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INTRODUÇÃO

Este trabalho trata da leitura de imagens e da semelhança que as obras de

Adelio Sarro e Pablo Picasso mostra-nos, tanto na composição das obras, quanto nas

cores e temas abordados pelos artistas.

O objetivo dessa pesquisa é destacar as semelhanças de ambos artistas. A

análise foi feita a partir das imagens dos quadros e esculturas publicadas que se

assemelham tanto pela disposição das personagens quanto pelo tema abordado

pelos dois artistas. Sendo ambos são retratistas e que inspiram-se no cotidiano de

seu tempo.

A tonalidade em azul, poderosa mágica do mar e do céu , em contraste com a

cor rosa verde turquesa, vermelho, combinada com outras, as emoções

profundas de Adelio Sarro enfatizando as cores brilhantes. Fazenda,

trabalhadores agrícolas, mulheres, mães e filhos, simples, pessoas que

trabalham duro de sua terra natal o trabalho manual dessas pessoas

caracterizam grandes braços, mãos, pernas e pés eficaz, sério e muitas vezes

melancólica e rostos sonolentos do povo. Animais, flores , instrumentos

musicais. Coloridas, delicadas e cenas harmonioso para o futuro, forte despertar

emoções, lembrando os velhos mestres …(AZEVEDO, 2010, 01)



CAPÍTULO 1 - VIDA E OBRA : 

1.1  Adelio Sarro

 Nasceu em 07 de setembro de 1950, em Andradina, interior de São Paulo. Viveu
uma infância pobre, trabalhou na roça em contato direto com a natureza e
também como pedreiro junto com o pai.

 Seu trabalho apresenta imagens rurais, mulatas, famílias e grupos de crianças, a
maioria de mãos fortes e pés descalços.

 Utiliza técnicas de transparência e tons suaves harmoniosos. Suas obras
encantam pelo uso dos tons de azuis, vermelho e rosa, principalmente às
crianças. Na Alemanha e em sua cidade natal são desenvolvidos trabalhos com
base em sua obra.

 Já suas esculturas são grandiosas.

 Possui uma vasta obra de pinturas a óleo, esculturas e desenhos, ligados às suas
origens, no mundo rural.

 Em 1972, depois de conhecer as obras de Cândido Portinari decidiu ser pintor.
Fez vários estudos das obras de Portinari.

 Em 1973, começou a participar de mostras coletivas e individuais em São Paulo,
Limeira, Piracicaba, Santos e mais outras dez cidades brasileiras.

 Em 1981, foi convidado para organizar seis diferentes mostras no Japão. Dois
anos depois foi para a Itália, o Japão novamente, Uruguai, Argentia, França
Estados Unidos, Portugual, Nicaraguá, Suiça, Alemanha, Bélgica, Noruega,
Cingapura e Austrália.



1.2 Picasso

 Pablo Picasso (1881 – 1973), (Espanha/ França).

 Nome completo: Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los 
Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso

 Considerado um dos mestres da arte do século XX. Artista versáteis, criou milhares de 
trabalhos em pinturas, esculturas e cerânica, usando, enfim, todos os tipos de materiais. 

 Conhecido como sendo o co-fundador do Cubismo, junto com Georges Braque.

 Desde cedo desenhar foi a forma mais adequada de Picasso se exprimir.

 Sua obra é classificada em períodos: 

 Azul (1901–1904), 

 Rosa (1905–1907), Africano (1908–1909), 

 Cubismo Analítico (1909–1912) e

 Cubismo Sintético (1912–1919).



CAPÍTULO 2 - Analise de Comparação de Sarro e Picasso

Duas mulheres correndo na praia, 1922 de Picasso

• Tema: Figura Humana, 
cotidiano;

• Figuras arredondadas;

• Figuras fortes;

• Mãos e pés 
simbolizando a força;

• Cores;

• Desenho dos traços 
dos rostos;

• Composição das 
figuras.



Adelio Sarro Picasso

Cristais da Noite Velho Guitarrista, 1903



Cores da Melodia                                                Mulher com um bandolim, 1909

Adelio Sarro Picasso



Adelio Sarro Picasso

Composição Mística



A Flauta de Pã, 1923

Adelio Sarro Picasso



Adelio Sarro Picasso

Terra do Sol, 1997 Moça Diante do Espelho, 1932



Adelio Sarro Picasso



Adelio Sarro        Picasso

Meninas que leem, 1934



Adelio Sarro Picasso



Adelio Sarro Picasso



O Sonho, 1932Fuga

Adelio Sarro Picasso



Adelio Sarro Picasso



Adelio Sarro Picasso

Os três músicos, 1921



Adelio Sarro Picasso

Nudez torcendo cabelo, 1952Calor Eterno



Adelio Sarro Picasso



Adelio Sarro Picasso

La señoritas de Avignon, 1907



Adelio Sarro Picasso

Matador, 1970



Adelio Sarro Picasso



Adelio Sarro Picasso



Fase Rosa

Pão e Circo, 2006

Adelio Sarro Picasso



Adelio Sarro Picasso

Mãe e filho, 1902



Adelio Sarro Picasso



CAPÍTULO 3 – DIÁLOGO ENTRE AS OBRAS

1.1 Considerações Finais

Segundo Manguel (2001), Picasso retrata a imagem como violência. A cada novo estilo que ele criava,
abandonava o antigo, mas incorporava-o em sua obra dando nova forma e estilo. A violência as vezes era criada pelo
próprio Picasso em suas modelos, ou amantes, em sua esposa, que no ato do desespero, do choro eram usadas para
inspirar o pintor que retratava seu desespero em várias de suas obras como as mulheres que choram.

Podemos também analisar a imagem como testemunho do que se passou, do que se viveu. Retratando o
horror da guerra ou como memória como o artista Adelio Sarro, que trás na sua obra o testemunho do uma infância
sofrida, mesmo com suas cores alegres podemos ver o sofrimento, a pobreza nos pés descalços onde também
mostra a força do povo representada também pelas mãos, grandes e fortes. Apesar das cores que usa: vermelho,
azul, rosa que encanta pela leveza sua obra expõem um povo sofrido pelo olhar denso que paira no ar, até mesmo o
choro em algumas obras e pela rigidez nos gestos. Podemos ver um olhar triste em suas personagens, mas podemos
também ver a alegria que é retratada nos temas das festas, dos jogos, nas brincadeiras de criança, nos personagens
tocando algum instrumento.

Quando conheci a obra de Adelio Sarro, associei com as obras da fase rosa de Picasso por semelhança de
suas personagens. Pesquisando os dois artistas deparei-me com várias semelhanças principalmente em Sarro que
parece-nos trazer todas as fases de Picasso em seu trabalho, os pescoços quebrados do cubismo, os narizes
marcados e costelas aparentes da fase africana, as formas roliças, os claros e escuros, as mãos fortes e esguias, os
pés descalços da fase rosa, as composições e posições dos corpos, braços, seios muito redondos quase geométricos,
as cores que se assemelham em ambas as obras aqui comparadas.

Portanto a comparação de Adelio Sarro e Picasso fica por conta da composição de suas obras, onde podemos
ler várias semelhanças até em seu cotidiano, porem ambos geniais em seu tempo.

Picasso se insere na tradição dos grandes artistas que afirmam o predomínio da

verdade sobre a estética. E a verdade vem à luz somente em descobertas sempre

desconcertantes. Além de ser um grande idealizador de formas e de linguagens – nas

suas obras cubistas - , ele é um poderoso criador de mitos que elevam o belo e o feio,

enfim, toda a vida, a uma esfera mítica. (JAFFÉ, 2011, 01)



ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução a Metodologia do Trabalho Científico. 6. ed. São 
Paulo: Atlas, 2003.

AZEVEDO, Aldaiz. Colcha de Retalhos. 2012. Disponível em: 
<http://colchaderetalhosaldaiza.wordpress.com/2010/09/04/a-arte-de-adelio-sarro> Acesso em: 
04 jul 2014.

CURY, Constantino. Dicionário de Artistas Plásticos Brasileiros. São Paulo: Cury Arte Brasil, 
2005.

GANDINO, Jefferson. Brincando com Arte: Adelio Sarro. São Paulo: Noovha América, 2005.

Grandes Mestres: Picasso. São Paulo: Editora Abril, 2011.

MANGUEL, Alberto. Lendo Imagens. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.

Referências


