artisticamente livre, Caravaggio sempre esteve em busca de 

elementos temáticos contraditórios. O que ele queria era a verdade. Não lhe 

agradavam modelos clássicos nem tinha respeito algum pela beleza ideal. Queria 

livrar-se de todas as convenções. Algumas pessoas pensavam que o seu principal 

objetivo era chocar o público; que ele não tinha respeito algum por qualquer espécie 

de beleza e tradição. 

Contudo, por razões externas à arte, o choque ideológico se fará sentir em relação à 

Igreja. E, ainda, entre seus contemporâneos, encontrou encomendas e provocou 

admiradores. 

A mescla de formas sociais e espirituais que o artista elabora denota um interesse: a 

existência humana como representante do problema essencial da arte. Assim, 

coloca em crise os cânones artísticos valorizados na época. A projeção lingüístico-

social será percebida desde seu aprendizado pictórico. Podemos considerar como 

vias iniciais de seus temas de inspiração profana a mitologia grega e a natureza-

morta. 

Jovem, aponta para um original distanciamento do maneirismo, a negação da arte 

clássica e a ruptura com a tradição. Em sua primeira fase, os quadros de Caravaggio 

retratam adolescentes de ar amoroso e sexo indefinido. Apela para a eroticidade do 

corpo. Podemos exemplificar esse seu momento artístico com o quadro Jovem 

Baco. Pintado em 1590/95, causou escândalo devido ao aspecto inusitado do 

personagem: tem aparência feminina, o corpo é molemente inclinado e declara 

encantos de sexualidade ambígua. 

No curso entre os temas da mitologia profana e sagrada, desenvolve o gênero 

pictórico da natureza-morta. Mais uma vez se apresenta provocador: em 1596, na 
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pintura Cestas de Frutas sua preocupação não foi encontrar as maçãs mais belas e 

sim, destacar uma fruta que estivesse bichada. Ao destruir a apresentação dos 

signos – modificando seus significados – apontou para o humor. Porém, profanação 

ou alteração, no curso do que se esperava, e o que se apresentou. Deve-se, hoje, 

reconhecer que houve o germe da morte contido em toda sua vida. 

Logo, as pinturas de Caravaggio vão adotar os temas do sentimento religioso. É a 

aplicação de idéias, de significados extremamente profanos, em formas significantes 

– presentes da vida (Barthes, 1980). Seu tema é a condição humana comum. As 

cenas pictóricas são terrenas. A divindade, aqui, é a criatura mortal. Os santos são 

as figuras do povo. A pobreza é apresentada no plano estético: luta de classes 

(MARX, 1963). 

Propõe a predominância do materialismo em detrimento dos elementos espirituais – 

processando-se uma gradual, mas sensível separação entre a expressão da fé e a 

pesquisa artística. 

Nas cenas do Novo Testamento que pintou, Caravaggio exerce a humanização dos 

atos de Deus. A existência humana é sentida nos vínculos imediatos com o corpo. 

Carnalidade: nus. Vejamos, senão: Madalena encontra como modelo uma prostituta, 

uma mulher do povo; Cristo, em suas pinturas pode freqüentar as tavernas 

populares de Roma; São Mateus e o Anjo, na primeira de duas versões (1599/1602) 

é apresentado como um velho rude que encontra dificuldades em escrever. Nunca 

se viram temas sagrados tratados assim, como acontecimentos contemporâneos 

entre gente humilde. 

Após as licenças que Caravaggio tomara ao pintar cenas religiosas, esse gênero de 

pintura permanecerá tão livre quanto a pintura profana. 

7. Auto-Retrato 

Uma imagem: sensual. Uma atitude: pragmática. Sua imagem incorporava uma 

tosca sensualidade. Não bonito, homossexual, derivou-se para uma atitude 

pragmática: a determinação em não ver na vida outra saída além da morte pura e 

simples. Usou a si próprio como fundamento da afirmação do mistério essencial da 

existência humana. Lançou mão do processo criativo como instrumento para 

assegurar a sua própria identidade. 
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Propôs enfrentamentos: foi capaz de se relacionar com a angústia existencial. 

Expôs-se à solidão, à miséria carnal, à doença, sofrimento e morte. 

Na configuração de sua auto-imagem, encontrou a explicitação do humor e, 

paradoxalmente, do drama. Quando jovem, em 1590, pintou Baco Doente, que nada 

mais é do que um auto-retrato feito com o uso de um espelho em que o tom 

predominantemente amarelo exercita um deboche à sua condição de doente de 

malária. Acentuando o drama da morte, pinta em 1601/04, a Deposição de Cristo. 

Apresenta-se como o próprio Cristo morto. Vai ao encontro de semelhanças. Se 

expõe em sacrifícios. É o homem social que concorre com a ideologia religiosa. 

8. Recursividade (o promíscuo que pintava santos) 

Na dinâmica de lugares que freqüentou – o clero, a nobreza e a sarjeta – era com a 

última que se identificava. Freqüentador de espeluncas, provocador de rixas, 

conhecidíssimo dos pontos policiais. O fascínio que a aventura e o perigo exerciam 

sobre ele produzia um duplo invertido: o interesse que sua arte despertava nas 

pessoas das hierarquias de época. Transformou-se num grande pintor religioso. 

Caravaggio sempre esteve envolvido por uma malha de inúmeras relações 

entrelaçadas (BENJAMIN, 1975) e, nos limites da arte, entre forma e conteúdo, 

oportunizou a evolução da linguagem pictórica. 

Vive na expectativa de um distanciamento entre a arte e a ciência. Nunca postulou o 

complexo abstrato, o sistemático. No entanto, sua filosofia começa mais ou menos 

assim: quando jovem, em Milão, manteve-se rigorosamente de acordo com as idéias 

convencionais de sua época. Fiel à normalidade social e artística. Porém, seu 

projeto de cruzamento entre o dentro e o fora, logo será percebido. Mexe com seu 

tempo e espaço. Vivendo um estado de crise, vislumbra oportunidades 

transformadoras. Foge para Roma: rompe com a tradição, não aceita formas de 

dominação, está alerta aos modos sociais comprometidos. 

Se, busca o afastamento e quer o periférico, em recursividade, atenderá à imantação 

do centro religioso – continuamente pronto para acolher e imobilizar (Pinheiro, 1989). 

Ultrapassada sua fase temática da mitologia sagrada e profana, assume a prática de 

temas religiosos. Em seus primeiros tempos de Roma, pagava sua hospedagem na 
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casa de Monsenhor Pucci pintando cópias de devoção – são suas primeiras obras 

conhecidas. 

Adoece e muda de ambiente. No ateliê do pintor Giuseppe Cesare d’Arpino, 

enquanto trabalha e é sustentado, resgata a pintura de temas mitológicos. 

Nega tudo. Caravaggio abandonou o Mecenas e vai freqüentar novamente a gente 

que vivia à sombra dos palácios e igrejas. Cenas de taverna e personagens da rua 

não poderiam nem deveriam constituir temas de um quadro. As obras de arte, 

segundo um preconceito da época, deveriam atender à religião e à ação humana 

ilustre. 

E, novamente Caravaggio vai servir à Igreja. Em troca de um cômodo na casa do 

Monsenhor Fantini, trabalha e produz os quadros mais famosos de sua primeira fase 

– retratos e naturezas-mortas. Foram obras criticadas, alvos de fortes oposições. 

Sabe-se de uma arte inovadora, fora dos padrões da época. Obteve poucos 

compradores. 

Contudo, apreciador do trabalho de Caravaggio, o Cardeal Del Monte lhe assegura 

proteção: casa, alimentação e salário (BOURDIEU, 1987). Sob a guarda da Igreja, 

se estabelece o exercício da concepção profana.  Pintor religioso, interessa-lhe a 

carne. Propõe autonomia ao prazer estético. Com velado moralismo, lê 

repetidamente a Bíblia e reflete sobre suas palavras. Quer o prazer sensual: 

estímulo à representação dos sofrimentos físicos dos mártires da fé. Numa 

voluptuosidade particular mescla prazer, dor e alegria. 

Muitas de suas obras foram consideradas inadequadas para a decoração de igrejas 

e conventos. Mesmo assim, a proteção da Igreja era mantida e era com as moedas 

conseguidas com suas pinturas de temas religiosos que pagava seus parceiros em 

súbitos encontros homossexuais. 

Considerado marginal, esse homem-resíduo era o diálogo entre a Igreja e a criação 

(BOURDIEU, 1987). Criava (se relacionava com o mundo dos homens) sem que o 

clero soubesse. Ou, vale citar – os príncipes da Igreja que deram apoio à sua arte 

formam conhecidos mais pelo esplendor mundano do que pelo fervor religioso. 
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9. Mobilidade 

De Caravaggio, foi levado para Milão e fugiu para Roma. Da mesma forma que 

Caravaggio, o pintor, muito andou pelas ruas de Roma, fugiu e andou por muitas 

outras cidades e regiões: Nápoles, Malta, Sicília. Andar, aqui, significa provocar 

zonas de incertezas, indecisão, dúvida, falha, acaso, solidão e alta complexidade. 

Exercer contatos, deixar influências. 

Em seqüência, seu contínuo estado de peregrinação – forçado ou provocado por ele 

– alcança novas possibilidades perspectivas. Sua vida está em movimento. 

1606 – Em Roma, por um desentendimento em jogo, mata um nobre. 

1607 – Acolhido por admiradores, se estabelece e trabalha em Nápoles. De acordo 

com o estado psicológico do pintor, ocorre o adensamento de sombras acentuando 

o clima dramático. Tem medo da prisão e se desloca para a Ilha de Malta. Trabalha, 

briga e é encarcerado. 

1608 – Foge para a Sicília. Teme sua captura. Conhece Siracusa, Messina e 

Palermo. 

1609 – Retorna a Nápoles, sua última obra é a Flagelação. Melancólica, imersa na 

escuridão, apenas o Cristo é plenamente iluminado. 

1610 – Morre aos 37 anos de idade. 

Não está encerrado o ciclo da pintura do mais importante dos tenebrosi (Venturi, 

1949). Enquanto seu corpo de movimentava, intensificando a sua presentidade, 

operou novas relações, a superação e alteração do código pictórico, da história e da 

sociedade. 

Mobilidade de informações. Em todos os pontos divulgou o caravaggismo. 

Despertou imitadores: os caravaggescos. 

10. Rembrandt, Vermeer, Cèzanne 

Dos caravaggescos, todos se mantiveram imitadores. Do caravaggismo, ecos 

interessantes serão percebidos. 
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Em seu projeto de aventura, a evolução estética aponta para o enriquecimento do 

novo. Novos artistas – notadamente estrangeiros. 

Caravaggio é precursor de Rembrandt (1606/69). Artista que, primeiro, rompeu com 

o meio burguês da Holanda que o sufocava – desprezado por todos foi encerrar-se 

num sótão. Segundo, absorveu a mensagem de Caravaggio - cuja obra viera a 

conhecer através de outros artistas holandeses que tinham caído sob sua influência. 

À semelhança de Caravaggio, ele atribuía um valor muito mais alto à verdade e 

sinceridade do que à harmonia e beleza. Adotou em suas pinturas abordagens não-

convencionais. Inaugurou o século do claro-escuro. Nos países baixos, um pintor, 

Vermeer (1632/75) a partir de informações colhidas na Itália, trabalha em suas 

pinturas um naturalismo popular de iluminações contrastadas – influências do 

caravaggismo. 

A estética dos tenebrosi penetra na França através da pintura de Georges de La 

Tour (1593/1652) – abrindo a fase dos pintores da realidade. Na Espanha, 

Velazquez (1599/1660) ficou muito impressionado com as descobertas e a maneira 

de Caravaggio. Conheceu-as através de obras de imitadores. 

Síntese mais recente do caravaggismo é a pesquisa pictórica de Cèzanne 

(1839/1906). Em seu projeto de arte, Caravaggio antecipa a descoberta de Cèzanne 

– a cor de um objeto é determinada pela fusão da cor que lhe é própria com o raio 

de luz que nele incide. Fala-se, também, da incidência geométrica do espaço pictural 

– outra analogia entre Caravaggio e Cèzanne. Outro vínculo é o enriquecimento que 

a investigação psicológica trouxe à interpretação da obra de arte. 

Conclusão 

A sobrevivência da arte pode vir a ser o único 
elo frágil que hoje conecta o presente com a 
esperança do futuro. 
Marcuse (Teorias da Cultura de Massa, 1982) 

Nova visualidade – as críticas e restrições que Caravaggio recebeu em vida pessoal 

não estavam desvinculadas do caráter de sua arte. 

Inovador, sempre esteve para transgredir as normas. Adotou uma índole 

interventora. Seus quadros tremendamente realistas confrontaram-se com os 

elementos vigentes da idealização. 
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Elaborou a crítica e reformulou o significado de seu tempo. Ocupou o espaço do 

desconhecido. 

Perseguiu suas emoções. Vida e arte – práticas novas, profanou o sistema da 

tradição e poder cultural. Obtendo acesso à liberdade, escolheu suas relações. Na 

aquisição de novas práticas sociais e novas práticas lingüísticas, num âmbito de 

progressão expôs-se aos riscos e conflitos que as experimentações de vanguarda 

atraem. 

Num projeto de aventura, contínuo e constante, organizou movimentos de ruptura e 

desorganizou, assim, o mundo oficial. Configura-se o novo. 
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