
ARTE E JUSTIÇA  

“O JUÍZO FINAL”  

 

O Juízo Final é talvez a obra mais completa e complexa de Miguel Ângelo. Terá 

sido realizada entre 1535 e 1541 e encontra-se atrás do altar da Capela Sistina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A obra representa o fim de toda a história da existência, momento em que Cristo 

surge para o julgamento final, determinando o destino de cada um: Paraíso ou Inferno. 

Apesar da sua forte inspiração bíblica, é, no entanto, o entendimento próprio do artista 

que prevalece nesta obra, sendo ainda possível identificar alguns elementos de fonte 

mitológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altar da Capela Sistina 

 “O Juízo Final” 



No cimo da obra encontram-se representados alguns elementos alusivos à Paixão 

de Cristo. À esquerda, a cruz e a coroa de espinhos e, à direita, a coluna em que Cristo 

terá sido preso antes de ser torturado. 

 

 

 

É Cristo quem se encontra figurado no centro da obra. Apenas com o gesto dos 

seus braços determina o caminho de cada um daqueles que se encontra entre a multidão. 

Ao seu lado está a Virgem Maria, de postura resignada, assistindo ao veredicto que Cristo 

designa para cada um.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Em seu redor, várias figuras bíblicas se vão destacando, algumas acompanhadas 

de elementos alusivos à sua respectiva morte. Refira-se, por exemplo, São Pedro, que se 

encontra representado por um retrato do Papa Paulo III (Papa que terá acompanhado 

Miguel Ângelo ao longo do desenvolvimento da sua obra), segurando em cada mão uma 

chave, uma chave de ouro e outra de prata, que simbolizam as chaves que permitem a 

entrada para o Paraíso.  

 

 

 

 

 

 

Representação da Cruz e da Coroa de 

Espinhos 

Representação da Coluna 

Representação de Cristo e da Virgem  

São Pedro 



 

Figura-se ainda, por exemplo, Santa Catarina, que segura uma 

parte da roda quebrada e afiada, a que estava presa quando foi 

torturada, e também São Sebastião, que segura as flechas que lhe foram 

dirigidas, antes de ser espancado até a morte. Ao seu lado, é Santo 

André quem se encontra representado a segurar a cruz. 

 

 

 

 

 

  

 

Aos pés da figura de Cristo estão São Lourenço e São Bartolomeu. À esquerda, São 

Lourenço segura algo semelhante a uma grelha, que pretende simbolizar o momento da 

sua morte, uma vez que terá sido queimado vivo quando da perseguição aos cristãos no 

seu século. À direita, São Bartolomeu segura com a mão esquerda as vestes da sua própria 

pele, e com a mão direita uma faca, também em alusão à sua fatídica morte como mais um 

mártir da Igreja. Pensa-se que a face que se encontra figurada na pele seja um 

autorretrato de Miguel Ângelo, talvez querendo reflectir o seu próprio tormento, 

sofrimento e angústia. Os demais que se figuram em redor de Cristo representam um 

conjunto de Eleitos, que esperam ansiosamente pela decisão crítica do Julgamento Final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouco mais abaixo, um conjunto de anjos tocam as suas trombetas, como se 

estivessem a acordar os mortos do seu sono através 

do soar da sua música. Entre eles, à esquerda, o 

Arcanjo Miguel lê o livro das almas que serão 

salvas. À direita, um livro maior sobressai e nele 

constam os nomes daqueles que estão destinados ao 

Inferno. 

Santo André 
Santa Catarina e São Sebastião 

São Lourenço e São Bartolomeu 



 

 

 Perto deles, figura um condenado ao Inferno puxado por um demónio 

que o encaminha para o seu inevitável e horrendo destino.  

 

 

 

 

 

No fim da obra, do lado esquerdo, surge uma representação da ressurreição dos 

mortos e, do lado direito, identifica-se o barqueiro Caronte, o conhecido barqueiro da 

mitologia romana e grega, a transportar aqueles que foram condenados para o Inferno. 

Trata-se sem dúvida de uma referência à Divina Comédia de Dante, também ela uma 

fonte de inspiração para o Juízo Final. Distinguem-se ainda criaturas demoníacas que 

apressam os condenados para o seu lugar, levando-os até Minos, um dos três juízes do 

submundo, com origem na mitologia grega, cuja figura se encontra envolta por uma 

serpente. 

 

 

“O JUÍZO FINAL” E O TÚMULO DE D. INÊS DE CASTRO 

Os túmulos do Rei D. Pedro e de D. Inês de Castro destacam-se desde logo pela sua 

beleza, originalidade e complexidade. Ao longo dos tempos surgiram inúmeras 

interpretações sobre a sua posição, estrutura e composição e sobre os enigmas que deles se 

suscitam, dada a natureza autobiográfica da iconografia que apresentam. São sem dúvida 

uma das maiores e mais notáveis riquezas tumulares europeias da época de Trezentos. 

Actualmente encontram-se colocados nos braços esquerdo e direito do transepto 

da Igreja do Mosteiro de Alcobaça, estando no entanto originariamente postados no braço 

sul do transepto, próximo da capela-mor. Já este pormenor era revolucionário para a 

época uma vez que era costume os túmulos dos outros Reis serem colocados na galilé.   

Estes túmulos são também um dos primeiros exemplos entre nós de sepulturas de 

tipo conjugal ou matrimonial, que se caracterizam por adoptarem um registo estilístico 

semelhante e por serem colocados num espaço comum. No geral, todo o conjunto é uma 

Anjos  

Condenado a ser puxado por 

criaturas demoníacas  

A Ressurreição  O barqueiro Caronte e Minos 



alusão à trágica e intemporal história de amor de D. Pedro e D. Inês, reflectindo uma 

tardia vingança do Rei perante um destino mais poderoso e gravoso que não pôde evitar.       

O túmulo de D. Inês terá sido realizado em primeiro lugar e terá terminado por 

volta de 1360. No elemento facial dos pés do seu túmulo encontra-se figurado também o 

“Juízo Final”. Tal como na obra de Miguel Ângelo, Cristo é quem ocupa o eixo central. 

Também ao seu lado surge a Virgem Maria ajoelhada, bem como, em seu redor, um 

conjunto de anjos e os Apóstolos. Abaixo de Cristo, dispõem-se em sentido ascendente o 

conjunto de Eleitos e em sentido inverso, os condenados que se dirigem para o Inferno. Na 

parte inferior da composição, destacam-se ainda os mortos que se elevam dos seus 

túmulos. 

Com a representação do Juízo Final no túmulo de D. Inês, D. Pedro terá 

pretendido demonstrar que, apesar da autêntica tragédia em que a sua história de amor se 

revestiu, 

ambos serão 

recompensados na Vida Eterna, por um encontro final, uma união definitiva e um amor 

eterno inseparável. Assim se fará justiça, concedendo-se aos Justos uma vida definitiva no 

Paraíso, e aos pecadores ser-lhes-á dado um destino conforme, que os faça sofrer pelos 

seus pecados, nos baixos do Inferno. Fosse assim tão simples e fácil o Juízo!  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Beatriz Carvalho 

Túmulo de D. Inês de Castro 


