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OBSERVAÇÃO: 

 Os livros bíblicos referidos nessa dissertação estão abreviadas de acordo com as 

abreviaturas utilizada na Bíblia de Jerusalém impressa pela editora Doubleday & company. 
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1Jn. – João I 
Rm. – Romanos 
Ps. – Salmos 
Jm. – Tiago 
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2Co. – Coríntios 
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“Let me tell you what I wish I know  
When I was young and dreamed of glory: 
You have no control  
Who lives, who dies, who tells your story.” 
 
“Death doesn't discriminate 
Between the sinners and the saints 
It takes and it takes and it takes 
And we keep living anyway.” 
 

Trechos de Hamilton: an American musical 
 

 

“Imortais mortais, mortais imortais: vivendo une a morte dos outros, morrendo une a vida dos 
outros.” 

Heráclito 
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RESUMO  
Os Novissimos são uma doutrina da igreja católica que se dispõe a pensar nos Fins Últimos 

dos Homens, Postrimerías na língua Espanhola. Esta doutrina tornou-se um tema de grande apelo nas 

artes do Baixo Medievo Europeu, servindo como modelo de doutrinação católica. No entanto, este 

motivo iconográfico teve um papel doutrinador crucial no projeto de Modernidade Espanhola, sendo 

utilizado com frequência na decoração de igrejas no vice-reinado do Peru nos séculos XVII e XVIII, 

mesmo sendo considerado um tema Medieval.  

O presente trabalho pretende demonstrar de que forma este tema foi utilizado como parte do 

projeto de Modernidade Espanhol a partir da análise de duas séries de pinturas do século XVII, uma 

série em Sevilha, na Espanha, e outra em Carabuco, no Vice-reino do Peru, atual Bolívia. 

Palavras-chave: Postrimerías; Novissimos; Primeira modernidade; Sevilha; Carabuco 

ABSTRACT   

 The Novissimos are a Catholic Church’s doctrine that is concerned to think about the Last 

Things, Postrimerías in the Spanish language. This doctrine became a topic of great appeal in the arts 

of Late Medieval Europ, serving as a model of Catholic indoctrination. However, this iconographic 

motif played a crucial indoctrinating role in the Spanish Modernity project, being used frequently in the 

decoration of churches in the viceroyalty of Peru in the 17th and 18th centuries, even though it was 

considered a Medieval theme. 

 The present work intends to demonstrate how this theme was used as part of the Spanish 

Modernity project from the analysis of two series of paintings from the 17th century, one in Seville, 

Spain, and the other in Carabuco, in the Viceroyalty of Peru, now Bolivia. 

 

Key words: Postrimerías; Novissimos; Early modern; Seville; Carabuco 
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INTRODUÇÃO 

O projeto desta pesquisa visava estudar as reações à Morte no século XVII a partir de 

dois pontos de vista distintos: o de uma série de pinturas chamadas de Jeroglíficos de Nuestras 

Postrimerías, do sevilhano Juan de Valdés Leal (1622-1690) [Figuras 1 e 2] e o da série das 

Postrimerías da igreja de Carabuco [Figuras 3, 4, 5 e 6], pintada por José Lopes de los Ríos 

(Século XVII) no Vice-reino do Peru, atual Bolívia. O objetivo era analisar o quanto estas 

pinturas se relacionam com outras manifestações de reação à Morte. 

 
Figura 1: VALDÉS LEAL, Juan. In Ictu Oculi. 1670-1672, 

Óleo sobre tela, 220 x 216 cm. Hospital da Caridade de 

Sevilha 

 
Figura 2: VALDÉS LEAL, Juan. Finis Gloriae Mundi. 

1670-1672, Óleo sobre tela, 220 x 216 cm. Hospital da 

Caridade de Sevilha 
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Figura 3: RÍOS, José Lopes de los. Gloria. 1684. 412 x 

500 cm. Serie de Postrimerías, Iglesia de Carabuco, 

Bolivia 

 
Figura 4: RÍOS, José Lopes de los. Purgatorio. 1684. 412 

x 494 cm. Serie de Postrimerías, Iglesia de Carabuco, 

Bolivia 

 
Figura 5: RÍOS, José Lopes de los. Infierno. 1684. 421 

x 831cm. Serie de Postrimerías, Iglesia de Carabuco, 

Bolivia 

 
Figura 6: RÍOS, José Lopes de los. Juicio Final. 1684. 

414 x 816. Serie de Postrimerías, Iglesia de Carabuco, 

Bolivia 
 

 

 

Acreditávamos que a comparação entre as duas séries poderia lançar um olhar sobre 

como contemporâneos de lugares diferentes encaravam a morte. No entanto, ao decorrer da 

pesquisa, nos deparamos com diversos problemas que levou a nossa reflexão para outros 

caminhos que enriqueceram nossa análise dessas obras. É sobre o levantamento destes 

problemas que daremos cabo dessa introdução. 

As duas séries datam de um período que a História convencionou chamar de Moderno. 

Mas o que chama a atenção é que o tema dessas obras são os estágios que a alma passa durante 

e após a morte na acepção da doutrina Católica, tema conhecido como Novissimos em Latim e 

por Postrimerías em Espanhol. O tema das Postrimerías teve seu auge de popularidade no 

período Medieval. Daí decorre o nosso primeiro problema: por que os comitentes dessas obras 

pediriam para os pintores que eles voltassem a usar um tema Medieval no auge da 

Modernidade? Para responder a esse problema precisamos conhecer quem são os comitentes e 

como essas obras dialogam com a Modernidade. 
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A série dos Jeroglíficos de Nuestras Postrimerías (1672) foi encomendada pelo 

Hermano Mayor da Irmandade da Caridade de Sevilha, Miguel de Mañara (1627-1679), para 

compor o programa decorativo da Capela de São Jorge, no contexto de sua reforma. A 

remodelação desta capela foi parte de um ambicioso projeto de Mañara para adequar a 

Irmandade ao contexto local.  

A Irmandade da Santa Caridade surgiu no fim do século XV com a função de enterrar 

os criminosos executados, que usualmente eram deixados ao relento atraindo animais que se 

alimentavam da carne putrefata. Segundo a lenda, um clérigo da Catedral de Sevilha, Pedro 

Martinez (?-1456), cercou um terreno com paredes e o consagrou como cemitério. A lenda diz 

também que esse clérigo deixou todas as suas posses para a Irmandade. Porém o primeiro 

registro que se tem da Caridade é de 19 de agosto de 1565, quando 120 homens foram admitidos 

na organização1. Seu propósito era o mesmo de Pedro Martinez, que era o de providenciar o 

enterro dos necessitados. Essa atividade atendia a uma urgente necessidade social, pois era 

comum nas ruas e nos campos a presença de cadáveres de mortos pela fome ou de executados 

criminais.  

 Os Irmãos da Caridade, efetivamente, proporcionavam aos miseráveis os requisitos 

mínimos para pretender a salvação e, ao mesmo tempo, utilizavam a salvação dos miseráveis 

como instrumento de sua própria salvação2. Mas, apesar do florescimento nas suas primeiras 

décadas, depois de 1588 o entusiasmo com a organização parece ter desaparecido. Há grandes 

lapsos de reuniões da Caridade entre os anos de 1588- 1619 segundo o Libro de Cabildos. A 

Irmandade só iria recuperar o fôlego por volta de 1640, quando os Irmãos decidiram destruir 

sua capela para construir uma nova. A antiga capela veio abaixo em 1645 e a nova começou a 

ser construída em 1650. Nos três anos seguintes, a Irmandade ganhou a adesão de 

aproximadamente noventa homens. Provavelmente, esse alto número de adesões deve-se ao 

aumento da taxa de mortalidade em 1649, quando houve em Sevilha um surto de peste 

bubônica. Mas há também na história desse período a grande contribuição do Hermano Mayor 

eleito em 1663, Miguel de Mañara. A trajetória de Mañara na Irmandade de Caridade é 

especialmente lembrada como o episódio mais dinâmico dessa organização. Originalmente 

fundada para se dedicar ao enterro dos mortos, Miguel de Mañara sugeriu em 1663, antes de se 

tornar Irmão Maior, que a Irmandade fundasse um asilo para dar suporte e alimentar os doentes. 

                                                           
1 GRANERO, Manara. Apud BROWN, Jonathan. “Hieroglyphs of Death and Salvation: The Decoration of the 
Church of the Hermandad de la Caridad, Seville”. The Art Bulletin, [S. l.], v. 52, n. 3, p. 265-277, 1 set. 1970. 
Disponível em: https://www.jstor.org/stable/3048731?seq=1#page_scan_tab_contents. Acesso em: 7 abr. 2009. 
2 GIL, Fernando Martínez. Muerte y Sociedad em la Espana de los Austrias. Cuenca, Espanha: Ediciones de la 
Universidad de Castilla- La Mancha, 2000. p. 43. 
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Era o gérmen do futuro hospital. O ambicioso Mañara estava disposto a aumentar a abrangência 

da Irmandade da Caridade de Sevilha para servir aos seus próprios propósitos cristãos. A 

expansão da Caridades contemplou, além do Hospital, a reforma da capela. E é nessa capela 

que está a série Jeroglífico de Nuestras Postrimerías, um dos nossos objetos de análise. 

A outra série analisada são as Postrimerías da Igreja de Carabuco. Carabuco é um 

povoado situado na margem sudeste do Lago Titicaca, na atual Bolívia, e o motivo para se 

erguer uma igreja neste pequeno vilarejo agrícola não é aleatório. A razão do levantamento 

deste templo no expecífico lugar é uma cruz erguida neste lugar que carrega consigo uma 

curiosa bagagem narrativa3. 

 Nos séculos XVI e XVII, era corrente entre os religiosos que trabalhavam na América, 

tanto sob o domínio português quanto espanhol, a ideia de que em tempos anteriores à vinda 

dos europeus à América o apóstolo cristão Tomé teria pregado o evangelho aos indígenas da 

América. Narrativas muito parecidas sobre o santo apareceram tanto no Peru quanto no 

Paraguai.  

 Um lugar com este potencial evangelizador não poderia deixar de ter uma igreja que o 

confirmasse como tal. Assim sendo, no final do século XVI foi construída a igreja no povoado 

de Carabuco, seguindo uma “arquitetura de conversão”4. Já em 1683, o sacerdote de Carabuco, 

José de Arellano (século XVII), solicitou ao pintor José López de los Ríos (século XVII) a 

produção de uma série de quatro pinturas sobre as Postrimerías, a saber: o Purgatório, o Juízo 

Final, Inferno e Glória.  

Um parâmetro que embasaria a comparação entre as séries é que ambos os comitentes 

pensaram essas séries como parte de um programa de decoração das igrejas mencionadas, 

justamente a parte mais amedrontadora do programa. O contexto de criação dessas obras 

abrange as reverberações do Concílio de Trento (1545-1563), que foi uma reação da Igreja 

Católica ao Reformismo Protestante. Entre as recomendações adivindas deste Concílio estava 

a utilização das imagens como poderoso instrumento de doutrinação. Também é o momento 

em que a Monarquia Católica da Espanha desfrutava do seu maior alcance territorial. O mais 

nobre dos objetivos da Monarquia Católica da Espanha era salvar almas em todos os seus 

                                                           
3 CAVALCANTE, Thiago Leandro Vieira. Tomé o apostolo da América: Índios e jesuítas em uma história de 
apropriações e ressignificações. Editora UFGD, Dourados, 2009. 
4 É chamada de “arquitetura de conversão” por Glória Espinosa Espínola os projetos arquitetônicos das igrejas 
construídas no século XVI e XVII pelos espanhóis, pois “sua função era de alojar todas as atividades que requería 
o processo de conversão da população autóctone”. ESPÍNOLA, Gloria. “La arquitectura de la evangelización en 
Nueva España: concepto y valoración historiográfica”. Hispania Sacra, [S. l.], v. 53, n. 107, p. 367-382. 2001. 
Disponível em: <http://hispaniasacra.revistas.csic.es/index.php/hispaniasacra/article/view/239>. Acesso em: 11 
jul. 2018. 
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domínios. Tendo em consideração que ambas as séries são parte de programas decorativos de 

igrejas e apresentam um conteúdo aterrorizador em plena Modernidade, podemos dizer que elas 

tinham o intuito de doutrinar pelo medo das imagens macabras. 

Se até aqui o conceito de Modernidade e suas variantes parecem demonstrar que o 

assumimos como um ponto consolidado pela historiografia, este é o momento de apresentarmos 

a estrutura desta dissertação. O primeiro capítulo apresentará a categoria dos Novissimos como 

uma tradição visual e literária baseada na doutrina Católica. A partir dessa apresentação, 

discutiremos como ela se relaciona com a Modernidade. Para isso localizaremos as principais 

discussões sobre a Modernidade e quais as discussões sobre as abordagens usuais do assunto. 

O segundo capítulo aborda a relação da série dos Jeroglíficos com o contexto sevilhano. O 

terceiro explica de que forma as Postrimerías se relacionavam com o projeto de catequização 

do Vice-reino do Peru.   
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CAPÍTULO 1: uma Modernidade e seus fins últimos: como a tradição das Postrimerías 

se relacionou com a Primeira Modernidade. 

1.1 As Postrimerías 

Novissimos é a transliteração do termo em Latim novissima, que significa “as últimas 

coisas”. Para o historiador francês Jean Delumeau, conhecido pelo seu trabalho sobre o Medo, 

a persistência sobre o tema da Morte e a busca de sinais escatológicos são traços característicos 

comuns aos universos Católico e Protestante. A busca de definição da existência humana pelo 

seu fim é ponto alto do catecismo cristão, portanto, comum às duas tradições. No tempo em que 

as duas religiões travavam lutas na Europa e no Novo Mundo para garantir fiéis às suas 

doutrinas, era ponto pacífico entre as duas que o Fim Último viria a ser o sentido primordial da 

existência5. 

Os Novissimos são uma doutrina da igreja católica que se dispõe a pensar nos Fins 

Últimos dos Homens. Esse nome faz menção à passagem bíblica do Eclesiástico capítulo 7, 

versículo 40 na Vulgata6 “In omnibus operibus tuis memorare novissima tua. et in aeternum 

non peccabis.”, que na tradução em português da Bíblia de Jerusalém tem como seu 

correspondente no capítulo 7, versículo 36 do Eclesiástico “Em tudo que fazes, lembra-te do 

teu fim e jamais pecarás”7. O Eclesiástico, também conhecido como Sirácide, é um dos livros 

deuterocanônicos da Bíblia, considerado sagrado por grande parte das igrejas cristãs, 

principalmente pela Igreja Católica Apostólica Romana e Igrejas Católicas Orientais, sendo 

parcialmente aceitas pelas Igrejas Ortodoxas e a protestante Anglicana. Já outras Igrejas 

Protestantes não o incluem em seu cânone por seguir a tradição judaica, que o considera como 

um exemplo edificante, mas não um livro sagrado. 

A doutrina dos Novissimos prega que os Fins Últimos dos homens passam por quatro 

momentos, que seriam os Novissimos: Morte, Juízo, Inferno e Céu. Em castelhano, o termo 

correspondente a Novissimos é Postrimerías e nomeia as principais séries de pinturas que me 

dedicarei a analisar neste trabalho.  

Tanto a Morte quanto o Juízo são momentos inevitáveis, a qual todas as pessoas estarão 

sujeitas. A Morte é o momento derradeiro, o fim da vida terrena e onde começa o destino das 

almas. Nessa doutrina o momento da Morte está condicionado com o empenho da pessoa na 

                                                           
5 DELUMEAU, Jean. O pecado e o medo. Vol 1. Editora Edusc, 2003. 
6 Jerome. Vulgate Bible. Bible Foundation and On-Line Book Initiative. Disponível em: 
<ftp.std.com/obi/Religion/Vulgate>. Acesso em: 10/11/2017 
7 BÍBLIA – Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulus, 2002. 
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vida cristã: quanto mais a sua conduta em vida tenha sido condizente com as Escrituras, maior 

a chance de o cristão ter uma morte serena. O Juízo é o julgamento a qual todas as almas estão 

condicionadas a passar e o momento em que se decide para onde vai a alma, se para o Céu ou 

o Inferno. O Céu é o destino das almas dos cristãos pios. Já os cristãos que não se portaram bem 

enquanto vivos na Terra certamente habitarão o Inferno. Esta é a acepção mais comum, no 

entanto Caroline W. Bynum e Paul H. Freedman8 mencionam que nas discussões medievais 

sobre o tema é comum encontrarmos oscilações no termo durante a Idade Média devido ao 

caráter pessoal que os “Fins últimos” ocupam. Essas oscilações de conceitos podem levar em 

consideração o aspecto individual ou coletivo dos jazentes, de uma condição temporal ou 

atemporal e se os Fins Últimos estavam relacionados com perturbações na alma ou uma 

ressureição. 

Embora o tema gozasse de certo prestígio nas artes da Baixa Idade Média, notamos um 

deslocamento de interesse durante o século XVI. Não que as reflexões sobre a vida Cristã 

tivessem sido deixadas de lado, pelo contrário! Neste momento tornou-se popular um tipo 

específico de reflexão sobre a vida Cristã, o gênero da Boa-Morte, sendo esse tipo mais popular 

do que as representações do Inferno, Juízo Final e Paraíso nessa época. 

A Morte é o último acontecimento da pessoa nessa vida. É a partir dela que o indivíduo 

está à disposição do Juízo. Embora não se saiba o momento em que vai ocorrer a Morte, é 

preciso estar sempre preparado para esse momento e ter uma vida que dignifique a Morte e 

auxilie no Juízo. Logo após a morte, vem o veredito: a alma será salva ou está perdida. Esse 

julgamento, o chamado Juízo, possui dois momentos: o Particular e o Final. O Juízo Particular 

é a circunstância de avaliação individual da pessoa, dos seus pecados e das coisas boas que 

fizeram em vida. Apesar de não haver na Bíblia menção sobre o Juízo Particular em si, os 

primeiros cristãos já faziam referência a balança de São Miguel Arcanjo julgando as almas, o 

que se consolidou como tema na iconografia cristã, indicando a balança como atributo deste 

santo no papel do Juízo Particular. 

Após esse momento do Julgamento Particular, não há a possibilidade de um segundo 

Julgamento. A possibilidade do Purgatório não é um caminho intermediário, porque já é a 

dimensão da salvação. Embora o Julgamento seja duplo, o resultado sempre vai ser o mesmo. 

A diferença é que no Juízo Particular está em avaliação a boa ou má vontade do homem e no 

Juízo final o que importa é como as ações individuais contribuíram para fazer do mundo um 

                                                           
8 BYNUM, Caroline Walker; FREEDMAN, Paul H. Last Things: death and the Apocalypse in the Middle Ages. 
Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 2000 
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lugar bom. Após o Juízo Final, o Purgatório desaparecerá, pois ele só serve como instrumento 

para purificar as almas que serão salvas antes de chegar à Glória.  Já o Juízo Final será o 

momento em que a sentença dada no Juízo Particular será confirmada, podendo o julgado 

receber os júbilos do Paraíso ou as tormentas do Inferno. O Juízo Final é o fim de todas as 

coisas, o julgamento supremo e um evento de caráter destruidor para a Humanidade. 

Não que este assunto tenha sido consenso dentro da Igreja Católica, longe disso. 

Questões como se o Paraíso seria acessível para os livres de pecado antes do Juízo Final ou se 

haveria um território de espera para as almas até o Juízo Final agitaram as discussões nos 

primeiros séculos da Igreja e durante a Idade Média (há referências sobre o tema nos concílios 

de Lyon de 1274 e Basiléia-Ferrara-Florença, entre 1431 e 1439) e são uma fonte literária e 

iconográfica riquíssima. 

Porém, durante este tempo, o foco da pregação foi o Juízo Final. Jean Delumeau ainda 

credita ao desenvolvimento do catecismo e das pastorais o aumento da presença nos sermões 

do Julgamento Particular nos séculos XVII, XVIII e XIX. Nós gostaríamos de lembrar que, 

durante o período mencionado também é o período em que as Igrejas Protestantes estão se 

consolidando na Europa, trazendo reflexões sobre a importância das atitudes do fiel na hora da 

salvação. Isso deve ser levado em conta ao notarmos o florescimento do Julgamento Particular 

sobre o Juízo Final.9 

Nossa hipótese é que esse tratamento mais voltado para o Juízo Particular dispensado 

aos Fins Últimos dos Homens esteja relacionado com uma abordagem relacionada à difusão do 

Protestantismo nesse período, o que teria fomentado uma reflexão individual sobre a Morte. No 

entanto faz-se necessário lembrar que o Concílio de Trento, no mesmo século XVI, garantiu o 

status de cânone para o livro Eclesiástico, que ajudou a estruturar teologicamente as Ars 

Moriendi. 

1.2 Ars Moriendi e a tradição literária das Postrimerías 

A Ars Moriendi é o gênero literário a qual os Novíssimos pertencem. Este gênero se 

estabeleceu no século XV em um contexto em que a Europa sofria com a peste negra e inúmeras 

guerras. Essa conjuntura propiciou o florescimento dos manuais de meditação sobre a Morte, 

pela necessidade da Igreja Católica de educar os fiéis para o momento derradeiro e administrar 

                                                           
9 DELUMEAU, Jean. Julgamento individual e o Juízo Final In: DELUMEAU, Jean; GOULD, Stephen Jay. O fim 
dos tempos. Lisboa: Terramar, 1999. p. 74-80. 
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a manutenção do controle sobre a morte pela Igreja. Temos como exemplo de Ars Moriendi 

dessa época o ensaio que Jean Gerson (1363-1429) apresentou no Concílio de Constança (1414-

1418), De arte moriendi. O texto de Gerson foi divulgado de duas maneiras pela Europa, tanto 

na sua versão longa como na sua versão curta. A versão longa apresenta-se em forma de tratado 

com seis capítulos que prescreve ritos e orações a serem usadas na hora da Morte. A versão 

curta conta com ilustrações que mostra a luta do moribundo contra as tentações na tentativa de 

obter uma Boa Morte. 

Um dos promotores desta nova tônica no Catolicismo é Santo Ignácio de Loyola (1491-

1556) com seu livro Ejercícios Espirituales (1548), obra dedicada à Piedade e com uma 

prescrição de oração bem sistemática. A obra possui comentaristas como o padre Luis de la 

Puente (1554-1624) em seu Meditaciones Espirituales, que dedica dois capítulos 

especificamente às Meditaciones de Nuestras Postrimerías10. Embora o tema tenha inspirado 

jesuítas, ele também esteve presente em textos de religiosos de outras ordens, como na do 

dominicano Frei Luis de Granada (1505-1588). O autor Vitor Infantes também apresenta alguns 

exemplos de literatura derivada dos Novissimos, como as obras de Dionisio Cartujano (1491), 

de Juan Ayala Faxardo (1638), Andrés de Losa, Francisco de Salazar (1628), além dos autores 

que perpassam o tema, como Oña, Ortiz, Baptista, Salcedo, Roa, Torquemada, Mexai e 

Calatayud. Menciona também quando o tema merece tratamento em verso, como com Esteban 

de Olea (c. 1565)11. Não podemos deixar de mencionar o livro do Irmão Maior da Caridade de 

Sevilha Miguel de Mañara, Discurso de la Verdad (1671), um dos mais impressionantes 

exemplares de Ars Moriendi espanhol. 

O gênero das Ars Moriendi, famoso no mundo medieval, esteve presente na literatura 

Espanhola do Século de Ouro, como demonstra Víctor Infantes. O autor alude à existência de 

uma vasta gama de subgêneros e micro gêneros que abordam a meditatio mortis de uma 

perspectiva temporal mais ou menos codificável em alguns conjuntos de obras que podem ser 

organizadas por esta temática. Infantes, ao se referir ao subgênero da Boa Morte, demonstra a 

persistência do tema desde a época medieval na Espanha até inícios do século XIX. Além de 

fornecer uma lista com as principais obras da produção castelhana e catalã dos séculos XVI e 

                                                           
10 Apud SEBASTIAN, Santiago. Contrarreforma y barroco: lecturas iconograficas e inocologicas. Madrid: 
Alianza, 1989. P.94 
11 OS “ÚLTIMOS FINS” NA CULTURA IBÉRICA DOS SÉCULOS XV A XVIII, 1995, Porto, Portugal. “La 
meditativo mortis em la literatura áurea española”. Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 
[S. l.: s. n.], 2 jun. 1997. Disponível em: <https://docplayer.es/36661794-La-meditatio-mortis-en-la-literatura-
aurea-espanola.html>. Acesso em: 21 jun. 2018. Pp. 43-50 
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XVII sobre o tema, ele também menciona a criação de irmandades da Boa Morte no período.12 

Contudo, nós entendemos esses subgêneros e micro gêneros como especifidades de cada 

período, sendo a utilização dos mesmos em épocas subsequentes uma forma de revisitar esses 

subgêneros. A comparação entre os nossos objetos nos faz refletir sobre essas especificidades: 

por que as Postrimerías de Sevilha enfocam mais o Julgamento Particular enquanto a de 

Carabuco o Julgamento é coletivo? 

Infantes classifica as formas que a Morte pode aparecer nas artes do Século de Ouro 

espanhol: 1ª a Morte conceito, encontrada em textos piedosos e morais no âmbito da 

fenomenologia do tema, quase sempre de uma perspectiva doutrinal. A Morte apresenta-se 

como ser abstrato e atemporal; 2ª a Morte real, presente em textos que buscam uma aplicação 

direta do tema para um receptor cristão e reflete a perspectiva de uma religião de temor e do 

arrependimento, sentimentos profundamente arraigados no sentir espanhol; 4ª a Morte 

metáfora, que aparece em textos mais lúdicos, como discursos poéticos, narrativos e teatrais 

onde a Morte se apresenta como analogia e está codificada em uma variedade de alegorias de 

fácil caracterização. 4ª a Morte representada, como exibição plástica de alguns atributos 

iconográficos reconhecíveis como conceituação de seus atributos simbólicos e que está presente 

em pinturas, esculturas, ilustração de livros etc.13 É na última categoria que se insere 

Jeroglíficos de Nuestras Postrimerías. 

Estas categorias de Morte estariam presentes nos modelos literários do Século de Ouro 

e se reportam a uma tradição acerca da Morte, da qual derivam: 

 O discurso apocalíptico enquanto tradição e todas as referências oriundas de uma 

literatura do Juízo Final aparecem em trabalhos monográficos e textos que 

eventualmente recuperam sua participação.  

 As razões, largamente discutidos em obras medievais, do memento mori, 

contemptus mundi, o ubi sunt, o vado mori, e outros, que preservam a vigência 

nas vastas partes da remodelação simbólica dos textos áuricos de toda espécie. 

 As Disputas entre a Alma e o Corpo, tema de herança medieval e que perdura 

até o século XIX, em que o perecimento do corpo é encarado como decorrência 

das más atitudes cometidas durante toda a existência de uma pessoa.  

 Os Triunfos da Morte, tanto nas variantes literárias como em Francisco Petrarca 

(1304-1374) e seus seguidores (Juan de Coloma, Juan González de La Torre, 

                                                           
12 Idem p.47 
13 Idem p. 44 
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etc.), como nas variantes plásticas de Carros, Arcos, Catafalcos, Túmulos, etc. 

A iconografia áurea para todos os membros da representação nos espaços 

públicos de honras fúnebres, como nos redutivos particulares dos livros, nomes 

e modelos. 

 Las Danzas de la Muerte, como uma cosmovisão medieval de temas funéreos e 

mortuários, que descreve vários itens literários, plásticos, teatrais e culturais 

durante os séculos XVI e XVII (e XVIII, XIX e XX) e que podemos retomar em 

algumas séries literárias que, além de estruturar formalmente, nutre o conteúdo 

de elementos constitutivos: igualdade e crítica social dos estoques, 

arrependimento último, meditação sobre a existência, etc.14 

Porém, apesar do relativo sucesso desse gênero de livros, há de se levar em consideração 

que estamos diante de uma sociedade pouco letrada. A difusão do conteúdo desses livros era 

feita através dos clérigos em cerimônias religiosas relacionadas com a Morte, como a Extrema-

Unção ou missas em memória dos mortos, ou então de forma pictórica. O medo para o que 

existe além-morte precisava ser propagado por vias escritas, imagéticas ou pela aliança das 

duas. 

A Morte apresenta um papel fundamental na doutrina dos Novissimos, pois é a partir 

dela que a alma estará disponível para julgamentos. Embora não saibamos o momento em que 

vai ocorrer a morte, é preciso que estejamos sempre preparados para esse momento e ter uma 

vida que dignifique a morte e auxilie no Juízo.  

Fernando Martínez-Gil, em seu artigo sobre as implicações do modelo de Boa Morte na 

literatura15, explica o conceito de Postrimerías a partir do dicionário de D. Sebastián 

Covarrubias y Orosco (1539-1613): Postrimería, el fin y el muerte16. Mesmo sendo uma 

definição curta, ela consegue dar a entender o terror expresso no subgênero literário do 

Memento Mori, subgênero dedicado à lembrança da frugalidade da vida. Segundo o autor, o 

terror viria muito menos do medo da Morte em si do que do medo do julgamento que ocorreria 

após a ela. Em seu livro Muerte y sociedad en la España de los Austrias17, Martinez-Gil explica 

que para se preparar para a agonia final, o homem desta época se preparou para a morte ao 

                                                           
14 Idem p.45 
15 MARTINEZ-GIL, Fernando. “Acuérdate de tus Postrimerías y no pecarás jamás. Las implicaciones del modelo 
de la Buena Morte”. Historia Social, [S. l.], n. 58, p. 43-50, 3 set. 2007. Disponível em: 
<https://docplayer.es/36661794-La-meditatio-mortis-en-la-literatura-aurea-espanola.html>. Acesso em: 11 jul. 
2018. 
16 Idem p.48 
17 MARTINEZ-GIL, Fernando. “Muerte y …” p. 246 
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longo da vida, sempre consciente de seu fim, numa espécie de “viver morrendo”. Como 

consequência, na mesma medida em que a tirania do tempo triunfou, acentuou-se a dependência 

do clérigo, dos religiosos, que agora alcançavam seu máximo destaque, bem como das artes da 

Boa Morte, as quais nos dedicaremos mais à frente no texto. 

Avaliando os pecados da alma, essa alma poderia receber a pena do Inferno ou a glória 

do Céu. Fausto Martins18 associa o Memento Mori ao gênero das Ars Moriendi. De acordo com 

ele, depois do Concílio de Trento, as Ars Moriendi do Medievo tiveram uma amplificação 

memorável, tornando-se o que se entende por Artes de Bem Viver e Bem Morrer. A partir desta 

acepção, a intenção seria incorporar uma nova maneira de compreensão das Artes de Morrer 

que não eram somente acerca da organização para a morte estimulando-se a compreensão do 

Memento Mori, mas também auxiliar a Boa Morte. 

A partir da segunda metade do século XVI e início do século XVII, foram escritos vários 

tratados que trouxeram luz à nova maneira de enxergar a hora da agonia. Aqui Martins 

menciona a obra do jesuíta Pe. Juan Alfonso de Polanco (1517-1576), secretario de Santo 

Ignacio Loyola: Regia v orden para ayudar a bien morir a los que parten de esta vida.19 

Martínez-Gil percebe a Morte nesse contexto sendo utilizada como uma eficaz chamada 

à conversão, funcionando como uma espécie de coerção psicológica, uma pedagogia terrorista 

que pretendia prevenir e extirpar qualquer conduta ou atitude desestabilizadora20. A concepção 

cristã sobre a Morte fundamenta-se principalmente em trechos do Antigo Testamento. 

Encontramos no Gênesis a explicação da origem da morte no pecado do primeiro homem (Gn 

3,19); no segundo livro de Macabeus se sustenta o culto aos mortos e a oportunidade dos 

sufrágios (2 M.12, 38-45); no livro de Jó se recomenda lançar mão da paciência diante das 

adversidades da vida, como por exemplo a Morte; nos Salmos e nos Provérbios encontramos 

diversas sentenças e pautas de conduta. Mas o maior detalhamento sobre a morte na Bíblia está 

presente no Eclesiástico. Nesse livro é enfatizada a origem pecaminosa da morte (Si 25,24). 

Também são enunciadas a certeza da morte (Si 14, 17), a incerteza de seu momento (Si 14, 12), 

a dubiedade de seus significados (Si 41, 1-7), a efemeridade da vida (Si 14,18), a 

                                                           
18 OS “ÚLTIMOS FINS” NA CULTURA IBÉRICA DOS SÉCULOS XV A XVIII, 1995, Porto, Portugal. “La 
meditativo mortis em la literatura áurea española”. Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 
[S. l.: s. n.], 2 jun. 1997. Disponível em: <https://docplayer.es/36661794-La-meditatio-mortis-en-la-literatura-
aurea-espanola>.html. Acesso em: 21 jun. 2018. 
19 Idem, p.52 
20 Idem, p.28 
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obrigatoriedade de fazer testamento (Si 33, 24) e de enterrar e chorar seus mortos (Si 38,16-

24).21 

1.3 Postrimerías e as artes visuais 

Nas artes visuais há algumas maneiras de aludir à Morte e para o nosso trabalho nos 

determos em duas dessas formas. A primeira são as Vanitas, um subgênero das Ars Moriendis 

que fazem referência ao trecho inicial de Eclesiastes “Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade!” 

[na Vulgata (Qo. 1,2) Vanitas vanitatum et omnia vanitas]. Também pertencem a esse 

subgênero as Naturezas Mortas, que também têm como seu principal objetivo levar o espectador 

a pensar na efemeridade da vida, representada nos atributos de fama, luxo e poder. As Naturezas 

Mortas frequentemente apresentam relógios, caveiras e frutas que são atributos com 

significados remetentes a inevitabilidade da Morte e fugacidade da Vida. 

Enrique Lafuente Ferrari, em seu Breve historia de la pintura española, utiliza como 

exemplo de Vanitas a original obra de Antônio Pereda (1611-1678) Vida de cavaleiro (Vida é 

sonho) [Fig.7]. Esse exemplar de Vanitas agrega elementos característicos desse gênero, como 

as vestes finas do jovem cavaleiro de chapéu com plumas dormindo com o cotovelo apoiado 

no braço de uma cadeira. À sua frente, uma mesa com atributos de luxo, poder e frugalidade da 

vida: um globo terrestre coberto com um tecido fino, partes de armaduras desconexas, livros, 

uma máscara, um arcabuz (arma de fogo), uma caixa de joias, um buquê de flores, um relógio 

e um espelho. Ao lado esquerdo da pintura um anjo vela o cavaleiro e carrega uma faixa com 

os dizeres “AETERNE PVNGT CITO VOLAT ET OCCIDIT”, algo como “Machuca 

eternamente, rapidamente voa e mata”. Para completar a composição, a emblemática caveira, o 

maior dos atributos de reflexão sobre a Morte. 

                                                           
21 GIL, Fernando Martínez. Op. cit p.26 
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Figura 7: PEREDA, Antonio de. "Sueño de Caballero".1650. Óleo s/ tela, 152 x 217 cm. Museu da Real 
Academia de São Fernando, Madri. 

 

Outra pintura de Pereda com a mesma temática é Alegoria de la Vanidad [figura 8]. Esta 

pintura compartilha diversos elementos com a pintura anteriormente citada. Porém algumas 

diferenças precisam ser realçadas. A principal delas é a de que o anjo, que antes velava o sono 

do cavaleiro, agora é protagonista da cena. Ele segura ao mesmo tempo um globo terrestre, 

atributo de poder, e a efígie de um homem, provavelmente o detentor do tesouro e armadura. A 

quantidade de caveiras presente na pintura tem uma função além de fazer o espectador se 

lembrar da Morte, elas também podem dar a entender que o detentor do arcabuz presente na 

pintura era um exímio atirador. O relógio desta pintura é uma versão aumentada do relógio 

presente em Sueño de Caballero. 

Porém, um detalhe que nos chamou a atenção é a presença de um círio apagado ao lado 

do anjo. Assim como em In Ictu Oculi podemos entender que a chama apagada da vela é uma 

alegoria da chama da vida que se apagou. Diante do título da obra, do círio apagado e dos outros 

atributos é possível inferir que o homem da efígie não está mais vivo. O discurso moralizante 

decorrente desse fato é que, mesmo diante de todo conhecimento, riqueza e glória, a morte vem 

para todos. 
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Figura 8: PEREDA, Antonio de. Alegoria de la Vanidad. 1654. Óleo sobre tela, 140 x 174 cm. Museu de História 
da Arte de Viena. 

 

Na obra de Juan de Valdés Leal há também uma pintura com o nome de Alegoria de la 

Vanidad [Figura 9]. Encontramos os mesmos atributos presentes nas duas obras de Pereda: os 

livros, as flores, um globo, as joias, as moedas, a vela apagada e as caveiras. A diferença 

principal entre a pintura de Valdés Leal e as pinturas de Pereda é a presença de dois anjos ao 

invés de um. Um dos anjos, o de semblante mais infantil, brinca assoprando uma bolha de 

sabão, outro atributo da fragilidade da vida. O outro anjo aponta para uma pintura antiga, ao 

que parece, com o tema do Juízo Final.  
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Figura 9: VALDÉS LEAL, Juan de. Alegoria de la Vanidad. 1660. Óleo sobre tela, 130 x 99 cm. Wadsworth 
Atheneum, Hartford, USA 

Santiago Sebastián aborda em seu livro Contrarreforma y Barroco o itinerário do papel 

da caveira na iconografia espanhola22. De acordo com o autor, a caveira é o atributo mais 

diretamente alusivo à Morte, desde a Baixa Idade Média, tempo em que o tema teve uma alta 

popularidade. No entanto, será no Barroco em que a caveira adquirirá o sentido de piedade, ao 

que o autor atribui a um comentário de Ejercícios de Ignácio Loyola em que o jesuíta pede que 

a primeira meditação do dia se faça diante de uma caveira com as janelas fechadas. 

Outro elemento que remete à Morte e está estritamente relacionado com as caveiras são 

os esqueletos. Este motivo era mais popular e havia sido secularizado nas famosas Danses 

Macabres da Baixa Idade Média. Os horrores mortais do século XIV, como as fomes 

recorrentes, a Guerra dos Cem Anos na França e, acima de tudo, a Peste Negra, foram 

culturalmente assimilados em toda a Europa. A onipresente possibilidade de morte repentina e 

dolorosa aumentava o desejo religioso de penitência, mas também evocava um desejo histérico 

de divertimento, ainda que possível; a última dança como um conforto. A Danse Macabre 

                                                           
22 SEBASTIÁN, Santiago. Op. Cit p. 100 
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combina ambos os desejos: de muitas formas semelhantes às peças medievais, a alegoria da 

dança com a Morte estava baseada nos textos de Memento Mori. Um exemplo visual dos mais 

antigos registrados é o mural perdido na ala sul do cemitério dos Santos Inocentes em Paris, 

pintado em 1424-25. 

Uma Danse Macabre pode mostrar uma dança circular liderada pela Morte ou uma 

cadeia de dançarinos mortos e vivos alternados. Dos mais altos escalões da hierarquia medieval 

(geralmente Papa e imperador), descendo ao seu mais baixo (mendigo, camponês e criança), a 

mão de cada mortal é tomada por um esqueleto ou um corpo extremamente decadente. Essas 

imagens apareciam em publicações, como a francesa Danse Macabre de Guyot Marchand 

(século XV) [Figura 10], de 1485 e a famosa alemã Totentanz de Holbein, o Jovem (1497-

1543), em 1526 [Figura 11]. 

 
Figura 10: Figura 13: Guyot Marchand. "La danse 
macabre". 1485 

 
Figura 11: Figura 14: Holbein, o jovem. 
"Totentanz". 1526 

 

 

 

 O livro com as gravuras de Holbein incorporou a crítica protestante ao tema da Danse 

Macabre e ajudou a difundi-la. Com a circulação da Totentanz de Holbein, o jovem, torna-se 

comum a figura do Ceifador, ou Grimm Reaper. Em algumas mitologias, o Grimm Reaper 

causa a morte da vítima ao recolher essa pessoa. Outras crenças sustentam que o Espectro da 

Morte é apenas um psicopompo, servindo para cortar os últimos laços entre a alma e o corpo, e 

para guiar o falecido para a vida após a morte, sem ter nenhum controle sobre quando ou como 

a vítima morre. 
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Pintores como Albrecht Dürer (1471-1528) e Hans Baldung Grien (1484-1485) 

desenvolveram o tema em suas pinturas, como podemos observar nas imagens seguintes 

[Figuras 12 e 13]. 

 
Figura 12: Albrecht Dürer. "A morte do lansquenete". 
Museu Britanico. 1510. Xilogravura 

 
Figura 13: BALDUNG GRIEN,Hans. "A morte e a 
donzela" 1518-1520. Óleo sobre painel, 31 x 19 cm. 
Coleção de arte pública da Basileia. 

Outra variação do tema que gozou de bastante popularidade nessa época foi “O Triunfo 

da Morte”, em que caveiras ceifadoras aparecem acabando com vidas e demonstrando que a 

Morte é o caminho inevitável para todos, desde o mais humilde camponês até o mais poderoso 

imperador [Figuras 14, 15 e 16].  
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Figura 14: BRUEGUEL O 
VELHO, Pieter. "O triunfo da 
morte" (detalhe). 1562. Óleo sobre 
tela. Museu do Prado, Madrid. 

 
Figura 15:  BRUEGUEL O VELHO, 
Pieter. "O triunfo da morte" (detalhe). 
Museu do Prado, Madrid. 1562. Óleo 
sobre tela. 

 
Figura 16: COSTA O VELHO, 
Lorenzo. "O triunfo da morte". 
1490. Afresco. San Giacomo 
Maggiore, Bologna. 

 

Este emprego do esqueleto está muito mais associado a ideia do macabro do que o uso 

que ele adquiriria no século XVI nas pinturas de aula de anatomia. Segundo Sebastián, o 

estabelecimento do Barroco no século XVII garantiu aos esqueletos uma performance macabra, 

desta vez aliada ao desenvolvimento dos conhecimentos científicos da anatomia.  

José Luis Garrido traz como exemplos espanhóis de pinturas do Macabro anteriores ao 

século XVIII, além dos Jeroglíficos de Nuestras Postrimerías (1672) de Valdés Leal, a Árbol 

de la Vida de Ignacio da Catedral de Segovia e a Árbol de la vida das pinturas murais do Pátio 

dos Evangelistas do Monastério de São Isidoro de Sevilha23 [Figuras 17 e 18]. 

                                                           
23 GARRIDO, José Luis Hernando. “Como te ves yo me vi, como me ves te verás. Ruega a Dios por mí y en el 
cielo me hallarás: Un túmulo-catafalco en la ermita de Nuestra Señora de la Encina en Abraveses de Tera (Zamora): 
vigencia de una iconografía medieval a inicios del siglo XIX”. STUDIA ZAMORENSIA, [S. l.], v. XII, p. 167, 
4 fev. 2013. Disponível em: 
<https://www.academia.edu/17440465/Como_te_ves_yo_me_vi_como_me_ves_te_verás_ruega_a_Dios_por_mi
_y_en_el_cielo_me_hallarás._Un_túmulocatafalco_en_la_ermita_de_Nuestra_Señora_de_la_Encina_en_Abrave
ses_de_Tera_Zamora_vigencia_de_una_iconografía_medieval_a_inicios_del_siglo_XIX?auto=download>. 
Acesso em: 26 jun. 2018 
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Figura 17: RIES, Ignacio. Árvore da Vida. 1653. 
Óleo sobre tela, 290 x 250 cm. Catedral Segovia.  

 
Figura 18: Arvore da Vida. Monastério de San Isidoro de 
Sevilha. Século XVI 

A reflexão sobre a Morte aterrorizava, mas o verdadeiro temor estava ligado à crença 

no dia do Juízo Final, quando o Cristo voltaria para julgar os homens, condenando para todo o 

sempre os maus e conduzindo os justos para o Céu, para a vida eterna. Esta tópica do Novíssimo 

pode ser dividida em duas categorias: Juízo Particular e o Juízo Final. O Juízo Particular é a 

circunstância de avaliação individual da pessoa, dos seus pecados e das coisas boas que fizeram 

em vida. Apesar de não haver na Bíblia menção sobre isso, os primeiros cristãos já faziam 

referência a balança de São Miguel Arcanjo julgando as almas, o que se consolidou como tema 

na iconografia cristã, indicando a balança como atributo deste santo no papel do Juízo 

Particular.  

Não há menção explícita ao juízo particular na Bíblia, ao contrário do Juízo Final, porém 

Sabrina Sant’Anna nos apresenta o argumento do teólogo Michael Schmaus em que ele elenca 

uma série de referências no velho e no novo testamento que dariam suporte a essa concepção, 

como a “Parábola do rico e Lázaro” (Lucas 16, 19-31) e a promessa de jesus feita ao ladrão 

crucificado “Em verdade te digo que hoje estarás comigo no Paraíso.” (Lucas 23,43)24. Vovelle 

menciona que o Concílio de Basileia-Florença-Ferrara (1431-1445) deliberou a favor do juízo 

imediato das almas após a morte e o Purgatório25, o que justifica o aumento do uso das 

iconografias sobre o tema. 

A variedade de julgamento que compreende a existência de um Purgatório é muito 

original. Apoia-se, na crença de um julgamento duplo, o primeiro no momento da Morte e o 

                                                           
24 SANT’ANNA, Sabrina. Op. cit 
25 VOVELLE, Michel. Imagens e imaginário na história: fantasmas e certezas nas mentalidades desde a Idade 
Média até o século XX. São Paulo, SP: Ática, 1997. p.87   
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segundo no final dos tempos. Está ligado também à ideia de responsabilidade individual, de 

livre arbítrio do homem, culpado por natureza por causa do pecado original, mas julgado 

segundo os pecados cometidos sob a sua responsabilidade. O Purgatório surgiu como o lugar 

de purgação dos pecados veniais. 

A duração dessa penosa estada no Purgatório não depende somente da quantidade de 

pecados que levam consigo na hora da morte, mas da afeição de seus próximos. Estes parentes 

carnais ou parentes artificiais, as confrarias das quais fizeram parte em vida, ordens religiosas 

das quais tinham sido benfeitores ou santos por quem tinham demonstrado uma devoção 

particular, podiam abreviar-lhes a estada no Purgatório por meio de suas preces, suas oferendas, 

sua intercessão em uma demonstração de solidariedade entre vivos e mortos.26 

O Purgatório era uma região de passagem na geografia celeste. Para dele escapar mais 

rapidamente, além do arrependimento na hora da Morte, os mortos precisavam da ajuda dos 

vivos, na forma de missas e promessas a santos. O cristianismo herdou da maioria das religiões 

antigas um duplo Além, de recompensa e de castigo: o Paraíso e o Inferno. Tinha herdado um 

Deus bom, mas justo, juiz cheio de misericórdia e de severidade, deixando ao Homem certo 

arbítrio, o punia quando ele fazia mau uso desse arbítrio, e o abandonava então ao gênio do mal, 

Satanás. A triagem que conduzia ao Paraíso ou ao Inferno era feita em função dos pecados 

cometidos na Terra, local de persistência e de provação para o homem maculado pelo pecado 

original. A Igreja controlava esse processo de salvação ou de danação através de suas 

exortações e de sua vigilância, e pela prática da penitência que aliviava os homens de seus 

pecados. Desta maneira, o Purgatório não seria o caminho intermediário entre o Céu e o Inferno, 

porque já é a dimensão da salvação, ele enfatiza o Juízo Particular27. Embora o julgamento das 

almas seja duplo, o resultado sempre vai ser o mesmo. A diferença é que no Juízo Particular 

está em avaliação a boa ou má vontade do homem e no Juízo Final o que importa é como as 

ações individuais contribuíram para fazer do mundo um lugar bom. Após o Juízo Final, o 

Purgatório desaparecerá, pois ele só serve como instrumento para purificar as almas que serão 

salvas antes de chegar à Glória. Assim o Juízo Final será o momento em que a sentença dada 

no Juízo Particular será confirmada, podendo o julgado receber os júbilos do Paraíso ou as 

tormentas do Inferno. O Juízo Final é o fim de todas as coisas, o julgamento supremo e um 

evento de caráter destruidor para a humanidade. 

                                                           
26 LE GOFF, Jacques. O nascimento do purgatorio. 2ª ed. Lisboa: Estampa, 1995.  p.75. 
27 Idem, p. 90 
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Este tópico gerou muitas discussões dentro da Igreja Católica. Questões como se o 

Paraíso estava acessível para os livres de pecado antes do Juízo Final ou se haveria um território 

de espera para as almas até o Juízo Final agitaram as discussões nos primeiros séculos da Igreja 

e durante a Idade Média. Porém, durante este tempo, o foco da pregação foi o Juízo Final. Ainda 

segundo o Delumeau, o desenvolvimento do catecismo e das pastorais está relacionado com o 

aumento da presença nos sermões do Julgamento Particular nos séculos XVII, XVIII e XIX. 

Como já mencionamos, durante o período mencionado também é o período em que as 

Igrejas Protestantes estão se consolidando na Europa, trazendo reflexões sobre a importância 

das atitudes do fiel na hora da salvação. Para Jean Delumeau, a persistência sobre o tema da 

Morte e a busca de sinais escatológicos são traços característicos comuns aos universos Católico 

e Protestante. No século XVII, ao mesmo tempo em que o cristianismo ocidental defendia a 

ideia da universalidade da Morte para todos os humanos, o mesmo não podia ser observado nas 

cerimônias que envolviam a Morte. Enquanto as camadas mais necessitadas materialmente 

dependiam da caridade de homens ricos para garantir-lhes um enterro considerado digno, os 

funerais dos homens mais abastados eram carregados de luxo e requinte, tendo como exemplos 

mais extremos os enterros reais (quando a culminância entre político e religioso culminaria, e 

onde a Morte apresentou seu lado mais propagandístico). 

No tempo em que as duas religiões travavam lutas na Europa e no Novo Mundo para 

garantir fiéis às suas doutrinas, era ponto pacífico entre elas que o Fim Último viria a ser o 

sentido primordial da existência28. Ainda que Delumeau atribua a Lutero o temor às chamas do 

Inferno o seu refúgio na doutrina da justificação pela fé29, cabe a nós dizermos que o 

Protestantismo clássico particulariza muito o Juízo, condicionando-o ao pecado (depravação 

total de Calvino, todos somos pecadores) e à ideia de redenção total em Cristo (Cristo é o único 

mediador). Essas reflexões devem ser levadas em consideração ao notarmos o florescimento do 

Julgamento Particular sobre o Juízo Final.30 

Uma iconografia recorrente ao Juízo é a Psicostasia, ou seja, a pesagem do coração/da 

alma do fiel. Essa iconografia tem como principal a atributo a balança, que é o instrumento de 

avaliação da alma. Segundo a Historiadora da Arte Tamara Quírico, a psicostasia se consolidou 

                                                           
28 DELUMEAU, Jean. O pecado e... 
29 DELUMEAU, J. História do medo... 
30 Idem, p.75   
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na tradição cristã oriental e ocidental no século IX, consoante ao tema do Juízo Final.31 A 

pesagem das almas possui fundamentação bíblica (como em Jb. 31,6 ou em Dn. 5,27) e já era 

endossada por Santo Agostinho (354-430), “As boas e más ações serão como que pesadas em 

balanças, e se o mal preponderar o culpado será arrastado para o Inferno”. 

 
Figura 19: MEMLING, Hans. Tripitico do Juizo Final (detalhe). 1467-71. Óleo sobre madeira. Museu Nacional da 
Polônia. 

Figurativamente, Quírico nos chama a atenção para o conteúdo usual da balança. 

Quando a balança contém pessoas, cada um dos lados contém o pecador ou o justo, sendo o 

justo a figura que se regozija enquanto o pecador se desespera. Além disso, a tradição prescreve 

o justo à direita da balança e o pecador à esquerda, tendo como referência São Miguel [Fig. 19 

e 20]. Essa definição de lados baseia-se na passagem bíblica de Mateus 25, 31-46, em que Cristo 

profere no Juízo Final que os eleitos estarão à direita enquanto os condenados estarão à 

esquerda. Essa representação traz o problema de o parâmetro de julgamento ser uma pessoa e 

não o divino. Por isso, não é difícil encontrarmos outras figuras nos pratos das balanças, como 

cálice, atributo da “eficácia da graça sacramental na determinação da inclinação da balança”; 

pergaminhos ou livros, atributos das sagradas escrituras; ou um Cordeiro, alusão ao cordeiro de 

Deus. 

                                                           
31 SEMANA DE ESTUDOS MEDIEVAIS DA UFRJ, VII. 2007, Rio de Janeiro, RJ. QUIRICO, Tamara. A 
psicostasia nas representações visuais do Juízo final. [...]. Rio de Janeiro, RJ: [s. n.], 2008. Disponível em: 
<https://www.pem.historia.ufrj.br/arquivo/atas_viisemana.pdf>. Acesso em: 22 mar. 2018. 
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Outro ponto que Tamara Quírico traz à baila é a significação do lado para o qual a 

balança pende. A questão também apresenta problemas, pois ou o lado do bem está pesado e 

pende para baixo, sentido do Inferno; ou ascende aos céus e está leve. Por esta razão, não é 

difícil encontrarmos um demônio forçando a balança para baixo, que é impedido pela 

intercessão da Virgem ao colocar seu rosário no prato do bem.32 

Um elemento constante nas obras cujo tema é a Psicostasia é a presença do Arcanjo 

Miguel. O santo guerreiro apresenta entre seus atributos, além da espada, do escudo e de sua 

armadura, a balança. Quírico apresenta a hipótese de que a associação entre São Miguel e o 

julgamento das almas tem fundamento na Bíblia. De acordo com o texto bíblico, Lázaro teve 

sua alma conduzida ao seio de Abraão – metáfora para o Paraíso - por um anjo, ainda que seu 

nome não seja revelado. Também de acordo as Escrituras, São Miguel esteve à frente da guerra 

contra Lúcifer, o Decaído, e seus fiéis, os enjeitados do Paraíso. Logo, a autora leva em conta, 

que por meio de uma ligação entre as duas passagens, o Arcanjo Miguel fosse considerado 

como o possuidor do caráter mais apropriado para lutar – novamente – em oposição a Lúcifer, 

tornando possível enfim levar a alma do cristão ao Paraíso.  

Quírico defende que essa correlação parece se voltar aos primórdios da própria religião 

cristã. Ela evoca o texto apócrifo Apocalipse de Paulo, elaborado no fim do século IV, a título 

de exemplo, que assegura que a alma do justo seria levada à frente do trono de Deus após a 

Morte, para que seu julgamento seja perpetrado. Posteriormente, a voz de Deus aparece 

colocando a responsabilidade de conduzir essa alma ao Paraíso nos ombros do Arcanjo Miguel. 

A tradição cristã, solidificada por meio da Legenda Aurea de Jacobus de Voragine (c.1230-

1299), igualmente, outorga a São Miguel o privilégio de ter levado a Virgem ao encontro do 

Filho depois da sua Assunção aos céus.33 

 

                                                           
32 Idem p.197. 
33 QUIRICO, Tamara. Op. cit. p.196 
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Figura 20: ABADIA, Juan de la. Sâo Miguel Arcanjo. 1490. Madeira, 127 x 78 cm. Museu Nacional de Arte da 
Catalunha. 

 

A historiadora também justifica a presença frequente de São Miguel nas pinturas do 

Juízo Final no baixo medievo pelo seu papel de conduzir as almas para seu destino após o 

julgamento, o que o tornaria presença indispensável no Juízo Final.34Embora esta associação 

seja frequente, a missão de presidir o julgamento das almas é de Deus ou de Cristo. A 

incumbência do julgamento por Deus ou Cristo está assentada na Bíblia em diversas passagens 

(para Deus juiz: Qo. 11,19; Qo. 12,14; 1Jn. 2,1; Rm. 14,10-12; Ps. 9, 7; Jm. 4, 11-12; Dt. 1, 16-

17. Para Cristo Juiz: 2Co. 5, 10; Jn. 5,22; 2Tm 4:8). Uma das diferenças fundamentais entre a 

iconografia do Juízo Particular e do Juízo Final é justamente a ausência desses personagens no 

Juízo Particular, enquanto é mister a presença de ao menos um dos dois no Juízo Final. 

Embora a Psicostasia não seja um tema essencialmente cristão, ele foi apropriado pela 

iconografia cristã e largamente utilizado em representações do Juízo Final a partir dos séculos 

XI e XII. O Juízo Final é um dos temas mais acessados da iconografia Cristã ao longo dos 

séculos, que aborda o julgamento público de cada alma no Fim do Mundo, com vistas a celebrar 

a Glória de Deus sobre a Terra. Após o Juízo Final, as almas saberão de seu destino eterno. Um 

cristão que seguiu fielmente as prescrições da Igreja enquanto vivo garantirá certamente sua 

morada no Céu. Já o infiel, aquele que ignora as Leis Sagradas em vida, será condenado a passar 

a eternidade sofrendo nas chamas infernais. 

                                                           
34 Idem p.196 
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O tema do Juízo Final possui como principal personagem Jesus Cristo. Ele surge 

principalmente no tipo iconográfico do Cristo Pantocrator, em que Jesus aparece abençoando 

com a mão direita enquanto segura o livro sagrado com a esquerda; algumas vezes ladeado pela 

Virgem e São João Batista, composição conhecida como Deesis. O tema pode aparecer apenas 

com Cristo perante os fiéis e na companhia de anjos e santos ou com alguma referência ao Céu 

e o Inferno. A adição destes dois últimos elementos à esta iconografia apresentava um forte 

apelo didático entre os fiéis. 

Às vezes todos os elementos dos Novíssimos são apresentados em uma única pintura 

com a temática do Juízo Final, mesmo que os outros temas sejam desenvolvidos separadamente 

em outros quadros da mesma série. Uma hipótese para esse acontecimento é a utilização do 

Paraíso e do Inferno para preencher vazios na tela. Outra hipótese não excludente é que a essa 

utilização reforçaria o apelo pedagógico da cena e criaria um vínculo com as pinturas 

subsequentes, fortalecendo a narrativa. 

Quanto ao Inferno, este é o Fim Último do pecador que não se arrependeu, que não foi 

um bom cristão. Segundo a sua etimologia, o Inferno é o lugar mais baixo ou abaixo (infernus 

em latim), é a condição daqueles que, após a morte e ressurreição dos mortos, estão no estado 

de definitiva exclusão da comunhão com Deus e o Abençoado. Esta condição de sofrimento 

eterno não é uma mera condenação de Deus sobre o destino do pecador, mas o resultado lógico 

e permanente de seus atos nesta vida que não foram dirigidos aos mandamentos de amar a Deus 

e ao próximo. No verbete para o Inferno no dicionário de Covarrubias, o Inferno é mencionado 

como o lugar que está abaixo de nossos pés e que essa palavra é utilizada para designar o lugar 

onde estão os danados e condenados ao fogo eterno. É também descrito como o lugar que se 

opõe ao Céu. 

Na tradição cristã antiga, em especial na Idade Média, o Inferno é imaginado como um 

lugar físico concreto, um mar de enxofre borbulhante em que demônios molestadores infligem 

sofrimento aos pecadores. Porém, a característica que mais faz os cristãos sofrerem no Inferno 

é a constatação da sua condição apartada do amor de Deus. Uma vez no Inferno, o pecador não 

pode mais se beneficiar da imensa bondade do Senhor. 

O tema do Inferno costuma despertar mais interesse do que o tema do Paraíso35, 

provavelmente pelo impacto amedrontador que as figuras do Inferno suscitam. No entanto 

                                                           
35 DELUMEAU, Jean. Historia del paraíso. México, DF: Colegio de México, 2007, p.27 



 

37 
 

encontramos em Delumeau uma defesa apaixonada sobre as representações do Paraíso. No seu 

livro sobre o Paraíso, Delumeau relativiza a ideia de que as representações do Purgatório, 

Inferno e Juízo Finais tenham sido mais interessantes e, por assim dizer, apelativas do que as 

de Paraíso. Cita o Paraíso descrito por Dante Alighieri (1265-1321) como tão fantástico quanto 

o Inferno (será que não é nossos olhares da contemporaneidade que tem a predileção pelos 

temas de inferno, juízo final, etc?); e menciona no calendário cristão as datas que o Paraíso e o 

amor Dele se fazem presentes na comunidade36. (ex: Natal, dia de todos os Santos, Páscoa, 

Ascenção, Pentecostes e Assunção.) 

 Conforme Fausto Martins em seu artigo sobre os Novíssimos do gravurista João Wierix 

(1549-c.1618): 

 “A mensagem icónica do terceiro Novíssimo podia sintetizar-se neste 
pensamento: o Paraíso consiste no sumo gozo em que o justo se liberta de todo o 
temor e recebe o prémio das suas boas obras, associando-se ao triunfo de Cristo 
Cordeiro sacrificial, redentor, soberano, vencedor definitivo das forças do mal e 
celebrado por todos os eleitos nas Suas núpcias eternas. E por isso não cessa de 
repetir: Felizes os que foram convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro 
(Ap. 19, 9).”37 

Essa definição sobre os Novíssimos reforça oa importância do Paraíso nesta doutrina. O 

Paraíso é o objetivo de todo cristão, independente se ele for uma bonificação pelo empenho em 

escapar do Inferno. Ele é sinal da bondade de Deus, já que os outros Novíssimos estão 

designados a demonstrar a justiça divina através de suas penas. 

A palavra Paraíso deriva da palavra paradeisos, em Persa antigo, que se refere a um 

pomar protegido das ventanias do deserto por um grande muro. Essa definição de deserto está 

intrinsecamente relacionada à experiência dos povos antigos que habitavam o Oriente Médio e 

cuja maior felicidade seria viver em tranquilas terras cheias de água e fartura, terras que um 

povo em busca de “leite e mel” aspiravam.38 Os primeiros cristão, até o século VI, concebiam 

o Paraíso como “Paraíso terrenal” exclusivamente.39 

A associação entre o Paraíso e um jardim consolidou-se com a fusão da tradição greco-

romana com a cristã, cuja descrição do Paraíso é justamente o Jardim do Éden (Gn 2,8-17). A 

Bíblia não reduz ao Jardim do Éden a descrição do Paraíso, sendo ela feita no Apocalipse de 

São João:  

                                                           
36 DELUMEAU, Jean. O que sobrou do Paraíso? São Paulo, SP: Companhia das Letras, 2003. P.15 
37 OS ÚLTIMOS FINS... Op. cit p. 67 
38 DELUMEAU, O que sobrou... p.13 
39 Idem, p.13 
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“As doze portas eram doze pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua 
principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum 
na cidade, pois o Senhor Deus todo-poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade 
não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, 
e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão 
a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória 
e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém 
que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes 
estão escritos no livro da vida do Cordeiro. (Apo 21,21-27).” 

 O Paraíso dos Novíssimos é o destino dos bons e justos, a morada de Deus e dos santos. 

Lá a alma passará a eternidade colhendo os frutos de ter sido um bom cristão e poderá se reunir 

com os entes queridos que tiveram o mesmo destino. Há uma obra basilar no medievo que 

fundamenta o Paraíso na Idade Média que é a Hierarquia Celeste, atribuída a Pseudo-Dionisio 

de Areopagita (c. Século V). Essa percepção do Paraíso corresponde melhor com a iconografia 

sobre o tema dos Novíssimos do que a visão do Gênesis, mais dedicada em descrever o Paraíso 

Terrestre.  Esse tratado que estabelece a ordem das criaturas no Céu (outra designação para o 

Paraíso) serviu de modelo para estabelecer uma iconografia sobre este tema. Martinez-Gil 

menciona a obra da pesquisadora Martinez Arancon que estabelece uma relação entre a Côrte 

de Madri nas pinturas com temática de corte celeste na Espanha dos séculos XVI e XVII40, em 

que à Côrte Celeste juntavam-se membros da corte espanhola como um exercício de analogia. 

Apesar da profusão de textos dedicando-se ao Paraíso, o texto de Pseudo-Dionisio de 

Areopagita é o que mais parece inspirar a iconografia do Paraíso no contexto dos Novissimos, 

com a descrição dos santos e dos anjos no Céu.  

1.4 Mudanças na percepção da Morte 

Nosso objetivo inicial era entendermos como a Morte era pensada no contexto das séries 

das pinturas. No decorrer da pesquisa encontramos outras questões que julgamos mais 

necessárias para analisarmos as Postrimerías, como expusemos nos tópicos anteriores. Contudo 

apresentaremos uma pequena discussão sobre estudos clássicos que se dedicaram a entender a 

mentalidade em relação à morte no âmbito das pinturas selecionadas. 

O destino fisiológico Morte pode ser considerado uma das únicas coisas universais entre 

os seres vivos. Mesmo seres que nem chegaram a se formar completamente em sua gestação 

morrem. O que faz com que esse acontecimento inevitável na vida de qualquer um de nós seja 

objeto de estudo da História é que, dependendo da época, sua localização geográfica ou extrato 

                                                           
40 MARTINEZ-GIL. Muerte y…  p. 491   
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social, as pessoas morrem por causas diferentes, idades diferentes e encaram seu destino de 

maneiras múltiplas. 

Temos na clássica obra de Johan Huizinga, O outono da Idade Média41, uma inovadora 

pesquisa para a época sobre a cultura Medieval tardia, abordando a construção das história das 

formas de vida e de pensamento presentes na Borgonha, na França e nos Países Baixos durante 

os séculos XIV e XV, a partir de fontes literárias e imagéticas dos referidos séculos. Huizinga 

encontra nas suas fontes elementos para caracterizar a época como mesquinha, cruel e miserável 

e por isso seus autores encontravam formas de expressar a sua resignação perante a Morte. 

Como não havia forma de fugir da Morte (ainda não há, por sinal), os homens buscavam 

artifícios para aceitá-la. Uma forma reconhecida por Huizinga foi a de mitigar as fronteiras 

entre o sentimento religioso e o erótico. Ele vê, contudo, a mescla do erótico com o religioso 

como irreverência blasfema para com o sagrado tornada possível graças às incoerências do 

espírito Medieval. Para o autor, apenas uma sociedade totalmente permeada pelo sentimento 

religioso, e que aceita a fé como algo óbvio, conhece todos esses excessos e degenerações. Sua 

abordagem sobre como a Morte é encarada nos séculos XIV e XV é decorrência de como a 

cultura da época entendia a vida. 

Phillipe Ariés, um grande estudioso sobre as percepções das reações em relação a morte 

do século XII ao século XVIII, faz questão de marcar a distinção entre sua obra História da 

Morte no Ocidente42 e a de Huizinga. Ariés, mesmo reconhecendo o trabalho de Huizinga como 

pioneiro no esforço em reconhecer que a cultura é uma categoria de análise tão merecedora de 

atenção por parte dos historiadores para entender o passado como são os dados econômicos ou 

os documentos oficiais, critica o resultado da análise de Huizinga por reduzir a reação perante 

a Morte da sociedade da época que ele estudou como “dramática ou patética”43. 

Além dessa crítica, Ariés também ressalta as diferenças metodológicas, tanto com a obra 

de Huizinga quanto com a obra de Alberto Tenenti Il Senso Della Morte E l'Amore Della Vita 

Nel Rinascimento. Sobre a obra de Tenenti, que é contemporâneo do próprio Ariés, ele comenta 

a grande contribuição do historiador italiano para o assunto. O historiador francês percebe em 

Tenenti dois caminhos para explicar a relação do homem renascentista com a Morte: ele percebe 

em seu contemporâneo italiano uma oposição entre um fim da Idade Média, no qual a vida 

terrena é considerada a antecâmara da eternidade, e um Renascimento no qual a Morte não é 

                                                           
41 HUIZINGA, Johan. O outono da Idade Média. São Paulo, SP: Cosac & Naify, 2010. 
42 ARIÉS, Philippe. Historia de la muerte en occidente: desde la edade media hasta nuestros días. Barcelona: 
Acantilado, 2011. 
43 Idem, p.133. 
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mais a prova que deve ser superada a todo custo. Por outro lado, também percebe a oposição 

entre o amor apaixonado do homem renascentista pelo mundo terreno e o sentimento amargo e 

desesperado de sua fragilidade, evidenciada pelos sinais da morte física. 

Ariés encontra em Huizinga e Tenenti a elaboração de sistemas de pensamento em que 

os dados macabros estão localizados em seu tempo e conectados aos outros dados de seu tempo, 

a fim de obter uma melhor compreensão deles. O autor francês se diferencia dos autores 

referidos por ele pela sua metodologia, ele se dedica a reorganizar os dados macabros de outra 

forma. A série de Huizinga era síncrona. As de Ariés são diacrônicas, ou seja, são compostas 

por dados semelhantes aos macabros do século XVI, mas antes e após o outro. Seu objetivo é 

delinear uma história comparativa de temas macabros em uma perspectiva da longa duração, 

dos séculos XII a XVIII. Apesar de advertir que as questões macabras são usualmente remetidas 

ao século XV, mas ele utiliza um tempo maior de análise para identificar e interpretar vestígios 

do macabro na longa duração. 

As sementes da História das Mentalidades lançadas por Phillipe Ariés e seus 

conterrâneos como Michel Vovelle e Pierre Chaunu foram bem cultivadas por Fernando 

Martinez-Gil e florescem no seu livro Muerte y sociedad en la España de los Austrias44. 

Martinez-Gil aborda a morte como fenômeno social e, como tal, estruturada e pensável. Para 

isso, reúne, sistematiza e ordena toda uma série de informações derivadas de fontes múltiplas e 

heterogêneas (testamentos, registros paroquiais, artes da Boa Morte, sínodos, hagiografias, 

iconografia, literatura, etnologia) com a intenção de compreender e explicar a relação de 

diversos segmentos sociais com a Morte. Seu conhecimento exaustivo da produção 

bibliográfica relacionada ao assunto permite enriquecer sua análise com a aplicação escrupulosa 

do método comparativo, mostrando, ao mesmo tempo, certas semelhanças, a dificuldade de 

associar os esquemas de outros países europeus à realidade social espanhola. Todavia o autor 

consegue captar bem aspectos como medo ou angústia pelo pecado na Espanha dos Habsburgos 

para além de suas sensibilidades. A suposta irracionalidade de comportamentos que, em teoria, 

eram derivados do inconsciente coletivo ou imaginário tinha sua própria lógica histórica. Sua 

principal questão, tal qual a do nosso projeto, é como algo absolutamente biológico e natural se 

torna uma construção cultural? Sua conclusão é que a necessidade humana de explicar tudo o 

que não é controlado propicia o ser humano a recorrer ao domínio das forças superiores e, 

portanto, meta-históricas. É aqui que todo discurso religioso tem sua justificativa. 

                                                           
44 MARTINEZ-GIL, Fernando. Muerte y… 
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Com esse objetivo, Martínez Gil, diante da crença normalmente assumida de autonomia 

e imobilidade do mental, aborda o problema desde seu próprio processo de gênese e 

configuração até sua transformação gradual, com os marcos mais importantes a esse respeito. 

O resultado é um trabalho que não é restrito a periodização tradicional do que é academicamente 

chamado de Idade Moderna. Na sua obra o autor rompe com os cortes temporais e inicia sua 

análise nos séculos XIV e XV, altura em que é delineada uma série de características que 

culminariam nos séculos XVI e XVII, período estudado amiúde em sua análise. 

O estudo de Fernando Martinez-Gil desenvolve não apenas o ambiente sociocultural, 

tão ligado a fatores econômicos e políticos, mas também a maneira de agir de instituições como 

a Igreja e sua relação com o poder. Imagens (esqueleto da Morte), espaços (Purgatório como 

ponto intermediário entre Céu e Inferno), objetos (cerimonialismo e ritualização) e sujeitos 

agentes (o padre como especialista em ajudar a morrer bem) se reúnem no novo paradigma na 

morte legitimada do Concílio de Trento, o maior expoente da colaboração entre a Monarquia e 

a Igreja contra um inimigo comum, a Reforma Protestante. É na configuração desse paradigma 

ao longo de quatro séculos que o autor captura sutilmente certos mecanismos de permanência 

e mudança. 

Outro autor que se interessou, mesmo que brevemente, pelas relações entre uma 

sociedade europeia e a morte foi o historiador espanhol José Antonio Maravall. Em sua obra 

clássica A cultura do Barroco45 Maravall nos demonstra a relação estreita que a sociedade 

barroca tinha com a Morte. Concentrando seus esforços em entender de que forma a cultura 

interage com o homem nesse período, focando na Espanha, o autor consegue nos dar algumas 

pistas do fascínio dessa sociedade pela Morte. Acostumados com a ideia de rapidez que as 

pinceladas dos seus contemporâneos costumavam desferir nas telas, a sensação do efêmero 

caminhou de mãos dadas com o gosto pelo macabro. 

Destas características depreendem-se formas de lidar com o mundo, de acordo com 

Maravall, e estão estritamente baseadas nas fontes literárias e visuais. Das visuais, ele empresta 

as técnicas artísticas em voga na época para explicar a sociedade e confirma suas hipóteses 

sobre a sociedade na literatura. Para ele o século XVII era um lugar sombrio, melancólico, um 

lugar onde o chiaroescuro reinava por excelência.  Dos temas dos livros e das pinturas, inferiu 

um gosto pela Morte desta sociedade. 

                                                           
45 MARAVALL, Jose Antonio. A cultura do barroco: análise de uma estrutura histórica. São Paulo, SP: Edusp; 
Imprensa Oficial de São Paulo, 1997. 
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Mesmo sabendo e indicando que o século XVII é o século de ouro, não há como fugir 

do sentimento de crise ao lermos o texto de Maravall. E, mesmo as inovações que essa época 

possam ter trazido, estas sempre remetiam a uma manutenção do poder, uma permanência do 

status quo. Nesse sentido a análise de Maravall comunga as de Huizinga e Tenenti ao relacionar 

o macabro com o sentimento de crise. 

1.5 Modernidades, arcaísmos e anacronismos: uma breve apresentação sobre as pinturas 

macabras na Primeira Modernidade. 

Os autores mencionados no tópico anterior são unanimes ao se referirem a uma mudança 

na relação do homem com a morte na passagem da Idade Média para a Modernidade. As séries 

de pinturas as quais nos dedicamos são peculiares por apresentarem temas considerados 

medievais em plena modernidade. Para podermos nos aprofundar nas análises das séries é 

necessário apresentarmos as discussões sobre as Modernidades. 

O conceito de Modernidade é alvo de grande e frequente discussão no meio acadêmico, 

o qual encontramos dificuldade de nos mantermos atualizados. Como não podemos ficar 

totalmente alheios a essa discussão, selecionamos duas referências clássicas sobre a discussão 

de Modernidade para podermos trabalhar em cima deste conceito. Começaremos com Hans 

Gumbrecht, que em seus estudos sobre o conceito de modernidade, encontra uma enorme gama 

de conceitos de modernidade e modernização. Esses conceitos aparentam suceder-se 

consecutivamente, no entanto se entrecruzam em seus significados, e “interferem mutuamente 

numa dimensão (difícil de descrever) de simultaneidade”46, como afirma Hans Gumbrecht em 

seu capítulo Cascatas da Modernidade47. Um dos significados ligados ao conceito de moderno 

é o de atualidade, determinada em um momento cronológico específico. Porém quando o 

adjetivo “moderno” se torna o substantivo “modernidade” esse conceito passa a exigir um 

pouco mais a atenção de quem lida com a História. Ao trabalhar com esse conceito tão 

espinhoso para a História, Gumbrecht propõe que “a” modernidade não seria de forma alguma 

homogênea e sim que os momentos da modernidade se intercambiassem em fluxos, a saber: 

Início da Modernidade, noção que enfatiza acontecimentos como a descoberta do Novo Mundo 

e a invenção da imprensa; Modernização epistemológica, cujo centro se situa entre 1780 e 1830 

e coincide com a Revolução Industrial Inglesa, que, de certa forma, esteve em discussão neste 

momento; Alta Modernidade, primeiras décadas do século XX, marcada por programas 

                                                           
46 GUMBRECHT, Hans Ulrich. Cascatas da Modernidade. In: GUMBRECHT, Hans Ulrich. Modernização dos 
sentidos. São Paulo, SP: 34, 1998. 
47 Idem. pp. 9-32 
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artísticos e históricos de acentuado experimentalismo, além das primeiras experiências neste 

período histórico de matança em grande escala na Europa (Primeira Guerra Mundial 1914-

1918/ Genocídio Armênio 1915-1917) e a Pós-modernidade, no final de milênio, onde ocorre 

uma renovação da discussão epistemológica que busca determinar a identidade no nosso tempo. 

O propósito do autor em estudar as diferenças entre as quatro divisões das modernidades 

é “analisar e usar a dinâmica de sua sequência em cascata como uma pré-história que nos 

ajudará a focalizar o status histórico peculiar ao nosso próprio momento”48. Pensar a questão 

das dinâmicas entre as modernidades significa pensar também qual o significado da categoria 

“tempo histórico”, tendo em conta que o autor a compreende dentro da lógica de temporalização 

da experiência ocorrida durante as diferentes modernidades. Desta maneira, o estudo sobre as 

cascatas da modernidade seria uma narrativa de segundo grau para compreender o cronótopo 

do “tempo histórico”. 

Para o nosso estudo vamos nos deter na análise do Início da modernidade. Este período 

corresponde à invenção da imprensa e à descoberta da América. Essa fase representou a 

“emergência do tipo ocidental de subjetividade – para uma subjetividade que está condensada 

no papel de um observador de primeira ordem e na função de produção de conhecimento”49. 

Na Idade Média o homem se reconhecia como parte complementar de uma Criação divina, em 

que a verdade só poderia se conhecer pela revelação de Deus e a tarefa do saber humano estaria 

em evitar que todo o conhecimento revelado caísse no esquecimento. Mas no entrecruzamento 

com a modernidade, houve uma mudança nessa forma de se enxergar: o homem passou a ver-

se como sujeito de produção do saber, colocando a si mesmo como um observador neutro. É a 

relação entre Sujeito-Objeto, o primeiro puro espírito, o segundo pura materialidade, incluindo 

o próprio corpo do sujeito. A partir de então, o sujeito se crê apto a interpretar o sentido por trás 

da superfície de materialidade do objeto, atingindo-o em profundidade e alcançando, assim, a 

verdade última do mundo. A imbricação dessas duas noções, Gumbrecht denomina “campo 

hermenêutico”, e que ainda respalda nosso entendimento convencional de literatura, arte e até 

mesmo de conhecimento. “O campo hermenêutico produz o pressuposto de que os significantes 

da superfície material do mundo nunca são suficientes para expressar toda a verdade presente 

na sua profundidade espiritual, e, portanto, estabelece uma constante demanda de interpretação 

como um ato que compensa as deficiências da expressão”50. 

                                                           
48 Idem p.12 
49 Idem p.11 
50 Idem p.12-13 
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Encontramos uma abordagem diferente para o conceito de modernidade, no livro do 

título provocativo de Bruno Latour Jamais Fomos Modernos51, lançado em 1991. Nesta obra 

aparece a questão do híbrido, que é muito importante para a fundamentação de nossa análise. 

A palavra híbrido é usada na obra do francês com uma meta bem específica, desfazer “a ilusão 

moderna de que é possível isolar o domínio da natureza, das coisas inatas, do domínio da 

política, da ação humana”52. Ela se inscreve no conjunto de reflexões que o autor desenvolveu 

desde os anos setenta sobre as possibilidades de uma antropologia das ciências. Mesmo sendo 

cara a sua reflexão antropológica, Latour não rejeita o título de historiador das ciências, o que, 

convenhamos, é uma honra para o campo da História. Para compreender os seus híbridos, é 

indispensável entender como a modernidade se constituiu de maneira a escondê-los, ou melhor, 

negá-los. 

Em seu famoso ensaio Latour alega que a modernidade pouco tem a ver com a invenção 

do humanismo, com a sistematização das ciências, com a laicização da sociedade, ou com a 

mecanização do mundo e sim que ela teria mais a ver com o surgimento da “não-humanidade” 

das coisas, dos objetos e das bestas53. Por consequência a modernidade seria uma divisão de 

natureza constitucional entre o mundo social e o mundo natural. Uma constituição tão complexa 

que permitiu um processo de “purificação”, do qual surgem dois pontos ontológicos 

inteiramente distintos, a dos humanos, de um lado, e a dos não-humanos, de outro54. Os 

estamentos da constituição moderna foram tão bem fundamentados, que ninguém ousa 

questionar essa dupla distinção ontológica55. É como se esta constituição tivesse forjado um 

abismo entre a natureza e a sociedade56. 

E é neste abismo entre humanos e não humanos, sociedade e natureza, que residem os 

híbridos de Latour. Este abismo foi cavado pelos filósofos modernos com o auxílio de três 

poderosas ferramentas. A primeira é a separação entre os sujeitos e os objetos, como já foi 

referido anteriormente. A segunda ferramenta aparece com o nome de “vertente semiótica”, 

preocupa-se com o meio, com a linguagem. A última ferramenta analisada é o artifício de isolar 

o pensamento do Ser do pensamento dos entes57. Essas três ferramentas necessitam de uma 

                                                           
51 LATOUR, Bruno. Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica. São Paulo, SP: 34, 2009 
52 Idem p.397 
53 Idem p.19. 
54 Idem p.16 
55 Idem p.19 
56 Idem p.86 
57 Idem p.56 
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análise mais detalhada de acordo com o autor francês, pois elas seriam responsáveis por permitir 

apagar os híbridos da ontologia moderna. 

A concordância entre os dois autores é o reconhecimento do homem moderno como 

indivíduo, da sua diferenciação como sujeito e os entes que o circundam. Enquanto Gumbrecht 

vê nessa relação a afirmação da subjetividade do Homem em detrimento da materialidade a sua 

volta, Latour encontra nesse fenômeno a separação entre o que é humano e o que é não-humano, 

que legitimaria a manipulação pelo homem de tudo o que não é humano. 

Essa nossa simplificação dos conceitos de moderno/modernidade pode dar a entender 

que houve uma ruptura brusca na consciência do homem europeu que o levou a reconhecer a 

sua subjetividade. Isso seria injusto com os trabalhos de Gumbrecht e Latour, com uma tradição 

medieval que se dedicou a filosofia e a teologia (que contribuíram para preparar o terreno para 

a consciência da subjetividade do homem) e com os próprios “primeiros modernos”, que por 

vezes entravam em conflito com as próprias ideias por não serem reverentes o suficiente com 

os “antigos”. Esse tipo de conflito ajudou a esses primeiros modernos a reforçarem a sua 

modernidade, como exemplifica o trio, Cañizares-Esguerra, Fernandes e Bohn58 que recorrem 

ao Renascimento italiano para contextualizar a oposição entre os termos moderno e arcaico. 

Se antes do século XV verifica-se uma oposição neutra ou fraca, verifica-se que no 

período do Renascimento o fortalecimento do termo Moderno como uma categoria de 

temporalidade superior às temporalidades passadas. Essa ideia está presente simultaneamente 

tanto na Itália quanto em Portugal. Enquanto nos italianos a superioridade do Moderno era 

notada nas artes visuais, para os portugueses ela era percebida com as experiências das grandes 

navegações e com os novos traçados que essas experiências traziam aos mapas e livros de 

História. 

Os três autores chamam a atenção para o caso do cronista Pedro Martir de Anglería 

(1457-1526) que, ao relatar as novas terras encontradas por Cristovão Colombo (1451-1506) e 

nunca antes mencionadas pelos antigos, em um ato de ousada reverência, pede desculpas aos 

antepassados por corrigi-los. Um atrevimento que evidencia uma consciência moderna perante 

uma das efemérides que marcam o início das Modernidades, ou seja, a chegada de Colombo às 

Índias. 

A discussão sobre o termo modernidade/primeira modernidade que os autores fazem é 

de grande valia para o nosso trabalho. Conceituar o período do recorte escolhido e posicionar-

                                                           
58 FERNANDES, Luiz Estevam O; MARTINS, Maria Cristina Bohn; CAÑIZARES-ESGUERRA,  Jorge. As 
Américas na primeira modernidade (1492-1750). Curitiba, PR: Prismas. 2017. v. 1. 
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se quanto a ele é fundamental em um trabalho historiográfico. Ter essa discussão conceitual 

feita é ter o caminho das pedras apontado e o trabalho facilitado. Optamos para nos referir ao 

nosso recorte histórico pelo conceito “primeira modernidade” por abarcar a ideia de um mundo 

em transição e realçar as relações entre as séries estudadas. Levaremos em consideração o 

conselho dos autores de considerar o jogo de escala proposto por Revel em nossas análises, 

para uma melhor apreensão dessas relações. 

Os autores deste capítulo apresentam diversas formas de se trabalhar a primeira 

modernidade em escalas. A forma que acreditamos que será mais eficaz para o nosso estudo é 

a das Histórias Conectadas por propiciar uma visão da primeira modernidade cuja alma é a 

mobilidade moderna, em que o expoente é o mundo ibérico. Essa visão combate antigas 

perspectivas imperiais que caracterizavam a Península Ibérica como menos moderna ao resto 

do continente europeu. Sabemos que a História pode ser um campo de batalha de legitimação 

dos interesses de algumas nações, mas fica difícil atribuir a chancela de “menos modernos” 

para um reino que singrou mares e deteve o controle de diversos territórios até meados do século 

XIX. 

Romain Bertrand, historiador francês que se dedica às Histórias Conectadas, apresenta 

a crítica sobre a História Global das Histórias Conectadas em seu artigo Historia global, 

historias conectadas: ¿un giro historiográfico?59. O objetivo central desse artigo é apresentar 

tanto a produção como a recepção à História Global como às Histórias Conectadas na França 

como posições críticas à historiografia do contato entre europeus, americanos, africanos e 

asiáticos por uma perspectiva eurocêntrica. No entanto, o autor diferencia a História Global das 

Histórias Conectadas pelos pontos de partidas que são feitas essas críticas. 

Bertrand apresenta a história francesa dos "primeiros contatos" entre Europa, Américas, 

África e Ásia que foram produzidas ao longo das décadas de 1980 e 1990, como feitas para 

destacar os pormenores dos arquivos imperiais, em consonância aos festejos de 500 anos da 

"descoberta da América". Comentou a mudança de abordagem na obra de Pierre Chaunu, que 

renegou sua adesão ao estruturalismo para tecer loas a Cristóvão Colombo60. Os historiadores 

desse período escreviam pela ótica dos marinheiros no convés das carracas, endossando sem 

perceber uma imagem um tanto distorcida de seus próprios interesses e seus próprios fantasmas 

como europeus. 

                                                           
59 BERTRAND, Romain. “Historia global historias conectadas: ¿un giro historiográfico?”. Protohistoria, 
Argentina, ano XVIII, n. 24, p. 3-20, 1 jul. 2015. Disponível em: <https://fdocuments.ec/amp/document/historia-
global-historias-conectadas-un-giro-historiografico.html.> Acesso em: 8 out. 2019. 
60 CHAUNU, Pierre. Colomb ou la logique de l’imprévisible, Bourin, Paris, 1993, p. 282. (apud 
Bertrand) 
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Deste ponto de vista, a abordagem da historiografia francesa sobre o tema mudou. Por 

um lado, há uma série recente de traduções de obras consideradas representativas dessa corrente 

– especialmente as de Chris Bayly, Kenneth Pomeranz, Timothy Brook e Sanjay 

Subrahmanyam; por outro, o aparecimento de vários números especiais de revistas onde foi 

consagrada pelo menos a importância bibliográfica da História Global na França. 

Para Romain Bertrand, a noção de virada global não deve ser reduzida ao crescente 

número de trabalhos que se dedicam às sociedades extras europeias. A questão da 

particularidade teórica e metodológica da história global deixa de estar presente tanto nas obras 

partidárias e quanto nas obras dos detratores da História Global. O principal problema estaria 

na escala de análise: haveria a níveis local e nacional, a escala global que estaria associada à 

delimitação do objeto, assim como às formulações das questões históricas, do elo entre 

continentes ou do contato entre civilizações. Porém, essa ideia de um nível objetivo global 

autônomo de análise não convence aqueles que sustentam, por um lado, que o arquivo é sempre 

local e, por outro, que a consciência da globalidade não poderia habitar os espíritos dos atores 

das conexões ao longo da era moderna. 

O autor insiste que, se utilizarmos essa chave de análise, o debate tende a produzir uma 

oposição entre aqueles que detêm a história global e os praticantes da micro-história: saltar das 

amplas abordagens da primeira categoria para os pequenos objetos da segunda seria um 

arriscado obstáculo metodológico. No entanto, a retórica do tamanho dos objetos é mais 

complicada do que parece, uma vez que a régua estaria na mão do historiador e não na do agente 

histórico. Assim, o historiador seria pego na questão absurda e insolúvel da "articulação entre 

o micro e o macro". Porém, Bertrand afirma que essa questão não é exatamente sem solução, a 

não ser que o historiador acredite em uma realidade objetiva, completamente fora da fonte, dos 

níveis de análise. Pelo contrário, o autor encontra na questão uma saída descritiva e feliz, mas 

sempre específica, toda vez que é tratada no nível da experiência dos agentes históricos, ou seja, 

quando o historiador não define previamente os mundos vividos dos atores, mas os deduz das 

práticas que os constituem, dando-lhes relevância para a ação. Não existiriam outras “réguas” 

além daquelas fornecidas pelos atores. 

Bertrand reitera que um tratamento abrangente do mundo vivido dos agentes históricos 

pelos historiadores faz com que não haja motivo para alterar os dados de contexto fora de suas 

fontes. Ele recorre a Jacob Burckhardt, que reprovou a história universal de seu tempo por 

querer dar mais ao ponto de vista do sol do que Ícaro: “para um inseto que vive na grama, uma 

avelã pode parecer muito grande; Eu precisaria vê-la”. Mesmo presa em um vocabulário da 
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história natural que não prosperou nas ciências humanas, essa observação nos lembra que não 

há compromisso possível, no espaço da mesma sequência narrativa, entre a descrição 

abrangente e a explicação onisciente: uma necessariamente termina onde a outra começa. Se a 

História Global é uma astronomia e a História Conectada é uma entomologia, dificilmente se 

pode ver que outra lição pode ser tirada de sua união forçada que é inegável, mas improdutiva, 

segundo a qual a grama fica longe das estrelas. Como essas historiografias instituem sistemas 

de coordenadas diferentes, o produto instável de sua amálgama não pode deixar de se parecer 

com os desenhos em trompe l'oeil, portanto, sua leitura pode ser feita apenas em duas etapas. 

Para o autor, o debate sobre as dimensões micro e macro de objetos e processos 

históricos também cria um risco de restrição muito forte ao horizonte temporal da História 

Global, reduzida a uma história dos processos de internacionalização que, na melhor das 

hipóteses, não podem ultrapassar a barreira de meados do século XVIII. A partir do momento 

em que se constitui na história do mundo como a definimos hoje, a história do planeta tomada 

para reflexão e para escala de ação torna-se necessariamente uma história predominantemente 

contemporânea. A história moderna - rica em primeiras globalizações - apenas documentaria 

os precedentes deficientes, isto é, para operar sob pena de teleologia. 

Bertrand questiona se seria necessário que o global – o espaço cosmográfico em sua 

máxima extensão acadêmica, de acordo com Burckhardt – estivesse presente na consciência 

dos atores históricos cuja palavra o historiador utiliza para que este possa fazer uso analítico na 

interpretação de seu propósito e seu comportamento. Também se pergunta por que não advogar, 

neste domínio e em outros, pelo uso produtivo do anacronismo? 

Tornar o global um universal analítico sem tomar a precaução de não elevá-lo a uma 

dimensão permanente da consciência ou ação social seria condenar a pesquisa realizada a más 

formas de pesquisa genealogia e, dessa forma, impedir a possibilidade de perceber a própria 

diversidade dos modos de vida que tornaram possíveis os contatos entre sociedades distantes61. 

No entanto, existe uma terceira maneira que não percebe contradições entre o caráter 

localizado e o pacote do arquivo e as conexões de longa distância que o apresentam como um 

local de tomada individual ou de distanciamento institucional da palavra. Aqui, a questão não 

é mais a escala da análise, mas o foco da pesquisa. Para essa trajetória da história conectada, 

atenta aos detalhes documentais das situações de contato que constituem a primeira 
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globalização, não existe global como nível autônomo de análise, mas apenas conexões 

estabelecidas e habitadas, pensadas pelos próprios atores. 

Esse programa de pesquisa envolve muito mais do que apenas revisitar, sob novos 

custos teóricos, as primeiras interações comerciais ou diplomáticas entre europeus - expedições 

de expedição e agentes de empresas - e asiáticos (príncipes, comerciantes e advogados do 

Império Mongol ou das cidades-estados do mundo malaio). Envolve um requisito metodológico 

radical: o de uma simetria documental completa, que exige solicitar fontes extra europeias e 

europeias da mesma maneira, isto é, como elementos da história positiva, como proposto pelo 

historiador econômico da Insulíndia Holandesa, Jacobus van Leur, na década de 1940. 

No entanto, nem van Leur conseguiria atingir o objetivo postulado: sem dominar os 

malaios ou os javaneses, Van Leur só podia comentar marginalmente o relato oficial da 

instalação dos holandeses nas Índias, à maneira de uma crítica interna das fontes coloniais.  

O debate sobre a possibilidade de escrever uma história autônoma do sudeste da Ásia – 

uma história liberada das pesadas cadeias de cronologias e causas eurocentrais – ressurgiu 

fortemente no início dos anos 1960. Ainda assim, o projeto de narração conjunta das situações 

de contato ou coexistência entre europeus e asiáticos não prosperaram em um tempo em que a 

leitura antropológica estrutural de fontes extras europeias triunfou nas historiografias. 

Reduzidas a mitos sem fundamento histórico, essas fontes não foram mobilizadas como 

contraponto às contas coloniais. 

Você pode ver: o tema dos olhares cruzados, quase sempre associado abruptamente à 

história conectada, revela rapidamente um beco sem saída. Se os europeus certamente 

incentivaram uma abordagem alternadamente curiosa, inquieta e predatória da Ásia, a Ásia não 

concordou em prestar atenção nela, mas várias décadas após sua chegada às terras das monções. 

Os horizontes cosmográficos europeus e asiáticos não corresponderam. Não mais, pelo 

menos, que seus regimes de historicidade. Cada mundo viveu dentro dos limites de sua própria 

historiografia. Da irredutibilidade das historiografias na presença, da ausência de pontos de 

contato entre seus horizontes de relevância, é tudo isso que é necessário dar contas para escrever 

uma história em partes iguais dos primeiros contatos entre a Europa e a Ásia. A tarefa é, acima 

de tudo, difícil: obriga-nos a nos afastar da ilusão de um mundo comum do encontro e, portanto, 

a inventar novos formatos narrativos, quebrando a homogeneidade da história e restaurando a 

estranheza dos mundos na presença. O autor enfatiza que sua linha de pesquisa não se limita a 

exortar uma leitura crítica das fontes europeias. Saber o que os textos malaios e javaneses dos 

séculos XVI e XVII dizem (ou não dizem) da interação com os europeus certamente tem seu 
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interesse. Mas o objetivo essencial é entender o que eles estão tentando, de ponta a ponta, 

recuperar os partidários e críticos dos debates que os incentivaram, decodificar as linguagens 

descritivas que foram instaladas através deles. Uma vez encontrado o desinteresse dos escribas 

malaio e javanês pelos europeus, seria inútil indignar sua indiferença e reagir, apesar do 

despeito, dizer que é um sinal de sua incapacidade de realismo.  É melhor, em vez disso, 

questionar sobre o conteúdo de sua realidade - e, para esse fim, detalha os tipos de seres, lugares 

e fenômenos que realmente contavam para eles. Se o desafio da simetria prolonga a empresa da 

revisão crítica do grande relato da expansão europeia, o imperativo de uma descrição profunda 

dos universos historiográficos extra europeus que a anima não para. A coleção e a interpretação 

de seu próprio murmúrio são acrescentadas à sua justa medida do silêncio das fontes asiáticas 

na Europa. 

Portanto, agora é melhor compreendido por que a história conectada, longe de constituir 

um simples fluxo de História Global, se coloca mais como uma crítica radical a essa abordagem. 

Como uma parte consistente da produção anglófona no campo da História Global baseia-se 

exclusivamente em fontes de idiomas europeus, em seus declínios dominantes, em que a 

história global participa da história europeia. Apesar de suas proclamações, também não produz 

efeitos de descentralização. Digamos, mais precisamente, que não se propõe invocar a relativa 

estranheza dos mundos na presença, mas sim tecer relações de familiaridade entre eles. A 

História Global raramente é descontinuísta. Antes de uma imersão profunda no universo 

necessariamente desconcertante de textos em línguas vernaculares, ele prefere a aliança com 

dados seriais que apoiam a universalidade – e, por esse motivo, o caráter a-histórico – de 

categorias amplas. 

Bertrand defende que as críticas ao eurocentrismo propostas pela História Global são 

profundamente europeias. Desconstrói os postulados de prioridade ou singularidade absoluta 

do próprio arquivo da modernidade europeia, inscrevendo-os no segmento de uma história das 

ciências e técnicas que lamentavam o mito da Revolução Científica. Entretanto, a crítica 

ensejada pelos postuladores da História Global se baseia apenas nas realizações dessa nova 

história crítica do conhecimento europeu, ou pelo menos usando sua garantia, de que a História 

Global foi capaz de atravessar o muro dos mitos que protegem a força filosófica europeia da 

dúvida relativista. Aparentemente, se a História Global mal compensa nossa visão das primeiras 

modernidades, pelo menos contribui para produzir efeitos saudáveis do estranhamento na 

história europeia. 
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Apesar de suas diferentes estruturas teóricas e documentais, História Global e História 

Conectada compartilham uma crítica ao eurocentrismo como idealismo, isto é, como uma 

versão mitificada do milagre europeu. A História Global tende a fazer essa crítica à maneira de 

uma história comparativa: visa erigir uma imagem das variedades do capitalismo mercantil ou 

do absolutismo. 

Ao contrário, a História Conectada procede da maneira da etnografia histórica das 

situações de contato. Se, desse modo, ele recusa qualquer projeto tipológico, desencorajando 

comparações estruturais termo-a-termo de sistemas sociais e políticos presentes, ele explora, na 

própria revisão de suas interações, os registros da compreensão prática dos atores.  

Por fim Bertrand conclui: a questão da relação entre conexão e comparação. A escolha 

da unidade de lugar para guiar a construção da história - areia reduzida e precária da conexão 

versus culturas e sistemas forçados - transforma profundamente o significado e a eficácia da 

comparação. Para a História Global, a operação comparativa especifica antecipadamente os 

conjuntos cujas propriedades ela atribui, ex post, a seus agentes. Em outras palavras: a História 

Conectada concebe a comparação não como um modelo historiográfico, mas como uma 

dimensão do objeto, isto é, como uma maneira de entender os próprios atores. Essa posição 

teórica, provavelmente, explica em grande parte a predileção da História Conectada pelas 

biografias dos mediadores poliglotas, aqueles em quem as linhas de conhecimento saem de 

mundos distantes, de seu misto “foram misturadas e fertilizadas.”, e da qual os autores mestiços 

das Américas hispânicas - como Domingo Chimalpahin ou Garcilaso de la Vega - oferecem, 

no início do século XVII, seu modelo mais fascinante. 

A História Global e a História Conectada convocavam - infelizmente quase sempre 

implicitamente - a diferentes sociologias. Está na diferença da concepção do indivíduo histórico 

como agente ou ator de comparação, em sua definição como efeito ou como operador em 

primeira pessoa da comensurabilidade dos mundos, onde reside a principal divergência teórica 

e metodológica entre as correntes. A questão da escala ou foco da análise não é a causa, mas a 

consequência dessa divergência. 

1.6 O hibridismo e o anacronismo como parte de um processo de Modernidade 

No livro O pensamento mestiço, Serge Gruzinski62 analisa em suas páginas iniciais a 

experiência de Aby Warburg, um historiador da arte de inícios do século XX. Warburg, 

instigado por um olhar antropológico, encontra uma conexão entre a cultura indígena hopis do 
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Novo México e a civilização do Renascimento. Este mote inspira Gruzinski pois essa conexão 

demonstra uma dimensão de hibridização em ambas as culturas, as ameríndias e as europeias. 

São nestas nesgas de cultura material/artística que conseguimos ter uma ideia dos processos de 

apropriação desses povos do séc. XVI. 

Um dos argumentos do livro de Gruzinski é que o arcaico não corresponderia a uma 

condição aplicável aos casos analisados e que esta prática de apontarmos o conceito de arcaico 

como juízo de valor é por compactuarmos sobremodo com os valores da modernidade. Vários 

traços característicos das sociedades indígenas da América Espanhola do século XVI, as 

sociedades estudadas por Gruzinski, decorrem da Península Ibérica e da Itália do Renascimento 

e não do passado pré-hispânico. Da mesma forma, um famoso especialista em arte do 

Renascimento do começo do século XX, Aby Warburg, observou a similaridade entre obras 

mesoamericanas e obras maneiristas, principalmente no que tange ao Grotesco. É também 

analisando os frisos de um afresco mexicano que Gruzinski desenvolve sua tese sobre 

hibridização cultural, que está intrinsecamente relacionada com o modo de fazer Histórias 

Conectadas. 

Um momento do livro muito relevante para o nosso estudo é o que que aborda sobre a 

cópia indígena. Resultado da demanda de uma clientela indígena ou espanhola, a noção de cópia 

acabou por se mostrar bastante flexível. O autor francês demonstra que a concepção de 

reprodução poderia relacionar-se também com uma liberdade criativa sobre o modelo utilizado. 

Aqui Gruzinski se dedica a um ponto que consideramos crucial para a nossa análise das pinturas 

selecionadas, as mestiçagens da imagem. No ensaio deste historiador tomamos contato com o 

intrigante afresco do séc. XVI na cidade de Puebla, Nova Espanha em que se encontram 

pintados um macaco e uma centaura. O encontro inusitado entre representantes iconográficos 

de duas culturas, à primeira vista, tão distintas quanto a da Nova Espanha e a tradição clássica 

demonstra a coexistência das duas no referido período. 

Ao analisar o afresco, Gruzinski depara-se com um híbrido de culturas distantes no 

tempo e no espaço, que conecta não só duas regiões como conecta também diversas 

temporalidades. Esse processo de análise das conexões que transpõe as fronteiras geográficas, 

que indicam um fluxo de circulação das ideias através das pessoas e que transformou as formas 

de se entender o mundo é o que buscamos a princípio para o nosso estudo. 

Estudar as formas que o hibridismo se manifesta no continente americano é uma maneira 

de encarar as histórias de colonizações do continente americano meramente como uma 

dominação cultural ampla e irrestrita por parte dos europeus. Os povos originários americanos 
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mantinham estratégias de sobrevivência contra a hispanização deliberada, como demonstra 

Gruzinski no caso mexicano. O autor desconsidera as armadilhas da marginalidade que apenas 

reforça o centro, do mesmo modo que foge às ilusões do local, percebido de forma ideal como 

uma fortaleza que podemos encontrar a antiga pureza. 

A questão da pureza nas artes visuais apresenta, na nossa concepção, dois problemas: o 

sincrônico e o diacrônico. Assim como Gruzinski apresenta o hibridismo como apropriação 

visual sincrônica, o trabalho dos professores Nagel & Wood discorre sobre o anacronismo 

renascentista como apropriação visual diacrônica. O trabalho da dupla de professores da 

Universidade de Nova York despertou o nosso interesse por tratar de conceitos como 

anacronismo e substituição nas artes visuais tendo a modernidade como mediador. Julgamos 

crucial essa associação entre a arte e a modernidade para nos furtar de esmiuçar as ideias 

propostas pela dupla de professores de Nova York. 

Os autores asseveram em seu artigo63 a diversidade de pintores do quattrocento 

mesclavam referências históricas e contemporâneas em suas obras. Estes anacronismos 

deliberados, justaposições de estilos historicamente peculiares em uma única imagem e 

reprodução de eventos históricos em ambientes contemporâneos alimentaram o maquinário 

simbólico das pinturas. O choque causado entre o que era visualmente familiar e o que não era 

familiar foi um recurso utilizado pelos artistas da época para demarcarem seus lugares no 

tempo. A discrepância interna gerou, então, toda uma nova camada de significados. 

Nesse ponto Nagel & Woods fazem uma delicada explanação sobre a teoria dos estilos 

históricos.  De acordo com eles, “por trás da ideia de estilo histórico, há uma teoria sobre as 

origens dos artefatos construídos”. Segundo essa teoria, as condições da fabricação de um 

artefato são registradas em seus atributos físicos. Esta teoria da origem do artefato, que também 

é uma teoria da origem da obra de arte, é percebida como performativa. O artefato ou a obra, 

de acordo com essa teoria, era o produto de um ato histórico singular. Quaisquer repetições 

subsequentes daquele ato, por exemplo, cópias da obra, serão alienadas da cena original do 

fazer. 

Como se referem os autores: 

 “Essa teoria das origens entrou em nítido foco especialmente no decorrer do século 
XV. Pela primeira vez, um artista era concebido como um autor, um auctor ou 
fundador, um legítimo ponto de origem para uma pintura ou escultura, ou mesmo para 
uma construção. O autor, de maneira geral todo o contexto de fabricação, deixa traços 
no tecido da obra. Por volta do terceiro quartel do século XV, a imagem do stylus ou 
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pena, o instrumento de escrita que tanto nos tratados retóricos antigos quanto no 
moderno Petrarca passou a simbolizar a forma peculiar e individual, inalienável, de o 
autor se expressar, foi transportada para o discurso contemporâneo sobre a pintura. 
[...] Desde finais do século XV, alguma versão dessa teoria das origens está inscrita 
em toda pintura europeia.”64 

Na visão de Nagel e Woods, o contraponto a uma arte performativa é a substituição. As 

imagens e construções eram percebidas como indícios de tipos associados com origens míticas, 

vagamente percebidas, e categórica ao longo de sequências de indícios. Um indício ou réplica 

efetivamente substituído por outro; tipos de artefatos eram mantidos como cadeias de réplicas 

substituíveis estendendo- se ao longo do tempo e do espaço. Segundo essa concepção da vida 

temporal dos artefatos, que chamaremos de fundamentos da substituição, cópias modernas de 

ícones pintados eram compreendidas como substitutos efetivos para originais perdidos, e novas 

construções eram compreendidas como reinstalações de estruturas anteriores. As circunstâncias 

literais e o momento histórico da execução material de um artefato não eram geralmente 

tomados como elementos de seu significado ou função; eram antes percebidos como acidentais, 

mais do que como elementos constitutivos. Em vez disso, o artefato atuava por meio de seu 

envolvimento com uma cadeia diacrônica de réplicas.  Essa cadeia não podia ser percebida; 

seus elos não diminuíam à medida em que retrocediam no tempo. Em vez disso, a cadeia criava 

um elo imediato, efetivo e uma identidade instantânea para o artefato. 

De acordo com os autores, não basta a pintura ser vista apenas como uma expressão 

virtuosa de estilos históricos. Seus anacronismos entrelaçados não podem ser meramente 

explicados como fantasias de determinado artista. No modo substitucional, o anacronismo não 

era nem uma irregularidade, nem um dispositivo meramente retórico, mas condição estrutural 

dos artefatos. 

Uma vez estabelecido pelos autores o conceito de substituição, chegamos a outro ponto 

de importância para nós nesse trabalho, a forma de diálogos entre os anacronismos e as 

temporalidades no modo substitucional. É pressuposto do modo substitucional da produção de 

artefatos a ideia de estilo. Tendo isso em mente é simples entender que a relatividade do estilo 

apresenta-se como condição prévia para o renascimento da arte antiga, uma vez que apenas 

depois que se pudesse perceber essa arte como um corpus de obras unidas por um estilo comum 

do período, claramente distinto de todas as obras realizadas no período médio, esse corpus 

poderia se tornar a base para o ressurgimento das artes. 
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Nigel e Woods nos indicam que a premissa básica da História da Arte foi, por bastante 

tempo, baseada na ideia de que uma concepção performativa ou relativista do estilo era 

condição prévia para o próprio Renascimento e ademais o mito fundador da desse campo do 

conhecimento histórico, já que foram os próprios artistas do Renascimento, em sua capacidade 

de combinar estilos históricos, os primeiros historiadores da arte. Este ponto é deveras sensível 

para o nosso posicionamento teórico, uma vez que pensar nos princípios básicos da vertente 

histórica que se pretende utilizar é pensar no nosso próprio fazer histórico. 

Explicando-nos: ao escolher trabalharmos com séries de pinturas, poderíamos ter 

abordado de diversas formas essas imagens, seja como ilustração para um dado período ou 

mesmo das pinturas com fim em si. Ao levarmos em consideração a teoria da substituição da 

dupla de professores de Nova York, podemos trabalhar no campo da História da Arte com uma 

liberdade de transitar pelas escalas da história pois, ao analisarmos a presença ou substituição 

de artefatos, personagens e atributos, conseguimos transitar entre o local e o global percebendo 

os hibridismos que essas substituições podem proporcionar. 

Em um artigo sobre uma Renascença Anacrônica, é de bom tom os autores dedicarem 

um tempo à questão do anacronismo. E o fazem, dedicando-se a analisar na literatura como a 

sociedade do renascimento discerne um anacronismo bom, aquele em que reproduz um modelo 

literário antigo e o coloca em funcionamento no presente. Já o anacronismo ruim está associado 

com as falsificações deliberadas do passado.  Esta questão diz respeito ao fato de que todos 

esses tipos de anacronismos, bons e ruins, baseavam-se em um modo comum de pensar sobre 

os artefatos e têm que ser lidados de maneira conjunta. Ao lidarem com obras medievais ou até 

mesmo modernas, espectadores do renascimento encaravam as ditas obras como antigas, não 

por confusão ou ingenuidade. Esses espectadores privilegiados “se concentravam na autoridade 

referencial da obra, sua transmissão de conteúdo de autoridade, mais do que naqueles elementos 

contextuais-reflexivos que anunciam o momento de produção do artefato”65. A premissa de 

ativação do campo do conhecimento da história da arte – de que o estilo é um índice da história 

– desarmou nossos esforços de entender a cultura visual pré-moderna. Esse olhar viciado da 

História da Arte europeia moderna traz inúmeras incongruências epistemológicas ao 

debruçarmo-nos sobre arte não europeia ou arte europeia pré-moderna. Não é difícil, por 

exemplo, ver atribuídos aos artefatos não europeus o status de medieval. Levando em 

consideração de que a o índice de estilos, tal qual a periodização na História, tem para o grande 
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público o valor de progresso, essa caracterização pode ser considerada como juízo de valor 

sobre as obras. 

Eles discorrem sobre a questão das formas de temporalidades vivenciadas pelos agentes 

das artes. Ela pode ser verificada na constatação de que o modelo de tempo linear não era 

exótico à imaginação histórica ocidental antes do período moderno, como muitos cronistas 

medievais atestam. Artefatos diversos configuraram o tempo de formas diferentes. Esses 

artefatos se entremearam ao longo do tempo, unindo diferentes pontos no tecido temporal. 

Através dos artefatos, o passado atuou no presente. Uma das funções da arte no sistema 

substitucional era esgotar a distância temporal. 

Nigel e Wood recorrem a dois livros de Georges Didi-Huberman, Devant le temps 

(2000) e L’image survivante: Histoire de I’art et temps des fantômes (2002), para fundamentar 

seu argumento do modo substitucional na História da Arte. Ao se referir aos livros do filósofo 

francês, os autores ressaltaram que a discussão sobre como a História da Arte convencional não 

desenvolve problemáticas temporais de forma satisfatória. Do primeiro livro destacam a 

discussão acerca dois modos modernos de pensamento anacrônicos sobre as imagens, 

montagem e sintoma.   No segundo livro, o autor francês mobiliza Aby Warburg como uma 

exceção nos cânones da História da Arte no início do século XX ao propor uma história em 

dobras, em que o tempo é alocado em camadas ao invés da tradicional forma linear a qual 

estamos acostumados a ver nos manuais. A dupla de professores de Nova York encontra nesta 

forma de se lidar com as imagens uma provocação a qual se propõe a responder “partindo das 

obras de arte de volta a uma cronologia perdida do fazer artístico”66. 

Como contraponto a Warburg, os autores nos apresentam outro cânone da História da 

arte do início do século XX, Erwin Panofsky. Ao contrário de Warburg, Panofsky atém-se a um 

senso linear de História da Arte, além de não compartilhar o ponto de vista de uma história das 

imagens carregando cargas figurativas persistentes que perfizeram impulsos fundamentais e 

repulsa. Destacamos a ideia do autor alemão de que o Renascimento se destacou da Idade Média 

por ter um “senso de distância intelectual entre o presente e o passado”. Para ele, a cultura do 

Renascimento trazia um equilíbrio à Antiguidade que anulava a confusão de temporal do 

período Medieval. O anacronismo ruim, ao contrário, não era livre, mas uma simples 

incompetência de perceber o estilo histórico em seus próprios termos. 

Os autores encontram um lapso no pensamento de Panofsky. Eles destacam o final de 

seu livro Renascimentos e Renascimentos na Arte Ocidental, momento em que suas 
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considerações se voltam para o chamado Alto Renascimento. Panofsky discorre sobre a arte de 

gosto antigo de finais do século XV como mera reconstrução do passado de modo pernóstico. 

Só a partir de Rafael o projeto de reunir forma e conteúdo clássicos ultrapassaria a literalidade 

dos escritos e geraria arte verdadeira. Mas Panofsky não demonstra o que Rafael fez para fugir 

da lógica do historicismo. Nagel & Woods comparam esse artifício de Panofsky ao que ele veio 

a desenvolver em sua obra A pintura holandesa primitiva (1953). A saber, ele leva suas 

considerações ao confronto, mas logo se recusa a comentar sobre a curiosa arte de Hieronymus 

Bosch (1450-1516). 

No entanto, nos dias atuais a ideia de um tempo artístico em dobras é até mais apelativo 

do que um tempo histórico linear. Os autores chamam a atenção para a semelhança entre o 

tempo da arte, que possui propriedades volúveis como densidades, irrupções, justaposições e 

recuperações, e à própria topologia da memória, que floresce no século 20 como um modelo 

poderoso da compreensão histórica, uma ameaça às certezas da ciência histórica empírica. 

Os autores argumentam que, ao tentar construir uma imagem de um Renascimento 

historicista, sem contradições e com uma racionalidade exacerbada, os teóricos da Modernidade 

no século XX e XXI caem na tentação de descrever a imagem de seu próprio tempo usando o 

verniz da História. E na ânsia de ressaltar a lucidez do Renascimento como o momento fundador 

de sua própria modernidade lúcida ou como o contraste de sua própria modernidade obscura, o 

historiador julga adequado ressaltar a irracionalidade do pensamento medieval. Como exemplo, 

Nagel & Wood criticam o pós-escrito de 1961 de Krautheimer de um artigo seu sobre a 

iconografia da arquitetura medieval, em que o historiador alemão se referiu ao “padrão 

medieval do ‘pensamento duplo’ ou, melhor, do ‘pensamento múltiplo’”, e declarou que as 

múltiplas conotações e imagens “todas ‘vibravam’ simultaneamente na mente do homem 

educado cristão primitivo e medieval”. Já na época do Renascimento, o pensamento múltiplo 

acabou. E em um estalar de dedos as pessoas começaram a ter o cuidado de desenvolver seus 

pensamentos um de cada vez. A Idade Média para Krautheimer era grandemente complicada e 

contraditória em si mesma. Já a Renascença italiana, que permanecia para Krautheimer estava 

isolada “das complexidades da fatura e cronologia, das realidades desordenadas da prática 

renascentista e do... contexto social”. 

Quem realiza o procedimento de forma invertida de acordo com Nagel e Wood é Didi-

Huberman. Ele valoriza a Idade Média em detrimento de uma modernidade exacerbadamente 

racionalista no Renascimento. Ao estabelecer uma função mimética da imagem, o 

Renascimento inseriu uma “tirania do visível”, eliminando uma concepção indiciária da 
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imagem que prevaleceu na Idade Média. Didi-Huberman ressalta nas imagens medievais a 

grande capacidade de associação figurativa que alcança muito mais do que a razão simples. Sua 

linha de análise segue muito mais conceitos freudianos do que procedimentos de iconologia 

como preconizou Panofsky, de acordo com os professores da Universidade de Nova York. 

Nagel & Woods terminam a fricção entre Panofsky e Didi-Huberman conciliando a 

visão desses dois autores no tocante ao Renascimento Italiano. Os autores de Nova York 

afirmam que “o Renascimento Italiano impôs o artifício da distância cognitiva sobre os modelos 

de tempo histórico fluidos e baseados na memória que prevaleceram na Idade Média”67. A única 

diferença é que Panofsky enalteceu a distância cognitiva como um dos triunfos intelectuais 

fundadores da civilização europeia, ao passo que os críticos do final do século XX condenam a 

objetividade histórica do Renascimento e a época clássica como um grande engodo que precisa 

ser esquecido. Contudo, alimentar o debate desta maneira não traz resultados férteis, nem para 

Nagel & Woods e nem para a nossa pesquisa. Os professores advertem que Panofsky tinha 

consciência de que aquela distância cognitiva era um artifício cultural que superou as alterações 

subjetivas da memória. A tensão entre a memória e a cronologia histórica estava contida, para 

Panofsky, no sistema da perspectiva linear desenvolvida pelos pintores do século XV. 

A distorção entre os princípios substitucional e autoral teve como um de suas 

consequências o surgimento da categoria falsificação artística. A falsificação artística foi uma 

inovação histórica do Renascimento. Até o final do século XV, quando o mercado de arte 

começou a vincular valor à autoridade demonstrável, ninguém havia sido acusado de falsificar 

uma obra de arte. Essa condenação da substituição só apareceu quando os dois modos de 

produção descritos por Nagel & Woods entraram em sua dialética. O que é uma falsificação de 

arte senão uma substituição cruelmente desmascarada como mera performance?68 

Os autores defendem que pensar em termos como arcaísmo, primitivismo estético, 

tipologia, falsificação, erro de datação, citação, classicismo ideal é pensar em termos das teorias 

substitucional e performativa, ou seja, as teorias das origens. Em 1500, os dois princípios, 

performativo e substitucional, precisavam um do outro. Bastou que o modo performativo 

surgisse para que os artistas exacerbassem o modo substitucional de forma compensatória. 

Várias tendências arcaizantes na arte renascentista, incluindo o ressurgimento da arte antiga, 

não podem ser unicamente consideradas como exercícios de imitação formal, mas como 

esforços para reafirmar a abordagem substitucional da produção de artefatos. Em obras de arte 
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o princípio substitucional era propositalmente impulsionado, e tinha seu funcionamento 

desvelado. Uma pintura pode fazer isso por uma série de razões: para contrariar as expectativas 

do observador, por exemplo, gerando assim um efeito estético peculiar, ou para se pronunciar 

negativamente com relação à teoria concorrente, performativa, das origens. 

No decorrer dos séculos 15 e 16, quando a imprensa fez as ideias pictóricas circularem 

por toda a Europa, e quando tratados, diálogos públicos e conversações efêmeras criaram uma 

cultura de arte independente, a dialética entre as duas teorias de produção se acelerou, e os 

ciclos de réplica e tréplica se tornaram mais e mais curtos. A autoria artística em si, que surgiu 

no início do século XV como um modo puramente performativo, depois aprendeu a manipular 

a substituição. Já no início do século XVI, pode-se definir autoria artística como a capacidade 

de manipular os dois modos dentro dos limites de um campo estético. 

Esta forma de se analisar obras de arte pode nos ser muito fecunda pois considera a 

agência do autor da obra e de seu conteúdo programático ao mobilizar os artefatos para a sua 

obra. Ao acompanharmos os argumentos dos ilustres professores vimos que tratá-los por cópia 

desenfreada de uma outra época, sem critérios, é uma forma equivocada. Essa argumentação 

ajuda a sustentar o nosso argumento de que as séries analisadas são mais que apropriação da 

iconografia indígena (sincrônico) ou um sintoma Medieval no mundo Hispânico (diacrônico). 

Os motivos macabros são partes de um projeto de Modernidade da Monarquia Católica 

Espanhola. 
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CAPÍTULO 2: Espanha, Sevilha e “Os Jeroglifícos de nuestras 

Postrimerías” 

2.1 O contexto Espanhol  

Quando nos dedicamos ao estudo da Espanha no século XVII, percebemos quão fértil 

estava o solo para o florescimento dos temas da Morte nessa época. Dois termos são bem 

recorrentes na bibliografia para se referir a esse período: “España de los Austrias” e “século de 

ouro da Espanha”. O primeiro epíteto é atribuído à Espanha por ser o momento em que a casa 

dos Habsburgos governava a Espanha. Até o século XV o território da Espanha era conhecido 

como as Espanhas, com reinos diversos. A união desses reinos deu-se pelo casamento de Isabel, 

rainha de Castela e Leão (1451-1504), e do rei Fernando de Aragão (1452-1516), conhecidos 

como os Reis Católicos. A união dessas coroas em 1469 propiciou a “reconquista” dos reinos 

do sul, a qual resultou na expulsão dos mouros e uma ampla política expansionista. As bodas 

de sua filha Joana, a Louca (1479-1555), com Felipe de Habsburgo (1478-1506) consumou a 

aliança com os Habsburgos, personificado na figura de seu filho Carlos I, Carlos V da dinastia 

dos Habsburgos (1500-1558). 

Herdeiro das terras de Áustria, Borgonha, Sardenha, Países Baixos, Castela e Aragão, 

Carlos V atingiu o auge do Império Espanhol que incluía ainda as vastas terras do Novo Mundo 

capitaneadas por seus avós. Foi o rei mais poderoso de sua época na Europa, até 1552, quando 

abdicou de seu título imperial a favor de seu irmão Fernando II (1503-1564). Em 1555 Felipe 

II (1527-1598), herdeiro de CarlosV, cedeu os Países Baixos, as coroas de Castela, Aragão e 

em 1556 à Sicília e à Borgonha. O reinado de Felipe II abrangia os territórios europeus, 

incluindo Portugal, anexado após uma disputa de herança pelo trono e o império ultramarino 

(territórios na África, Ásia e América). Em sua administração tivemos o início da Guerra dos 

Oitenta Anos com os Países Baixos, disputa de cunho territorial e religioso, que findou em 

meados da década de 40 do século XVII, e o episódio conhecido como “A Invencível Armada” 

(1588) em que a Espanha vê o fim de sua hegemonia marítima. Com o fim de seu reinado, finda 

também uma era de prosperidade econômica e militar. 

Seus sucessores no século XVII, Felipe III (1578-1621) e Felipe IV (1605-1665) lidaram 

com um período de declínio do poderio do Império espanhol na Europa. A década de 40 foi 

especialmente difícil para a Espanha, com a revolta da Catalunha e a guerra com a França pela 

disputa deste território; a guerra de Restauração da coroa portuguesa; o fim da guerra dos 80 

anos e a consequente perda do território dos Países Baixos; e a epidemia de peste de 1649. Esses 



 

61 
 

eventos, contrastados com a grandiloquência espanhola sob o governo de Felipe II, reforçam a 

ideia de declínio na historiografia. 

Um indicador que apresenta um forte declínio nesse período foi a Demografia. Os 

estudos de Ojeda Nieto69 sobre este assunto demonstram a partir do tratamento demográfico 

das bulas da Santa Cruzada que houve um decréscimo na população dos reinos de Castela e 

Leão do final do século XVI em relação ao século XVII, principalmente a partir da década de 

40 deste século. Há diversos fatores que justificam a baixa da população e o mais significativo 

deles são as doenças epidêmicas como Tifo, Varíola e especialmente a Peste Bubônica. Estas 

doenças eram particularmente letais porque o crescimento desordenado de cidades no século 

XVI tinha aglomerado muitas dezenas de milhares de pessoas em condições precárias. A 

oscilação da taxa de população neste período chega aos seis milhões de pessoas70. 

Levamos em consideração também o efeito que o declínio econômico teve na 

população. Ele está relacionado com a queda na produção de alimentos, preços mais altos, poder 

aquisitivo mais baixo, importações reduzidas e ampla desnutrição, especialmente após anos de 

colheitas ruins. 

Mesmo sendo citada como uma das responsáveis pela baixa da população, não podemos 

dizer que a emigração para as Américas teve um papel fundamental na queda da população. 

Enquanto a população diminuiu por volta de 6 milhões de pessoas, apenas 8,5% deste valor se 

deve a emigração para as Índias nesse período71. Seríamos mais sensatos em atribuir essa queda 

às epidemias, às guerras que a Espanha travou nesse período e pela expulsão dos mouros.  

Campanhas militares no século XVII tornaram-se cada vez mais onerosas em vidas, 

especialmente durante os anos intermediários, quando houve um amplo combate e destruição 

na Catalunha. Mortes por doenças e desnutrição superam em muito as mortes em combate, e o 

número de vidas perdidas da guerra durante o período mais pesado de combate de 1635 a 1659 

pode ter chegado a um quarto de milhão. Com a expulsão dos mouros no início do século, 

                                                           
69 OJEDA NIETO, José. “La población de España en el siglo XVII: Tratamiento demográfico de la bula de la 
Santa Cruzada”. Revista d’Història Moderna i Contemporània , Barcelona, n. 2, p. 77-103, 2 ago. 2004. 
Disponível em: <https://www.raco.cat/index.php/HMiC/article/view/22058>. Acesso em: 18 out. 2019. 
70 ESCANDÓN, Patrícia. “Esta tierra es la mejor que calienta el sol: LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA A 
AMÉRICA, SIGLOS XVI-XVII”. In: GALEANA, Patricia. Historia comparada de las migraciones en las 
Americas. México: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, 2014. Disponível em: 
https://comisiones.ipgh.org/HISTORIA/assets/historia_comparada_de_las_migraciones_en_las_américas_tomo-
4.pdf. Acesso em: 14 maio 2019. .p.52 
71 Idem. 
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evento chamado de Reconquista pelos espanhóis, a península perdeu aproximadamente 270.000 

pessoas72. 

Em relação ao declínio econômico do século XVII, Jaime Vicens Vives, uma referência 

nos estudos da História Econômica da Espanha, sugeriu sete causas principais: 1) aumento 

contínuo do tamanho dos domínios da posse da aristocracia e da igreja Católica, que tinham o 

efeito de retirar a terra do uso e de reduzir a produção; 2) aumento da perturbação social e 

vagabundagem; 3) desmatamento; 4) superabundância de clérigos; 5) a orientação de status da 

sociedade; 6) as atitudes religiosas negativas e orientadas para a caridade em relação à pobreza, 

que impediam o pensamento sério de reforma e novos empreendimentos; e o mais importante 

de tudo, 7) a política governamental, que mantinha impostos proibitivos em Castela, produzia 

ondas caprichosas de inflação e deflação alternadas que levavam ao caos monetário, sobre 

regulavam alguns aspectos da economia e eram incompetentes no planejamento e na execução. 

O aspecto doméstico mais sério do declínio econômico do século XVII estava na área 

mais fundamental – a produção de alimentos. A agricultura declinou de forma bastante 

constante, com breves momentos de recuperação devido principalmente a uma melhora no 

clima, até chegar ao seu ponto mais baixo na década de 1680. O principal fator foi 

provavelmente o enorme peso da taxação sobre a agricultura camponesa em Castela73. Em 

algumas regiões, o camponês pagava cinco ou seis tipos diferentes de impostos - um dízimo 

para a igreja Católica que em certos distritos equivalia a um quinto a mais de um décimo de sua 

produção, dívidas senhoriais a seu senhor, aluguel ao senhorio que detinha imediatamente a 

jurisdição econômica, impostos à coroa e, em muitos casos, juros e pagamentos de empréstimos 

de curto prazo sem os quais ele não conseguiria produzir.  Em algumas regiões de Castela, estas 

representavam mais da metade de uma renda que, na melhor das hipóteses, era apenas marginal 

e, portanto, tornava impossível manter uma família na terra. A pressão dos interesses pastoris 

estava diminuindo, pois as exportações de lã também estavam declinando em um mercado 

internacional mais competitivo, e as restrições de preço de mercado ao produtor de alimentos 

podiam ser evitadas, mas em geral os preços não-regionais aumentaram mais rapidamente do 

que o fizeram aqueles para comida produzida, prendendo o campesinato em uma tesoura de 

preço. Enquanto isso, os aluguéis de terras aumentaram com a inflação geral do período. Não 

                                                           
72 ORTIZ, Antonio Dominguez; VINCENT, Bernard. Historia de los moriscos: Vida y tragedia de una minoría. 
Madrid: Alianza Editorial, 1993. P.200 
73 UCENDO, José Ignacio e GARCÍA, Ramón Lanza. “Impuestos municipales, precios y salarios reales en la 
Castilla del siglo XVII: el caso de Madrid”. IN: Hispania, 2013, vol. LXXIII, nº. 243, enero-abril, pp. 161-192. 
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havia como fugir da tributação e das dívidas, e até o clima piorou durante a segunda metade do 

século. O resultado foi um despovoamento rural drástico em grandes áreas. 

Outros setores importantes que sofreram queda neste período foram o de produção de 

ferro basco e o de construção naval ao longo das costas setentrionais. Depois que o volume 

geral de embarques e comércio começou a reduzir na década de 1620, a demanda por novas 

embarcações diminuiu consequentemente, mas até os barcos comprados e fretados estavam 

cada vez mais propícios a serem estrangeiros, pela tecnologia superior. O custo das lojas navais 

era desproporcionalmente alto na península há muito tempo. Isso, além do fracasso em melhorar 

as técnicas ou o design, deixou a indústria de construção naval do norte da Espanha defasada 

durante todo o século. Do mesmo modo, a produção de ferro basco caiu vertiginosamente e foi 

incapaz de abastecer o mercado interno ou sustentar as necessidades dos militares espanhóis. 

O declínio na produção de alimentos e têxteis foi atingido por um aumento 

correspondente das importações do exterior74. A Espanha era em grande parte dependente do 

norte da Europa para as lojas navais, e dependia cada vez mais dos países daquela região e da 

França para têxteis, ferragens, papel e cereais suficientes para tentar compensar os déficits 

alimentares. Essa necessidade crescente, juntamente com os fracassos militares da segunda 

metade do reinado de Felipe IV, levou a uma série de tratados comerciais entre 1648 e 1667 

com a Holanda, França e Inglaterra, concedendo a esses reinos vantagens comerciais e taxas 

tarifárias comparativamente baixas para a Espanha. As exportações espanholas diminuíram de 

forma constante. A lã continuou a ser a exportação básica e a lã espanhola continuou a ser de 

qualidade comparativamente alta. No entanto, o tamanho dos rebanhos da principal associação 

de criadores de ovelha de Castela, a Mesta, havia diminuído desde o final do século XVI, como 

resultado da erosão do solo, falta de crédito, altos impostos de exportação e pressão legal contra 

a associação, que estava reduzindo seus privilégios de pastoreio. O volume de exportação de lã 

permaneceu relativamente alto durante a primeira metade do século XVII, mas depois caiu 

consideravelmente. As outras exportações básicas - vinho, azeite, ferro basco e cochonilha 

americana - também declinaram como resultado da depressão da agricultura e da manufatura 

doméstica e da queda no comércio americano. No geral, no entanto, o saldo do comércio 

exterior espanhol durante a segunda metade do século foi extremamente desfavorável, e foi 

sustentado apenas pela reexportação de ouro americano. No entanto, o declínio na produção de 
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Historia Moderna, N.º 17, 15-42, 2008 



 

64 
 

ouro reduziu as possibilidades de importar o suficiente para compensar o fracasso da produção 

interna e resultou em pobreza e fome para grande parte da sociedade espanhola. 

Não podemos nos esquecer do outro epiteto utilizado para se referir ao século XVII, “o 

século de ouro espanhol”, termo utilizado pela primeira vez em 1754 pelo erudito Luis Jose 

Velasquez y Velasco e cristalizado pelo hispanista estadunidense George Ticknor na sua obra 

sobre a história da literatura espanhola, no século XIX, History of Spanish Literature (1849). 

Este período compreende desde a publicação da Gramatica castellana de Antonio Nebrija 

(1441-1522) em 1492 até a morte do escritor Pedro Calderón de la Barca (1600-1681). É o 

período que coincide com o governo dos Habsburgos na Espanha, como vimos. É no século de 

ouro que a Espanha se depara com um grande florescimento da Literatura, Filosofia, 

Arquitetura, Música e das Artes Visuais. É nesse contexto rico para as Artes que acontece a 

Reforma da Capela de São Jorge do Hospital de Caridade de Sevilha. 

 

2.2 Sevilha e suas vocações 

Nessa época, Sevilha adquire posição de destaque no Império espanhol. Sevilha é neste 

momento uma das cidades mais importantes da Andaluzia, aproveitando-se do deslocamento 

da economia do norte para o Sul75. É um período que a cidade é conhecida como “nova Roma”, 

devido ao seu caráter cosmopolita e ao mesmo tempo como uma forma de apagar o seu passado 

muçulmano76. Vassala de Castela, a Andaluzia sofre uma grande baixa populacional com a 

expulsão dos mouros. 

A cidade de Sevilha conta com uma localização geograficamente estratégica: está 

localizada em uma planície aluvial. Essa característica garante um terreno propício para a 

agricultura pois, além de férteis, os terrenos também são bem planos. Essa planicidade também 

garante uma boa navegabilidade ao rio Guadalquivir. A cidade também se encontra no ponto 

extremo de subida da maré do rio Guadalquivir, como todos os grandes portos do mundo até 

então. Essa localização desse rio tornava o transporte aquático muito mais vantajoso 

economicamente do que o transporte terrestre da época. A cidade ainda apresenta a vantagem 

da segurança em relação a outra cidade portuária importante da região, Cádiz. 

                                                           
75 CHAUNU, Pierre. Sevilha e a America: nos seculos XVI e XVII. Coautoria de Huguette Chaunu. São Paulo ; 
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76 CAÑAL, Vicente Lleo. Nueva Roma: Mitología y humanismo en el Renacimiento sevillano. Publicaciones de 
la Diputácion Provincial de Sevilla, Sevilha. 1979. 



 

65 
 

A rivalidade entre Sevilha e Cádiz como porto de maior destaque econômico da região 

não é novidade neste período. Enquanto Cádiz é uma cidade costeira, Sevilha encontra-se a 90 

km de distância do Atlântico, tal qual Nantes, Ruen ou Londres. Ao contrário dos rios destas 

cidades, o Guadalquivir termina em um estuário e não em um delta, o que faz com que ele seja 

mais sensível às marés do que os rios das cidades citadas. 

Sevilha, capital da Andaluzia desde meados do século XIII, é um forte mercado 

a gr í co l a , praça cambista ligada ao mundo mediterrâneo e centro industrial de primeira 

ordem. Uma tradição que, na verdade, tende a aumentar a sua importância e faz da Sevilha dos 

últimos decênios do século XV um centro muito importante. Essa posição explica também a 

antiguidade das comunicações marítimas de Sevilha com a Catalunha, com o Mediterrâneo, a 

Itália, as suas técnicas e promessas. 

As ligações comerciais entre a Catalunha c Sevilha antecedem à Reconquista. A 

Reconquista, no entanto, fomentou consideravelmente essas ligações. Assinalou sobretudo o 

ponto de partida da instalação das colônias mediterrâneas, cujo papel será crucial na formação 

cm Sevilha dc uma importante praça cambista em conectada com o resto das redes cambistas 

mediterrâneas e extramediterrâneas. No fim do século XV, depois de dois séculos e meio de 

arrojada formação Sevilha aparece como vigorosa capital do Sul em franco desenvolvimento. 

A América vai mudar o seu destino, atravancar o seu futuro como capital regional e 

direcioná-la para um destino marítimo e comercial. A sua vitória sobre o mar deve-se às suas 

posições terrestres. Essa posição facilita as comunicações com a rica planície agrícola que ela 

comanda. Permite, especialmente, a utilização de pesadas carroças, puxadas por dois pares de 

bois, cuja eficiência ultrapassa as mulas a quem se tem de recorrer quando o relevo se opõe aos 

carretos. 

Durante muito tempo, Sevilha recebeu por mar, do alto da bacia do Guadalquivir, o seu 

abastecimento de madeira. Vindo o resto da Galiza, sobretudo, a bordo das naves de Biscaia 

que vêm em busca de fortuna na Carrera de las Índias. Uma das vantagens mais preponderantes 

da posição de Sevilha reside nas facilidades do seu abastecimento de produtos agrícolas. Sevilha 

não se ocupa de prover apenas frutos suculentos, cujo consumo é necessário para homens que 

passarão longos meses no mar e que viviam à beira do escorbuto, como também a base essencial 

do abastecimento dos navios (que necessitam de abastecimento para a tripulação — 

abastecimento em víveres para as equipagens, abastecimento complementar para as pequenas 

colônias europeias das Índias) reside na trilogia trigo, vino y aceyte — trigo, vinho e azeite. No 

interior desta trilogia, as relações não são constantes, já que os dois últimos termos aumentarão 
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em detrimento do primeiro, sinal dc enriquecimento, por certo, consequência da América, mas 

em última análise, evolução perigosa: contribuirá para a eliminação de Sevilha em benefício dc 

Cádiz, desequilibrando o seu abastecimento local de trigo e derivados. A criação de gado é 

suficiente para que o abastecimento de carne não provoque mais dificuldades. Esse panorama 

deu-se até fins do século XVI, salvo quando a má colheita, que não foi exclusividade de Sevilha, 

obriga a importações maciças de víveres até ao dia em que o desequilíbrio do abastecimento 

tender a fazer-se endêmico. 

Sevilha está rodeada de moinhos que produzem as quantidades de farinha suficiente 

para os seus cem mil habitantes, para a grande população ondulante dos seus navios e também 

para as necessidades das Índias. Para a fabricação do pão necessário à alimentação desses 

homens, para as necessidades de biscoitos das frotas, a produção dos padeiros locais não é 

suficiente, mas todas as localidades a 70, 80 km de Sevilha, em direção ao sul e ao sudoeste na 

sua maioria,contribuem para suprir esse déficit. O abastecimento das fornalhas dessa importante 

indústria é garantida mais por feixes de lenha do que propriamente por madeira. Trigo, vinho, 

azeite. . . essas três riquezas, às quais se vêm juntar a madeira e o gado, dão às Índias um 

movimento incomparável de prosperidade agrícola. 

Além desses elementos de base da atividade portuária, Sevilha parece ter-se concentrado 

predominabntemente em um número limitado de atividades industriais, na medida em que o 

porto as solicita até o limite e quase além das suas possibilidades. Indústrias estratégicas como 

a artilharia, as armas e a pólvora. Indústrias, na verdade, desvinculadas, pelo menos até o fim 

do século XVI, das indústrias análogas de Biscaia, de Guipúscoa, durante muito tempo grandes 

fornecedoras, ao lado de Flandres e dos países do Norte, dos comboios do Guadalquivir. 

Indústrias desvinculadas das enormes necessidades, jamais satisfeitas, de Sevilha e das Índias. 

Fábricas de artilharia, construções navais e as indústrias delas dependentes, de 

importância secundária se comparadas aos estaleiros de Biscaia, dc Galiza c mais tarde, no 

século XVII, dc Havana, os estaleiros de Triana e outras do rio Guadalquivir são estaleiros de 

acabamento, especializados, além disso, em embarcações de pequeno calado. 

Constróem barcos, gabarras, chalupas, dc 35 a 140 tonéis e não são suficientes para 

alimentar as enormes necessidades da pesca local mas sobretudo dos comboios, para os mil e 

um serviços do Rio, e até da Carrera. Mas, para a construção das robustas naves destinadas a 

atravessar o oceano, os estaleiros de Sevilha assim, como os da Andaluzia, ficaram logo com 

má fama pois há a falta de madeira de lei. 
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O pinho indígena não era recomendado para a construção dos cascos. Era difícil 

encontrar carvalho. O pinho, em compensação podia ser utilizado em boas condições, por vezes 

, para a mastreação e sobretudo para os trabalhos de acabamento em navios vindos de estaleiros 

de Biscaia, por vezes mesmo europeus e, depois, cada vez mais do Ultramar. 

Porém  no século XVII as coisas começam a mudar.  Em todos esses estaleiros faltam 

produtos de construção naval, falta mão-de-obra especializada. Desde o século XVII, os 

viajantes começam a se queixar de que em Sevilha os navios e galeões deixam de ser reparados 

de cada vez que chega um comboio, como deveriam ser. Dificuldades, negligências que são 

levadas à conta da mediocridade andaluza e mais particularmcnte sevilhana, no domínio da 

construção naval, mas que refletem, também, as insuficiências em alguns pontos essenciais de 

um dos maiores portos do século XVI. 

Um dos problemas mais difíceis para Sevilha, em virtude da sua posição no fundo do 

Guadalquivir, de difícil acesso, é o da coordenação das chegadas da Europa com as partidas 

para a América. Ao mesmo tempo que a sua localização é o seu ponto forte pelo acesso aos 

principais generos alimentícios da planície andaluza, as embarcações sofrem a medida que se 

embrenham pelo interior para alcançar Sevilha. 

Sevilha, sob esse ângulo, apresenta muitas desvantagens. O Guadalquivir é um acesso, 

no máximo, regular e, ao que tudo aponta, foi-se degradando. Na segunda metade do século 

XVII, seu porto estende-se pelo Guadalquivir até muito longe para jusante, a tal ponto que 

acaba por englobar todo o curso do rio. As frotas, no cotidiano da Carrera, fazem-se e desfazem-

se quase por todo o curso do Guadalquivir e, no século XVII, cada vez mais longe do estuário, 

nos pequenos portos na baía de Cádiz. O rio inteiro é essencial para o tráfico, os múltiplos 

portos do Guadalquivir. Desde as suas origens, o porto de Sevilha conta com o auxílio de seu 

anteporto, San Lúcar de Barrameda. San Lúcar, que antigamente era um pequeno porto de pesca 

e posteriormente tornou-se escala inevitável, por conta da barra, totalmente absorvido pelo 

complexo e também o seu subúrbio Bonanza, 3 km acima, ganhando preferência por ser melhor 

localizado — San Lúcar já é mar — e pelo eremitério querido à devoção dos marinheiros, nos 

grandes impulsos de fé que suscitam as partidas e as chegadas das frotas. 

Os navios descem de um desses pontos do rio até Bonanza e San Lúcar, de onde sairão, 

após alguns dias de espera ansiosa de vento e de maré favorável, para atravessar finalmcnte a 

barra na verdadeira partida. No regresso é a mesma coisa, Sevilha é inseparável da vida e dos 

problemas do rio. 
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A navegação no Guadalquivir evoluiu. Modificaram-se vários fatores, criando para os 

contemporâneos o sentimento dc uma degradação. Esse sentimento se coaduna com as 

articulações mais importantes da longa conjuntura. É difícil negar todo o valor aos testemunhos 

condizentes ao dos contemporâneos sobre o assoreamento do leito do rio, as grandes 

dificuldades experimentadas pelos navios de média tonelagem em transpor a barra de San 

Lúcar, e subir até Sevilha, o número elevado dos encalhes... Essas queixas registradas desde a 

segunda metade do século XVI tornam-se cada vez mais frequentes à medida que avançamos 

para o século XVII. A principal dificuldade com que sc choca a navegação entre o estuário e 

Sevilha reside na travessia da barra, a alguns quilômetros de San Lúcar. Está no âmago das 

preocupações dos marinheiros c dos funcionários da Casa de la Contratación. 

A travessia da barra apresenta sempre perigos e levanta sempre, tanto na Ida como na 

Volta, grandes problemas. É essencial para transpor o estreito canal esperar que se forme um 

conjunto de circunstâncias felizes, marés, correntes, altura da água e ventos. A partir da década 

dc 1620 a saída do Guadalquivir esteve interditada três meses por ano, dc junho a agosto, pelas 

dificuldades da barra. Para os 80 km tão temidos do Guadalquivir, estão também a disposição 

galeras e barcos. Galeras e a quantidade de pequenas embarcações que se vêem cada vez mais 

no século XVII fazem parte da paisagem. Esse papel, bem anterior à Carrera de las Índias, e 

que provaria o quanto Sevilha atua como a interseção do Mediterrâneo com o Atlântico no 

decorrer do século XVI. 

Os pesados galeões do Rei são puxados pelas frágeis galeras do Mediterrâneo para que 

possam transpor os canais mais difíceis do Rio. Eles transportam, no regresso, tesouros c 

mercadorias preciosas dos galeões descarregados, até Sevilha. Foram as galeras que permitiram 

a Sevilha superar o desafio a que está submetida pela evolução geral do navio de grande porte. 

As barcas são o segundo transporte auxiliar cada vez mais indispensável no 

Guadalquivir. No momento dos preparativos da frota percebe-se sobre o Guadalquivir um 

vaivém de pequenas embarcações de diversas categorias, carregadas de víveres, de munições e 

mercadorias entre Sevilha e a quantidade de navios desordenados no rio à jusante de Sevilha. 

Se começa a chover as escassas barcas com cobertura são muito disputadas, as únicas que 

podem transportar sem risco de umidade a roupas e outros víveres. Porém se há tempestade as 

barcas despedaçam-se rio abaixo, o que faz com que a movimentação no rio cesse. Mas ao 

primeiro sinal de tempo firme, a atividade recomeça freneticamente. As funções das barcas 

ultrapassam as de carga e descarga graças às necessidades do rio e dos navios ao longo da 

subida e da descida entre Sevilha e o estuário. 
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A função desses barcos é tão importante que a profissão de mestre foi rigorosamente 

regulamentada. Esses cuidados se explicam, provavelmente, não só por razões técnicas, mas 

também fiscais. As barcas oferecem possibilidades de rentosos contrabandos. Daí haver 

necessidade de as vigiar. No entanto essa situação multiplicou os papéis das barcas. Barcas dos 

registros do importante correio das Índias, com os seus comissários a bordo; Barcas dos 

alfandegários e dos oficiais da Contratación incumbidas  de vigiar os navios, de prevenir o 

contrabando e o roubo. 

Além das relações comuns entre as duas cidades, Sevilha e San Lucar de Barrameda, é 

imprescindível levar em conta a dispersão das frotas de partida para a América por várias 

dezenas de quilómetros durante aproximadamente cinco a seis meses por ano. Essa dispersão 

exige uma constante movimentação de homens, que a barca de passageiros, melhor do que 

qualquer outro instrumento, é capaz de assumir. 

Quase todos os dias uma barca para transporte de passageiros parte de Sevilha para San 

Lucar, enquanto chega outra, vinda do sentido contrário. Este alto fluxo no rio produziu 

diversos acidentes, que são tratados como riscos inerentes à Carrera das Índias. A expectativa 

de vida dos homens do mar era vista como perniciosa pelos seus contemporâneos, que 

experimentavam uma vida mais efêmera do que nós vivenciamos em nossos dias. 

A estatística das perdas é o melhor teste dos perigos do rio77. Nesse quesito, Cádiz leva 

a melhor em relação ao baixo Guadalquivir. A despeito do forte argumento a favor de Sevilha, 

o que manteve sua posição de principal porto durante o século XVI e começo do século XVII, 

de que Sevilha era mais segura, a degradação do rio e as perdas em decorrência disso faz com 

que Sevilha chegue ao começo do século XVIII preterida por Cádiz. 

Mas não devemos nos apressar em enaltecer a vitória de Cádiz, e ainda menos em 

justificá-la antes do tempo. Ela não ocorre antes de 1680, no plano técnico, como base principal 

da carga e da descarga dos comboios, e antes de 1717, no plano administrativo, data da 

transferência, de Sevilha para Cádiz, do cérebro da Casa de la Contratación. Por outro lado, trata-

se menos de uma eliminação do que de um deslocamento do centro de gravidade. Sevilha 

continua a não estar ausente do Monopólio, no fim do século XVI e no século XVII, como 

Cádiz não estava alienada do comércio anteriormente, sob o reinado de Sevilha. 

Menos ainda se deveria atribuir a sobrevivência de Sevilha à testa do Monopólio 

unicamente à força da inércia ou da inépcia da administração espanhola, como algumas vezes 

houve tendência para fazer. Antes de serem concorrentes, Sevilha e Cádiz são portos 

                                                           
77 CHAUNU, Op. cit p.39 
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complementares, com funções próprias bem definidas, dependendo, portanto, a sua sorte 

principalmente do equilíbrio interno, das atividades que elas comandam, no seio do Monopólio. 

O argumento que Sevilha sempre fez valer contra Cádiz é o da segurança. Há nessa 

maneira de ver as coisas, uma parte de verdade. Cádiz vem de longe à frente, na hierarquia das 

áreas perigosas. Se considerarmos globalmente, como é razoável, Cádiz e Rota, apresenta 8,5% 

dc navios perdidos e 20,7% da tonelagem, contra um pouco menos dc 7% e um pouco mais de 

8% atribuíveis ao complexo do Baixo Guadalquivir. 

A censura de vulnerabilidade que Sevilha faz a Cádiz é tanto mais merecida quanto, ao 

contrário do baixo Guadalquivir, o movimento de Cádiz é mais reduzido do que o de San Lúcar. 

O volume muito superior das perdas de Cádiz é, portanto, mais pesado, pois apresenta um 

movimento global inferior ao do Guadalquivir. É raro não sc recuperar, nos acidentes do Gua-

dalquivir, toda, ou parte, da carga — sempre praticamente um pouco mais do que se quer dizer. 

As perdas sofridas em Cádiz são irremediáveis. Essas perdas, na sua maioria, não são 

imputáveis ao mar, ao contrário do que acontece com o Rio, mas à guerra. 

Pela sua própria dificuldade de acesso o complexo sevilhano tem, contra o inimigo, a 

segurança de uma total proteção. A situação de Cádiz é radicalmente distinta. Basta evocar as 

duas memoráveis catástrofes de 1587 e 1596, os períodos de aflição e os prejuízos que sc 

seguiram, espccialmente em 1625, apesar dos esforços que se fizeram para tentar melhorar a 

sua segurança: a destruição completa, o incêndio de frotas inteiras, a ocupação do porto — os 

dois raides ingleses são responsáveis pelo grande volume de destruições provocadas pelo 

inimigo em Cádiz. São, sobretudo responsáveis por um clima de particular insegurança, cujo 

abalo se há de fazer sentir durante anos, e do qual Sevilha vai saber tirar proveito em seu favor, 

contra Cádiz. 

Apesar das suas qualidades, o porto de Cádiz não pode oferecer contra as intempéries 

urna proteção comparável à do Guadalquivir. São contabilizados numerosos acidentes. Seria o 

bastante para compensar as perdas de tempo da navegação no Guadalquivir? Sevilha pensa que 

sim, Cádiz não. 

Cádiz, como todos os portos da antiga navegação à vela, é tributária do vento. Não é 

raro que, à interminável espera na salda do estuário, se acrescente outra interminável espera, na 

saída da baía de Cádiz. Finalmente, com exceção dos meses de maio, junho, julho e agosto, nos 

quais o tempo (sob o regime do máximo dos Açores)  mais ou menos seguro, todos os outros 

meses estão expostos a possibilidades de enormes contratempos. Tudo isso vai constituir uma 

desvantagem comparável à do atravessamento da barra e dos fundos baixos do Guadalquivir. 
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Num porto em que, durante bastante tempo, a infraestrutura parece ter sido primordial, 

o ponto fraco reside na falta de espaço que a sua situação insular explica. Cádiz — e é nessa 

via que se vai organizar, na segunda metade do século XVII e nos princípios do século XVIII, 

o revezamento — será capaz de organizar, em toda a volta da sua baía, um complexo reduzido 

cujas bases existiam mesmo antes da criação da Correra. E, no entanto, nem sempre são fáceis 

as condições de utilização dessas bases para os navios de grande porte. 

A baía está sulcada de galeras. Entre Cádiz e os seus anexos e da baía ao estuário, tal 

como entre Sevilha e San Lúcar — talvez menos vezes — recorre-se, em caso de urgência e de 

calma, à ajuda das galeras, para facilitar e ativar as manobras. A exiguidade da baia quase não 

permite bordejar, no caso de vento contrário. A tração por meio de galeras é, nesse caso, 

particularmente preciosa. Suscitou, no entanto, reservas: por muito querer forçar os ventos, 

corre-se o risco de sofrer perdas. Na baía, como em outros lugares, os pontos de equilíbrio entre 

rapidez e segurança não são fáceis de encontrar, ficarão no entanto as galeras como auxiliares 

indispensáveis da defesa de Cádiz e dos seus anexos, partieularmente vulneráveis ao inimigo. 

Parece que o comércio americano de Cádiz, se fizermos um esforço para segui-lo através 

das listas de mestres c armadores, se concentrou particularmente em limitado número de mãos. 

Se um dia se conseguisse estabelecer de maneira mais firme essa maior concentração do 

negócio e do armamento gaditano, ter- se-ia talvez uma das chaves da vitória final de Cádiz. 

Se procurarmos retraçar a curva da relação de forças Cádiz-Sevilha, no interior do 

Monopólio, não fundada exclusivamente em textos legislativos, teremos a impressão de que, 

no decorrer dos primeiros decênios do século XVI, a parte de Sevilha foi-se reforçando. Em 

compensação, Sevilha cedia a Cádiz uma parte do tráfico que detinha com o Magrebe ou as 

costas da Europa. Com efeito, por várias vezes teve-se a idéia de uma partilha com Cádiz. 

Sevilha não interdita à sua vizinha certo número de transações com o Novo Mundo, com a 

condição de que sc trate de tráficos marginais de pouco interesse e de que tenha sobre eles poder 

de controle eficaz. Uma ordem de 1519 (uma das que entram na preocupação de desenlear as 

definições geográficas do Monopólio que culmina na famosa ordem de 1529) autorizava a carga 

e descarga em Cádiz, desde que o tráfico nada tivesse a ver com os metais preciosos. Texto 

restritivo que a Casa de la Contratación aplicará num sentido ainda mais restritivo. No entanto, a 

partir de 1530, com a entrada em cena do Peru, logo após a do México, e o crescimento 

constante do volume de trocas vão acarretar quase irresistivelmente certo desdobramento do 

tráfico no interior do quadro geográfico do Monopólio andaluz. 
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Para levar a Casa a aceitar mais facilmente uma extensão inevitável de alguns dos 

privilégios que Sevilha tinha tentado reservar para si nos primeiros anos do século XVI, 

instaurou-se o sistema dc estada de quatro meses em Cádiz de um dos juízes da Casa de la 

Contratación. Sevilha obtinha, assim, a certeza de controlar o conjunto do complexo, e de ficar 

com poder sobre o que aparentemente devia ceder. 

De fato, sob pressão das Índias insuficientemente abastecidas, Sevilha é obrigada a 

abandonar a Cádiz, no interior do Monopólio, as funções marginais que não pode satisfazer. O 

Juiz da Casa, enfraquecido, será substituído em Cádiz, em 1535, por um funcionário permanente 

cuja existência lhe tira a tentação de recusar a Cádiz o mínimo de participação que o interesse 

superior do tráfico exige. A expansão traz, pois, um relaxamento das posições defensivas de 

Sevilha e das interpretações menos restritivas do Monopólio. 1535 marca a data de uma vitória 

sensível de Cádiz no interior do Monopólio. 

Mas que não haja ilusão com essa oportunidade. Nem por isso se deixa de usar a regra 

do retorno a Sevilha, uma vez que os recém-ehegados a Cádiz são sempre considerados como 

suspeitos e severamente controlados por Sevilha. 

Mas a recessão intercíclica da década de 1550 traz consigo, como é lógico, uma fase de 

tensão, pois Sevilha tenta voltar atrás sobre as concessões que a euforia de uma rápida expansão 

lhe tinha feito conceder. Por volta de 1558, os sinais antecipados de um retorno conjuntural 

obrigam Sevilha a abrandar a sua pressão. 

Em 1561, pela primeira vez, o Livro de Registros da Casa de la Contratación distingue 

uma categoria gaditana. Essa inclusão é uma confissão: Sevilha renunciou à pretensão de afastar 

Cádiz. A longa fase de expansão que começa por volta dos anos 60 e o modus vivendi de 1561 

vão trazer uma diminuição das tensões, durante mais dc 20 anos, nas relações entre Sevilha e 

Cádiz. 

Os ataques de 1587 e de 1596, ao enfraquecerem a posição de Cádiz, prolongam durante 

algum tempo essa atmosfera de calma relativa. No século XVII, com o desmoronamento da 

conjuntura longa, as profundas modificações das condições de navegação no Guadalquivir, a 

situação ficará cada vez mais tensa, até a substituição de Sevilha por Cádiz à revelia do 

Monopólio em 1680. 

É possível que a longa recusa de Sevilha em dar lugar a Cádiz tenha contribuído para 

precipitar o ritmo de uma decadência não permitindo ao sistema lutar com as suas melhores 

possibilidades. 
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A mesma vocação portuária que permitiu um momento de prosperidade no século XVI 

também foi responsável por um dos mais letais golpes que a cidade de Sevilla recebeu em sua 

História. Embora os episódios de Peste já assolassem a cidade de tempos em tempos desde o 

século XIV, é no episódio de 1649 que ela toma a sua maior proporção78. 

A praga de 1649 em Sevilha faz parte da epidemia de Peste Bubônica que se iniciou em 

alguns portos da Andaluzia, atacou fortemente Valência em junho de 1647 e, posteriormente, 

se espalhou por todo o resto da Andaluzia, Aragão e Murcia. 

 A primavera de 1649 havia sido muito chuvosa em Sevilha, inundando bairros inteiros 

da cidade, em particular a Alameda de Hércules, um importante jardim público que desde o 

século XVI já gozava de muita popularidade. Essas inundações ajudaram a difundir a bactéria 

da peste pela cidade, o que ajudou na proporção que a Peste tomou na cidade. Além disso, as 

grandes avenidas do Guadalquivir tinham dificultado o abastecimento da cidade, o que produziu 

um aumento acentuado nos preços dos alimentos e que levando boa parte da população a um 

estado famélico. 

Esse surto da Peste Bubônica foi a maior crise epidêmica que a cidade de Sevilha sofreu 

em toda a sua história moderna. Milhares de pessoas perdiam suas vidas todos os dias e, embora 

o contágio tenha afetado toda a cidade, atingiu sua máxima virulência nos bairros mais pobres 

e superlotados, como Triana. É narrado que na esplanada que se abriu entre a muralha e o 

Hospital de la Sangre (atualmente a sede do Parlamento da Andaluzia) uma multidão esperava 

por um leito.79 

2.3 A Academia Sevilhana de Pintura 

Neste cenário, contrasta o surgimento da Academia Sevilhana de Arte da Pintura, em 1 

de janeiro 1660. Seus primeiros estatutos foram aprovados no décimo primeiro dia do mesmo 

mês, data reconhecida como a da sua fundação. O que sabemos da Academia está 

essencialmente contido no manuscrito que preserva a Academia Real de Belas Artes de Santa 

Isabel da Hungria em Sevilha, cuja edição fac-símile foi feita em 1982 por Don Antonio Band 

e Vargas. De fato, a escola das três artes nobres de Sevilha foi criada como restauração da 

                                                           
78 CÉSAR, CERVERA. “La Gran Peste que devastó la ciudad de Sevilla, la Nueva York del siglo XVII”. ABC 
Espanha, [S. l.], 16 jan. 2018. ABC História, p. 1-3. Disponível em: <https://www.abc.es/historia/abci-gran-peste-
devasto-ciudad-sevilla-nueva-york-siglo-xvii-201801150135_noticia.html>. Acesso em: 23 abr. 2019. 
79 ORTIZ, Antonio Domínguez. Historia de Sevilla: la Sevilla del siglo XVII. Universidad de Sevilla. Sevilha. 
2006. p.74 

http://books.google.fr/books?id=wMf9JX3xErEC&dq=peste+Sevilla+1649&lr=&hl=es&source=gbs_navlinks_s
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Academia fundada em 1660, o que explica a Guilda dos Pintores da Irmandade de San Lucas, 

que tinha que cuidar de seus pertences quando deixou de ter atividade, possuir o manuscrito 

original e entregar ao grupo de seus restauradores, dos quais a atual Academia Real de Belas 

Artes de Santa Isabel da Hungria é o sucessora e herdeira. 

A ideia de criar a Academia de Sevilha é reconhecida como uma iniciativa do pintor 

Francisco de Herrera (1627-1685), conhecido como "Herrera, o Moço". No começo de 1655, 

Herrera retornara de Madrid, a sua cidade natal, com a intenção de encerrar certos problemas 

de herança surgidos após a morte de seu pai. O que havia sido pensado como uma breve estadia 

durou cinco anos em que introduziu nova estética nas artes locais. Ele chega na Academia 

depois de passar pela Itália e da Côrte dos Habsburgo, e com a glória do Triunfo de San 

Hermenegildo, seu primeiro sucesso na capital, que abre a plenária barroca na Espanha80. Esta 

fama inesperada obrigou o pintor a se fixar temporariamente na cidade, abrindo sua própria 

oficina em 1657 em uma casa alugada ao lado da Puerta de Jerez, onde respondeu à crescente 

demanda por seu trabalho. Herrera, o Moço, após o longo período de estudo em Roma, 

contribuiu muito com as inovações estilísticas de seus contemporâneos sevilhanos. Por 

exemplo, ele trouxe informações precisas sobre o funcionamento da Accademia di San Luca, 

cujo modelo parece ser o inspirador ao congênere sevilhano; o pintor Bartolomé Esteban 

Murillo (1617-1682), na qualidade de artista de maior prestígio da cidade, concordou em 

exercer a presidência conjunta da Academia com Herrera, mas muda-se de lá para Madrid no 

mesmo ano. 

Murillo foi o mais afetado pelo retorno de Herrera, porque sua presença o encorajou a 

avançar como artista na parte técnica, estética e social. O pintor da capital trouxe o ar do novo 

barroco sob uma linguagem pessoal de composições teatrais, ilusões óticas, atmosferas etéreas, 

personagens arrebatados, efeitos de iluminação deslumbrante e pinceladas gestuais de cores 

vivas. Estilo que foi imediatamente assimilado por Murillo com moderação e equilíbrio81, ou – 

como Manuela Mena chegou a apontar – com o silêncio conventual82; afastando-se do 

Tenebrismo, até construir sua inconfundível personalidade artística com plena maturidade. 

Porém não foi só isso. A presença de Herrera, o moço, significou uma mudança na maneira de 

conceber a oficina, tanto no nível individual quanto no nível comunitário. Também despertou 

                                                           
80 PÉREZ, Sánchez, Alfonso Emilio. Pintura barroca en España: (1600-1750). Madrid, Ediciones Cátedra, 2010, 
p. 296 
81 VALDIVIESO, Enrique. Murillo. 1. ed. Madrid: Alianza, 1994. pp. 25-27 e 33. 
82 MENA MARQUÉS, Manuela B. Bartolomé Esteban Murillo [1617-1682]: Dibujos. Catálogo razonado. 
Madrid: Fundación Botín, 2015. 
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nos seus contemporâneos a necessidade de avançar para a consideração da pintura como um 

exercício intelectual e do artista como um estudioso que nunca para de aprender. 

Murillo e Herrera, de maneira conjunta, mudaram o signo das artes locais em cinco anos. 

Isso foi reconhecido pela crítica local muito cedo, comparando seus trabalhos com o dos artistas 

internacionais mais famosos da época. Esta drástica revolução estética foi possível graças, entre 

outros fatores, à criação da Academia que os permitiu avançar para a tão almejada excelência 

das artes, criando profissionais de primeira classe. Um feito que transformou a comunidade em 

um pioneiro da educação artística moderna na Península Ibérica. 

A Academia Sevilhana foi concebida como um complemento ao ensino das oficinas. A 

ideia de se criar uma Academia passou pelas mentes dos principais mestres por vários anos, até 

que eles pudessem resolver os obstáculos que impediam sua abertura, principalmente no que 

diz respeito à estrutura legal e à decência de seu exercício. Por exemplo, a realidade moralista 

daquela Sevilla não via com bons olhos o estudo do desenho anatômico no setor privado como 

tinha sido feito até agora, apesar da sua obrigação de acordo com o pintor Francisco Pacheco 

(1564-1644) para atingir o 'decoro' necessária da boa arte cristã. O fato de levar a cabo este 

exercício em uma comunidade, regulada e, sobretudo, pública, resolveu todos os impedimentos 

de uma só vez. Tudo parece indicar que inicialmente eles tentaram estabelecer uma entidade de 

caráter oficial apoiada pelas autoridades civis locais e pela Monarquia Sspanhola, como 

aconteceu em outras cidades europeias. Ainda que ante a falta de respostas se decidiu sobre o 

aval da Arte da Pintura que, aos poucos, foi sendo incorporada à sua gestão, até que assumiu o 

controle ao final de seus dias. Com essa mesma intenção, patrocínio e protetorado privado 

foram buscados. Não deve ter sido difícil, no entanto, para convencer seus colegas sobre os 

benefícios que traria a Academia, já que os professores usariam seu prestígio pessoal para 

validar os seus pontos fortes e persuadir os seus maiores defensores. A sede se instalou no andar 

superior da Casa Lonja de Mercaderes83. 

Há a sessão inaugural da Academia de Desenho de Sevilla na primeira noite de 1660 

com a participação de diversos artistas renomados de Sevilha, incluindo Juan de Valdés Leal. 

Professores dedicados e jovens aspirantes lançaram as bases iniciando uma instituição pioneira 

que lhes permitiriam praticar todas as atividades que o ofício exigia. Tudo sob a supervisão 

                                                           
83 1660, enero, 1 – 1674, abril, 29. Sevilla: Libro de cuentas de la Academia. Copia del siglo XVIII. Archivo 
Familiar Lasso de la Vega (AFLV), fondo Marquesado de las Torres y Condado de Casa Galindo, caixa 74, doc. 
1, f. 26 apud MARTINÉZ, Lídia Beltran; GARCÍA, Fernando Quiles. Cartografia murillesca: Los pasos contados. 
[S. l.: s. n.], 2017. Disponível em: www.upo.es/investiga/acervos. Acesso em: 19 abr. 2019. 
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mútua e com o consequente benefício do debate comunitário que surgiu em torno de temas 

relacionados às profissões de arte.  

Dez dias depois, os acadêmicos assinaram o primeiro regulamento, considerado 

provisório, que foi válido por 13 anos, praticamente sem mudança alguma84. Ele fornece um 

sistema de representação hierárquica dirigido por um conselho composto por um presidente que 

tem o papel de gerenciar as pendencias administrativas e artísticas; um cônsul e um consultor; 

um promotor que manteve a disciplina como censor; uma secretaria que controlava a ordem 

diária e burocrática; e um deputado dedicado à economia e ao abastecimento. Uma dupla 

presidência foi organizada, na qual Herrera e Murillo se alternavam semanalmente, cada um 

com um gabinete de apoio consensual. Sebastián Llanos Valdés (c.1605-1677) teve que atuar 

como Cônsul de Herrera, o moço, porque ele havia aprendido o ofício com Herrera, o Velho 

(1576-1656) e com Pedro Honorio de Palência (Século XVII), seu parceiro. O secretariado caiu 

nas mãos de Ignacio de Iriarte (Século XVII), também um discípulo de Herrera, o Velho85.  

Juan de Valdés Leal atuou como deputado e o único com indício de neutralidade em relação a 

Herrera, o Moço e Murillo. 

O exercício do nu masculino implicou uma série de necessidades especiais que forçaram 

a adaptação do espaço alugado, sendo a principal a discrição. De modo que uma das primeiras 

medidas tomadas pela liderança era levantar uma parede com a porta para ganhar uma certa 

independência do resto do edifício e contratar um porteiro, Francisco de Rocafort, com a missão 

de restringir a entrada e saída de usuários para manter a privacidade necessária. Durante este 

mesmo trabalho, a moldura de uma janela também foi reduzida e cortinas foram compradas 

para deixar a sala na escuridão. O interior foi preparado com móveis básicos, pás, potes, tigelas, 

panelas, fogão, um relógio, um sino e um baú trancado e utensílios de escrita. No centro do 

cubículo foi levantada uma plataforma de tábuas e um mastro com sua cruzeta projetada para 

exibir, facilitar e manter a posição do modelo. Com o tempo, a estadia seria completada com 

outros bens. Em 1673, uma plataforma foi estabelecida presidindo a sala com três lugares 

reservados para o protetor, o presidente e o cônsul. Sobre o qual pendia um retrato simbólico 

de Felipe IV como patrono das artes [1666], uma Imaculada Conceição [1668] diante do qual 

todos os membros tiveram que declamar em voz alta "Louvado seja o Santíssimo Sacramento 

                                                           
84 IDEM fol. 4v: “Y estos estatutos así dispuestos queremos se guarden y cumplan mientras se ordenan y publican 
los generales” 
85 SÁNCHEZ, Ramón Corzo. La Academia del Arte de la Pintura de Sevilla. Sevilla, Instituto de Academias 
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e a concepção pura de Nossa Senhora "86, e um autorretrato de Murillo, primeira tela de uma 

suposta galeria de presidentes. 

Esta tarefa foi realizada pelo Conde de Arenales, Don Juan Fernández Hinestrosa 

(Século XVII), que assim teve a capacidade de nomear o Presidente da Academia em 1667, 

1668 e 1669, "com gosto de todos os que estavam presentes"; Este "gosto" não deve ter sido 

unânime pelo que dá a entender as atas da eleição de 1671, que já não contém o protetor. Esta 

mesma ata inclui "recebeu os votos de cada um desses estudiosos de forma secreta e devida"; 

embora pareça que a perda sob a contagem de Arenales, a Academia foi colocada no início do 

fim de sua existência efêmera. Em 1673, os estatutos definitivos foram aprovados sob a 

proteção de outro aristocrata, o marquês de Villamanrique, mas a vida acadêmica foi extinta 

nessa mesma década. Os estatutos provisórios da Academia Sevilhana de Arte da Pintura, 

aprovados em 11 de 1660 de janeiro, que estavam em vigor até a aprovação da final em 1673, 

permitem uma compreensão clara dos objetivos prosseguidos e sua dependência sobre os 

modelos italianos. 

Os procedimentos das aulas nem sempre tiveram a mesma duração porque era 

fundamental lidar com os tempos para impor uma disciplina de trabalho, sendo o mais comum 

usar uma média de dois ou três dias sob o controle da ampulheta. A luz deveria ser artificial e 

controlada em todos os momentos, de modo que o curso foi desenvolvido durante as noites de 

inverno e primavera, quando as noites são mais longas, escurecendo todas as janelas da sala e 

fazendo uso de velas. 

Com esses elementos, o instrutor propunha o exercício, ensinava e corrigia os presentes. 

A atividade só poderia ser interrompida pelas intervenções dos mestres que pretendiam ensinar 

as melhores perspectivas e composições, discernir a anatomia, capturar e manipular as inflexões 

de luz, e organizar as cores, dentre muitas outras lições.  Cada diretor administrava a tarefa sob 

seu próprio temperamento, que mostrava a palavra e o traço com grafite, carvão, sanguíneos, 

aquarelas e assim por diante. Nesse sentido, Schult era conhecido, segundo o intelectual Juan 

Augustín Ceán Bermudez (1749-1829), por sua intensa assistência aos acadêmicos "corrigindo-

os com suavidade e estimulando-os com seu exemplo. Bem, ao mesmo tempo que ele dirigiu e 

animado com os prêmios, ele se sentou com eles para desenhar, tomando muito cuidado com 

‘o decoro e compostura’ "87. A partir do resultado desta época podemos ter uma ideia hoje em 

                                                           
86 1660, enero, 1 – 1674, abril, 29. Sevilla: Libro…, doc. cit., f. 4. 
87 CEÁN BERMUDEZ, Juan Agustín. Diccionario historico de los mas ilustres profesores de las bellas artes 
en España, Tomo IV, pág. 360. Disponível em <https://archive.org/details/diccionariohisto01cean/page/n4>. 
Acesso em 19 fev. 2019 
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dia de como foram as gestões da Academia. No caso de Herrera, trata-se de trabalhos altamente 

analíticos, baseados em fortes torções anatômicas e incidência de luz; e no de Murillo de 

pinturas mais esculturais e lineares e focadas em gestos88. 

O ano acadêmico ocorreu entre os postulados de ambos os professores, até que em abril 

foi concluído. Pouco depois, El Mozo retornou à capital, depois de ouvir a notícia da morte de 

Diego Velázquez (1599-1660) e com a intenção de substituí-lo na Corte. Muitos acadêmicos 

deixaram a organização, deixando a folha de pagamento reduzida para 16 membros. E, o que é 

mais grave, a instituição afastou-se do modelo intelectual italiano em favor de uma concepção 

mais frouxa que pouco lembra a Irmandade de São Lucas. O consagrado pintor de anjos ficou 

sozinho na frente da entidade sob um novo fluxograma. Figuras de secretário e vice são trocados 

por um mordomo em primeira instância, exercido por Pedro Medina Valbuena (1620-1691) e 

mais tarde Juan Martinez Cremalheira (Século XVII). Dos dois cursos seguintes, mal temos a 

referência das contas, intuindo um período de trabalho lucrativo. Até que, no final de 1662, 

Murillo deixou a presidência com a intenção de atender às suas numerosas comissões e depois 

de algum desentendimento. 

Em vários locais desses estatutos provisórios referidos o que poderia ou não ser feito 

"como será com o desenho", que certifica que o tipo de ensino essencial era o desenho, como 

na Academia florentina de Giorgio Vasari (1511-1574), e que isso foi feito a partir de um 

modelo natural, como Annibale Carraci (1560-1609) havia imposto na Academia de Bolonha; 

isso explica que as despesas que os acadêmicos se comprometeram a sustentar são as de "Azeite, 

carbono e modelo", já que esse modo de aprendizado exigia apenas uma sala com iluminação 

adequada nas horas de estudo, que eram as premissas do curso: noite e uma temperatura que 

tornaria possível que o modelo permanecesse nu; nas relações de conta são também 

mencionadas a lâmpada, com todos os seus complementos, o braseiro e a plataforma sobre a 

qual o modelo era colocado. A missão do Presidente ou do Cônsul que o substituiu foi 

posicionar o modelo e cuidar para que ele mantivesse sua atitude durante as duas noites em que 

durou cada uma das posições. O ensino é, portanto, baseado em uma atitude permanente de 

reflexão e análise sobre a criação artística e os presidentes e funcionários da Academia, 

nomeados em igual escolha entre todos os acadêmico. 

                                                           
88 MENA MARQUÉS, Manuela B.  Op. cit. pp. 28-30 



 

79 
 

2.4 A Irmandade de Caridade de Sevilha 

Para o nosso estudo é importante entendermos a relação da Academia Sevilhana de 

Pintura com a Irmandade de Caridade de Sevilha. A criação da Irmandade foi concluída em 19 

de agosto, 1565, com o propósito de fim os mortos que se afogaram no rio, os pobres, os 

vagabundos esfarrapados ou os condenado à morte por ter cometido qualquer irregularidade 89. 

Sua primeira sede foi baseada em uma capela do antigo hospital de San Isidro e dali, a 

irmandade se mudou, sem saber o ano, para a capela de São Jorge, que, como afirmado em um 

documento estudado por Granero preservado no arquivo da própria Irmandade, já estavam 

estabelecidos por lá no ano de 1588. 

A Irmandade de Santa Caridade tinha cerca de treze anos sem Constituição até que, em 

3 de outubro de 1578, uma constituição foi aprovada pela autoridade eclesiástica90. A partir de 

1612, a corporação entrou em um período de prostração que durou até 1633 e que não 

apresentam qualquer atividade. A Irmandade da Santa Caridade parece ter despertado em 1640 

do marasmo em que se encontrava, começando a adquirir preponderância na sociedade 

sevilhana da época. A partir do ano de 1653, os irmãos comprometeram-se, com o juramento 

conceitual, a defender a Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Virgem. Em 1658, o então 

Irmão Maior, o Marquês de São Miguel, propôs a elaboração de novos estatutos, uma vez que 

os anteriores não se adequavam aos novos tempos. Estabeleceu-se que os artigos que não 

estavam desatualizados seriam mantidos em futuras constituições, bem como a inclusão do que 

era necessário para a boa governança da Irmandade. 

Na reunião extraordinária de 31 de dezembro de 1659, Diego de Mirafuentes foi eleito 

Irmão Maior. Sob seu mandato, as Regras da Irmandade foram aprovadas em 12 de fevereiro 

de 1661; obtenção do acordo com o Provisor da Arquidiocese no mês de maio seguinte. O 

Conselho de Administração da Irmandade de Santa Caridade passou a ser composto por: um 

Irmão Maior, dois prefeitos, um tesoureiro, um secretário, um contador, um prioste (cobrador 

de rendas eclesiásticas), um promotor e um guarda prisional. Além desses oficiais superiores, 

sete deputados foram incluídos, todos eleitos anualmente, um capelão, um sacristão e um 

porteiro. Todos os meses, o Cabildo nomeou dois deputados para enterros e outros dois para 

esmolas à porta das igrejas da cidade. 

                                                           
89  GRANERO, J. M., D. Miguel Mañara Leca y Colona y Vicentelo: Un caballero sevillano del siglo XVII. 
Sevilla 1963, pp. 293-295. 
90 IDEM, p. 293. 
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Esta seria a etapa coberta pela Irmandade de Santa Caridade, desde sua fundação até a 

admissão de Miguel Mañara como confrade desta corporação. A gestão de Miguel de Mañara 

como Hermano Mayor da Caridad marcou o ponto de virada na instituição. Sua trajetória é 

marcada por uma aura santa. Ele nasceu em Sevilha em 03 de março de 1627, e foi o segundo 

mais novo de dez crianças que trouxe ao mundo o casamento de Thomás Mañara Leca Colona 

e Jerónima Anfriano Vicentelo. Quando Miguel tinha apenas oito anos de idade, seu pai, que 

fez fortuna graças ao marítimo com o tráfego do Novo Mundo adquiriu para ele a honraria de 

pertencer à Ordem de Calatrava, a mais antiga das Ordens Militares dos espanhóis. Na pintura 

Finis Gloriae Mundi há a referência ao estandarte da mencionada Ordem, podendo levar a 

interpretação de que a figura retratada enrolada com tal bandeira poderia referir-se ao próprio 

Miguel de Mañara [Figs. 21 e 22], 

 

 
Figura 21: VALDÉS LEAL, Juan. Finis Gloriae Mundi. Detalhe 

 
Figura 22: Cruz da Ordem de Calatrava. 

 

A juventude de Miguel de Mañara é um período em que contamos como fontes com 

uma série de lendas e histórias que foram criados por autores do Romantismo, no século XIX. 

Deste gênero literário, tentou-se exaltar a figura de Mañara, ligando suas travessuras juvenis 

com o caráter de Don Juan. Aqueles que o conheceram relatam que que: "seu natural era vivo 

demais, sua compreensão clara e sua coragem intrépida. Que, acompanhado estas peças alguns 

anos e as muitas riquezas de seus pais, não juventude não executar e travessuras que eles não 

se atrevem "91. O padre Juan de Cardenas, seu primeiro biógrafo, diz que em 1649, quando se 

casou Jerónima Carrillo de Mendoza, "começou a proceder de forma sã e cristã". Em princípio 

foi um casamento de conveniência, que tentou unir duas famílias ilustres. A influência dessa 

mulher sobre Miguel Mañara foi considerada decisiva, separando-o completamente da vida 

devassa que ele vivia anteriormente92. 

Don Miguel passava o verão com sua esposa nas redondezas de Montejaque, em um 

palácio que pertencia a seus sogros, Diego Carrillo de Mendoza e Ana Castrillo Fajardo. Neste 

lugar, em 17 de setembro de 1661, morreu inesperadamente Jerónima aos 33 anos de idade, 

                                                           
91  GRANERO, J. M., op.cit. p. 59 
92  Idem pp. 59 - 60. 
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sendo enterrada na paróquia de Santiago El Mayor da referida cidade. O historiador Tassara 

Sangrán informou que o padre da paróquia (neste momento era Alonso García Garcés) 

certificou a morte da esposa de Mañara. Mas o historiador também afirma que, do eremitério 

Carmelita do Desierto de las Nieves, um religioso da Ordem foi para Montejaque para cuidar 

dela espiritualmente em seus últimos momentos93. 

Esta opinião não é compartilhada pelo jesuíta Jesus María Granero que, em um de seus 

dois livros sobre Mañara, especificamente o intitulado D. Miguel Mañara Leca e Colona e 

Vicentelo. Um cavalheiro sevilhano do século XVII, observou que o capelão da família atendia 

aos moribundos, acrescentando, além disso, que a paróquia levou os sacramentos para a 

casa94.Permanecem, então, essas versões sem saber qual das duas se encaixa na realidade, pois 

nenhuma expressa a fonte documental. 

Alonso García Garcés, cura da paróquia, poderia ter sido encarregado para celebrar a 

novena e duzentas missas que Don Miguel encomendou para a alma de sua esposa morta. 

Alguém deve ter aconselhado Miguel de Mañara dois meses após a morte de Jerónima a fazer 

um retiro no mosteiro Carmelita de Nossa Senhora das Neves, por durante cinco ou seis meses 

mais tarde. No entanto não podemos confirmar este fato, dada a falta de documentos. A 

atmosfera de paz e de recolhimento Miguel Manara teria ajudado a superar o golpe recebido 

pela perda de sua esposa95. 

Houve mudanças importantes nos hábitos e modos de nessa nova fase da vida de Miguel 

de Mañara. Uma vez o futuro Irmão Maior disse ao padre Cardenas que "desde que ele tinha 

matado sua esposa, não tinha concordado em qualquer outro fator"96. Mañara deu provas de sua 

conversão através de numerosas obras de misericórdia que realizaria a partir de então até o fim 

de seus dias, gastando enormes somas de sua fortuna. 

Na tarde de 13 de agosto de 1662, Miguel Manara passeava ao longo das margens do 

rio Guadalquivir, passando pela capela de São Jorge, e encontrou alguns membros do Santa 

Caridade, incluindo o Irmão Maior, Diego de Mirafuentes, com quem ele iniciou uma conversa 

e pediu a adesão à Irmandade97. Alguns dias após a reunião com Mirafuentes, a Irmandade de 

Caridade de Sevilha envia uma carta à Mañara solicitando formalmente a referida petição. 

                                                           
93 TASSARA SANGRÁN, L. Mañara, Sevilla 1959, p. 88. 
94  GRANERO, J. M., D. op. cit, p.266. 
95 Idem 
96 Idem p. 65. 
97 GRANERO, J. M. op.cit. p. 77. 
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A mediação de Mirafuentes foi essencial para que em 10 de dezembro de 1662 Mañara 

fosse recebido como um novo membro98. Em 27 de dezembro daquele ano, a Irmandade 

realizaria uma sessão extraordinária e Mañara ofereceu-se para ajudar nos enterros a partir do 

mês de janeiro seguinte99. Em maio 1663, Mañara solicitou à Administração se ele poderia 

pedir esmolas na porta da catedral de Sevilha. Uma tarefa que apresentou um enorme esforço 

de Mañara, uma vez que um nobre e rico cavalheiro seria alvo de comentários maledicentes por 

parte da sociedade sevilhana por tal ato100. Os Irmãos da Caridade viram nesses eventos boas 

intenções que Miguel de Mañara manifestou e como prova de tal reconhecimento, eles 

concordaram em designá-lo como um conselheiro do governo101. 

No Natal de 1663, membros da Corporação são convocados para o conselho 

extraordinário de nomeação do novo Conselho de Governo, escolhendo, contra todas as 

probabilidades, o irmão Miguel de Mañara. Tendo tomado posse, ele exortou seus 

companheiros da Junta, para que fossem homens de Deus, piedosos e, acima de tudo, 

caridosos102. 

Desde que Miguel de Mañara começou a dirigir a Irmandade, muitas mudanças 

ocorreram. Suas ideias despertaram o entusiasmo entre os irmãos e Sevilha, que muito estimava 

as obras de caridade e misericórdia realizadas em uma população dizimada pela fome e que não 

tinha superado os desastres naturais produzidos (inundações, ventos fortes, terremoto etc.). O 

impulso que Mañara deu na Irmandade foi refletido no ingresso das seguintes personalidades 

da sociedade sevilhana de seu tempo: Duques de Medinaceli, Segorbe e Alcalá; os Marqueses 

de Paradas e os Condes de Ribera; religiosos diferentes de ordens; bem como os artistas Murillo 

e Valdés Leal, e os escritores Veitia Linaje e Molina y Argote, entre outros. 

Nas palavras do jesuíta Jesus M. Granero "(...) o amor de Deus levou-o a caridade e 

misericórdia com aqueles a quem ele chamou seus irmãos, seus amos e senhores, os pobres"103. 

Ele se tornou o pai dos pobres em Sevilha e durante os 16 anos em que presidiu a dita 

Corporação alcançou grandes conquistas: adicionou novas metas e tarefas ajustes estatutários à 

Irmandade, fundou o hospital, construiu duas enfermarias, conduziu e completou as obras da 

igreja de São Jorge, elaborou um regulamento para o hospital e renovou as Constituições104. 

                                                           
98  MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, F. op. cit. p. 79. 
99  Idem. p. 84. 
100  Idem. 
101  Idem. p. 85. 
102  MARTÍN HERNÁNDEZ, F. op. cit. p. 91. 
103  GRANERO, J. M. Muerte y Amor. Don Miguel... op.cit. pp. 212-213. 
104  GRANERO, J. M. D. Miguel Mañara Leca y Colona y Vicentelo..., op.cit., pp.326-351. 
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A fama colhida por Mañara, como uma pessoa dada aos pobres, influenciou outros 

homens bons de cidades da província de Sevilha e além, determinados a seguir seu exemplo. 

Com este motivo, novas irmandades foram renovadas ou constituídas, que se declararam 

"filhas" e "filiais" do Sevilla105. Eles se beneficiaram dos privilégios papais106 e solicitaram 

cópias de suas Regras, de orações e escritos dele e de seus retratos, para que pudessem 

incentivar os confrades no desempenho de suas funções. 

Don Miguel Mañara morreu em 9 de maio de 1679, aos 52 anos de idade. A notícia logo 

se espalhou por Sevilha. Os sinos das igrejas começaram a tocar e as pessoas chegaram ao 

hospital de São Jorge para ver "aquele espelho da santidade", o "homem justo, pai dos pobres 

e consolo dos aflitos". 

A narrativa construída acerca do Irmandade da Caridade de Sevilha está tão consolidada 

que não diferem muito entre si. Independente do enfoque da obra, se é sobre o programa 

iconográfico da Capela ou uma história voltada para as obras de caridade, o protagonismo da 

narrativa sempre cai sobre o responsável pela reforma da Capela, Miguel de Mañara. Todas 

elas começam com a fundação da Santa Caridade, no século XV e todas apontam como ponto 

de viragem a reforma da Capela. Sevilha era no século XVII uma cidade cosmopolita, com um 

porto importante para as conexões econômicas e culturais da época. O porto de Sevilha confluía 

pessoas e tendências da Europa, África e da América, muitas vezes servindo de ponto de 

conexão entre esses continentes. A pujança que experimentou Sevilha na primeira metade do 

século XVI foi bruscamente interrompida pela epidemia de 1649, como nós já nos detemos 

anteriormente. Essa epidemia trouxe muito trabalho para a Irmandade que tinha, segundo as 

regras da instituição em 1661 enterrar os mortos, trazer para o hospital os pobres que estão sem 

ajuda, recolher os ossos dos executados que estivessem atrapalhando as vias públicas e 

acompanhar os condenados à execução na cidade, para que façam seus enterros e rezem por 

suas almas107. Essa Irmandade tinha no bairro do Arenal, ao lado dos armazéns do período 

medieval chamados Atarazanas, uma pequena ermida destinada ao culto sob a invocação de 

São Jorge. 

Antes mesmo da chegada de Miguel de Mañara à instituição, os irmãos adquiriram um 

terreno para construção de uma nova igreja. Isso aconteceu em 1645, antes mesmo da grande 

epidemia estourar na cidade. O ano em que Mañara é eleito Irmão Maior da Irmandade de 

                                                           
105  CAMINO ROMERO, A. La Hermandad de la Santa Caridad de Sevilla y sus afiliadas, en Isla de Arriarán, 
XVII (2001), 141-162. 
106  GRANERO, J. M. Don Miguel Mañara Leca y Colona y Vicentelo... op. cit., p. 547. 
107 Reglas de 1661, cap. II, f. 6. Disponível em < 
https://play.google.com/books/reader?id=3p5kAAAAcAAJ&hl=pt&pg=GBS.PP2>. Acesso 21 jun. 2019 
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Caridade, em 1663, a estrutura da igreja já está pronta faltando apenas o pavimento superior da 

Capela. Ela estaria totalmente pronta, assim como a decoração, apenas em 1670. 

2.5 O programa decorativo da capela do Hospital de Caridade de Sevilha 

Como havíamos mencionado, nem nas mais “panofskynianas” das análises conseguem 

desvincular o temperamento de Miguel de Mañara à realização da decoração da Capela. Além 

disso, temos como registro o próprio testemunho de Mañara, o Discurso de la Verdad108, um 

pequeno manual de bem morrer carregado nas tintas macabras. 

Desde a sua eleição como Irmão Maior até o fim de seu mandato, com sua morte, 

Mañara angariou muitos associados para a Santa Caridade. Dentre as pessoas recrutadas pelo 

Irmão Maior estava presente a nata da nobreza sevilhana: prelados, membros de ordens 

militares, comerciantes das Índias, inclusive membros da Academia Sevilhana de Pintura. 

Mendonza destaca que, entre as pessoas convidadas, Mañara parece não esquecer os 

artistas, algo absolutamente novo se admitimos que o status social destes.  Miguel de Mañara 

sabe exatamente o que quer e exige de si mesmo um compromisso que é aquele que tenta 

contagiar seus confrades. Mañara não pede aos membros de sua irmandade que cumpram com 

algumas regras difíceis, mas sim uma entrega absoluta para a causa dos pobres que é a causa de 

Deus. E esta entrega que ele tenta transmitir aos artistas que trabalham para ele. 

Durante o mandato de Miguel de Mañara como Irmão Maior, em junho de 1665, foi 

recebido Bartolomé Esteban Murillo, que há anos manteve amizade com o aristocrata. Quando 

o pintor é integrado na congregação, somos informados que sua renda deve ser "muito do 

serviço de Deus, nosso Senhor e dos pobres, tanto por seu alívio quanto por sua arte pela 

decoração de nossos Capela". A intencionalidade de Mañara não deixou a menor dúvida. Dois 

anos depois, especificamente no mês de agosto, a entrada de outro dos artistas do programa 

iconográfico da Capela: Juan de Valdés Leal. 

Em 2 de setembro de 1664, entraria Pedro Núñez de Villavicencio. Matías de Arteaga 

também é recebido este ano, sendo admitido no conselho de julho de 1665 outro dos grandes 

protagonistas do trabalho ornamental da capela, Bernardo Simón de Pineda. 

Mendonza chama a atenção para a presença de artistas em uma fraternidade onde se 

preza não só a pureza do sangue, mas nobre ascendência de seus membros. Estes são os anos 

determinantes em que as obras decorativas estão sendo realizadas na capela, o que sugere que 

esta associação seria interessante para os dois lados, artistas e instituição. Para os artistas era 

                                                           
108 MAÑARA, M.  Discurso de la Verdad. Sevilla. Ediciones Extramuros, 2007. 
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uma oportunidade de ascensão social ingressar na Irmandade de Caridade. Para a instituição, 

poderia ser uma maneira de baratear os custos com a decoração da igrejinha. Ledo engano! 

Artistas como Murillo, Valdés Leal, Pedro Roldán e Bernardo Simón de Pineda, eram de 

maneira incontestável os artistas de maior renome ativos da cidade naqueles anos. Eles sabiam 

disso e não se deixaram cair pelo apelo de uma possível identificação com a Irmandade para 

conceder descontos em suas obras. 

O autor também nos leva a saber que Mañara ordena a Murillo os "seis hieróglifos que 

explique as seis obras de caridade". Em junho de 1667, as primeiras telas foram penduradas no 

templo, cujo os temas são Abraão e os anjos [figura 24] e A libertação de São Pedro [figura 

25]. No ano seguinte, o terceiro será entregue, cujo assunto permanece obscuro na 

documentação. Em 1670, toda a série de Murillo aparece nas paredes da nova capela. A série 

possui como temas Abraão e os três anjos (para dar hospedagem ao peregrino), A cura do 

paralítico na piscina (visite os doentes) [Figura 26], A libertação de São Pedro (resgatar o 

cativo), O retorno do filho pródigo (vestir o nu) [figura 27] e, nas duas telas grandes que ainda 

são preservadas in situ: Moisés fazendo brotar água da rocha de Horeb (dando de beber a quem 

tem sede) [figura 28] e A multiplicação de pães e peixes (dando de comer a quem tem fome) 

[figura 29]. 

 

Figura 23: Infográfico da posição das pinturas da Capela de São Jorge (Hospital da Caridade de Sevilha) 
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Figura 24: MURILLO, Bartolomé Esteban. "Abraão e os três anjos". 1667. óleo sobre tela, 236 x 261 cm. National 
Gallery of Canada, Ottawa 

 
Figura 25: MURILLO, Bartolomé Esteban. "A libertação de São Pedro". 1665-1670. Óleo sobre tela, 238 x 260 
cm. Museu Hermitage, São Petesburgo 
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Figura 26:  MURILLO, Bartolomé Esteban. "A cura do paralítico na piscina". 1667-1670. Óleo sobre tela 237 x 
261 cm. National Gallery of London 

 
Figura 27:MURILLO, Bartolomé Esteban. "O retorno do filho pródigo". 1667-1670. Óleo sobre Tela, 236 x 262 
cm. National Gallery of Washington 
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Figura 28: MURILLO, Bartolomé Esteban. "Moisés fazendo brotar água da rocha de Horeb". 1666-1670. óleo sobre 
tela, 55 x 335 cm. Hospital da Caridade de Sevilha. 

 

Figura 29: MURILLO, Batolomé Esteban. "A multiplicação dos pães e dos peixes". 1679-1670. Óleo sobre tela, 236 x 
575 cm. Hospital da Caridade de Sevilha. 

 

A sétima obra da misericórdia, e que evoca o princípio basilar da fraternidade, ocuparia 

o altar principal, erguido como um fabuloso retábulo. Este princípio é enterrar os mortos com 

dignidade, simbolizado pelo Enterro de Cristo. Este esplêndido retábulo foi realizado em forma 

de montagem, em uma composição feita por Bernardo Simón de Pineda, Pedro Roldán e Juan 

de Valdés Leal [Figura 30] realizada entre 1670 e 1674. Valdés Leal colabora com o 

douramento do altar e a cena do Descimento de Cristo da cruz. É uma obra com um valor 

simbólico muito rico para a Irmandade, pois, da mesma forma que mostra a Paixão de Cristo 

pela humanidade, também lembra os irmãos frequentadores da Capela qual é o dever primário 

daquela instituição, que é enterrar os mortos com dignidade. Mendoza considera essa peça 
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chave para “decifrar o mistério dogmático de nossa salvação e da existência para o cristão”109. 

Falamos, portanto, da maior obra de caridade de Deus para o homem, a maior ato de rendição 

e amor do Criador para a Humanidade. Morte, juntos para a ressurreição de Cristo, encerra o 

mistério dogmático de nossa salvação e da existência para o cristão. 

 
Figura 30: retábulo "Enterro de Cristo" 

Valdés Leal também pintou para o coro da igreja, entre 1684 e 1685, uma imagem de 

dimensões incomuns: A Exaltação da Cruz [Figura 31], cujo tema, nas palavras de Gallego, 

mostra a recompensa de sacrifícios110. A imagem narra o episódio [da Legenda áurea] em que 

o imperador Heráclio pretende entrar em Jerusalém depois de ter recuperado a cruz de Cristo 

roubada pelo monarca persa Cosroes. O imperador aparece nos portões da cidade e tenta fazer 

uma entrada apoteótica, mas vários asseclas o impedem. Por fim, um anjo aparece para Heráclio 

e sua comitiva, deixando-o saber que Jesus entrou pela mesma porta em um humilde burrico. 

O imperador e seu exército despojaram-se de suas luxuosas vestes, entrando na cidade à 

exemplo de Cristo salvador. 

                                                           
109 MENDOZA, Arsenio Moreno. “La iconografía de la iglesia sevillana del Hospital de la Santa Caridad: nuevas 
anotaciones”. Cuadernos de arte e iconografía, [S. l.], v. 13, n. 26, p. 489-511, 4 nov. 2004. Disponível em: 
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1408910>. Acesso em: 18 jul. 2018. p. 508. 
110 GALLEGO, Op. Cit.  p. 199. 
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Figura 31: VALDÉS LEAL, Juan de. "A Exaltação da Cruz". 1684-1685. Óleo sobre tela. Hospital da Caridade de 
Sevilha. 

 

2.6 – Os Jeroglíficos de Nuestras Postrimerías 

Como referido por Jonathan Brown em Imágenes e ideas en la pintura española del 

siglo XVII111, a mensagem visual de Don Miguel de Mañara não teria sido completo sem os 

Jerglifícos de Nuestras Postrimerías [Figuras 32 e 33], encomendados a Juan de Valdés Leal. 

O discurso nas obras de misericórdia, a pregação sobre a caridade cristã, seria incompleta sem 

estas tenebrosas pinturas. Os traços doces e angelicais de Murillo contrapõe-se veementemente 

às pinceladas nervosas de Valdés Leal, que acentuam o terror daquele tema já tão macabro. 

Mendoza atribui o caráter macabro da obra de Valdés Leal a vinculação à uma tradição 

medieval, questão que abordaremos logo mais.  Porém não podemos nos esquecer da 

importância do Discurso da verdade na composição iconográfica das duas obras. Embora o 

Discurso estivesse ainda sendo preparado para a impressão enquanto as pinturas estavam sendo 

realizadas, parece-nos possível que Valdés Leal tenha tido acesso a seu conteúdo pela sua 

proximidade com Mañara ou até que os irmãos tivessem trocado ideias sobre este tema.  

 

                                                           
111 BROWN, Jonathan. Imágenes e ideas en la pintura espanola del siglo XVII. Tradução de Vicente Lleó Cañal. 
Madrid: Alianza, c2007.  
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Figura 32: VALDÉS LEAL, Juan. In Ictu Oculi. 1670-1672, Óleo sobre tela, 220 x 216 cm. Hospital da Caridade 
de Sevilha 

 
Figura 33: VALDÉS LEAL, Juan. Finis Gloriae Mundi. 1670-1672, Óleo sobre tela, 220 x 216 cm. Hospital da 
Caridade de Sevilha 
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 Uma análise iconológica da série dá conta de identificar três temas principais dessa 

série: a Vanitas, o Triunfo da Morte e a Psicostasia. Em In ictu oculi o tema do Triunfo da 

Morte, identificado pela soberba figura de um esqueleto segurando uma foice, um caixão e uma 

mortalha, e tão disseminado nos séculos XV e XVI é atualizado com a presença da Vanitas.  

A Vanitas, gênero de bastante sucesso nos Países Baixos nos séculos XVI e XVII, é 

caracterizado usualmente pela presença de um crânio junto à uma Natureza Morta, como forma 

de lembrar que, apesar das frutas frescas, o viço das flores e o brilho das jóias, a Morte sempre 

está à espreita. Também encontramos Vanitas com a presença de livros, relógios, instrumentos 

musicais e alimentos, cada qual com seu atributo iconológico. A grande inovação de In Ictu 

Oculi como de Finis Gloriae Mundi é a mistura de seus respectivos temas (O Triunfo da Morte 

e a Psicostasia) com a Vanitas para reforçar no espectador o temor diante da Morte, utilizando 

uma atmosfera sombria como complemento.  

 A solução encontrada por Valdés Leal para atualizar o tema do Triunfo da Morte foi 

posicionar a figura do Ceifador em cima de um globo terrestre e apagando um círio com a 

inscrição do título da pintura (In ictu oculi, uma expressão em Latim que significa em Português 

“Em um piscar de olhos”), compondo uma assombrosa Natureza Morta com outros elementos 

na pintura. Esses elementos reforçam a temática do “Triunfo da Morte”, já que o Ceifador está 

acima de tudo. Figurativamente, ele está posicionado acima de todos os elementos, cada um 

com um signo diferente. O Ceifador toca um de seus pés em um Globo Terrestre, simbolizando 

o domínio da Morte sobre o Mundo [Figura 34]. Podemos dizer que no século XVII já havia na 

iconografia uma associação entre o Globo Terrestre e os Descobridores/Conquistadores112, 

além do papel de atributo dos pensadores da Antiguidade, como Heráclito e Demócrito113. Essa 

ambiguidade do papel do Globo na composição da obra, sendo a própria representação da Terra 

como atributo da Sabedoria humana, enriquece o papel doutrinador da pintura. 

                                                           
112 Sobre a Iconografia acerca de Cristovão Colombo e sua associação com o Globo Terrestre ver: BRUNETTO, 
Carlos Javier Castro. “Iconografía Colombina en el Mundo Portugués” IN: Revista de estudios 
colombinos.  Nº. 2, 2006. p. 24. 
113 INSÚA, Mariela. “Algunas calas en el risa y el llanto. Demócrito y Heráclito, del Siglo de Oro a Fernandéz 
de Lizardi.” IN: ARELLANO, Ignacio e RICE, Robin Ann. Barroco de ambos mundos. Miradas desde 
puebla. Editora IDEA. Nova Iorque, 2019. p. 138. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12493
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12493
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/204295
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Figura 34: VALDÉS LEAL, Juan de. In Ictu Oculi. Detalhe esqueleto sobre o globo 

Por falar em atributo da Sabedoria humana, essa é a mesma função dos livros presentes 

na composição da pintura. Vemos os livros revirados entre outros objetos no chão. Certamente, 

a Sabedoria Humana também é subjugada da mesma forma que os signos dos outros elementos 

da cena também o são. Amontoados com os livros encontramos tecidos finos, uma alusão à 

Riqueza; armas e armadura, símbolos de poderio militar [Figura 35]. Tudo isso não é páreo para 

a figura esquelética que representa a Morte.  

 

Figura 35: VALDÉS LEAL, Juan de. In Ictu Oculi. Detalhe dos atributos. 

Os objetos mencionados estão dispostos ao redor de um altar desgastado (há uma 

rachadura em uma de suas laterais) [Figura 36], sobre o qual repousam, além de um nobre tecido 

vermelho, uma coroa e jóias, símbolos de Poder terrenal; mitra, báculo e capa simbolizando o 

Poder da igreja Católica e um círio. O círio é um dos elementos mais importantes da pintura 

pois é uma representação quase literal da Vida. A interação do esqueleto com a grande vela 

presente em templos católicos representa não só o poder da Morte sobre a Vida como também 
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o poder da Morte sobre a religião. A Morte pode acabar com tudo em um piscar de olhos, como 

diz a expressão em Latim acima do círio [Figura 37].  

 

Figura 36: VALDÉS LEAL, Juan de. In Ictu Oculi. Detalhe altar. 

 

Figura 37: VALDÉS LEAL, Juan de. Ictu Oculi. Detalhe esqueleto apagando círio. 

Se em In ictu oculi temos uma expressiva composição para o tema “o triunfo da morte” 

reforçado por uma rica Vanitas, em Finis Gloriae Mundi a composição da cena apresenta “o 

triunfo da morte” pela perspectiva da psicostasia. Essa pintura representa muito bem a relação 

entre a alma e o corpo, já que a balança que pesa os atributos de uma vida cristã ou não cristã, 

pende sobre diversos cadáveres putrefatos, a maioria deles com atributos que remetem a 

posições na Igreja ou à nobreza, e indicam que a Morte triunfa sobre todos, não importando a 

sua posição social. 

Iniciaremos a nossa análise no sentido de cima para baixo da pintura. Na parte de cima, 

vemos uma mão iluminada entre nuvens escuras segurando uma balança cujos pratos se 

equilibram com elementos de salvação e danação, pendendo sobre nobres cadáveres, formando 

o que entendemos como uma representação de Psicostasia. Nas representações cristãs de 

Psicostasias, o julgamento das almas podem ser feito ou por São Miguel Arcanjo ou por Jesus 

Cristo, como nos referimos na passagem em que abordamos o tema da Psicostasia. Acreditamos 
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que em Finis Gloriae Mundi o julgamento esteja sendo realizado pelo próprio Cristo, como 

indica a chaga presente na mão [Figura 38]. 

 
Figura 38: VALDÉS LEAL, Juan de. Finis Gloriae Mundi. Detalhe mão. 

Ao lado esquerdo da balança, no próximo nível de análise, observamos uma coruja, 

animal símbolo da sabedoria e também sinal de mau agouro. Sua existência pressupõem essa 

ambiguidade: ao mesmo tempo em que ela anuncia a Morte, também garante que o julgamento 

da alma será feito de forma sábia. A balança propicia o julgamento das almas. Em um dos 

pratos, identificado como “Ni más” (nem mais, em Castelhano), identificamos atributos de 

conotação negativa: um sapo, uma cobra, um bode, um cachorro e um coração enegrecido [Fig. 

39]. Este prato representa os vícios da alma em julgamento. 

Entendemos a presença do sapo por ser um animal que causa grande repulsa nas pessoas. 

A cobra tem a sua presença justificada graças às diversas passagens na Bíblia, em especial no 

Gênesis, em que uma cobra convenceu Eva a comer o fruto da árvore proibida. O bode está 

presente muito provavelmente pela associação do animal com o Judaísmo já que as tribos de 

Israel sacrificavam bodes para expiarem sua culpa. Já o cachorro, apesar da dócil aparência de 

filhote e a usual associação deste animal com a imagem de proteção, lealdade e até poder 

curativo, tem também a sua imagem vinculada ao Inferno. Por fim, há no prato um coração 

enegrecido, um equivalente invertido do Sagrado Coração de Jesus visível do outro lado da 

balança. Este coração escuro, assim como os animais presentes neste prato reforçam a ideia de 

vícios que alma julgada possa ter. 
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Figura 39: VALDÉS LEAL, Juan de. Finis Gloriae Mundi. Detalhe prato "Ni más" 

Do outro lado da balança mas na mesma direção, encontramos o prato com os símbolos 

da virtude da alma, “Ní menos”. Ao contrário do outro lado da balança em que os vícios eram 

representados por animais (ou seja, vindos da natureza), deste lado os elementos da virtude são 

objetos construídos pelos homens. Livros, pães e um crucifixo estão abaixo do reluzente 

Sagrado Coração de Jesus [Fig. 40]. O fato da balança não pender para nenhum dos fatos indica 

que a alma estava em equilíbrio, além de resolver o problema costumaz da relação entre o peso 

do prato e a sua proximidade com o Céu e o Inferno, como já indicamos no tópico em que 

explicamos a Psicostasia. Ao fundo da cena, ainda neste nível, vemos um esqueleto repousado 

em um caixão ao lado de uma pilha de ossos em uma penumbra, reforçando o caráter macabro 

da pintura. 

 
Figura 40: VALDÉS LEAL, Juan de. Finis Gloriae Mundi. Detalhe prato "Ni menos" 
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No último nível, visualizamos dois caixões abertos com cadáveres ilustres sob a balança. 

Um deles em um caixão escuro com detalhes prateados, está envolto em uma mortalha de nobre 

tecido e uma flâmula com a cruz da Ordem de Calatrava, dando a entender que se trata de um 

cavaleiro desta Ordem, tal qual o comitente Miguel de Mañara. No caixão em primeiro plano, 

uma esquife vermelha e dourada mostrando sinais de degradação, o cadáver exibe sinais de 

deterioração e exibe um traje bispal, com direito a uma capa branca de cetim, uma mitra e um 

báculo. Ao lado deste último ataúde, é notável uma faixa com a inscrição do título da tela, Finis 

Gloriae Mundi [Fig. 41]. 

 
Figura 41: VALDÉS LEAL, Juan de. Finis Gloriae Mundi. Detalhe caixões. 

Podemos dizer que, embora o sentido de leitura das duas pinturas tenham direções 

diferentes (In Ictu Oculi deve ser lido circularmente no sentido horário e Finis Gloriae Mundi 

deve ser lido verticalmente, de baixo para cima), Valdés Leal delimitou nas duas telas um ponto 

de partido do olhar do expectador a partir das inscrições de seus títulos em cada obra. Essa 

ordem que o autor propõe faz com que o expectador tenha um choque com o horror no primeiro 

momento, seja acometido pela sensação devastadora do desalento e termine a experiência com 

o alento de que a Morte é destino de todos (In Ictu Oculi) e o que acontecerá depois dela depende 

das ações cometidas em Vida independente de sua posição social (Finis Gloriae Mundi). 

A mensagem dessas séries de pinturas destina-se aos frequentadores da capela de São 

Jorge, principalmente aos irmãos da Caridade de Sevilha. Há beleza e salvação para aqueles 

que seguem o ensinamento de Cristo, exercem a caridade e reconhecem a Sua obra como 

exemplo a ser seguido. Aos que se recusam à isso, restam-lhes o rigor e os horrores da Morte. 

Mensagens poderosas para persuadir os Irmãos a contribuir com a causa da Caridade, tendo em 
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vista que a devastada Sevilha precisava desse auxílio para cuidar de seus doentes e enterrar os 

pobres dignamente. 
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CAPÍTULO 3: A tradição cristã versus o local – Os Novissimos de Carabuco  

3.1 Carabuco 

Se no capítulo anterior sobre os Jeroglíficos de Nuestras Postrimerías a batalha travada 

no campo imagético foi a da tradição medieval com as proposições do moderno, na série de 

Carabuco temos outro fator a se considerar: como a transferência de um tema/modelo cristão 

apropriou-se da cosmovisão andina para amplificar o seu discurso? Para formularmos uma 

hipótese, analisaremos o caso da série Novissimos o Postrimerías del hombre da Igreja de 

Carabuco. Nós analisaremos os temas centrais das pinturas, sem nos aprofundarmos nos 

medalhões localizados nas partes inferiores das obras, com uma narrativa que justifica a 

construção da Igreja neste lugar específico. Embora constituam parte importante das pinturas, 

necessitaríamos de um tempo que não dispomos para fazermos sua análise detalhada. Além 

disso, encontramos na bibliografia análises dedicadas especialmente a esses medalhões, os 

trabalhos de Ferrero114 e o de Guerra e Tudisco115, os quais nos ajudaram a desenvolver melhor 

a nossa discussão sobre o global e local nas pinturas de Carabuco. 

O Grande Porto de Carabuco é atualmente a terceira seção da província de Eliodoro 

Camacho no departamento de La Paz, na Bolívia [Fig. 42]. Está situado na margem sudeste do 

Lago Titicaca e sua população originária é Aymara116.  Assim é descrita a população de 

Carabuco pela historiografia consultada, porém gostaríamos de fazer uma ressalva quanto a 

utilização do termo. Aymara serve para designar um tronco linguístico e uma etnicidade117 

andina e ainda hoje é objeto de disputas indentitárias118. Ainda que não seja um dos nossos 

objetivos definir o que seria um legítimo Aymara, no nosso entendimento é necessário que nos 

atentemos para alguns aspectos do que seria a cultura Aymara para trabalharmos na nossa 

                                                           
114 FERRERO, Sebastián. “Las escrituras y los procesos de occidentalización del mito de las imagens y Las 
Postrimerías de Carabuco”. Revista de Indias, Vol 75, No 265 (2015) 
115  TUDISCO, Gustavo e GUERRA, Diego.  “El Apóstol soy yo : José de Arellano y el programa iconográfico 
de la Cruz de Carabuco”. In: La paleta del espanto : color y cultura en los cielos e infiernos de la pintura colonial 
andina. San Martin, Provincia de Buenos Aires [Argentina] : UNSAM Edita, 2010. 
116 MUSSO et al. “Cielos andinos, cielos cristianos: un recorrido por Carabuco”. XI encuentro de la red 
iberoamericana de cementerios patrimoniales. Paysandu, Uruguay. Ouctubre 2010. 
117 ZAPATA SILVA, Claudia. MEMORIA E HISTORIA: EL PROYECTO DE UNA IDENTIDAD COLECTIVA 
ENTRE LOS AYMARAS DE CHILE. Chungará (Arica) [online]. 2007, vol.39, n.2, pp.171-183. Disponível em: 
<https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071773562007000200002&lng=pt&nrm=iso>. 
118 ROUVIERE, Laetitia. “Territorialités aymaras et gouvernementalités transnationales néolibérales – Sécurité et 
« développement avec identité » en zone frontalière chilienne. Revista Nuevo Mundo Mundos Nuevos. Questões 
do tempo presente. Acesso 18/09/2015 

https://journals.openedition.org/nuevomundo/68231
https://journals.openedition.org/nuevomundo/68231
https://journals.openedition.org/nuevomundo/30463
https://journals.openedition.org/nuevomundo/30463
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análise das pinturas estudadas. Para não entrarmos em uma seara que até hoje rende embates 

políticos, adotaremos epistemologicamente a categoria Aymara como povo. 

 
Figura 42: Mapa da região de Carabuco (catálogo) 

 
Figura 43: Planta atual de Carabuco 

O pesquisador em etnohistoria John V. Murra publica em 1968 um artigo que nos 

apresenta Um reino Aymara em 1567119. Neste artigo ele apresenta o estado da questão até 

aquela época e nos introduz uma fonte até então não usada para os estudiosos do assunto, 

relatórios administrativos da Coroa de Castela sobre a região andina chamados visitas. Essas 

visitas continham entrevistas protocolares que foram compiladas em 1567 pelo inspetor da 

Coroa Garci Diez de San Miguel, as quais serviram como base para Murra analisar aspectos da 

organização social dos Aymaras no século XVI que não haviam sido abordadas por outros 

cronistas. Porém, nos parece que Urra se deteve mais nos aspectos político-sociais do que os 

aspectos culturais, que para nosso estudo é o mais relevante para entendermos quais são suas 

relações com a morte e com o conceito europeu de céu e inferno. Nesse sentido, encontramos 

no trabalho de Musso et al uma tentativa de explicar a morte e os seus desdobramentos pela 

cosmovisão Aymara. 

3.2 A Morte e os mortos na cosmovisão Aymara 

Na concepção Aymara da morte não há a divergência antagônica entre vida e morte 

como da maneira ocidental, mas sim uma concepção de que a morte é a continuidade da vida 

na forma de uma “passagem-viagem”, que ao final de um ciclo o morto retornará à vida entre 

os vivos. Essa é uma versão simplificada do que a cosmovisão Aymara entende por morte. Para 

uma compreensão mais aprofundada utilizaremos a explicação que a arquiteta Josefina Matas 

Musso utilizou na sua comunicação Cielos andinos, cielos cristianos: um recorrido por 

                                                           
119 MURRA, John V. “An Aymara Kingdom in 1567”. Ethnohistory, vol. 15, no. 2, 1968, pp. 115–151. JSTOR. 
Disponível em: <www.jstor.org/stable/480555>. Acesso em 20/08/2019 
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Carabuco, que foi apresentada no XI encontro da rede ibero-americana de cemitérios 

patrimoniais120. 

A arquiteta aborda dois elementos fundamentais para entender o significado da viagem 

ou morte para os Aymara, elementos que são inter-relacionados: por um lado, a permanência 

real precede a passagem-viagens e, por outro lado, é nesse contexto real que o Ajayu imanente 

e transcendente desempenha implicitamente- esses dois termos são usados na ausência de 

outros, o que pode melhor traduzir as definições aymara de Ajayunaka, um é interno e o outro 

separável. Ou seja, para entender a concepção de vida Aymara é necessário sempre levar em 

consideração as três dimensões básicas nas quais está dividida: a PACHA (tempo, época e terra), 

em ALAX, (espaço eterno, céu) AKA (isto, esta, este) e MANq'A (comida, víveres). 

Para os Aymara, a vida é concebida como eterna na PACHA (terra). A origem da vida 

tem seu começo, na criação, pelo BE, supremo PACHACAMAK. A vida é sagrada, ou seja, a 

vida humana é inatacável e intocável. De um ponto de vista mais geral, a vida para os Aymara, 

é a atividade funcional dos seres orgânicos, essencial para a conservação e reprodução. No nível 

diário ou espiritual a vida é governada pelo supremo ideal da ética, que gera exercícios de 

virtudes completas e plenas, em harmonia uns com os outros, e é expressada pelo conceito Jaqi. 

Jaqi também é a base e o resultado do conceito de unidade, vida e totalidade. É por causa desse 

conjunto de fenômenos que os seres humanos se nutrem, pensam e se reproduzem.  O ideal para 

os Aymara é a vida harmônica, onde tudo é uma arquitetura de equilíbrio entre os Jaqi, social 

e politicamente. Semelhante a um organismo vivo, no qual se observa nos Aymara a 

transcendência de um espírito de solidariedade em todos os níveis da existência. 

A concepção de vida para os Aymara também compreende, consequentemente, o 

princípio da ação, dos fenômenos da vida espiritual, moral e intelectual. A atividade da vida é 

tácita em sua organização, cujo principal objetivo era e é preservar a vida, permitir sua 

adaptação às leis sociais, como uma transposição da localização harmônica dos corpos celestes. 

A filosofia da vida engloba uma dimensão cósmica e mística: vida essencialmente concebida 

como uma unidade interna e princípio harmônico imanente intermediário. Além disso, a vida é 

o princípio da percepção, assimilação e participação em tudo. 

Essa percepção dá significado à Pacha. É nessa concepção que a existência do Tanpu 

adquire sua importância e seu verdadeiro significado. Em outras palavras, corresponde a uma 

política de provisão diante de desastres naturais. Podemos ver essa regra transposta no nível das 

                                                           
120 Musso et al. Op. Cit.  
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relações sociais, lugar onde a hierarquia do grupo pode ser observada como efeito da 

organização na sociedade pelo fato de criar princípios, normas e regras no relacionamento entre 

Jaqis e Ayllus. De qualquer ângulo que o mundo Aymara seja visto sempre encontraremos 

elementos que confirmam essas afirmações. 

Sobre a concepção Aymara da vida, a autora conclui que ela é unitária em si mesma, já 

que homem e mulher constituem a unidade primária da sociedade. Somente a partir disso é 

possível entender a cosmovisão Aymara de como eles concebem a vida. Apenas quando 

entendemos essa unidade primordial somos capazes de compreender a chave de interpretação 

do mundo e seus desdobramentos pelos Aymara. 

Quanto à concepção Aymara de Ajayu (que se aproximaria do que entendemos como 

alma ou espírito), ela contém um duplo princípio: o imanente e transcendente (que dá o valor 

de ser ele mesmo), que formam o Jaqi, ou seja, os Aymaras são dotados de dois princípios 

vitais, isto de acordo com a concepção de Vida-Passagem e de Viagem-Vida. Pois para os 

Aymara o Jaqi não morre no sentido cristão do termo. De acordo com essa concepção de morte 

(Passagem-Viagem), a palavra Chhaqhtawayxatanawa (foi perdida) é frequentemente 

utilizada. 

Os Aymara acreditam que quando o Ajayu transcendente se separa do corpo, é quando 

a passagem ou a morte é apresentada. Mas, para entender, temos que ver outros aspectos dela, 

por exemplo, quando há separação do Ajayu transcendente há um processo lento de Passagem-

Viagem, porque a viagem-passagem não ocorre instantaneamente. É esse Ajayu transcendente 

que reencarna em outro ser. O Ajayu transcendente é concebido como o elemento da perfeição 

ilimitada; é o princípio da vida, o pensamento que se manifesta na atividade. 

De acordo com os Aymaras, quando eles observam um homem sem criatividade, sem 

julgamento, sem humor, sem decisão ou vontade, definem-no como sem o Ajayu transcendente. 

Isso é mais claramente visto em um nível moral, porque é o conceito Jaqi interpretado em seu 

sentido pleno, que "não pode e não deve haver uma divisão em suas ações ou ideias". 

Além disso, a vida cotidiana nos mostra a cada momento uma diferença fundamental 

entre o Aymara Jaqi e o homem ocidental, por exemplo, o comportamento dividido entre o ato 

e a ideia é uma virtude para o ocidental, isso para o Aymara é incompreensível. Essa concepção 

tem sua origem principalmente na tríade natureza, fim e a relação com os cosmos, porque os 

Aymara dizem que é preciso ter ou possuir Ajayu transcendente para sentir, gostar, pensar. 

O que fazer com uma pessoa sem Ajayu transcendente? Em um primeiro momento o 

problema será identificado, o que implica sua localização no espaço-tempo. Depois é feita a 
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recuperação ou a canalização do transcendente Ajayu, para que se torne novamente unificado 

com o corpo do Jaqi, sendo este um dos princípios da unidade da vida. 

Já o Ajayu imanente é o princípio do “ser” eterno através dos diferentes estágios da vida. 

Mas a vida do Jaqi não se resume a isso, porque ele tem que viver em "outros mundos": O 

Ajayu imanente é aquele que lhe permite fazer a viagem de passagem pelos outros dois mundos: 

de acordo com a concepção Aymara do Jaqi, é uma viagem no sentido pleno da palavra, essa 

viagem-passagem é concebida cheia de vicissitudes. O significado profundo desta viagem é de 

ordem moral, ou seja, a natureza da viagem dependerá de como foi vivida na vida real. Se sua 

vida não estava de acordo com o conceito Aymara de Jaqi a viagem terá um caráter de 

sofrimento. 

Como estudamos no primeiro capítulo, para os europeus do século XVII, a morte é 

concebida para os cristãos como a cessação definitiva da vida, esperando o dia em que as almas 

ressuscitem para alcançar a vida eterna. Na concepção Aymara, a morte é apenas uma viagem 

de passagem para completar o ciclo completo da vida, ou seja, vida-passagem-viagem-vida. 

Antes dos funerais Aymaras é realizada uma cerimônia chamada Wakt'ayarapiña, que consiste 

em fornecer ao falecido toda a bagagem necessária para sua viagem (utensílios, instrumentos, 

alimentos, representados por objetos simbolizados em miniatura) até o seu retorno que é 

definido como Tuku sita, txtantata, Januñt'kaya. 

Em cada data determinada por um regulamento preciso e por três anos após a morte (três 

anos no calendário gregoriano, um ano de Arkaya), eles continuarão a ser enviados ao Awiyu 

de maneira formal. Além do fato de que todos os dias da viagem de passagem (dia dos mortos) 

Manq'añanaka (manq'a = comida viva) geralmente são preparados. 

Para os Aymaras, a viagem de passagem (morte) é produzida pela separação do Ajayu 

transcendente, mas no corpo do Sariri (viajante) ainda existe o Ajayu imanente. Portanto, não 

há sentimento angustiante e obsessivo sobre a morte em Aymara, como ocorre em outras 

culturas, nem é o "motor" da atividade (viver com pressa, tentando fazer tudo rápido), nem é 

um objetivo final. 

Outra cerimônia peculiar ao nosso olhar eurocêntrico é a chamada Jisk'at luraña. Essa 

cerimônia ocorre logo após a morte, na primeira fase tudo o que é necessário para a viagem 

(awiyu) é reunido principalmente com base em objetos e comida. Numa segunda fase, são 

apresentados alimentos, alguns para uso imediato e outros para uso médio (a longo prazo). Uma 

terceira fase é a coleta dos implementos necessários para que na viagem de passagem não sofra 

frio e possa resolver os problemas aos quais possa ser confrontado. Uma quarta fase refere-se 
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ao elemento de transporte da lhama sagrada, que deve ser escolhida entre as mais fortes, mais 

bonitas e deve ser negra, porque, segundo a tradição, é neste animal que o viajante transporta 

toda a sua bagagem. 

Há a questão do fogo nessas celebrações. O fogo cerimonial tem um papel importante, 

porque o viajante carrega uma bagagem simbólica, toda essa bagagem será sujeita ao fogo. Uma 

vez que esta cerimônia de Jisk'at luraña seja executada, os Sitani e seus companheiros se 

afastarão a uma distância já definida para observar e interpretar a maneira como o viajante 

receberá e carregará sua bagagem na lhama em um endereço que será designado de acordo com 

as regras preestabelecidas. Tudo isso será verificado através da linguagem da fumaça e do fogo, 

porque também serão analisadas as nuances da fumaça, a direção do vento, a altura da fumaça, 

a cor e a amplitude do fogo. O fogo faz um trabalho de tela, no qual o viajante é visto, 

geralmente acompanhado por quem o precedeu a tempo, mas também são observados os 

viajantes que posteriormente realizarão a viagem de passagem. 

Após esta cerimônia, o viajante realizará a viagem de passagem propriamente dita, 

visitando o Akapacha até chegar a Ajayu Marka, onde ele descansa por um tempo limitado. 

Ajayu Marka é considerado o limite entre Akapacha e Alaxpacha. Depois de visitar de um 

extremo ao outro o Alaxpacha passará para Mankapacha, passando por ele completamente. 

Depois de visitar esses três mundos, você retornará ao ponto de partida, ou seja, o Akapacha 

para viver entre os Jaqinaka. 

O tempo tem uma importância gravitacional, pois é o que determina a concepção 

Aymara da morte dentro da concepção cíclica da vida. Com a viagem de passagem, o ciclo 

humano se completa: a vida é uma jornada sempre nova de algum caminhante que pode ter 

começado o seu caminho há tempos. 

Desde o momento em que o Jaqi morre até o seu corpo ser levado ao cemitério, 

considera-se que o viajante ainda está em casa, uma vez que Chaq'ayatsti (morto) o viajante se 

afasta gradualmente, naquele momento os habitantes da região dirão que percebeu a presença 

do falecido, até que a cerimônia de Jisk'atiwi esteja na região, indicando que o viajante está se 

afastando em espiral, isso por três meses, o que pode ser chamado de tempo interno. Após isso 

há um tempo limitado em que a viagem é feita por todo o Akapacha, depois chega um tempo 

ilimitado (ou tempo externo) em que ele viaja pelos outros Pachanaka. A autora concluí sua 

análise dizendo que a concepção Aymara da morte implica uma concepção cíclica e esta deve 

ser levada em consideração ao fazer análises sobre o homem andino. Para o nosso trabalho seria 

importante também conhecer o repertório imagético que os Aymaras construíram sobre o tema 
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da Morte e seus desdobramentos a partir de sua cosmovisão. Infelizmente, pelos percalços 

ocorridos durante a escrita dessa dissertação, não tivemos tempo hábil e nem recursos materiais 

para procurarmos se existem fontes desse tipo. Mas a nossa contribuição ao relatarmos uma 

explicação sobre a Morte na cosmovisão Aymara é pensarmos o quanto o projeto doutrinador 

dos espanhóis no Vice-reino do Peru deve ter radicalizado o pensamento dos povos originários. 

Para combater uma cosmovisão que legitimava a idolatria na suas próprias concepções de 

mundo, os espanhóis lançaram mão como a principal estratégia de conversão a apropriação de 

signos da cosmovisão Aymara. 

3.3 Carabuco e o Santo 

O pequeno povoado agrícola que abriga a Igreja de Carabuco, onde está a série 

Novissimos ou Postrimerías del hombre, não foi escolhido aleatoriamente. A razão da ereção 

desta igreja neste lugar específico é a cruz erguida neste lugar que carrega consigo uma curiosa 

bagagem narrativa, como sugere a bibliografia sobre o tema121. De acordo com ela, a cruz 

erguida neste local foi obra de um apóstolo de Cristo, que esteve na América antes da chegada 

dos colonizadores. Este acontecimento é reforçado pela narrativa presente na parte inferior das 

pinturas da séries. Esse apostolo seria São Tomé, como está descrito no medalhão 1, embora o 

medalhão 7 mencione São Bartolomeu. 

Nos séculos XVI e XVII, era corrente entre os religiosos que trabalhavam na América, 

tanto sob o domínio português quanto espanhol, a ideia de que em tempos anteriores à vinda 

dos europeus à América o apóstolo cristão Tomé teria pregado o evangelho aos indígenas da 

América. Este tema hagiográfico foi desenvolvido primeiramente pelos jesuítas na América 

Portuguesa122. Narrativas muito parecidas sobre o santo apareceram tanto no Peru quanto no 

Paraguai. Cavalcante nos apresenta em seu livro à narrativa do jesuíta Antonio Ruiz de Montoya 

(Lima, 1585-1652), narrativa da qual foram tomadas emprestadas diversas partes dos escritos 

do agostiniano Alonso Ramos Gavilán (Huamanga, 1570- Lima, 1639), que de acordo com 

Teresa Gisbert seria a base para o programa iconográfico da Igreja de Carabuco123. Ainda que 

as referências à obra de Gavilán sejam mais temáticas do que textuais, Guerra e Tudisco 

apontam para a literalidade de algumas imagens em relação ao texto do agostiniano, como no 

medalhão 4 em que uma passagem da fonte textual “nublado espeso, con gran fuerza de truenos 

                                                           
121 CAVALCANTE, Thiago Leandro Vieira. Op. Cit. 
122 GUERRA E TUDISCO, Op. Cit p. 98 
123 GISBERT, Teresa. Iconografia y mitos indígenas em la arte. La Paz, Gisbert & cia Libreros y Editores. 1980. 
Pp. 43-46 
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y rayos” poderia tranquilamente servir como legenda ao referido medalhão124. Montoya, 

baseado em Gavilán sustenta que era forte a tradição da presença do apóstolo no Peru. São 

Tomé teria pregado sobre o deus único por lá, não teria tido uma recepção muito amistosa e 

passaram a ter conflitos por isso. Uma constante nessas narrativas era a cruz, um atributo 

repelente de demônios, que o auxiliava no propósito de pregar a fé no deus único e combater 

os vícios. Outra constante é a presença nem sempre tão amistosa de indígenas com o santo, por 

certo pela resistência dos demônios que incitavam a animosidade dos nativos contra Tomé. No 

entanto, a lembrança do apóstolo por parte dos indígenas não se apresentava de forma explícita. 

Somente através de ressignificações e inferências que os padres concluíam que São Tomé 

esteve aqui. 

O santo surge como autor de elementos da cultura material que seriam representados 

especialmente por pegadas em rochas, cruzes de pedra e caminhos, como sinaliza Cavalcante. 

A cruz de Carabuco é mais um dos elementos de cultura material atribuído ao apóstolo. Porém, 

diferente dos demais indícios, não se tem conhecimento se a cruz realmente existiu ou se foi 

apenas uma invenção europeia. Atentemo-nos para o fato de que Gavilán sustentava que um 

apóstolo havia estado nas Américas antes da presença europeia e Montoya concluiu, pelas 

evidências que ele encontrou, que este apóstolo deveria ser Tomé. Os religiosos são uma 

amostra da aproximação do mito do São Tomé ocidental com o mito do São Tomé oriental. O 

jesuíta Montoya defendia no século XVII que no Oriente o apóstolo teria deixado como sinal 

de sua pregação uma grande cruz de pedra com sinais do sangue de seu martírio. Provavelmente 

o santo teria feito no Ocidente diferente do que fez no Oriente, tendo deixado em Carabuco, no 

Peru, uma grande cruz. Segundo Montoya, a cruz peruana era de madeira de lei, o que o levou 

a crer que ela não foi fabricada no Peru, pois não haveria madeira de tal qualidade no Peru 

daquela época, já que a região sofria com a escassez de madeira. 

Em face de tal observação, o jesuíta concluiu que a cruz foi feita em outro lugar e, 

embora com suas dimensões imensas, trasladada até Carabuco. Mesmo no Paraguai, Montoya 

afirma não ter conhecimento de madeira tão resistente. Por isso ele concluiu que a cruz foi 

fabricada no Brasil, com madeira de Jacarandá, que seria tão resistente quanto a da cruz de 

Carabuco. 

O culto da cruz é uma devoção apostólica a Cristo e, como tal, a sua disseminação visa 

legitimar diretamente a autoridade da Igreja secular, à qual pertence a igreja de Carabuco e que 

institucionalizou, desde o início, o culto à cruz de Carabuco. Isto é visto no episódio da 
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descoberta da cruz, pintado no medalhão 14, um dos quais retrata o tempo da “conquista”: uma 

mulher indígena denunciou a um cura onde a cruz estava enterrada. As cenas da descoberta da 

relíquia e seu primeiro milagre também mostram a figura do padre como uma presença 

institucional até então ausente. Esta presença é reforçada com a apresentação do edifício da 

igreja e da praça com seu pelourinho: espaços públicos do novo poder espiritual e temporal, 

que serão a cena de quase todos os outros milagres. Tais milagres ocorrem, seja através da cruz 

localizada dentro da paróquia, seja através de lascas cuja posse salva da morte iminente. Em 

todos os casos, o poder ligado à materialidade da relíquia desempenha um papel de 

administrador em premiações e punições, não apenas pela proteção que concede, mas também 

pela natureza seletiva dessa proteção. 

A presença institucional retratada exalta o papel do clero secular como um depositário 

da autoridade divina sobre a relíquia. Se a prática popular de fragmentar as farpas da cruz se 

proliferou nos primeiros anos, o bispo veio para dar uma solução institucional à situação, a fim 

de não apenas preservar a relíquia e fornecer um lugar de veneração de acordo com sua 

hierarquia, mas também para legitimar uma devoção local de certas raízes que, além disso, 

demonstraram o sucesso da evangelização em uma região propensa a feitiçaria125 

Atribuir a vinda de um apóstolo de Cristo antes da presença dos colonizadores é 

importante, pois justifica o Novo Mundo como fazendo parte do plano divino mesmo sem 

mencioná-lo nas Escrituras. Isso implica politicamente na legitimação da subjugação dos povos 

originários da América como um castigo divino por terem rejeitado a Palavra do Senhor126. A 

principal função da narrativa de São Tomé em Carabuco e sua cruz seria a de sincronizar a 

história local com a história religiosa mundial e, ao mesmo tempo, desconstruir a história dos 

povos originários locais por serem visto como idólatras. 

A conquista espanhola dos Andes, iniciada em 1532, deu início ao duplo projeto de 

evangelização e hispanização da população indígena, já que a missão evangelizadora cristã era 

uma das justificativas legais da conquista espanhola. A importância atribuída à evangelização 

da população indígena no plano colonial foi incorporada nos esforços de um número 

considerável de missionários e doutrinadores. No entanto, parece que o trabalho dos 

missionários e eclesiásticos, não deu imediatamente os resultados esperados, uma vez que as 

                                                           
125 Idem. p.98 
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queixas são repetidamente encontradas na correspondência da época sobre o pequeno fruto que 

até o final do século XVI havia dado à evangelização dos povos andinos127. 

Em 1608, o sacerdote doutrinador Francisco de Ávila colocou em alerta as autoridades 

coloniais, denunciando os seus paroquianos andinos por idolatrarem as deidades autóctones, 

apesar de terem sido batizados por muito tempo. Essa denúncia desencadeou no arcebispado de 

Lima a primeira campanha de extirpação das idolatrias. Pouco depois de dar o alarme, em 1610, 

Ávila foi nomeado o primeiro juiz dessa campanha pelo arcebispo de Lima. Várias campanhas 

de extirpação se seguiram no decorrer do século XVII. Durante essas campanhas milhares de 

pessoas foram condenadas, destruíram muitas representações de divindades andinas, chamadas 

ídolos pelos extirpadores, além dos artefatos relacionados com suas crenças e múmias de seus 

antepassados. 

Toda essa destruição era destinada a erradicar os cultos dos povos originários, o que 

levou a uma grande perda do legado da cultura material dos povos andinos. Além disso, 

algumas dessas culturas andinas consideram que o culto dos ancestrais e das divindades era 

essencial para assegurar, além do bem-estar individual, a sobrevivência de todo o grupo social. 

Portanto, a destruição das representações de deuses e de as múmias afetaram grandemente as 

sociedades andinas que sofriam com isso: as campanhas de extirpação de idolatrias, portanto, 

não apenas ameaçavam as religiões andinas, mas também contra a identidade cultural dos povos 

afetados. 

Nesse contexto, Carabuco surge como um potencial evangelizador tão forte que não 

poderia deixar de ter uma igreja para efetuá-lo. Assim sendo, no final do século XVI foi 

construída a igreja no povoado de Carabuco, seguindo uma “arquitetura de conversão”. Já em 

1683, o sacerdote de Carabuco, José de Arellano, solicitou ao pintor José López de los Ríos a 

produção de uma série de quatro pinturas sobre as Postrimerías. 

 

3.4 As Postrimerías na literatura Vice-reino do Peru no século XVII 

As Postrimerías foram um tema doutrinador que desfrutou de grande popularidade 

Vice-Reino do Peru, seja literariamente, seja iconograficamente. No vice-reinado do Peru, esse 

imaginário foi implantado de forma sistematizada em todo o território andino durante os séculos 

XVII e XVIII, como uma das maneiras de assegurar o processo de evangelização iniciado desde 
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os primeiros anos da conquista. A luta entre o bem e o mal, entre o verdadeiro e o falso, e uma 

mensagem ancorada na relação de punição pelo pecado, manifestada como uma estratégia 

visual eficaz para realizar o que Serge Gruzinski chamou de “a colonização do imaginário”128. 

A colonização do imaginário é um fenômeno que mostra não apenas traços de resistência 

cultural, mas também de adaptação e apropriação por aqueles que ocuparam o lugar do pecador: 

os nativos. As práticas entendidas na perspectiva do conquistador como "idólatras" mantinham 

em si a persistência de uma religiosidade que, mesmo no século XVIII, não parecia disposta a 

desaparecer em cultos particulares ou domésticos129. O ruim, o demoníaco e o falso, presentes 

nas imagens antediluvianas e apocalípticas, ofereciam uma leitura visual que possibilitava sua 

identificação com a presença dos indígenas, seus objetos de culto e suas práticas rituais. 

As Postrimerías exibem o melhor exemplo do peso e da dimensão do inevitável. Na 

história das ideias e imagens da cultura ocidental essa circunstância foi sentida, pensada e 

representada das mais diversas formas130. Desde a chegada dos primeiros evangelizadores ao 

Novo Mundo, surgiu a necessidade de repensar a maneira de transmitir dogmas cristãos a povos 

sobre os quais pouco se sabia, preocupação presente na literatura catequética do século XVI ao 

XVIII. Em contraste com a evangelização inicial na Europa, onde o cristianismo e o paganismo 

compartilhavam uma base comum de conhecimento e tradição, a evangelização na América 

rapidamente se moveu em direção à coerção religiosa a partir da qual os dogmas católicos foram 

introduzidos simultaneamente e também a conjunto de costumes e valores ocidentais131. 

Enquanto na Europa o conceito de inferno se estabeleceu durante séculos no imaginário cristão, 

na América foi implantado juntamente com toda a doutrina escatológica do cristianismo. 

Assim, esses temas são implantados em algumas igrejas e capelas de povos indígenas 

do território andino, entre as quais Curahuara de Carangas, Carabuco e Caquiaviri em solo 

boliviano e Andahuaylillas ou Huaro no Peru, nos quais o trabalho doutrinário foi necessário 

para fins de evangelização. A representação do Paraíso Bíblico, o cenário de tentação e expulsão 

do Paraíso, o ataque do Dilúvio ou o Juízo Final compõem os relatos visuais das paredes da 

igreja da ordem agostiniana de Curahuara de Carangas em Oruro, na atual Bolívia. Seus murais 

foram pintados originalmente em 1608 e repintados em 1777, com cenas se referem ao pecado 
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original e ao castigo divino. No caso das pinturas da igreja de Caquiaviri, cujas telas foram 

pintadas em 1739, nota-se como a presença indígena foi introduzida nessa iconografia para 

articular um discurso visual extremamente complexo. Anjos celestiais, demônios com keros 

cerimoniais, curacas punidos e redimidos ou o reinado do Anticristo, são alguns motivos 

evidenciados nessa igreja. 

A respeito especificamente sobre as Postrimerías encontramos na literatura andina 

fontes que subsidiam nossa tese de que este tema era um importante instrumento de doutrinação. 

Este tema está presente na obra impressa em 1585 por Antonio Ricardo Tercero Cathecismo y 

Exposición de la Doctrina Christiana por Sermones132. Antonio Ricardo foi o responsável por 

trazer a primeira prensa móvel para as Américas e é considerado um importante difusor, tanto 

da doutrina cristã para os povos originários como de suas línguas nativas (Quechua e Aymara) 

para o velho mundo. O terceiro concílio Limense recomendou a difusão da palavra de Cristo e 

o papel de Antonio Ricardo foi produzir a referida obra em versão trilíngue, nas línguas 

Aymara, Castelhana e Quechua. Ao analisarmos especificamente a maneira que é representado 

o conceito de inferno, vamos ver que as opções do cristão, salvação ou condenação, são 

mencionados constantemente. É no último sermão, intitulado Del juicio final, onde o inferno é 

explicado com mais detalhes. O sermão começa com a questão da morte, a questão da Vanitas 

é enfatizada, para em seguida aprofundar as opções que aguardam a alma após a sentença 

divina. O Céu mal é mencionado - é apenas sobre onde está Deus e os anjos133. 

Ao tratarmos especificamente da presença do inferno nos textos doutrinários andinos, 

contamos com o apoio da obra de Juan Carlos Estenssoro Fuchs sobre a incorporação dos 

nativos do Vice-reino do Peru ao catolicismo 134. Ele defende que o discurso doutrinário anterior 

ao Terceiro Concílio de Lima de 1583 apresentava uma forte heterogeneidade resultante da 

falta de estrutura institucional na região e das diferentes abordagens sobre como introduzir os 

dogmas cristãos na catequese indígena. Para Estenssoro Fuchs, enquanto a Instrucción de 

Gerónimo de Loayza, escrita em 1545, e a Platica para todos los indios da Fray Domingo de 

Santo Tomás, publicada em 1560, não introduzem mais definição do que a do céu e do inferno 

como moradias de Deus e demônios. O texto do Primeiro Concílio de Lima, de 1551 e 52, 

introduz essas noções de maneira mais descritiva. De acordo com esse escrito conciliar, no céu, 

                                                           
132 Tercero Cathecismo y Exposición de la Doctrina Christiana, por Sermones. Librería de Rosa y Bouret, Paris, 
1867. 
133 ROMERO, Agustina Rodríguez Romero e SIRACUSANO, Gabriela. “La iconografía de Las Postrimerías: una  
propuesta de investigación interdisciplinaria”. Papeles de Trabajo, Ano 4, N° 7, abril 2011, p120.  
134 ESTENSSORO FUCHS, Juan Carlos. Del Paganismo a la Santidad: La incorporación de los indios del 
Perú al catolicismo, 1532-1750, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú e IFEA. 2003 
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aqueles que são batizados e seguem os mandamentos de Deus serão eternos "sem nunca ter 

fome ou sede, frio ou cansaço, nem calor, nem ficarem doentes ou morrerem, nem carecerão 

do que quiserem lá ..."135. Primeiro, notemos que o conceito é definido de forma negativa, se 

referindo a maioria dos atributos do céu pela negação dos flagelos com que os nativos teriam 

contato em seu cotidiano. Como decorrência dessa definição negativa, descobrimos que o que 

caracteriza o céu é precisamente a ausência dos sentidos. Essa ideia é reforçada com a descrição 

do inferno, o lugar “onde há trevas muito grandes, fedor muito grande e fogo muito grande, 

onde sempre estarão queimando sem nunca queimar, sede e fome e doenças e dor, e eles vão 

querer morrer pelo grande tormento pelo qual passam ...”136 

Desde a chegada do vice-rei Toledo em 1569 e o desenvolvimento do Terceiro Conselho 

de Lima entre 1582 e 83, novas regras foram impostas na evangelização, mudanças que também 

eram uma consequência das diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Trento. A partir do 

Terceiro Concílio, foi desenvolvida uma literatura pedagógica que buscava combinar persuasão 

e repressão. 

O Catecismo breve, o Catecismo mayor e a Plática breve introduzem a ideia do inferno 

de maneira muito sucinta como o lugar destinado a quem não respeita a Deus, onde tormentos 

eternos e infindáveis tristezas os aguardam, ideias que se repetem como uma fórmula.  Por sua 

vez, o Confesionario para los curas de índios aborda o assunto de maneira mais explícita, 

respondendo a este texto a novos objetivos que visam promover os conceitos de culpa e pecado 

necessários para estabelecer o sacramento da confissão para a maioria dos índios, já que até 

então este sacramento estava reservado apenas para as elites indígenas. O Confessionario leva 

a ideia do inferno aos catecúmenos através de perguntas retóricas que os induzem a entender, 

em sua própria carne, o conceito de eternidade: 

“Apenas um pecado mortal para a pessoa merecer tormento de fogo para sempre no 
Inferno. Diga-me, o que sentirias se te colocassem no fogo o dia inteiro? E se te 
deixassem ardendo, o que diria? Pois como estarás ardendo no Inferno por um ano? 
E dez anos?E cem anos?E mil anos, corpo e alma, e para sempre jamais sem fim? 
(extraído de Durán, 1990: 470).” 

É próximo à introdução da confissão que a imagem do inferno adquire toda a sua 

relevância: as descrições textuais detalhadas das torturas aos sentidos concebidos na Europa 

serão apropriadas pelos missionários americanos e convertidas em palavras e imagens para 

alcançar o arrependimento que levaria a alívio dos pecados. 

                                                           
135Idem. P.566 
136 Idem p. 567 
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Essa articulação entre confissão e inferno se manifesta na pintura de Carabuco. O 

registro superior mostra entre suas cenas uma mulher coberta com um véu preto que confessa 

diante de um padre, ambos estão entre um anjo e um demônio [Fig. 44]. Víboras e outros vermes 

emergem da boca da mulher. Segundo Estenssoro, a identificação desses animais com pecados 

confessados teve como objetivo gerar um sentimento de culpa associado a uma necessidade 

física de expulsar pecados cometidos137.  

 

Figura 44:  RÍOS, José Lopes de los . Inferno. Detalhe 

A meditação sobre os Novíssimos e sua reprodução plástica alcançaram uma relevância 

emblemática no contexto das campanhas de extirpação das idolatrias na América, no século 

XVII. Os Sermones de los mistérios de Fernando de Avendaño foram concebidos como uma 

ferramenta para visitas e escritos para um público indígena. A retórica de Avendaño se desdobra 

para definir o inferno no “sermon III: Que no ay más de un solo Dios ": 

Mira hijo: infierno es un lugar debaxo de la tierra, que es la cárcel, que Dios 
hizo para castigar a los pecadores, allí han de padecer para siempre jamás, 
mientras Dios fuere Dios, fin tener fin. Allí los han de atormentar los Demonios 
con fuego, que este fuego de acá parece pintado respeto del fuego del infierno. 
Desdichado del que va al infierno, mas le valiera no aver nacido. No tiemblas 
hombre de oyr esto?138  

O teólogo retoma os sermões do Tercero Cathecismo que o cita, às vezes, textualmente. 

Assim, a descrição do inferno é idêntica à de 1585 e a ideia do tormento dos sentidos é 

                                                           
137 Idem, pp. 212-216 
138 AVENDAÑO, D. Fernando de. Sermones de los misterios de nuestra santa fe católica, en lengua castellana, 
y la general del inca. Impresso por Jorge Lopez de Herrera, Lima, 1648.  p.33 
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reforçada. Essa concepção teria sido amplamente disseminada, pois estava presente nesses dois 

sermões usados como guia para os religiosos do vice-reinado. 

A associação de pecadores com idólatras no inferno, um lugar sempre descrito como de 

sofrimento eterno, serviria como ferramenta para controlar o população indígena em geral e de 

práticas idólatras em particular – a mesma estratégia que o arcebispo Villagomez, a quem os 

Sermones de los mistérios foi dedicado, também usa em sua Carta Pastoral de exortación139. 

Por outro lado, a elaboração de uma pregação com o objetivo de incentivar o exercício da 

compositio loci140 entre os nativos revela o impulso de uma retórica barroca. 

Por fim discutiremos a possível relação entre o cronista ameríndio de ascendência Inca 

Felipe Guaman Poman de Ayala e a difusão das imagens de Postrimerías no mundo andino do 

século XVII. Os pesquisadores Teresa Gisbert e André Mesa141 recorrem ao trabalho de 

Francisco Stastny142 para demonstrar que na Primer nueva coronica y buen governo Guaman 

Poman de Ayala desenvolve as categorias das Postrimerías: 

“- la venida del señor al juycio, [que configura el “Juicio” propriamento dicho que 
realizara Cristo como juez] 
              - el cielo, [o que comumente se conoce como Gloria.] 
               - y el mundo [normalmente identificado con la “Muerte” en la tierra o lugar 
desde donde resucitam todos los muertos y que junto con los vivos esperan su destino 
final.] 
              - y las penas del infierno. [que hacen referencia a los castigos eternos en el 
averno.]”143 

Voltando ao texto de Stastny, encontramos a seguinte passagem: “El cronista Felipe 

Guamán Poma de Ayala deseaba que, como en las catedrales francesas, ‘en cada iglesia haya 

un juicio pintado" donde se muestre "el cielo y el mundo y las penas del infierno’.”144 

                                                           
139 VILLAGOMEZ, D. Pedro de. Carta Pastoral de exortación e instrvccion contra las idolatrías de los indios 
del arcobispado de Lima. Impresso por Jorge Lopez de Herrera, Lima, 1649. 
140 Composotio loci é uma metodologia de Ignácio de Loyla para o encontro da nossa alma com Deus. Essa 
metodologia propõe que o cristão em suas meditações imagine um lugar e as condições para o seu encontro com 
Deus. Sobre a compositio loci ver: STANDAERT, Nicolas. “The composition of place: creating space for an 
encounter”. The Way, [S. l.], p. 7-20, 9 jan. 2007. Disponível em: 
<https://www.theway.org.uk/back/461Standaert.pdf>. Acesso em: 11 set. 2019. 
141 GISBERTI, Teresa. & MESA, Andre.  “Los grabados, el Juicio Final y la idolatría indígena en el mundo 
andino”. Em: Entre cielos e infiernos. Memorias del v Encuentro Internacional sobre Barroco. La Paz: 
Fundación Visión Cultura, 2010. p. 18 
142 STASTNY, Francisco. “Sintomas medievales en el Barroco Medieval”. Instituto de Estudios Peruanos. 
Documento de trabajo Nº63. Serie Historia del Arte Nº1. 1993 
143 GISBERTI, Teresa. & MESA, Andre.  “Los grabados, el Juicio Final y la idolatría indígena en el mundo 
andino”. Em: Entre cielos e infiernos. Memorias del v Encuentro Internacional sobre Barroco. La Paz: 
Fundación Visión Cultura, 2010. p. 18 
144 STASTNY, Francisco. Op. Cit. p. 14 
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Não conseguimos ter acesso à edição que Stastny refere ter tirado essa informação145, 

no entanto consultamos três versões da Primer coronica..., inclusive a versão digitalizada da 

biblioteca onde o único exemplar da obra original se encontra146 e não conseguimos encontrar 

a passagem a que eles se referem. 

Entendemos que a literatura dos doutrinadores no Vice-reino de Peru dos séculos XVI 

e XVII constituíram uma importante fonte para as pinturas de Postrímerias e Juízos Finais no 

Vice-reino do Peru, assim como as gravuras que abordaremos em um momento posterior deste 

capítulo. No entanto, colocamos em xeque a tese de que o referido texto de Guaman Poma de 

Ayala tenha contribuído para a difusão das Postrímerias no mundo andino como defendem 

Stastny, Gisbert e Mesa por não encontrarmos dados suficientes para sustentar essa tese. 

3.5 As pinturas de Postrimerías e a circulação de gravuras no Vice-reino do Peru: uma 

estratégia de doutrinação 

Embora a literatura doutrinária andina tenha sido uma estratégia de conversão dos 

nativos, inclusive adotando a recomendação do Terceiro Concílio de Lima para produzir textos 

com traduções das línguas nativas, devemos lembrar que muito dos nativos sequer eram 

alfabetizados em qualquer língua que fosse. Levando isso em consideração, o próprio Terceiro 

Concílio instruiu que se investisse em pinturas com motivos religiosos para decorar as igrejas 

com o intuito de doutrinar os povos originários da região. Essa instrução tinha como base a 

recomendação do Concílio de Trento de catequizar pelos meios visuais e apostou em três 

principais motivos: Nossa Senhora em diversas denominações, passagens do antigo testamento 

e as Postrmerías. Nós iremos nos ocupar desse último motivo por ser o motivo presente na 

Igreja de Carabuco. 

Consideramos a literatura doutrinária uma fonte importante para o tema das 

Postrimerías no Vice-reino do Peru, porém não é a única. Ao estudarmos as imagens sobre as 

Postrimerías, levamos em consideração a importância da circulação das gravuras como 

provável fonte para os pintores locais. Nesse sentido, utilizaremos o artigo de Flávia Galli 

                                                           
145 F. Guamán Poma de Ayala. El primer nueva corónica y buen gobierno vol. II, Edic. de J.V. Murra y R. 
Adorno. (México: Siglo XXI Editores, 1980): 636. (nota 35 de Stastny) 
146 Disponível em < http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/info/en/frontpage.htm> acesso em 13/09/2019 
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Tastch A circulação de gravuras flamengas no Vice-reino do Peru147 e o capítulo de Emily C. 

Floyd Privileging the Locals: prints and the new world in early modern Lima148. 

O principal argumento de Tatsch em seu artigo é de que não há dúvida sobre as gravuras 

como via de transferência de modelos para a arte da América Hispânica149. A autora alude à 

contemporaneidade dos processos de elaboração da pintura nos vice-reinos ao renascimento da 

espiritualidade católica como uma forma de combater a Reforma protestante e que foi executada 

pelo Concílio de Trento e pela Companhia de Jesus. Tanto na Europa como no Vice-reino do 

Peru havia a necessidade de divulgar o exemplo de vida dos evangelistas, dos primeiros mártires 

cristãos, santos, apóstolos e dos fundadores de novas ordens religiosas no intuito de arrebanhar 

tanto os seduzidos pela Reforma quanto as almas que só conheciam os deuses idólatras do Novo 

Mundo. Para esses propósitos, as imagens contribuíram para a divulgação dessas ideias 

doutrinadoras. 

No entanto, evangelizar um público que possuía familiaridade com os temas referidos 

no parágrafo acima é bem diferente do que evangelizar um público que até então nunca havia 

tido contato com conceitos como céu, inferno, diabo ou pecado. Os catequizadores precisavam 

de estratégias que fizessem os indígenas se familiarizar com os conceitos cristãos, inclusive os 

códigos iconográficos da hagiografia cristã. Essa era uma realidade também para os artistas 

indígenas ou mestizos, que não possuíam o repertório iconográfico cristão em suas bagagens 

culturais e nem a oportunidade de ir até a Europa conhecer os modelos e técnicas requeridos 

pelos patronos de suas obras. 

Flávia Galli Tatsch reconhece nessas adversidades para se produzir pinturas no Vice-

reino do Peru em um primeiro momento como uma demanda por modelos e a forma mais 

acessível para suprir essa demanda era a circulação de gravuras. O foco da autora é observar os 

modelos das gravuras flamengas apropriados pelas pinturas executadas no Vice-reino do Peru 

no século XVI, XVII e XVIII. 

Carece evocar as objeções que as gravuras flamengas sofriam até serem recebidas no 

Vice-reino do Peru. Entre os maiores motivos dessas objeções está a revolta durante a luta da 

independência da Espanha que os Países Baixos enfrentavam. Com muita dificuldade são 

mencionados os irmãos Wierix (ativos entre 1552 e 1615), Jan (c. 1549-1604), Hyeronimus 

(1553-1619) e Anton II (c. 1555/59-1604), artistas conceituados devido à sua técnica delicada 

                                                           
147 TATSCH, Flavia Galli.  “ A circulação de gravuras flamengas no Vice-Reino do Peru: transferência de modelos 
e inventividade”. Domínios da Imagem, Londrina, v. 9, n. 17, p. 7-25, jan./jun. 2015. 
148 Floyd, Emily C. “Privileging the Local: Prints and the New World in Early Modern Lima”. IN: ENGEL, Emily 
A. A companion to early modern Lima. Brill, 2019. pp. 360-384 
149 TATSCH, Flavia Galli.  Op. Cit. P.11 e 12 
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e sofisticada. A produção artística dos Wierix tinha foco religioso e satisfariam os interesses da 

Contrarreforma. Neste caso a dificuldade de aceitação dos irmãos, para a reprodução das 

gravuras flamengas, se dava devido a reputação dos mesmos, que não era das melhore; outros 

artistas consideravam que os irmãos eram devassos, boêmios e de caráter duvidoso. Somente 

após anos de negociação, a colaboração dos Wierix seria, finalmente, aceita150.  Consideramos 

interessante a análise que a autora faz da comparação presente em Gisbert e Mesa,151 entre a 

composição da ilustração de número 97 do livro de Jerônimo Nadal De Antichristo [figura 45] 

e a composição da tela de mesmo nome realizada, em 1739, para compor a série das 

Postrimerías da Igreja de Caquiaviri, em La Paz [figura 46]. 

Um importante ponto que Tatsch ressalta no Anticristo de Caquiaviri é que a multidão 

que rodeia o personagem principal da tela é composta por islâmicos, judeus e nativos da 

américa, um recurso para identificar quem são os adoradores do Anticristo. Essa mensagem 

tinha como intenção mostrar quais as consequências de se adorar qualquer outro deus que não 

seja o cristão, ou seja, a idolatria. Sob os arcos é vê-se uma montanha, onde trabalham seres 

malignos e um texto em que se lê: “os demônios descobriram no Anticristo todo o ouro e a prata 

que estava escondido desde os princípios do mundo”.  Caquiaviri era uma área onde moravam 

indígenas forçados a trabalhar nas minas de Potosí, por isso a analogia entre os nativos 

considerados idólatras e os demônios do Anticristo. 

                                                           
150 Idem, p. 17 
151 GISBERTI, Teresa e MESA, Andre. Op. Cit. P.21 
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Figura 45: WIERIX, Hieronimus. Lâmina 97. NADAL, Jerônimo. Evangelicae Historiae Imagines, 1593. Gravura. 
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Figura 46: ANÔNIMO. Anticristo. Óleo sobre tela, 1739. Igreja de Caquiaviri, La Paz. 

Porém as gravuras flamengas não foram as únicas a circular na região nesse período. 

Emily Floyd aponta que havia dois tipos de gravura circulando pelo Vice-reino do Peru: as 

importadas, das quais as estudadas por Flávia Tatsch fazem parte, e as locais, impressas na 

capital do Vice-reino do Peru em Lima. A historiadora americana sustenta que esses dois tipos 

ajudaram os moradores locais a conciliar a experiência de vida no Novo Mundo com a posição 

complicada desse vice-reinado no amplo Império Espanhol. 

Impressões importadas como a do atlas Theatrum orbis terrarum e outras gravuras dessa 

época serviram de modelos para a produção de arte e arquitetura local e permitiram que seus 

possuidores participassem das tendências culturais globais, tanto devocionais quanto 

educacionais. 

As impressões feitas em Lima, como as que Floyd se dedica em seu capítulo, geralmente 

não podiam concorrer com as impressões importadas em sofisticação técnica, mas ofereciam 

vantagens em outros quesitos em relação às impressões europeias. As gravuras feitas no Novo 

Mundo levavam sua realidade local em conta, contradizendo as caracterizações depreciativas 

do Novo Mundo, propiciando declarações de orgulho e entusiasmo por experiências regionais. 

Quando os comissários optavam por imprimir em Lima, em vez de enviar para a imprensa no 

exterior, suas escolhas indicam uma consciência do lugar de Lima no Império Espanhol e uma 

valorização do local. Quando os clientes locais optam pelos gravadores que trabalhavam em 
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Lima eles possuíam o controle direto e imediato sobre a iconografia impressa e isso permitiu 

que eles construíssem suas identidades complexas, expressando orgulho e lealdade regional à 

coroa espanhola. 

Tanto Floyd como Tatsch sinalizam que os artistas do Vice-reino do Peru foram além 

dos modelos europeus e, com a escolha intencional de um verbo que causasse duplo sentido, 

imprimiram outros elementos e significados que demarcassem suas inventividades e formas de 

ver o mundo.  O trabalho de Floyd também demonstra que as impressões feitas em Lima também 

eram exportadas para o México e Sevilha, mostrando que havia uma circulação dessas imagens, 

não só recebendo os modelos europeus, como se apropriando desses modelos e enviando para 

circulação em outros cantos do mundo. 

O trabalho de Teresa Gisbert e André Mesa sobre as gravuras de Juízos Finais e a 

idolatria no Vice-reino do Peru152 traz um grande levantamento sobre os números de Juízos 

Finais e as séries de Postrimerías nessa região. Essas pinturas, que se caracterizam por incluir 

os povos indígenas em seu tema ou por mostrar o pecado da idolatria, somam 19 conjuntos. 

Todas essas pinturas, com exceção de São Francisco de Cusco, são encontradas em aldeias 

indígenas ou nas paróquias dos índios nas cidades de Potosí e Cusco. Dessa informação 

podemos inferir que os nativos eram o público alvo dessas pinturas. Elas começaram a ser 

pintadas no século XVI e continuam até os últimos anos do século XVIII. Todas estas pinturas 

estão relacionadas com a realização dos três Concílios realizados em Lima no século XVI e 

com as intensas campanhas de padres como Albornoz, Arriaga e Avendaño que se dedicaram à 

extirpação da idolatria no século XVII. 

                                                           
152  Idem, p. 24 
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Figura 30: Reprodução da tabela das igrejas com as temáticas do Juízo Final e Novíssimos na região Andina. Gisbert 
e Mesa p. 27 
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Figura 31: Gravura da Rhetorica Christiana publicada em Perugia em 1579 pelo frei Diego de Valadés. Representa 
um pregador franciscano em um púlpito apontando com uma varinha para uma série de quadros.  GISBERT, MESA 
p.26 

Por fim, encontramos no meio do artigo dos autores bolivianos a reprodução da 

gravura de Frei Diego Valadés [Fig. 48] descontextualizada, colocada talvez como exemplo de 

doutrinação católica pelas imagens, que seria a função dos Novíssimos no Vice-reino do Peru. 

Por melhor que seja a intenção dos autores, a nós historiadores que trabalhamos com a imagem 

como fonte cabe a responsabilidade de contextualizar as imagens utilizadas a fim de produção 

de sentido. A nós historiadores que trabalhamos com imagens do período colonial, temos 

também a responsabilidade de não generalizarmos o que é predominantemente local. 

De acordo com a tese de doutorado de Luiz Estevam de Oliveira Fernandes153, a 

gravura de frei Valadés está relacionada com o esforço de comparação entre os Astecas com as 

primeiras civilizações ocidentais154, presentes em mais fontes visuais e escritas sobre a Nova 

Espanha. Na imagem específica de frei Valadés a comparação é feita retratando os indígenas 

com togas e bastões tais quais as representações de assembleias do mundo Clássico. Não 

duvidamos que encontraremos procedimentos de comparação entre os povos originários que 

                                                           
153 FERNANDES, Luiz Estevam de Oliveira. “Patria mestiza: Memória e História na invenção da nação mexicana 
entre os séculos XVIII e XIX”. Orientador: Leandro Karnal. 2009. Tese (História) - Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas, Campinas, 2009. 
154 Idem pp. 79-98. 



 

122 
 

habitavam o Vice-reino do Peru e a tradição Clássica nas fontes imagéticas e literárias. No 

entanto, nossa pesquisa se dedica ao papel dos Novissimos no Vice-reino do Peru e, com isso 

em mente, acreditamos que essa gravura de Valadés seja mais propícia aos estudos sobre a 

representação da tradição Clássica nos domínios espanhóis. 

3.6 A arte colonial a partir do século XVII: Escuelas? 

A disseminação da arte religiosa, seja ela sobre o tema dos Novissimos ou sobre os 

outros temas de valores religiosos (passagens da Bíblia, culto à Maria) propiciou o 

fortalecimento local de agremiações para ensinar técnicas, discutir temas e 

“normatizar/controlar” as produções. Essas agremiações teriam permitido o surgimento de 

escuelas regionais, que se tornariam para a historiografia sobre o assunto referencias de como 

se desenvolveu certas tradições iconográficas. Dessas escuelas podemos destacar as de Quito, 

Lima, Potosí e, oportunamente, a de Cusco, que seria a qual a abrangeria a Igreja de Carabuco 

se formos nos guiar pela lógica da proximidade. 

No entanto, nos deparamos com uma crítica relevante de Fernando Venezuela155 sobre 

a sistematização por escuelas na historiografia consolidada sobre as pinturas do período 

colonial na hispanoamerica, analisando especificamente a bibliografia sobre a escuela 

cusqueña. 

Há um forte consenso em atribuir um papel fundamental no surgimento da Escola de 

Pintura de Cusco à divisão da guilda de pintores de Cusco em uma facção indígena e uma 

hispânica desde 1688. A análise feita por Valenzuela sobre a construção dessa teoria avalia suas 

suposições centrais e sua capacidade explicativa. O autor propõe que se o modo ocidental de 

pintura funcionou como instituição social em Cusco até as últimas décadas do século XVII, não 

existe  evidência disponível que permita que seja atribuída às funções da guilda de pintores 

como mecanismo de socialização e controle social. Da mesma forma, se uma instituição como 

essa caiu em desuso desde então, originando o que é conhecido como Escola de Pintura de 

Cusqueña, essa transformação social não pode ser atribuída à divisão da referida aliança entre 

nativos e espanhóis, já que não há  documentação que comprove isso. 

Nesse sentido, a teoria que explica a emergência e difusão de uma instituição que 

alcançou estabilidade referencial, como a Escola de Pintura de Cusco teria alcançado, é 

analisada em detalhes por Valenzuela. A primeira teoria que ele põe à prova é a que atribui a 

                                                           
155 VALENZUELA, Fernando. “La debilidad institucional del gremio de pintores de Cusco en el período colonial: 
un estudio historiográfico”. Colonial Latin American historical review. Outono de 2013. Pp. 381-402 
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causalidade à divisão da guilda em 1688. Apontando como exceção de um texto publicado por 

María Concepción García Sáiz156, que apenas anuncia que há uma tarefa crítica à frente, a teoria 

da causalidade não foi profundamente avaliada. E ressalta que o grande número de textos que 

adotam e disseminam essa teoria façam poucas referências ao documento que, de acordo com 

essa tradição historiográfica, explicaria a divisão da guilda: uma missiva assinada por sete 

pintores espanhóis para o corregedor da cidade, datado de 1688157. 

Esse documento faz referência a uma solicitação anterior dos pintores indígenas para 

se separar dos pintores espanhóis, autores do documento de 1688, na agremiação em que ambos 

os grupos faziam parte. A partir dessa referência se deduz a criação de uma agremiação 

exclusiva dos indígenas, e, como consequência, o surgimento de um estilo próprio dessa 

agremiação, que viria a ser conhecida como “Escola Cusquenha”. O referido documento foi 

primeiramente publicado em 1985 por Horacio Villanueva Urteaga158 e em 1995 foi publicada 

a sua tradução159. A partir dessa data, há uma corrente teórica na História da Arte a interpretar 

esse documento como ata de nascimento da Escola de Pintura Cusquenha e citam como fonte 

desta teoria a segunda edição da Historia de la pintura cuzqueña, livro publicado por Teresa 

Gisbert e José de Mesa em 1982, no qual não há uma transcrição do documento de 1688. 

Valenzuela critica essa forma de análise com base em um arcabouço teórico sobre a 

escrita científica da História da Arte160. O autor aponta como a primeira apresentação desta 

teoria da causalidade entre o documento e o surgimento de uma “escola cusquenha” uma nota 

de Teresa Gisbert na seção cultural “Artes y Letras” do periódico chileno El Mercurio do dia 

29 de novembro de 1981. Nesse artigo a autora defende que por esse documento de 1688 se 

pode verificar o conflito entre os pintores espanhóis e os pintores nativos de Cusco e que desse 

conflito surgiram dois grupos paralelos: o dos indígenas, que se dedicou exclusivamente à 

pintura, e o dos espanhóis, que se aliou a escultores e douradores para a formação de um grêmio 

                                                           
156 SAÍZ, María Concepción García.  Aproximaciones conceptuales sobre la pintura colonial 
hispanoamericana, en Pintura, escultura y artes útiles en Iberoamérica: 1500- 1825. ed. Ramón Gutiérrez 
(Madrid: Ediciones Cátedra, 1995), 83-100. 
157 Petición de Pintores Españoles, Archivo Regional de Cusco, Protocolos Notariales 1687-1688, Documento 
solicitado, Escribano apud VALENZUELA. 
158 URTEAGA, Horacio Villanueva. ” Nacimiento de la escuela cuzqueña de pintura”. Boletín del Archivo 
Departamental del Cuzco 1 (1985):11-13. 
159 DAMIAN, Carol. “Artist and Patron in Colonial Cuzco: Workshops, Contracts, and a Petition for 
Independence”. Colonial Latin American Review, [S. l.], v. 4, p. 25-53, 3 jan. 1995. Disponível em: 
https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1130&context=clahr. Acesso em: 18 set. 2019. 
160 VALENZUELA, Fernando A. “La vida de los hechos: la codificación de la verdad en la comunicación de la 
historia social de la pintura colonial en los Andes centrales”. Em: La teoría de los sistemas de Niklas Luhmann 
a prueba: horizontes de aplicación en la investigación social en América Latina. Ed. Marco Estrada Saavedra 
y René Millán (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2012), 275-321 
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comum161. A crítica de Valenzuela a essa notícia é a de que ela se apresenta com uma inclinação 

a distinguir os pintores indígenas dos espanhóis inclusive em seus estilos pictóricos. Essa 

inclinação já é percebida por ele no título da notícia “Pintores Hispanos y Pintores Indígenas 

em la ciudad del Cuzco”, pois a partir dele é possível notar a taxonomia defendida pela autora 

em sua nota. Graças à essa singela nota, se encerraria uma disputa de mais de cinquenta anos 

na historiografia da arte sobre o assunto, já que essa nota anuncia o descobrimento de um 

documento que justificaria a categorização pictórica dos artistas da região de Cusco pelo seu 

grupo social. Além dessa crítica, Valenzuela alerta que o descobrimento desse documento é 

dado pela autora sem a mencionar quem o descobriu, quando o descobriu, como ele foi 

encontrado e nem exatamente o que diz esse documento162, questões fundamentais para o 

exercício histórico. 

Essa explicação histórica não se fundamenta apenas no documento de 1688 

mencionado anteriormente, mas esse seria parte integrante de uma série de documentos que 

solidificam a ideia de uma Escola de Pintura Cusquenha. Um desses documentos é de 1704, 

através do qual o mestre Juan Esteban Álvarez teria solicitado às autoridades locais que todos 

os pintores, escultores e arquitetos fossem examinados antes de poder usar o título de mestre 

arquiteto e, portanto, abrir uma loja para oferecer seus serviços ao mercado da região163. Um 

conjunto de documentos de 1786 que explicariam a coexistência de um prefeito ou mestre dos 

pintores, Ignacio Gamarra, e um chefe de pintores e ourives, Simón de Zeballos, na cidade de 

Cusco também fundamentam a teoria de dois diferentes grupos de pintores com características 

distintas na região de Cusco do século XVIII, sugerindo a coexistência de uma guilda de 

pintores espanhóis e uma de pintores indígenas164. Por fim, o documento assinado em 1810, no 

qual José Berrío, mestre mais antigo da guilda de pintores e escultores de Cusco, acusaria que 

não há pintores ativos nessa guilda e argumentaria que as autoridades locais não teriam 

reforçado a restrição acima mencionada, segundo a qual somente aqueles que foram 

examinados com êxito pelo grêmio pudessem usar o título de arquiteto mestre e vender suas 

                                                           
161 GISBERTI, Teresa. “Pintores hispanos y pintores indígenas en la ciudad del Cuzco”. El Mercurio. 29 de 
noviembre de 1981, sec. Artes y Letras, E9. 
162 GISBERTI, Teresa  e MESA, Andre de. Historia de la pintura cuzqueña. Lima: Fundación A.N. Wiese. 
Lima, Peru. 1982. P.53. 
163 Idem. p.226. Mesa e Gisberti citam este documento como sua fuente a respeito: Papeles sueltos del Fondo 
Vega Centeno, Archivo Documental del Cuzco. 
164GUTIÉRREZ, Ramón.  Notas sobre organización artesanal en el Cusco durante la colonia, Histórica 
(1979):7; e GISBERTI, Teresa Gisberti e MESA, Andre de. Op. Cit. P.128.  Ramón Gutiérrez cita o seguinte 
documento como sua fonte a respeito: Remate de Lienzos, designación del 21 de agosto de 1786, Archivo 
Documental del Cuzco, leg. 10.. 
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pinturas na cidade165. 

Essa série de documentos explicaria a fraqueza institucional da guilda dos pintores 

durante o século XVIII e o início do século XIX, mas não poderia explicar sozinha a emergência 

de uma Escola Cusqueña. Essa posição argumentativa corresponde apenas, na leitura iniciada 

por Gisbert, ao documento de 1688 e por isso Valenzuela se furta de analisar em profundidade 

os outros documentos além do de 1688. 

No contexto criado por esta série, o documento de 1688 aparece dando origem e 

significado a um processo histórico. De acordo com a interpretação atual disso, seria uma carta 

através da qual os membros espanhóis do grêmio dos pintores da cidade de Cusco perguntariam 

ao corregedor da cidade por que foi atribuída aos pintores indígenas, que já teriam se separado 

da agremiação, o arco triunfal que corresponderia ao grêmio para as festividades do Corpus 

Christi de 1688. Valenzuela chama a atenção que pouco importa o que está em questão nessa 

carta, mas sim as suposições que ela suscitaria. Essa missiva pressupõe uma divisão da guilda 

que até então era controlada por pintores espanhóis. Tal divisão teria resultado em pintores 

indígenas não precisarem passar em um exame antes de negociar suas pinturas. 

Consequentemente, os pintores indígenas poderiam ter praticado um estilo mais livre e 

expressivo, que se cristalizou na Escola de Pintura de Cusqueña durante o século XVIII. Nesse 

sentido, o dito documento de 1688 aparece em um sentido quase literal como a certidão de 

nascimento da dita tradição pictórica.166 

Valenzuela acusa os autores citados de tentarem aplicar uma metodologia da Biologia 

para analisar a pintura colonial do Vice-reino do Peru e se utilizam da categoria “Escola 

regional” para executá-la. Ele defende que a classificação dessas pinturas em escolas regionais 

revelam uma disputa em estabelecer uma taxonomia das pinturas andinas. As escolas regionais 

seriam como classes mais gerais e cada obra, ou série, seria uma “espécie”, em que a agência 

do artista, sua cosmovisão, limites geográficos, tecnologias e modalidades de difusão, contextos 

institucionais, conflitos sociais e recomendações dos clientes seriam elementos filogenéticos, 

que corroborariam a disputa dessas taxonomia. 

Em linhas gerais, a taxonomia é utilizada na Biologia para agrupar os seres em 

categorias, das mais gerais, em que os seres compartilham características em comum até o 

refinamento das categorias pelas suas características mais específicas. A análise dessas 

                                                           
165 GISBERT, Teresa e MESA, Andre de, Op. Cit (1982), p. 226. Mesa e Gisbert citam o seguinte documento como 
sua fonte a respeito: Informe presentado por José Berrío Maestro Mayor del Gremio de pintores, escultores y 
doradores, 1810, Papeles sueltos del Fondo Vega Centeno, Archivo Documental del Cusco 
166 GISBERT, Teresa. Andean Painting. Gloria in Excelsis: the Virgin and Angels in Viceregal Painting of Peru 
and Bolivia.  Center for Inter-American Relations. Nova Iorque. 1986. p. 27. 
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características específicas é chamada de filogenética, em que os biólogos são capazes de 

produzir um organograma e identificar em que ponto da evolução de um ser ele evoluiu para 

uma espécie X ou Y. Ao dizer que a disputa de narrativas na História da Arte passa também 

pela disputa de uma taxonomia, Valenzuela demonstra que a disputa em estabelecer 

características permanentes imobiliza as possibilidades de análise pela ciência da História da 

Arte. Aceitando essa crítica, nos afastaremos do conceito de “Escola” para fazer a análise das 

nossas obras, entendendo que a relação de nossos objetos entre si, com outras obras e com o 

contexto da época vai além de uma hierarquia evolutiva. 

3.7 A Igreja de Carabuco e sua série de Postrimerías 

Até o momento apresentamos Carabuco e sua vocação missionária para construir uma 

igreja que disseminasse o projeto doutrinador referido no Terceiro Concílio Limense e foi 

sustentado pela literatura doutrinária dos séculos XVI e XVII. Chegou a hora de apresentarmos 

a série de Postrimerías e suas implicações. 

A construção da igreja se inicia no final do século XVI, mas sofreu transformações até 

o século XVIII. A planta mantém o projeto inicial, com exceção da capela principal que foi 

reconstruída em 1765, bem como a torre, que mantinha o antigo modelo renascentista. Durante 

esses anos, parte de uma das paredes também caiu e a base do novo batistério foi construída. 

Esse trabalho de reconstrução foi realizado graças ao cacique Agustín Siñani, que pagou em 

espécie aos trabalhadores indígenas por seu trabalho como era de costume. 

A pintura de têmpera que adorna o templo também é do século XVIII. As pinturas da 

nave e do coro, realizadas em 1718, devem-se ao dourador residente na cidade de Achocalla, 

Diego de Rosas, e aludem à função do coro. O batistério é do final do século e tenta imitar a 

decoração arquitetônica. A cobertura de tijolos com suas pilastras semi-hexagonais de 

inspiração mourisca é do século XVI. O friso estava decorado com balaústres. Sobre a portada, 

há uma varanda como uma capela aberta. 

No último terço do século XVII, o padre da cidade, José Arellano, encomendou a 

decoração da capela principal, o coro, comprou o órgão, e também ordenou que as grandes telas 

fossem pintadas pelo José López de los Ríos, que as terminou em 1684167. Pouco encontramos 

sobre José Lopez de los Ríos na historiografia. Não sabemos se ele era de origem indígena ou 

um criollo. Sequer sabemos se ele era de fato um mestre qualificado por alguma agremiação do 

                                                           
167 “Igreja de Carabuco”. En: Pintura mural en el área centro surandina. Viceministerio de Cultura. Dirección 
Nacional de Patrimonio Monumental. Centro Nacional de Catalogación de Patrimonio Artístico. La Paz, Bolivia. 
PP. 49-59. 
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Vice-reino do Peru, se possuía oficina ou algo do gênero. Entendemos que essas informações 

poderiam ser investigadas mais a fundo em arquivos que possuem alguma documentação sobre 

as agremiações em Cusco, Lima ou La Paz, porém durante essa pesquisa isso não foi possível 

por conta de recursos materiais e todos os percalços que surgiram no decorrer dela. No entanto, 

recomendamos fortemente a pesquisa sobre essas agremiações não só para encontrarmos essas 

informações mas porque entendemos que deve ser um material rico para entendermos essas e 

outras pinturas como também a sociedade da época. 

Diante disso, vamos nos deter na figura do comitente das obras, o padre José Arellano, 

e a relação contratual por ele desenvolvida. Os principais elementos do contrato de comissão 

das telas estão expostos em um dos medalhões colocado entre o quinto e o sexto episódio das 

narrativas dos medalhões (Purgatório, fig.49). Nela você pode ler o nome das partes que 

constituem o presente contrato: o do comitente, Joseph de Arellano e o do pintor José López de 

los Ríos (a que está associado o título de "mestre", um indício que seja plausível que 

encontremos alguma documentação relativa a sua graduação em alguma agremiação), bem 

como a data final das telas (1684) e, consequentemente, do vínculo contratual.  

 

Figura 32: RÍOS, José Lopes de los. PURGATORIO (DETALLE), 1684, ÓLEO SOBRE TELA, IGLESIA DE CARABUCO, 
BOLIVIA. (Foto: Sebastián Ferrero) 

Além desses dados encontramos também Joseph de Arellano retratado como meio corpo 

na parte inferior direito da Glória ao lado do primeiro dos medalhões do ciclo narrativa do 
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apóstolo nos Andes [fig.8]. Essa não é a única aparição de Arellano nas narrativas, ele também 

aparece participando de alguns dos milagres relatados nas imagens. 

 

Figura 33: RÍOS, José Lopes de los. GLORIA, detalhe Joseph Arellano 

De acordo com o catálogo168 feito na ocasião da restauração, essa é a planta da Igreja 

de Carabuco destacando a localização das pinturas da série. A sequência de leitura dos tondos 

na parede esquerda da nave (‘Glória’ e “Juízo Final’) são da direita para a esquerda, enquanto 

no lado oposto a leitura se faz da esquerda para a direita. Apesar de não irmos a fundo nas 

narrativas dos medalhões, seguiremos a sua ordem para analisar as pinturas. 

 

Figura 34: Planta da igreja com destaque para as obras das postrimerias. "EL Purgatorio", "El Juicio Final", "El 
Infierno" y "La Gloria": RESTAURACIÓN DE CUATRO LIENZOS MONUMENTALES. La Paz, Bolívia: 
Dirección Nacional de Conservación y Restauración (Bolívia) Restaur, 2005. 

 

                                                           
168 "EL Purgatorio", "El Juicio Final", "El Infierno" y "La Gloria": RESTAURACIÓN DE CUATRO LIENZOS 
MONUMENTALES. La Paz, Bolívia: Dirección Nacional de Conservación y Restauración (Bolívia) Restaur, 
2005. 
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3.7.1 Glória 

 

Figura 35: RÍOS, José Lopes de los. GLORIA. 

Começaremos com a tela chamada “Glória” da série de Postrimerías de Carabuco. O 

nome da pintura evidentemente se refere à glória máxima da vida do cristão que é chegar aos 

céus, ao Paraíso. Apesar do caráter edênico com que a América foi imaginada e retratada na 

época dos descobrimentos pelos europeus, seja em cartas, crônicas ou imagens169, não fazia 

sentido retratar justamente o local onde viviam os nativos, que deveriam ser convertidos, como 

Paraíso justamente em uma pintura catequética. Como viemos defendendo até aqui, a série de 

Carabuco possuía função doutrinária e não fazia sentido localizar o Paraíso justamente na terra 

dos nativos. Para que se converter a uma fé que tem como objetivo garantir que as almas vão 

ao Paraíso se o paraíso já é onde eles vivem? Isso posto, observamos que, afora os medalhões 

que possuem um outro discurso, nesta pintura não há um elemento sequer que identifique o 

                                                           
169 HOLLANDA, Sérgio Buarque de. Visão do Paraíso: Os motivos edénicos no descobrimento e colonização do 
Brasil. São Paulo: Brasiliense/Publifolha, 2000. 
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paraíso com a comunidade ao redor da igreja, o que será feito com as pinturas que tem como 

objetivo incutir o medo no espectador. 

O pintor, ou o comitente, opta por representar o Paraíso recorrendo ao tema da Corte 

Celeste, motivo esse comum nas pinturas europeias medievais e que derivam da descrição de 

Pseudo-Dionísio Areopagita170. Este motivo iconográfico tem como função estabelecer a 

hierarquia no reino dos céus e por vezes exaltar alguns representantes da igreja como parte desta 

hierarquia. A hierarquia formulada por Dionísio, o Areopagita, influenciará o pensamento 

desenvolvido a esse respeito pelos Padres da Igreja, como São Gregório Magno, que ecoarão 

suas palavras e contribuirão para sua maior divulgação, e estarão em vigor por toda a Idade 

Média, embora no início do Renascimento, os humanistas começarão a questionar essa 

classificação do mundo celestial. No entanto, a maior influência, e a que mais nos interessa, é 

aquela feita no campo das artes. Já no século XVI, abundantes gravuras começaram a circular 

com essas representações angélicas que influenciarão as obras de Martín de Vos e Gerardo 

Jode, inclusive na hispanoamérica. 

A composição da pintura “Gloria” é dividida em cinco níveis, organizados por uma cruz 

no centro, o globo terrestre acima e um santo abaixo. Pelas fontes literárias, diríamos que é ou 

São Tomé ou São Bartolomeu, embora ele não apresente nenhum atributo iconográfico destes 

dois santos. No primeiro nível, acima do globo terrestre, encontramos a Santíssima Trindade 

em companhia da Virgem Maria, ladeados de serafins. A santíssima trindade está retratada tal 

qual a profissão de fé do catolicismo (Creio em Jesus Cristo [...] que está sentado à direita de 

Deus pai todo poderoso, donde há de julgar os vivos e os mortos), que serve de modelo para a 

composição de diversas pinturas sobre o Juízo Final. A presença da Virgem junto à Cristo é 

uma interessante afirmação da igreja como mariólatra, uma devoção muito importante nesta 

região. Há também a interessante presença de um anjo com um turíbulo dourado, uma provável 

referência ao Apocalipse 8;3. 

No segundo nível encontramos os apóstolos, incluindo Maria Madalena. No terceiro 

nível, divididos pela cruz, encontramos santos fundadores de ordens religiosas do lado direito 

e santos mártires do lado esquerdo. No quarto nível há a representação de anjos musicais, que 

também são descritos na Hierarquia Celeste como a última classe celestial, a dos anjos que com 

instrumentos musicais expressam a sua devoção entoando hinos. Por fim, no último nível, 

encontramos os medalhões com as narrativas e a figura de Joseph Arellano, como mencionamos 

                                                           
170 PSEUDO-DIONÍSIO AEROPAGITA. Obras Completas: Los nombre de dios; Jerarquia celeste; Jerarquia 
eclesiástica; Teología mística e cartas várias. MARTIN, Teodoro H. (coord.). Biblioteca de Autores Cristianos, 
Madrid, 2007. 
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acima. É sintomático que o comitente das obras esteja junto à representação divina da série, 

pois legitima a sua obra como santa. 

3.7.2 Juízo Final  

 

Figura 36: RÍOS, José Lopes de los. JUICIO FINAL. 

A composição do Juízo Final de Carabuco é feita em três níveis. O primeiro nível é o 

do Céu, em que a santíssima trindade aparece verticalmente, Deus, o Espírito Santo e Jesus 

segurando uma cruz. Ao lado direito de Jesus vemos a Virgem intercedendo pelas almas 

terrenas. Também no primeiro nível reconhecemos a iconografia do Apocalipse de São João, 

com o sol enegrecido junto à lua vermelha e estrelas caindo do céu. Neste mesmo céu 

observamos o planeta Vênus dentro do símbolo do espelho da deusa Vênus e do lado oposto 

uma espécie de caduceu sem o bastão, provavelmente representando o planeta Mercúrio. 

A demarcação de um segundo nível é feito por espessas nuvens enegrecidas. Há um anjo 

pisando em um demônio no centro dessa nuvem, dividindo a tela também entre esquerda e 

direita. À direita, com exceção de um anjo, os personagens encarnam o mal e o sofrimento, 

pessoas nuas retorcidas, demônios (um deles segurando um livro) e um monstro engolidor de 

pessoas na extrema direita. À esquerda, as pessoas também apresentam cara de sofrimento, a 

presença de esqueletos, mas quanto mais as imagens se afastam para a esquerda, mais seus 

semblantes tendem a estar aliviados. Neste lugar, inclusive há uma reunião de anjos em direção 

a uma torre, que também está presente na pintura do Purgatório. O terceiro nível é o dos 

medalhões seguindo com as narrativas sobre os milagres de Carabuco. 
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Figura 37: RÍOS, José Lopes de los. Juízo Final. detalhe  

 

Figura 38: RÍOS, José Lopes de los. Purgatorio. 
Detalhe 

 

3.7.3 Purgatório 

 

Figura 39: RÍOS, José Lopes de los. PURGATORIO. 
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Contrariando a historiografia da arte que insiste em dizer que a pintura do Inferno é a 

mais interessante da série171, nós consideramos a pintura do Purgatório como a mais intrigante 

de todas da série. Primeiro porque, em uma série de Postrimerías tradicional é formada pela 

Morte, Juízo Final, Céu e Inferno e nesta série há uma pintura relativa ao Purgatório ao invés 

disso. Acreditamos que o pintor, e ou o comitente, optaram por incluir uma imagem que 

remetesse ao Purgatório pela função didática que ele pode vir a representar, pois ele já é o 

caminho para a salvação. Na doutrina católica o Purgatório não é um destino em si, é uma 

passagem para as almas imperfeitas expurgar seus pecados e poder desfrutar o Céu após disso. 

Pensando como estratégia de conversão de nativos, este motivo é apelativo pois as almas dos 

nativos são pecadoras porque ainda não conheceriam os desígnios de Deus, não saberiam que 

idolatria é um pecado condenado por Deus e tendo a instrução necessária ela teria a 

oportunidade de salvação. 

A estratégia visual utilizada por José Lopes de los Ríos para passar essa mensagem é 

muito original. A tela poderia ser divididas em duas cenas, além dos medalhões: uma cena à 

esquerda, em que um padre consagra uma hóstia sob a supervisão de um anjo com um turíbulo 

dourado (de novo!) e uma cena à direita que sugere a purificação de almas para entrar no reino 

dos céus. A cena à direita é a de um padre diante de um altar cuja decoração é a crucificação de 

Cristo. 

Esta cena à esquerda tem curiosa composição em forma de um “Z” em que as almas 

formam uma fila para ser purgadas, começando do canto inferior à direita para a esquerda até 

chegar em um santo que as direciona na diagonal, da esquerda para a direita para uma torre, 

que aparece também no Juízo Final. Ao saírem dessa torre, as seguem da esquerda para a direita 

rumo ao encontro com Deus e o Espírito Santo. No meio desta trajetória diagonal observamos 

uma figura santa segurando uma cruz e uma Nossa Senhora coroada, que pela iconografia e 

levando em conta a região, pode ser a Nossa Senhora de Copacabana, embora lhe falte o atributo 

da lua aos seus pés. 

Detalhes como a presença de religiosos, identificados pelos seus chapéus, na fila do 

expurgo pelo fogo; as pessoas apresentarem vestes após serem abençoadas e uma mulher 

carregando uma criança não nos passaram desapercebidos e entendemos que são instrumentos 

para aumentar a persuasão da pintura perante seus espectadores. 

  

                                                           
171 Gisberti e Mesa; Musso et al, Rossels 
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3.7.4 Inferno 

 

Figura 40: RÍOS, José Lopes de los. Inferno 

Por fim temos a pintura do Inferno. Mencionar o inferno passa a ser um chavão de 

pregação, tendo como propósito principal instigar uma ética cristã baseada nos artigos de fé. 

Na elaboração dessa dialética do bem e do mal, o vício e a virtude, os religiosos tinham 

consciência da eficiência das referências aos penas infernais. A apresentação dos prêmios, que 

aguardavam os salvos no Paraíso, não eram eficazes como um estimulo eficaz, uma vez que os 

deleites terrenos, deleites tangíveis para os nativos, eram obstruídos pela Igreja por ser o 

caminho que levava a todos os pecados. Perante as imagens apaziguadoras do Éden, o discurso 

apostólico dos evangelizadores designou os castigos mais nefastos preparados para os 

desprezados de Deus do que as recompensas duvidosas associadas a um bem-estar inimaginável 

para o ser humano, habituado aos problemas materiais. Desse modo, o inferno era uma peça 

elementar da catequese e pregação europeias e americanas. 

Esta pintura do “Inferno” da série também é organizada em três níveis: o inferior, com 

os familiares medalhões; o mediano, onde as almas são torturadas por demônios e monstros; e 

a superior, que mostra cenas cotidianas do mundo terreno com a interferência de demônios e da 

própria Morte personificada pelo Ceifador. Começaremos pelo mediano. Nesta parte da pintura 

é feita a alusão de que o inferno está embaixo da terra, pois há uma linha divisória demarcada 

com os escritos. Neste nível são todas as almas são sentenciadas à tortura eterna com demônios. 

No canto inferior direito vemos a grande boca de Leviatã (monstro citado na Bíblia em Jb 41:1; 
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Ps. 74:14 e 104:26; e Is. 27:1) como símbolo de entrada ao inferno, elemento que também 

aparece na pintura do “Juízo Final” (Figs. 58 e 59). 

 

Figura 41: RÍOS, José Lopes de los. INFERNO. Detalhe 

 

Figura 42: RÍOS, José Lopes de los. JUÍZO FINAL. 
Detalhe. 

A pintura, como os outras do mesmo tema, é uma aglomeração de corpos nus 

submetidos à tortura por um exército de demônios com características diferentes: todos usam 

chifres, alguns também enormes orelhas e asas de morcego, narizes de bico, enormes 

mandíbulas de animais. Parece bem evidente o objetivo de transmitir o horror eterno aos 

doutrinados. 

A tela do "lnfierno" de Carabuco é extremamente semelhante ao "lnfierno" retratado em 

uma pintura mural do "Julgamento Final" que está localizado em uma igreja em Ispahan (Irã) 

(fig. 60). O "lnfierno" representado faz parte de um "Juízo Final", pintado entre 1640 e 1655, 

cenário principal de um programa pictórico de afrescos, certamente extenso, desenvolvido no 

interior central da Catedral de Vank. De acordo com as referências que a autora consultou na 

internet172, as pinturas foram financiadas por um comerciante armênio chamado Avcdic 

Stepanusian e foram executadas por três monges: Havans, Stepanus e Minas. 

Também perto de Salamanca (Espanha), na igreja de Santa Maria, na cidade de 

Ledesma, existe um Juízo Final de um autor anônimo, pintado entre 1675 e 1695, cujo Inferno 

                                                           
172 GISBERTI e MESA. “Los grabados…”. Nota 16. 
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também é idêntico aos de Ispahan e Carabuco. A única explicação que a autora tem como 

hipótese para a semelhança entre essas três pinturas tão distantes (uma na América, outra na 

Europa e outra na Ásia) seria a existência de uma gravura, ainda não encontrada, que teria 

servido de modelo para as três composições. 

 

Figura 43: comparação de Gisberti e Mesa entre Ledesma, Ishpahán e Carabuco 

Se compararmos a tela de Ledesma (Espanha) dedicada ao “Julgamento Final" com a 

série de Carabuco (Bolívia), veremos que não apenas o "Inferno" que ambos os conjuntos 

possuem são iguais, mas que a tela de Carabuco dedicada à "Glória ", também é idêntico ao céu 



 

137 
 

que é representado no topo do "Juízo Final” de Ledesma. O mesmo pode ser dito da tela de 

Carabuco dedicada ao "Juízo Final", uma vez que é semelhante à parte central que é 

representada na figura do "Juízo Final" de Ledesma (fig. 61). A fonte comum usada por ambas 

as obras se torna ainda mais evidente, quando no topo da tela correspondente à tela do "Juízo" 

de Carabuco é escrito em latim como o título da cena: "DVRISSIMVM lVDICTVM / GENTlBVS 

PROFERT", exatamente o mesmo texto usado como título no "Juízo Final" de Ledesma. Isso 

significaria que em Carabuco e Ledesma foi utilizada a mesma gravura. 

 

Figura 44: comparação Carabuco Ispahan Gisberti e Mesa 

Contudo a autora aponta como diferença entre essas pinturas, além as versões de 

Ledesma e Ispahán terem sido construídas para compor um Juízo Final cada, as pinturas de 

Ispahán e Carabuco terem grandes dimensões, enquanto a versão de Ledesma possui uma 

pequena dimensão. Essa diferença demonstraria que as duas primeiras versões mencionadas 

(Carabuco e Ispahan) teriam sido pensadas para fins doutrinários, enquanto a versão de 

Ledesma teria fins apenas devocionais. Como a própria autora reconhece, para confirmar essas 

intenções das pinturas há a necessidade de se aprofundar na pesquisa, recorrer à documentação 

relacionada com essas pinturas. De nossa parte, defendemos o caráter doutrinador da série de 
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Carabuco com evidência nas fontes literárias apresentadas. Das outras imagens, só podemos 

concordar com a hipótese que deve haver uma gravura em comum entre elas. 

Conforme Rodriguez e Siracusano173, uma possível fonte para essas pinturas poderia ser 

a que o diretor do Kunsthistorisches Institut em Florença, Prof. Dr, Gerhard Wolf encontrou na 

biblioteca da referida instituição. A fonte seria uma impressão de 79,6 cm. De altura versus 

51,1 cm de largura que, como nos casos espanhol e iraniano, a representação do Juízo Final 

condensa várias cenas divididas em três registros: um superior, com Cristo sentado no arco-íris 

acompanhado pela corte celestial; uma do meio, na qual São Miguel Arcanjo está disposto a 

separar as almas dos justos e pecadores; e uma mais baixa, onde as tristezas do inferno são 

exibidas. 

Entretanto as autoras defendem a partir da pesquisa delas em repositórios afins ao 

Kunsthistorisches Institutque uma possível fonte poderia ser uma gravura de Philippe 

Thomassin, a despeito da fonte publicada por Teresa Gisbert, que se refere a uma gravura 

fornecida por Ramón Mujica e atribuída a Matthias Merian, mas no entanto parece ter sido 

produzida no século XVIII. A gravura de Philippe Thomassin teria sido publicada em Roma 

em 1606 e é uma grande imagem do Juízo Final (148 x 105 cm) - criada a partir da união de 

oito impressões, um sistema de composição de folhas. 

Infelizmente não dispusemos das referidas imagens de Rodrigues e Siracusano para 

confirmarmos a hipótese das autoras. Contudo acreditamos que a hipótese de uma fonte em 

comum às obras de Carabuco, Ispahán e Ledesma não deve ser descartada. 

Mesmo com a impressionante mensagem dos horrores do inferno presente no nível 

mediano da pintura, aos nossos olhos de estudiosos da doutrinação religiosa no Vice-reino do 

Peru, o que mais nos intriga é o primeiro nível da pintura, o que aludiria à dimensão terrestre. 

Neste nível temos no mínimo cinco cenas diferentes, duas delas com representação de nativos 

associadas ao demoníaco e com uma cordilheira demarcando a paisagem, acreditamos que esses 

elementos mencionados não figuram ali aleatoriamente, são instrumentos que reforçam a ideia 

de que a região e os seus nativos são suscetíveis à presença do Maligno, principalmente no que 

concerne à idolatria [Fig. 62]. 

                                                           
173 ROMERO, Agustina Rodríguez e SIRACUSANO, Gabriela. La iconografía de Las Postrimerías: una 
propuesta de investigación interdisciplinaria. Papeles de Trabajo, Año 4, N° 7, abril 2011, pp. 114-128. 
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Figura 45: RÍOS, José Lopes de los. INFERNO. Detalhe nível superior 

  Na primeira cena [Fig. 63] identificamos um pregador em um púlpito pregando para a 

população, principalmente os nativos, indicados pelas suas vestes. Observa-se também um 

demônio negro à espreita. Embora o pregador se pareça com o retrato do próprio Josep 

Arellano, que indicaria que mesmo com o esforço dele em evangelizar, o Mal estava por perto, 

também aventamos a hipótese de que o pregador possa ser protestante, o que legitimaria a 

presença do demônio. 

 

Figura 46: RÍOS, José Lopes de los. INFERNO. detalhe 1 

Sobre a segunda cena, já a comentamos de acordo com Estenssoro na figura 44 (página 

115). 

Já a respeito da terceira cena [Fig. 64], demônios e nativos, os quais acreditamos que a 

semelhança entre eles, nas vestes e na cor, não são despropositadas, se reúnem para tocar 
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instrumentos locais. Uma interpretação plausível se seguirmos a linha de pintura doutrinadora 

como temos seguido até agora, é a de que essa reunião é um ritual idólatra. Além da 

identificação dos personagens com atributos locais, há duas delas ajoelhadas perante um ser 

demoníaco, uma clara alusão à idolatria. 

 

Figura 47: RÍOS, José Lopes de los. INFERNO. detalhe 3 

Na quarta cena vemos a reunião de um grupo de pessoas prestes a ser atacadas pelo 

Ceifador. Algumas já foram alcançadas, estando nuas e até uma cortada ao meio. No entanto 

neste mesmo grupo vemos pessoas a tocar um violão, ignorando o perigo que se aproxima. Há 

também uma curiosa personagem deitada em cima de uma árvore pensando/sonhando com o 

que parece ser uma cena da benção de Cristo. 

 

Figura 48: RÍOS, José Lopes de los. INFERNO. detalhe 4 
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 Por fim, a quinta cena [Fig. 66] remete a um tema comum sobre o Juízo Particular que 

é o leito de morte do moribundo. Esse tema consiste geralmente em um duelo do bem contra o 

mal pela alma do moribundo no seu leito de morte, como observamos nessa pintura. É um tema 

que apela para a importância do sacramento da extrema-unção, a última oportunidade ainda em 

vida para a salvação de sua alma. Basta confessar e se arrepender dos seus pecados no leito de 

morte que você garante que a sua alma não vá diretamente para o inferno, independente dos 

pecados que você tenha cometido. Vemos no inferno de Carabuco esse tipo de disputa pela 

alma e uma pessoa ao lado da cama que acreditamos ser o confessor do moribundo. 

Um dos mais conhecidos exemplares a usar este motivo é a pintura de Hyeronimus 

Bosch, A morte do avarento, em que o moribundo tenta subornar um demônio enquanto a Morte 

aparece em seu quarto [Fig. 67].  

 

Figura 49: RÍOS, José Lopes de los. INFERNO. detalhe 
5 

 

Figura 50: BOSCH, Hieronymus. A morte do Avarento. 
1492c. Óleo sobre madeira, 93 x 31 cm. National Gallery 
of Art, Washington.  

A ênfase no inferno deve-se, sobretudo, a uma “pedagogia do medo”174 instaurada como 

forma de catequização. As imagens infernais seriam mais efetivas no propósito da conversão 

dos indígenas, uma vez que denunciava como as práticas de idolatria garantiriam dor e 

sofrimento a quem as cometessem. Todavia, reproduzir as imagens do inferno tal qual as da 

Europa não seriam eficazes porque, como vimos anteriormente, a comunidade local não possuía 

uma concepção de inferno na sua cosmologia. O inferno era um conceito que precisava ser 

                                                           
174 BENNASSAR, Bartolomé. “Modelos de la mentalidad inquisitorial: métodos de su ‘pedagogía del miedo’”. In: 
ALCALÁ, Ángel y otros. Inquisición española y mentalidad inquisitorial. Barcelona: Ariel, 1984, pp. 174-182. 
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assimilado pela comunidade local e um dos recursos utilizados foi a apropriação de símbolos 

locais para aproximar o inferno das práticas idolátricas.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No nosso projeto inicial idealizávamos encontrar as conexões possíveis entre a série 

Postrimerías da igreja Carabuco, povoado no Vice-Reino do Peru, e a série Jeroglifícos de 

Nuestras Postrimerías, localizadas na Capela do Hospital da Caridade de Sevilha. As razões 

para analisarmos essas questões nos pareciam óbvias: ambas as séries foram criadas e 

executadas na metade final do século XVII; as mesmas foram criadas para um programa 

decorativo com um propósito pedagógico para a comunidade que frequentavam as respectivas 

igrejas; as duas séries possuem o termo postrimerías em seus títulos; e as duas séries foram 

concebidas e executadas em igrejas no território do “grande império espanhol”; as duas séries 

apresentam imagens macabras. Parecia-nos que a própria descrição dos objetos apontava para 

os resultados que iriamos encontrar. 

No entanto, ao nos debruçarmos sobre a bibliografia relativa as séries estudadas, nos 

incomodava a recorrência do termo “medieval” para aludir às pinturas. Oras, elas foram 

produzidas no auge da primeira modernidade, por que se referir a elas com o adjetivo medieval? 

A partir deste questionamento, desenvolvemos os nossos trabalhos. 

As artes com referência aos fins últimos dos homens se intensificaram na Europa com 

os Concílios de Lyon (1274) e de Basileia-Ferrara-Florença (entre 1431 e 1439) e encontrou na 

Baixa Idade Média (ou Outono da Idade Média, como escreveria o grande historiador Huizinga 

sobre o período) uma tonalidade macabra. Caveiras, criaturas demoníacas e cadáveres 

putrefatos apareciam frequentemente nas artes literárias e visuais do período. Com o dito 

Renascimento esse tipo de imagem foi gradativamente cedendo espaço a outros temas. 

Ao analisarmos essas duas séries de pintura do século XVII feitas em territórios que 

abrangem o que conhecemos como “Império Espanhol”, percebemos que elas se fundamentam 

no Macabro para enfatizar uma didática doutrinária, recomendação do concílio de Trento. O 

concílio de Trento, atento a perda de fiéis do catolicismo para os protestantes na Europa, 

reafirma a importância das imagens para a manutenção (na Europa) e a doutrinação (na África, 

nas Américas e na Ásia) da fé católica, como postulado por pensadores como João Crisóstomo, 

Gregório Magno e Santo Agostinho. Ressaltar a importância das imagens para o Catolicismo 

era uma forma de rebater as críticas dos Protestantes, que condenavam as imagens sacras como 

instrumento de idolatria. A sessão XXV do referido concílio alerta para a diferença entre a 

veneração e adoração das imagens, refutando assim os seus detratores, e salientando a 

importância das imagens no Catolicismo. 
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Desta forma, aos que tentam vincular as imagens analisadas a uma retomada do gosto 

medieval pelos temas Macabros, gostaríamos de lembrar que ambas se encontram em um 

sistema notório de difusão e circulação das imagens, e constituíam um projeto de Modernidade. 

Embora a circulação de imagens, quaisquer uma delas, não seja característica exclusiva do 

período Moderno, já que encontramos trabalhos sobre a Idade Média que abordam a difusão de 

imagens e ideias na Idade Média, tentamos demonstrar com a apresentação de nossas fontes 

que a maneira e o alcance que esse sistema de difusão e circulação das imagens apresentou tem 

características bem modernas, como a impressão de gravuras, a grande escala da circulação das 

imagens. O anacronismo (no sentindo que Nagel & Wood imprimem a esta palavra) das 

imagens se inserem no projeto de dominação espanhola pela doutrinação católica dos povos 

originários, impondo um conceito de Morte e suas decorrências alheio a população quéchua do 

local como uma das formas de controle dos espanhóis. O uso de imagens macabras para uma 

capela frequentada pelos nobres de Sevilha no século XVII também não é apenas anacronismo 

do comitente das obras. A persuasão das imagens macabras despertaria a reflexão no público 

da capela para contribuir com o enterro dos que não podiam pagar por isso, como forma de 

garantir sua própria Salvação pelo Juízo Particular. 

O nosso objetivo inicial compreendia tentar entender como diferentes formas de encarar 

a morte poderiam “influenciar” a produção de pinturas macabras no século XVII. Ao 

pesquisarmos essas pinturas encontramos esses obstáculos: não há como mensurar essas 

“influências” sem levarmos em consideração as fontes possíveis para as suas realizações e como 

elas se relacionavam entre si. Para Carabuco, teríamos que analisar, além da literatura sobre os 

Novissimos produzida pelos missionários no Vice Reino do Peru e das gravuras importadas da 

Europa sobre o tema, necessitaríamos conhecer fontes escritas e visuais que demonstrassem 

como os quéchuas retratavam a jornada pós-morte para assim podermos assinalar semelhanças 

e diferenças que comprovariam ou não a apropriação de imagens medievais para a produção 

das Postrimerías de Carabuco. Já para os Jeroglifícos de Nuestras Postrimerías faz-se 

necessário analisar, além da tradição europeia sobre os Novissimos, descobrir quais imagens do 

Novo Mundo circulava por Sevilha que também podem ter servido de fonte para a produção 

desta série. 

Nosso trabalho pode não ter atingido o seu objetivo inicial, mas consideramos que as 

questões levantadas durante a trajetória são um bom legado para quem queira se aprofundar nos 

estudos dos Novissimos. Nesse caminho entendemos que a permanência deste tema durante o 

século XVII é mais uma adequação das ideias que se tinha sobre a Morte no mundo medieval 
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para uma política de controle das reações sobre a Morte na primeira modernidade espanhola. À 

parte da historiografia que considera a Península Ibérica a parte europeia mais “atrasada” da 

modernidade, que atraso é esse que permitiu o domínio “dos quatro cantos do mundo” pela 

Monarquia Católica, dominando não só suas terras, suas produções como também as suas 

almas? O que é a Modernidade senão o controle de narrativas que justificam o domínio do 

homem europeu sobre a natureza e sobre os não-europeus? Como analisar a difusão dos 

Novissimos nas Américas de uma perspectiva não eurocêntrica? 

Por fim, consideramos que as pinturas analisadas representam mais do que persistências 

do ideário medieval, já que esse uso do macabro tem um papel específico nos projetos de 

Modernidade visados pela Monarquia Espanhola Católica. Diante dessa consideração 

depreendemos que o principal mérito do nosso trabalho é o enquadramento das fontes utilizadas 

em um sistema complexo como o da Monarquia Católica na Primeira Modernidade.  
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