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RESUMO 

A presente dissertação tem como objetivos analisar os processos históricos que possibilitaram 

a criação do pecado como elemento fundamental da teologia cristã e refletir sobre como 

o recurso iconográfico foi determinante em tais processos. Para tanto, lançamos mão da obra 

do pintor flamengo Hieronymus Bosch (1450-1516) produzida entre os anos de 1485 e 1516, 

por considerarmos que ele se destaca entre os artistas que se dedicaram a representar os vícios 

humanos, sobretudo por utilizar elementos da vida cotidiana para representar esse tema. Para 

tanto, desenvolve-se um diálogo da obra de Bosch com uma série de trabalhos de outros 

artistas que também abordaram o pecado como objeto, de forma a problematizar essas 

imagens a partir do método iconográfico. Acreditamos que sua obra faz parte de um processo 

de intensa preocupação com o pecado e suas consequências, característica do período de 

transição do Medievo para a Renascença. 

 

Palavras-Chave: Pecado; Imagem; Hieronymus Bosch.    
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Abstract 

 

The present dissertationaims at analyzing the historical processes which enabled the creation 

of sin as a fundamental element of Christian theology and, also, at reflecting upon how the 

iconographic resource was determinative in those processes. Therefore, we have utilized the 

works of the Flemish painter Hieronymus Bosch (1450-1516) that were produced between the 

years 1485 and 1516.We understand that Bosch is noteworthy among the artists who tried to 

represent the human vices, especially because he made use of everyday life elements to 

represent the theme. For this reason, we have developed a dialogue between Bosch‘s work 

and a number of other artists‘ works which have also approached sin as an object, in an 

attempt to problematize those images from the iconographic method. We believe that Bosch‘s 

work is part of a process of intense preoccupation with sin and its consequences, which is a 

characteristic of the transitional period from the medievalera to the Renaissance. 

 

Keywords: Sin; Image; Hieronymus Bosch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

SUMÁRIO  

 

INTRODUÇÃO ......................................................................................................................10  

 

CAPÍTULO I 

 

HIERONYMUS BOSCH E A GÊNESIS DO MAL: AS ORIGENS DO PECADO.........20  

1.1 Hieronymus Bosch: origens e influências ......................................................................... 20  

1.2 ‗s-Hertogenbosch e as influências na obra de Hieronymus Bosch ................................... 37  

1.3 A origem do pecado e a imagem do Anjo Caído............................................................... 46  

1.4 O pecado original segundo o livro de Gênesis ...................................................................52  

 

 

 

CAPÍTULO II 

ICONOGRAFIA DO PECADO ORIGINAL: A VUNERABILIDADE HUMANA 

REPRESENTADA POR HIERONYMUS BOSCH ............................................................57 

2.1 Evolução da iconografia do pecado original ......................................................................59 

2.2 Os sete pecados capitais: origens e conceito ......................................................................73 

2.3 Iconografia dos sete pecados capitais: O Carro de Feno (c. 1510).....................................77 

2.4 A iconografia do pecado em Os Sete Pecados Capitais (c. 1485) .....................................91 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ..............................................................................................110  

 

BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................................112 

 

ANEXOS A ...........................................................................................................................118 

ANEXOS B ...........................................................................................................................120 

 

 

  

 

 

 

 



12 
 

INTRODUÇÃO  

Os objetivos desta pesquisa são analisar os processos históricos que possibilitaram 

a criação do pecado como elemento fundamental da teologia cristã e investigar como o 

recurso iconográfico foi determinante em tais processos. Para tanto, recorremos aos vestígios 

históricos das alegorias do pecado desde sua origem judaica no Antigo Testamento, passando 

pela estruturação teológica com os monges do Oriente e o filósofo São Tomás de Aquino 

(1225-1274)
2
, até a popularização da iconografia do pecado

3
 nos séculos XV e XVI, período 

em que se insere o recorte temporal aqui pretendido.     

A análise dos processos em estudo será feita em dois momentos: no primeiro, que 

designamos como A gênesis do Mal, investigamos a origem do pecado a partir da cosmologia 

judaica, e no segundo, nomeado Estruturação da doutrina do pecado, analisamos os processos 

que conduziram a sua agregação à teologia cristã desde os estudos de Evagário Pôntico (346-

399),
4
 que no século IV foi responsável pela primeira noção de pecado capital, a São Tomás 

de Aquino, autor da última sistematização da doutrina do pecado.  

Vários outros estudiosos da Igreja, ao longo da história cristã, abordaram a 

doutrina do pecado, tais como: Aurélio Prudêncio
5
 (c. 348-410), João Cassiano

6
 (c. 360-435), 

Gregório Magno
7
 (c. 540-604) e Pedro Abelardo

8
 (1079-1142), entre outros (DRUMMOND, 

                                                           
2
 São Tomás de Aquino (1225-1274) foi filósofo e teólogo cristão. Nasceu em Recca Secca, na Itália Meridional, 

e foi educado em Monte Cassino e na Universidade de Nápoles. Ingressou na Ordem Dominicana em 1244 

(LOYN, 1997).      

 
3
 Coube ao historiador francês Jean Delumeau (2003) cunhar a expressão iconografia do pecado, no seu 

monumental estudo sobre tema.       

     
4
 Escritor eclesiástico, foi o primeiro monge a desenvolver extensa atividade literária, e exerceu grande 

influência na história da espiritualidade cristã. Foi condenado em vários concílios por suas ideias próximas de 

Orígenes. Seus escritos em grego perderam-se, permanecendo os textos traduzidos em siríaco e latim 

(OLIVEIRA, 2010).  

 
5
 Aurélio Clemente Prudêncio (c. 348-410), poeta romano cristão, foi inicialmente funcionário do Império 

Romano, e posteriormente governador de província. Perto do fim de sua vida, entretanto, retirou-se da vida 

pública e tornou-se asceta, época em que escreveu suas obras, entre elas, A batalha das Almas (Psicomaquia) 

(AGUIAR, 2012).     

 
6
 João Cassiano (360 – 435) foi um monge/teólogo cristão do período Patrístico. Em 410, fundou seu próprio 

mosteiro, perto de Marselha, na França, e sua importância para a construção da doutrina moral católica é grande. 

Foi um dos primeiros a introduzir as regras do monarquismo oriental (DRUMMOND, 2014). 

 
7
 Nascido por volta de 540, Gregório Magno foi papa de 590 a 604. Oriundo de uma grande família romana foi, 

por volta de 570, prefeito de Roma, o mais alto cargo da cidade, mas renunciou ao mundo para tornar-se Papa. É 

enviado à Constantinopla como apocrisiário (núncio) de 579 a 585. Em 590, após sete meses de resistência, 

torna-se Bispo de Roma. São Gregório foi lido, copiado, meditado durante toda a Idade Média, que encontrou 

nele seu mestre espiritual (OLIVEIRA, 2010).   
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2014). Entretanto, em face do propósito deste estudo, trabalharemos com a obra de São 

Tomás de Aquino. Ainda nesse segundo momento também será analisada a ampla difusão do 

pecado a partir de algumas imagens produzidas nos séculos XV e XVI. Tal metodologia 

dispõe da cronologia como uma via para a compreensão do pecado, elemento fundamental da 

doutrina cristã.  

No presente estudo, selecionamos para análise as obras do pintor flamengo 

Hieronymus Bosch, pintadas entre os anos de 1485 e 1516. Bosch nasceu em 1450 na 

pequena cidade de ‗s-Hertogenbosch, situada na província de Brabante, atual Holanda, local 

onde viveu e criou todo o conjunto de sua obra, que é composta por uma série de narrativas 

pictóricas moralizantes e que têm o pecado como elemento central.   

A gênesis do Mal faz-se com o surgimento do pecado, sua origem judaica, e situa-

se no Velho Testamento em um texto fundador que se encontra no livro de Isaías (14.11,20).  

Esse escrito relata a história do anjo querubim
9
 chamado de Lúcifer – o astro da manhã, o 

filho da aurora, a estrela Vênus (NOGUEIRA, 1986, p. 10) –, que por usufruir da plena 

confiança de Iahweh
10

 era o líder de todos os anjos. Porém, ele tentou tomar de assalto o trono 

de Deus, junto com outros anjos, mas foi derrotado e lançando nas profundezas da Terra.     

O texto bíblico não faz uma relação direta entre a queda de Lúcifer e o surgimento 

do pecado, pois traz apenas relatos indiretos sobre o fato, mencionados pelo profeta Isaías 

possivelmente em um sermão. Entretanto, essa narrativa foi considerada como fundadora do 

primeiro pecado, a soberba. Na definição de São Tomás de Aquino ([1256-1259] 2004, p. 68), 

―o pecado é desviar-se da reta apropriação de um bem, a desordem, a distorção desta busca é a 

soberba‖. Portanto, está na soberba a origem de todos os pecados, que são vistos como a 

desordem da natureza.    

São Tomás de Aquino concedeu à Igreja a doutrina sobre o pecado. Sua obra, 

segundo Dalmazio Mongillo (2010), parte dos ensinamentos de Agostinho (354-431)
11

 e 

Santo Anselmo (1033-1109),
12

 pensadores que irão conduzi-lo à teoria sobre o pecado.  

                                                                                                                                                                                     
8
 Pedro Abelardo (1079-1142) nasceu na aldeia de Pallet, na Bretanha. Foi um grande filósofo 

medieval, considerado um dos maiores e mais ousados pensadores da Idade Média. Suas obras são de 

grande importância para o entendimento da lógica medieval (DRUMMOND, 2012).  

 
9
 De acordo com Santo Tomás de Aquino ([1256-1259] 2004), querubim significa plenitude de ciência, por 

poder conviver com o pecado. 

   
10

 Conforme Bottéro (1993), ―Jeová‖ é a pronúncia mais conhecida, embora a maioria dos hebraístas seja a favor 

de ―Javé‖, ou ―Iahweh‖.  

 
11

 Aurélio Agostinho, ou Santo Agostinho, como historicamente é conhecido, nasceu em Tagastes, atual Argélia, 

em 354, e foi um dos grandes intelectuais da Igreja. Seu pensamento influenciou a teologia cristã, assim como 
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As explicações propostas pela Escola sobre a natureza do pecado são as mais 

variadas. Há duas às quais Sto. Tomás se refere de maneira mais particular: a 

de Agostinho, que concebia tudo na linha da corrupção da concupiscência, e 

a de Sto. Anselmo, que considerava o pecado mais como uma privação da 

justiça original. Sto. Tomás apreende e une o que uma e outra possui de 

verdade. (MONGILLO, 2010, p. 433)  

   

Para melhor compreender a gênesis do Mal, elaboramos um esquema ilustrativo 

que contribui para a compreensão da sua evolução, conforme os dois momentos de análise 

citados anteriormente.  

 

I MOMENTO  

 
A GÊNESIS DO MAL 

Pecado supracapiatal
13

, a ―soberba‖ é o núcleo do Mal 

Texto fundador: Isaías 14-11, 20 

Queda de Lúcifer 

 

O PECADO ORIGINAL 

A gênesis da disseminação do Mal na natureza humana 

Texto fundador: Gênesis 03-01, 23 

 

II MOMENTO 

 
ESTRUTURAÇÃO DA DOUTRINA DO PECADO 

Evágrio Pôntico (346-399) 

Sobre os Oito Vícios Capitais 

São Tomás de Aquino (1225-1274) 

Suma Teológica (1265-1273): I Seção da parte II Questões 71 a 89, Os vícios e os Pecados 

Os sete Pecados Capitais, organizado por S. Tomás de Aquino no século XIII 

(1- vaidade, 2- avareza, 3- inveja, 4- ira, 5- luxúria, 6- gula, 7- acídia) 

 

 

 

POPULARIZAÇÃO DA ICONOGRAFIA DO PECADO 

 

Hieronymus Bosch (1450-1516) 

 

Os Sete Pecados Capitais (c.1485) 

O Carro de Feno (c.1510) 

 

                                                                                                                                                                                     
muitos outros, como o filósofo Santo Tomás de Aquino. Entre as suas principais obras destaca-se A cidade de 

Deus. Faleceu em 431 na cidade de Hipona (LOYN, 1997).    

                             
12

Santo Anselmo (1033-1109) nasceu em Aosta, então na Lombardia, região norte da Itália, e foi arcebispo de 

Canterbury (LOYN, 1997). Sua obra torna-se muito importante na segunda metade do século XI e irá influenciar 

o pensamento escolástico, sobretudo a teologia tomista. Suas principais obras teológicas são: Monoligion, 

Proslogion e Por que Deus fez o homem?     

 
13

 Termo cunhado por Luiz Jean Lauand (2004).   
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À origem do pecado entre os humanos, a Bíblia destina um livro em especial, que 

se encontra em Gênesis, nos capítulos 1, 2 e 3 (BOTTÉRO, 1993). Os primeiros textos do 

Velho Testamento dedicam-se à criação do jardim do Éden, à criação dos seres humanos e ao 

envolvimento destes com o pecado. De acordo com Silva (1993, p. 28), o livro de Gênesis 

está dividido em duas partes: 

 

A primeira delas narra a Criação, as origens do Universo, do mundo e dos 

homens, a Queda original que separou o ser humano da condição divina e o 

tornou mortal, sujeito ao trabalho, sofrimento, dor, às perversidades 

crescentes, à ruína do gênero humano, à degradação da raça e às penas 

hereditárias que recaíram sobre a humanidade (...). A segunda parte conta a 

história dos Patriarcas, das figuras dos Grandes Ancestrais como Abraão e 

Jacó e os seus doze Filhos, ancestrais das tribos de Israel, a viagem para o 

Egito e a história do José.  

 

 A queda de Lúcifer e o pecado original compreendem a gênesis do pecado e a sua 

disseminação entre os humanos, e, como já dito, é o objeto do primeiro momento desta 

pesquisa. O segundo momento, estruturação da doutrina do pecado, parte da primeira lista 

hierárquica dos pecados feita por Evágrio Pôntico no século IV. Monge anacoreta,
14

 Pôntico, 

em seu livro Sobre os oito vícios capitais (2012), dirige-se aos seus pares, aconselhando-os a 

se abster das inúmeras tentações dos vícios que abatiam sobre a alma dos religiosos. Esse 

importante documento lançou as bases do que viria a ser a teologia moral católica.  

Até o século XIII, a Igreja não contava com uma doutrina organizada que 

disciplinasse os vícios humanos. A Suma Teológica, escrita por São Tomás de Aquino entre 

os anos de 1265 a 1273, torna-se a referência para a teologia católica da Igreja medieval até os 

dias atuais. Esse importante documento é composto por quinhentos e doze questões, e 

organizado em três partes, que por sua vez estão subdivididas em artigos. Destes, São Tomás 

de Aquino dedicou, ao que chamou de Tratado Sobre o Pecado, dezoito questões que estão 

subdivididas em cento e oito artigos que analisam o pecado enquanto tal, suas causas e 

consequências. ―Santo Tomás de Aquino situa o tratado do pecado no centro de sua reflexão 

sobre a vida moral‖ (MONGILLO, 2010, p. 287).   

A popularização da iconografia do pecado será abordada a partir das suas 

representações, tal como a ocorrida na região de Flandres dos séculos XV e XVI, pintada por 

Hieronymus Bosch (1450-1516) e objeto de nosso estudo. Observamos que vários outros 

                                                           
14

 Monge anacoreta é aquele que se ―retira para o deserto‖, uma referência à ação empreendida por Santo 

Antônio ao Antão (251-356), por se retirar para uma vida de penitência e meditação (TREVISAN, 2003).   
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artistas de diversas regiões da Europa também se dedicaram, entre os séculos XIV e XVI, à 

representação da temática do pecado na forma visual, em gravuras
15

, esculturas,
16

 

iluminuras,
17

 afrescos,
18

 xilogravuras
19

 e, sobretudo, pinturas em grandes trípticos,
20

 que 

traziam representados a intensa preocupação com o pecado e suas consequências.    

Entre os artistas que representaram as angústias humanas, aqui se considera o 

pintor flamengo Hieronymus Bosch (1450-1516) como um dos mais profícuos do período 

entre os que se dedicaram a pintar os vícios humanos. Por isso, escolhemos analisar suas 

obras, já que fazem parte do processo de popularização do pecado. Hieronymus Bosch, ou ―o 

criador de medos‖, como o chamou a historiadora Mary Del Priore (2000), dedicou-se a fazer 

obras exclusivamente para representar o pecado e os pecadores, e entre elas foram escolhidas 

duas que melhor atendem a esse propósito: Os Sete Pecados Capitais (c. 1485) e o tríptico O 

Carro de Feno (c. 1510), ambas pertencentes ao Museu do Prado, Madri.   

Os Sete Pecados Capitais – obra pintada em uma tampa de mesa 

aproximadamente em 1485 – é uma composição redonda, que pode ser interpretada como um 

olho, dividida em sete compartimentos que ilustram sucessivamente os sete pecados capitais: 

a vaidade, a avareza, a gula, a inveja, a ira, a luxúria e a acídia. No centro da obra encontra-se 

um olho gigantesco, onde está escrito ―Cave, cave, deus videt‖ (―Cuidado, cuidado, o Senhor 

vê‖). De acordo com Bosing (1991), trata-se do ―olho de Deus de cuja pupila Cristo se ergue 

do sarcófago mostrando as chagas ao observador‖ (p. 25).     

 

 

                                                           
15

 Técnica de gravar em madeira ou metal produzindo matrizes que serão difundidos em folhas de papel 

(JANSON, 1992).   

 
16

 De acordo com Janson (1992), escultura é a técnica de produção em talhe de um desenho ou figura em matéria 

sólida, contrastando com a modelagem.    

     
17

 Iluminura é uma pintura a têmpera ou pergaminho, nos manuscritos da Idade Média, ou desenho em 

pergaminho (JANSON, 1992).      

 
18

 Afresco ou fresco, de acordo com Janson (1992), é a técnica de pintura em mural sobre argamassa final úmida. 

Os pigmentos são diluídos em água e a pintura é absorvida pela argamassa seca.         

 
19

 Xilogravura é a técnica de gravura que consiste na utilização de madeira como matriz para a reprodução de 

imagens em papel (JANSON, 1992).  

 
20

 Trípticos são retábulos, pintados ou esculpidos, com um painel central e dois nos lados, ligados por dobradiças 

(JANSON, 1992).       
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Figura 1 - Os Sete Pecados Capitais (c. 1485). Óleo sobre madeira de Bosch, 120 x 150 cm.  

Fonte: Museu do Prado, Madri.
21

  

 

  O tríptico O Carro de Feno (c. 1510), a segunda obra de Bosch que nos 

propomos a analisar, é composto pelo Carro de Feno propriamente dito, no centro; o Paraíso 

Terrestre, no lado esquerdo; e o Inferno, no lado direito. ―O conjunto forma um tríptico que 

poderia ter como legenda: ―Nascimento, propagação e castigo do mal‖ (DELUMEAU, 2003, 

p. 456, v. 1). Essa obra está assinada por Bosch no canto direito da tábua central, grafada em 

escrita gótica.  

É possível pensar na gênesis do Mal e a sua propagação entre os humanos da 

seguinte forma: no lado esquerdo, na parte superior, vê-se a queda dos anjos, entre eles 

Lúcifer; logo em seguida, a criação da mulher no jardim do Éden. Na parte inferior, o pecado 

original e, consequentemente, a expulsão do paraíso. Na narrativa, a leitura visual faz-se de 

cima para baixo. No lado direito, o inferno encerra a trama, bem como a viagem dos 

pecadores. O ambiente de suplícios é povoado por monstros semelhantes aos que puxam a 

carroça, e elementos como a noite e o fogo completam a cena, influenciada pelo bestiário 

medieval. De acordo com Bosing (1991), alguns elementos pintados na cena do inferno, como 

a torre em primeiro plano, representam a soberba, origem de todos os pecados. 

  

                                                           
21

 Disponível em: <https://www.museodelprado.es/imagen/alta_resolucion/P02822.jpg>. Acesso em: 28 out. 

2014. 

https://www.museodelprado.es/imagen/alta_resolucion/P02822.jpg
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A torre de Bosch também poderá ser uma paródia à Torre de Babel com a 

qual os homens queriam conquistar as portas do Céu. Neste caso a torre 

simbolizaria o pecado da soberba que levou à queda dos anjos rebeldes e que 

(...) seduz os príncipes e eclesiásticos seculares a cavalo atrás do carro do 

feno, no painel central. (BOSING, 1991 p. 50)    

 

 A alegoria da torre em construção é uma alusão ao mito da Torre de Babel, 

relatado no livro do Gênesis (11:1-9).
22

 Segundo esse texto, os homens da Terra do Sinar 

decidiram acessar o céu por meio de uma grande torre. Iahweh, ao tomar conhecimento do 

fato, difundiu entre os seres humanos diversas línguas, confundindo-os e impedindo a 

concretização da empreitada. Novamente os humanos são punidos pelo mesmo pecado que os 

havia expulsado do jardim do Éden, a soberba.  

 

 

Figura 2 – Tríptico O Carro de Feno (c. 1510). Óleo sobre madeira de Bosch, 147 cm x 232 cm, e volantes 147 x 

66 cm.  

Fonte: Museu do Prado, Madri.
23

  

                                                           
22

 ―E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, 

acharam um vale na terra de Sinar; e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimamo-

los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma 

torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a 

terra. Então desceu o SENHOR para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam; E o SENHOR 

disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua; e isto é o que começam a fazer; e agora não haverá 

restrição para tudo o que elas intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua para que não 

atenda um a língua do outro. Assim o SENHOR os espalhou dali sobre a face de toda a terra; e cessaram de 

edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o SENHOR a língua de toda a 

terra, e dali os espalhou o SENHOR sobre a face de toda a terra‖. (Gênesis, 11: 1-9)   

 
23

 Disponível em: <http://www.museodelprado.es/imagen/alta_resolucion/P02052.jpg>. Acesso em: 21 mar. 

2013. 

http://www.museodelprado.es/imagen/alta_resolucion/P02052.jpg
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O inferno é compreendido como o ambiente de punição para os pecadores, o 

desfecho final do pecado original cometido no jardim do Éden. Nesse inferno, em específico, 

Bosch pinta apenas sete danados, todos eles nus, em uma evidente alusão aos sete pecados 

capitais. De acordo com Link (1998), a nudez nas obras de Hieronymus Bosch enquadra-se 

em uma noção de ―luxúria abstrata‖, ou seja, como uma iconografia do pecado.  

Ambas as obras, Os Sete Pecados Capitais (c. 1485) e O Carro de Feno (c. 1510), 

expressam uma relação intrínseca com a cultura popular e com o ambiente social no qual 

viveu o pintor. Bosch criou um estilo próprio, pedagógico, e suas imagens ensinam. Esse é 

um ponto de consenso entre os pesquisadores que abordaram suas obras, tais como Marcelle 

Gauffreteau-Sévy (1967), Walter Bosing (1991), Jean Delumeau (2003, v. 1-2), Johan 

Huizinga ([1919] 2010), entre outros.  

O que torna o estilo de Bosch único, porém, é a sua capacidade de satirizar o seu 

tempo histórico, atendo-se a detalhes que as palavras não poderiam descrever, e partindo de 

uma temática cristã colocada no conceito de medo e pecado. ―Se na antiguidade a iconografia 

cristã foi principalmente uma profissão decorativa, na Idade Média era didática por 

excelência. Inúmeros autores argumentaram que a pregação não só deve entrar pelos ouvidos 

dos crentes, mas também para os olhos‖ (GOOSEN, 2006, p. 8. Tradução nossa).     

Diante da complexidade das imagens em estudo, a análise exige um método que 

possibilite ler e interpretar os seus significados, pois, como pontuou Goosen (2006), essas 

imagens transcendiam a lógica da representação e eram detentoras de vários discursos que 

escapavam à intenção do seu criador. Portanto, para esta reflexão acerca das imagens do 

pecado, consideramos os estudos sobre iconografia e iconologia desenvolvidos por Erwin 

Panofsky (1976)
24

 como um dos mais apropriados.  

De acordo com Panofsky (1976), a imagem deve ser analisada em duas 

dimensões: a iconográfica e iconologia.  A primeira ―trata do tema ou mensagem das obras de 

arte em contraposição a forma‖ (p. 47). No método iconográfico, a imagem é analisada a 

partir de três níveis: primário ou natural, que se refere a uma descrição pré-iconográfica 

(forma, linhas, cor); secundário ou convencional, que consiste na identificação de ―imagens, 

estórias e alegorias‖ e ―que é conhecido por iconografia‖ (p. 50-51).  A segunda refere-se ao 

significado intrínseco ao conteúdo, compreendendo a esfera dos valores simbólicos que dão 

                                                                                                                                                                                     
 
24

 Erwin Panofsky (1892-1968) nasceu na Alemanha e foi um importante crítico e historiador da arte, mas ficou 

mais conhecido pelo seu estudo sobre iconografia e iconologia.     
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sentido ao conjunto do tema. Essa operação de interpretação desses valores intrínsecos à 

imagem é denominada iconologia.  

  

Iconologia (...) é um método de interpretação que advém da síntese mais que 

da análise. E assim como a exata identificação dos motivos é o requisito 

básico para uma correta análise iconográfica, também a exata análise das 

imagens, estórias e alegorias é o requisito essencial para uma correta 

interpretação iconológica. (PANOFSKY, 1976, p. 54) 

 

As imagens bosquianas são, em sua maioria, motivos alegóricos que transcendem 

o real, ou seja, o significado não está ligado ao elemento formal. Sua interpretação exige um 

conhecimento da arte e da literatura de seu tempo, pois são elementos intrínsecos ao 

imaginário social. Nas palavras de Le Goff (1994, p. 28), ―o imaginário alimenta o homem e o 

faz agir. É um fenômeno coletivo, social e histórico. Quem se interessa pelo imaginário de 

uma época tem de olhar para o lado das produções características desse imaginário: a 

literatura e a arte‖. Com base nesse pressuposto de Le Goff (1994), as obras selecionadas para 

o estudo em questão inserem-se na busca de uma possibilidade de compreensão dos processos 

que possibilitaram o desenvolvimento de uma iconografia do pecado, que, por sua vez, teve 

nos séculos XV e XVI o seu ponto alto.   

Recorrer a essas duas obras não se faz só por uma escolha meramente estética ou 

formal; a intencionalidade é importante para se compreender que a imagem fala por si só, 

usando as palavras de Jorge Coli (2010). As obras aqui analisadas permitem uma leitura que 

dialoga intrinsecamente com uma narrativa que consolida de uma forma mais abrangente a 

iconografia do pecado. Dessa forma, a análise de Os Sete Pecados Capitais (c. 1485) e do 

tríptico O Carro de Feno (c. 1510) será feita mediante o diálogo com uma série de imagens 

anteriores e contemporâneas a elas, que também podem ser reconhecidas como constituintes 

da iconografia do pecado.    

Uma vez definido o objeto para o estudo da iconografia do pecado na obra de 

Hieronymus Bosch, dividimos a dissertação em dois capítulos. No Capítulo I é feita a 

contextualização da vida e obra do pintor flamengo Hieronymus Bosch e a relação entre a sua 

obra e a dos demais pintores flamengos. O capítulo prossegue analisando as origens do 

pecado, nos textos judaico-cristãos dos livros de Isaías, que relata a origem do Mal, 

decorrente o pecado de Lúcifer, o Anjo Caído, e de Gênesis, que discorre sobre a origem do 

pecado entre os humanos. Esses relatos foram fundamentais para estruturação da doutrinação 

cristã sobre o pecado ao longo da história do cristianismo, que por sua vez foram 
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preocupações intensas para vários doutores da Igreja, entre eles, o filósofo São Tomás de 

Aquino.  

No Capítulo II será abordada a iconografia do pecado original descrito no livro de 

Gênesis, a partir de uma cronologia de representações desse tema desde a antiguidade cristã, 

passando pela Idade Média ao início da Renascença, período relativo aos séculos XV e XVI. 

Nesse tempo histórico, as imagens do pecado foram temas recorrentes para inúmeros pintores, 

entre os quais Bosch se destacou pelo que designamos como popularização das imagens do 

pecado, sobretudo dos sete pecados capitais  

Para a análise comparativa da evolução das representações do pecado original e 

dos sete pecados capitais, escolhemos duas obras de Bosch para este estudo: O Carro de Feno 

(c. 1510), que representa iconograficamente a origem do pecado e a sua disseminação entre os 

humanos, e O Sete Pecados Capitais (c. 1485), obra que remete à importância do tema dos 

pecados capitais nesse período.  O acesso as obras analisadas neste trabalho foi feito a partir 

da internet através de diversos sites das instituições onde as obras estão expostas, e também 

em sites acadêmicos que trabalham com as mesmas.  
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CAPÍTULO I  

 

 

HIERONYMUS BOSCH E A GÊNESIS DO MAL: AS ORIGENS DO 

PECADO  

 

 

―Estamos mais unidos ao invisível que ao visível.‖  

(Novalis, Fragmentos)
25

 

 

 

1.1 Hieronymus Bosch: origens e influências    

 

O que se sabe da vida de Hieronymus Bosch se reduz a um conjunto de fontes
26

 

limitadas, pois ―a literatura moderna se baseia, principalmente, nos dados fornecidos pelos 

arquivos brabantinos C. R. Hermans, A. Pinchart, M. Zuijlen, Jan Hezenmas, H. J. Ebeling e 

J. Mosmans‖ (HITNER, 1998, p. 22). Esses têm sido, até o momento, os únicos documentos 

que dão pistas das origens familiares e das relações sociais e de trabalho que Bosch 

estabeleceu na pequena cidade flamenga de ‗s-Hertogenbosch, onde viveu por toda a sua vida.  

  

Estes arquivistas tiveram grandes méritos, entretanto, carregam parte da 

responsabilidade pelas numerosas inexatidões que se encontram em muitos 

autores, porque todos eles se serviram de uma publicação feita em 1860 pelo 

arquivista bruxelense A. Pinchart, que por sua vez recebeu informações de 

M. Van Zuijlen, arquivista de Bois-le-Duc (...) as fontes fidedignas que 

possuímos para o estudo da vida de Bosch dividem-se em duas categorias: a 

primeira, para abordagem do pintor como cidadão de ‗s-Hertogenbosch, 

deve se remeter às contas da cidade e o Protocol de Bosch (registros oficiais 

da paróquia); os manuscritos de Peter Van Os, secretário da cidade; e as 

crônicas de Molius e Cuperinus (registros privados-Biblioteca Provinciaal 

Genootschap). Já para o estudo biográfico de Bosch como membro da 

Confraria de Nossa Senhora, deve-se remeter às constas e aos registros da 

Confraternidade (Liber orbitus fratrum).  (HITNER, 1998, p. 22)    

     

Apesar da escassez de fontes, estudos consideráveis, como Hieronymus Bosch 

(1937), tese de doutorado do húngaro Charles de Tolnay, e do livro Jérôme Bosch (1967), do 

francês Marcelle Gauffreteau-Sévy, têm contribuído para o conhecimento da vida e obra de 

                                                           
25

 ―Estamos más unidos a lo invisible que a lo visible.‖ Citado por Grauffreteau-Sérvy (1967). ―Tradução nossa‖.   
26

 As informações que se referem a esses arquivos nesta dissertação, bem como as referências ao trabalho de 

Charles de Tolnay (1937), constam do estudo de Marcelle Gauffreteau-Sérvy sobre Hieronymus Bosch, 

traduzido do original em francês para o espanhol em 1967 por Juan-Eduardo Cirlot (1937).            
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um dos pintores mais enigmáticos do Renascimento Cultural holandês. Ambos os trabalhos 

tiveram como fonte os referidos arquivos brabantinos, os tratados de arte do século XVI, os 

Comentarios de la Pintura ([1600] 2011), de Frei Felipe de Guevara, e a obra do também Frei 

José de Sigüenza, La Fundación del Monasteiro del Escorial (1788).  Comentarios de la 

Pintura é uma fonte considerável para a compreensão da pintura de Hieronymus Bosch, pois, 

segundo o editor Don Antonio Ponz, trata-se do primeiro estudo sobre suas obras, tendo sido 

escrito por um de seus contemporâneos, Frei Felipe de Guevara, possivelmente por volta de 

1535, mas editado apenas em 1788.
27

  

Já a obra do Frei José de Sigüenza, escrita em 1600, faz um relato histórico minucioso 

da construção do monastério do Escorial, erigido por Felipe II (1556-1598), rei da Espanha, 

no município de San Lorenzo del Escorial. No discurso IX da segunda parte da obra, 

denominado ―La librería de este convento, con sus repartimientos y adornos‖ (A biblioteca do 

convento, com suas divisões e ornamentos), Sigüenza apresenta uma análise sobre algumas 

obras de Hieronymus Bosch, entre elas Os Sete Pecados Capitais (c. 1485) e O Carro de Feno 

(c. 1510), ambas pertencentes a Felipe II. Possivelmente foi Sigüenza quem deu os nomes a 

essas duas pinturas.  

 

Entre as pinturas destes alemães e flamengos, que, como digo, são muitas, 

estão espalhadas por todo o mosteiro, muitas de um Jerónimo Bosco, do qual 

quero falar um pouco mais por algumas razões:   Porque ele merece sua 

grande engenhosidade, porque comumente as chamam os disparates de 

Jerónimo Bosco, gente que repara pouco no que olha, e porque penso que, 

sem razão, lhe tem infamado de herege; tenho tanto conceito da piedade e 

zelo do Rei nosso fundador, que se soubesse que isto era assim, não 

admitiria as pinturas dentro de sua casa, de seus claustros, de seu aposento, 

dos títulos e da  sacristia, todos estes lugares estão enfeitados com elas; sem 

esta razão, que para mim é grande, existe outra que se toma de suas pinturas: 

Veem-se  nelas quase  todos os Sacramentos e estados da Igreja, desde o 

Papa até o mais ínfimo, dois pontos em que todos os hereges tropeçam, e  os 

pintou com muitas verdades e com grandes  considerações, que se fosse 

herege não as faria, e dos mistérios de nossa redenção fez o mesmo. 

(SIGÜENZA, [1600] 2011, p. 182. Tradução nossa) 

 

 

Nesta dissertação será usada como fonte primeira o estudo biográfico de 

Gauffreteau-Sévy sobre Hieronymus Bosch, tendo em vista que, entre os trabalhos mais 

recentes, é o que apresenta, na nossa compreensão, maior rigor histórico.      

                                                           
27

 "Comentarios de la Pintura que escribió D. Felipe de Guevara, Gentilhombre de boca del Señor Emperador 

Carlos Quinto, Rey de España. Se publican por la primera vez con un discurso preliminar y algunas notas de Don 

Antonio Ponz, quien ofrece su trabajo al Conde de Floridablanca, protector de las Nobles Artes, Madrid 1788‖.  
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O verdadeiro nome de Bosch era Jhéronimus van Aken. Seu local de nascimento é 

incerto, mas alguns autores afirmam ter sido na cidade de ‗s-Hertogenbosch, localizada na 

província de Brabante, nos Países Baixos. Tomou como sobrenome artístico uma parte do 

nome da cidade, ―bosch‖. Nenhum documento preciso testemunha seu nascimento, mas, 

segundo Gauffreteau-Sévy (1967), parece mais verossímil situá-lo em torno de 1450. Os 

registros históricos sobre a sua vida profissional e social são bastante restritos, inclusive a sua 

própria fisionomia, pois são conhecidas apenas duas imagens que o retratam: o autorretrato, 

que aparece na obra Inferno Musical, no lado direito do tríptico O Jardim das Delícias (c. 

1500), e um retrato atribuído ao pintor Pieter Bruegel, O Velho (1525-1569), que se encontra 

na Biblioteca de Arras, França.    

 

 

Figura 3 - O Inferno Musical (1500). Óleo sobre madeira de Bosch. No destaque, o autorretrato do pintor.  

Fonte: Museu do Prado, Madri.
28

 

                                                           
28

 Disponível em: <http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/zoom/1/obra/el-

jardin-de-las-delicias-o-la-pintura-del-madrono/oimg/0/>.  Acesso em: 27 dez. 2013.  

 

 

http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/zoom/1/obra/el-jardin-de-las-delicias-o-la-pintura-del-madrono/oimg/0/
http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/zoom/1/obra/el-jardin-de-las-delicias-o-la-pintura-del-madrono/oimg/0/
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No centro de sua obra Inferno Musical (c. 1500) (Figura 4), em um pequeno 

riacho de águas escuras e congeladas, há uma criatura que possui apenas os membros 

inferiores e o tronco, e que está plantada sobre dois barcos. Ela equilibra sobre a cabeça uma 

bandeja com estranhas criaturas, que dançam em círculos enquanto torturam os pecadores que 

as acompanham. Trata-se do homem-árvore, como denominou-o Bosing (1991), mas o rosto 

que aparece na composição é o autorretrato de Hieronymus Bosch. O rosto é o de um senhor 

de aproximadamente cinquenta anos de idade, que exibe discretas rugas, olhos grandes e 

vívidos, transmitindo uma sensação de vigor. O nariz é grande, quase desproporcional à 

morfologia da face, e os lábios estão cerrados. O rosto é contornado por crespos cabelos que 

aparentam ser loiros, em processo de branqueamento.  

Na segunda imagem conhecida do pintor, um desenho
29

 de Pieter Bruegel, O 

Velho (1525-1569)
30

 com dimensões de 41 cm x 28 cm, Bosch é retratado como um senhor 

idoso, com a pele bastante enrugada, cabelos crespos, brancos e volumosos, que saem pelas 

laterais do gorro (Figura 3). Comparando essas características com o autorretrato de Bosch em 

O Inferno Musical, percebe-se uma profunda relação entre as duas obras. Os conjuntos faciais 

são idênticos, olhos grandes e vivos, que demonstram olhar fixo no espectador, nariz 

volumoso, quase desproporcional ao rosto, e, o mais surpreendente, a boca é a mesma, com 

lábios grossos e cerrados. O retrato tem uma semelhança na expressão de cumplicidade, um 

olhar atento em quem o olha, parecendo querer dizer algo, mas se cala.   

Não é possível afirmar com certeza se Bruegel conhecia o autorretrato de Bosch 

que compõe O Inferno Musical (c. 1500); no entanto, esse e o seu desenho são as únicas 

imagens conhecidas da fisionomia do artista. O mais provável é que Bruegel o tenha tomado 

como modelo.  

 

                                                           
29

  Um desenho pode ser uma obra feita a lápis, pena, tinta, carvão etc. Assemelha-se à tinta ou aguada e, por ser 

feito com pincel, é chamado de desenho pincelado ou aguado. Um desenho pode ser grande ou pequeno, um 

rápido esboço ou um trabalho meticulosamente elaborado. Entre as suas variedades, encontram-se o registro de 

alguma coisa vista, um estudo total ou parcial para uma outra obra. É sempre uma ilustração associada a um 

texto, uma representação de natureza técnico-científica (JANSON, 1992).  
  
30

 Bruegel foi um importante pintor flamengo influenciado por Hieronymus Bosch, segundo Gombrich (2000). 

Descendente de uma família de pintores destacou-se entre todos os demais; sua pintura incluía temas da cultura 

flamenca, cenas do cotidiano, com uma crítica moralizante e satírica. Destacou-se também no trabalho com 

paisagens.      
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Figura 4- Suposto retrato de Hieronymus Bosch (15??), desenho a lápis de Pieter Bruegel.  

Fonte: Wikipedia.
31

 

 

A origem da família de Hieronymus Bosch também é um problema, pois pouco se 

sabe sobre ela. Estudos atestam que ela poderia ser originária de Aquisgrán (van Aken: de 

Aquis), mas que havia se estabelecido em ‗s-Hertogenbosch há muitas gerações. Segundo 

Gauffreteau-Sévy (1967), o comerciante de peles Jan van Aken, que possivelmente procedia 

de Nimega, cidade a leste dos Países Baixos e adquiriu direitos à cidadania em 1399, poderia 

ser seu avô. Ele é mencionado nos arquivos municipais de ‗s-Hertogenbosch como 

proprietário de uma casa situada em frente à torre da igreja da cidade (GAUFFRETEAU-

SÉVY, 1967).   

Mas existiu também um outro Jan van Aken, que trabalhou na catedral de ‗s-

Hertogenbosch de 1423 a 1434 e que também poderia ser o avô do pintor, até porque esse era 

                                                           
31

 Disponível em: 

<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Jheronimus_Bosch_%28cropped%29.jpg>.  Acesso em: 

27 dez. 2013.         

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Jheronimus_Bosch_(cropped).jpg
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possivelmente um pintor que utilizava as técnicas de miniaturas, método muito utilizado por 

Hieronymus Bosch, inclusive no tríptico O Carro de Feno (c. 1510) (GAUFFRETEAU-

SÉVY, 1967). Um afresco atribuído a ele, a Árvore de Jessé,
32

 localizado na catedral de São 

João, na província de Brabante, fornece argumentos plausíveis para tal hipótese, pois, 

observando as técnicas pictóricas dessa obra, nota-se uma forte presença do estilo técnico 

também muito utilizado por Hieronymus Bosch, sobretudo, a miniatura,
33

 presente no tríptico 

O Carro de Feno. Todavia, não cabe aqui nenhuma afirmação segura em relação a essa 

hipótese, ou mesmo sobre a sua origem familiar. Sabe-se que naquela época outros pintores 

também eram exímios miniaturistas.
34

      

A técnica da miniatura e da iluminura
35

 disseminou-se amplamente na região de 

Flandres. De acordo com Janson (1992), essa técnica, a qual ele denominou ―realismo do 

pormenor‖, avançou, sobretudo, com Melchior Broederlam
36

 (1387-1409) e com os Irmãos 

Limbourg
37

 (século XV). ―A iluminura continua a ser a forma dominante de pintura na 

Europa setentrional nesta época, a despeito da crescente importância da pintura de painel, está 

bem atestada pelas iluminuras das Les Très Riches Heures du Duc de Berry‖ (JANSON, 

1992, p. 356).  

O livro As Riquíssimas Horas do Duque de Berry (1413-1416) é uma obra que 

demonstra a maturidade do estilo Gótico Internacional. Compõe-se de iluminuras ricamente 

detalhadas, que fazem uma leitura em miniatura das esferas do mundo real e do mundo 

imaginário. A iluminura (Figura 5) apresenta o tema bíblico mais explorado pela arte gótica, o 

Pecado Original. As representações da criação dos seres humanos no jardim do Éden e a 

contaminação com o pecado constituíam o tema predileto dos artistas desse período.    

 

                                                           
32

 Segundo Delumeau (2003), A Árvore de Jessé é uma representação da árvore genealógica de Jesus a partir de 

Jessé, pai do rei Davi.  

 
33

 De acordo com Janson (1992), a miniatura é a técnica de se fazer pinturas minúsculas, especialmente de 

retrato.        

 
34

 Artistas que se dedicam a pintar e desenhar motivos em tamanho reduzidos, as miniaturas.  

 
35

 A iluminura, conforme Janson (1992) é um estilo da miniatura, característico da Idade Média, presente em 

pinturas em têmperas e desenhos em manuscritos. 

 
36

 Melchior Broederlam (c. 1355 - c. 1411) foi um pintor flamengo e sua obra está inserida no movimento do 

Gótico Internacional. Recebeu influência do pintor flamengo Jan van Eyck (c.1390 – 1441) (JANSON, 1992). 

      
37

 Segundo Janson (1992), não há registros de nascimento nem da morte dos Irmãos Limbourg (Paul, Herman e 

Johan). Eles foram grandes iluministas flamengos do século XV, e a principal obra de suas autorias é o famoso 

livro Horas pintado para o Duque de Berry (1413-16), ícone do estilo denominado Gótico Internacional. 

Atualmente a referida obra faz parte do acervo do Museu Condé em Chantilly, França.            
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Figura 5 - A Queda e a Expulsão do Paraíso. Iluminura dos Irmãos Limbourg (29 x 21 cm), 1415-1416   

Fonte: Saber Cultural
38

  

 

 

Gauffreteau-Sévy (1967) afirma que os arquivos jurídicos da cidade de ‗s-

Hertogenbosch registram como pai de Hieronymus Bosch o pintor Antonio van Aken, que 

tinha outros dois filhos, Jan e Goossen, e de uma filha, Herbeta, chamada também de 

Hebbeken ou Brechje.   Em 1481, nos arquivos jurídicos anteriormente mencionados, consta o 

matrimônio de Bosch com Aleyt, filha de Goyart van den Mervenne. Aleyt era órfã quando se 

casou. Hieronymus Bosch morre em 1516, sem nenhum filho, e sua esposa Aleyt, dez anos 

depois, em 1526 (GAUFFRETEAU-SÉVY, 1967). 

Mesmo com os escassos documentos sobre Hieronymus Bosch, pouco a pouco a 

vida do pintor vai destacando-se sobre um fundo de mistério e indagações.  Provavelmente ele 

nasceu em uma família de artistas, na qual aprendeu os primeiros passos de seu ofício. O 

historiador húngaro Charles de Tolnay, classifica a obra de Bosch em três grandes grupos: 

Período da Juventude, que vai de 1475 a aproximadamente 1485; Período de Maturidade, 

aproximadamente de 1485 a 1516; e o Último Ato, período que corresponde à criação das três 

                                                           
38

 Disponível em: http://www.sabercultural.com/template/pintores/IrmaosLimbourg.html/ 
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últimas obras do pintor: O Filho Pródigo,
39

 Adoração dos Magos,
40

 e Santo Antônio, o 

Abade
41

 (TOLNAY, 1937 apud GAUFFRETEAU-SÉVY, 1967).      

Bosch não datou nenhuma de suas obras e apenas algumas delas foram assinadas, 

como é o caso de O Carro de Feno (c. 1510).  Portanto, para se estabelecer uma cronologia de 

sua obra, mesmo que preliminar, é necessário analisar elementos indiciários da evolução de 

sua técnica, como pontua Gauffreteau-Sévy (1967, p. 54):      

 

Uma cronologia não pode estabelecer-se a não ser muito prudentemente, 

baseando-se na evolução da técnica do pintor e não em uma progressão 

psicológica que pudesse não existir senão no espírito do autor. Devemos a 

Charles de Tolnay a primeira classificação verdadeiramente racional das 

obras de  Hieronymus Bosch. (Tradução nossa). 

 

No Período de Juventude, que compreende as primeiras obras do artista, como A 

Extração da Pedra da Loucura,
42

 pintada provavelmente entre 1475 e 1480, Bosch ainda 

buscava a sua originalidade, e se dedica a pintar cenas bíblicas e cenas do cotidiano, como é o 

caso de As Bodas de Caná
43

 e Paixão de Cristo.
44

  

 

Pelo menos nestas o arcaísmo da técnica é mais perceptível. A pincelada é 

grosseira, as dobras dos vestidos são duras e quebradiças, a vegetação do 

primeiro plano reflete certo primitivismo e a ornamentação caligrafada 

é diretamente influída (...) pelas miniaturas medievais.  (GAUFFRETEAU-

SÉVY, 1967, p. 54. Tradução nossa) 

   

Para Loubet (2013), as obras do Período de Juventude refletem uma crítica 

humanista à sociedade na qual Bosch vivia. Acrescenta o autor que, de forma irônica, o artista 

                                                           
39

 O Filho Pródigo (até 1516), óleo sobre madeira, diâmetro 0,715. Museum Boijmans-Van Beuningen, 

Rotterdam.  

 
40

 Adoração dos Magos (até 1516), óleo sobre madeira, 138 x 144 cm.  Museu do Prado, Madri.    

 
41

 Santo Antônio, o Abade (até 1516), óleo sobre madeira, 73 x 52,5 cm. Museu do Prado, Madri. 

 
42

 Óleo sobre madeira, 48 x 45 cm. Possui a seguinte inscrição: ―Meester snijit die Keije ras Mijne name is 

Lubbert Das, que J. Combe traduz por: ―Mestre, tira-me depressa essa pedra, meu nome é Lubber Das.” 

Sinônimo de ―bobo‖ na literatura flamenga da época. Todos os autores concordam em considerar esta obra como 

uma das primeiras obras de Bosch. Obviamente é a mais antiga conservada. Atualmente se encontra no Museu 

do Prado em Madri. (GAUFFRETEAU-SÉVY, 1967). 
        

 
         

43
 As Bodas de Caná, (até 1480), óleo sobre madeira, 93 x 72 cm. Museum Boijmans-Van Beuningen, 

Rotterdam.  

 
44

 Paixão de Cristo (até 1480), óleo sobre madeira, 93 x 72 cm. Museum Boijmans-Van Beuningen, Rotterdam.  
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tomava como tema, para compor suas narrativas imagéticas, provérbios populares e 

religiosos, recursos que tornavam sua obra mais acessível ao espectador. 

 

[As obras de Bosch] exprimem com ironia a crítica humanista de um mundo 

desorientado, e nos remete a um espelho da caricatura de nossos defeitos. 

Provérbios da sabedoria popular e de referências clássicas aos grandes temas 

religiosos permitem o desenvolvimento de cenas de gênero anedóticos, que 

lembram as gravuras populares e as farsas encenadas em teatros de feiras. 

(LOUBET, 2013, p. 73-74. Tradução nossa) 

 

Frei José de Sigüenza ([1600] 2011) fez uma classificação das obras bosquianas já 

no século XVI, a partir dos motivos iconográficos, observando que As Bodas de Caná e a 

Paixão de Cristo seriam as primeiras pintadas por Hieronymus Bosch. ―Pinta cenas de 

devoção, como são os passos da vida de Cristo e sua Paixão, a Adoração dos Reis e quando 

leva à cruz às costas (...) exprime o afeto pio e sincero dos sábios e virtuosos, onde não se vê 

nenhuma monstruosidade‖ (SIGÜENZA, [1600] 2011, p. 183. Tradução nossa).  

 

 

 

 

Figura 6 - Assinatura de Hieronymus Bosch.   

Fonte: Wikipedia
45 

 

  Nas duas obras, os monstros híbridos ainda não despertaram na mente de Bosch. 

Seu pincel sereno ainda é o mesmo das miniaturas medievais, dos horizontes sempre claros e 

calmos, transmitindo uma sensação de tranquilidade e frescor, recursos cada vez menos 

frequentes nas obras do Período de Maturidade. Nestas, por sua vez, o tom é sombrio, a 

                                                           
45

 Disponível em: < http://es.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_Bosch#mediaviewer/Archivo:Bosch-signature.svg 

Acesso em: 10 jul. 2014. 
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sensação é de calor, e mesmo quando as primeiras características aparecem, elas fazem o 

contraponto com o horror pesado da escuridão povoada pelos monstros híbridos.  

A obra A Extração da Pedra da Loucura (até 1480), (Figura 7) é considerada por 

Tolnay (apud GAUFFRETEAU-SÉVY, 1967) como a primeira das quarenta telas originais 

conhecidas de Hieronymus Bosch. De pequena dimensão (48 x 45 cm), traz tema de fácil 

compreensão, e os recursos iconográficos denunciam seu conteúdo. Quatro personagens 

compõem a cena, que retrata uma cirurgia ao ar livre, na qual o paciente é operado por um 

possível cirurgião, que traz na cabeça um funil.  

Para Bosing (1991), essa alegoria refere-se à estupidez do pseudo-cirurgião, uma 

inversão dos valores, ato de um charlatão. A cena está dentro de um círculo, envolto por uma 

frase em elaborada caligrafia
46

 gótica que diz: ―Mestre, tira-me depressa esta pedra. O meu 

nome é Lubbet Das‖
47

 (BOSING, 1991, p. 28).    

Segundo Loubet (2013), em Extração da Pedra da Loucura, Hieronymus Bosch 

recorre à ironia para criticar aqueles que usavam o falso conhecimento científico para enganar 

as pessoas despossuídas do saber. Isso é perceptível na obra quando ele inverte a 

funcionalidade do funil, que é usado como chapéu pelo falso cirurgião. Os falsos religiosos 

também são criticados pelo pincel de Bosch: a religiosa, com um livro fechado em cima da 

cabeça, está debruçada sobre uma mesa, com um olhar malicioso, pois sabe que o pobre 

camponês está sendo enganado. Todavia, junto com o padre, que parece abençoar o 

procedimento, legitima a farsa.   

 

Num ―microcosmo‖ circular, um ―cirurgião‖ (a ciência), um monge e uma 

religiosa (a religião) exploram um infeliz paciente sob o pretexto de extirpar 

de seu cérebro a pedra da loucura. Ele nos olha assustado enquanto a 

falsidade e o escárnio manifestam a verdadeira alienação dos compadres 

(funil, livro fechado, mesa sexuada...): é a Cura da loucura. Aliás, os 

andarilhos admiram um saltimbanco enquanto um Escamoteador rouba uma 

bolsa. (LOUBET, 2013, p. 73-74. Tradução nossa) 

 

Pode-se aventar que a cena da obra acima analisada se passa nos arredores de ‗s-

Hertogenbosch, pois na paisagem ao fundo é possível ver uma pequena cidade situada em 

                                                           
46

 Escrita à mão, decorativa ou de forma cuidada executada à pena ou a pincel. Desenho derivado de letras ou 

semelhante a elas, formando um padrão ou semelhante a elas, formando um padrão decorativo. (JANSON, 

19920    

 
47

 De acordo com Bosing (1991), o nome Lubbet Das é frequentemente encontrado na literatura flamenga, 

empregado para designar pessoas estúpidas. Esse mesmo tema também foi abordado por outros pintores 

flamengos, como é o caso de Pieter Breuguel, o Velho (1525-1569), influênciado por Bosch em muitas de suas 

obras.   

     

http://pt.wikipedia.org/wiki/1525
http://pt.wikipedia.org/wiki/1569


32 
 

uma planície, na qual se destaca uma igreja com uma torre, similar à da Catedral de São João 

(conferir Anexo B), localizada no centro de sua cidade natal, ‗s-Hertogenbosch.      

 

 

Figura 7 - Extração da Pedra da Loucura, de Bosch (c.1475-1480). Óleo sobre madeira, 48 x 35 cm  

Fonte: Museu do Prado, Madri.
48

   

 

 

Quando da realização de Extração da Pedra da Loucura, Bosch ainda não havia 

desenvolvido o estilo que o consagrou como criador de monstros com as mais diversas 

morfologias híbridas, compostas por partes de corpos humanos de animais, frutos e ovos, 

motivos originais na história da arte até então. Todavia, já apresenta seu lado jocoso, ao 

representar, como visto anteriormente, o cirurgião com o funil fazendo as vezes de um 

chapéu, e a religiosa com um livro também na cabeça.  

Na cronologia de Tolnay (apud GAUFFRETEAU-SÉVY, 1967), Os Sete Pecados 

Capitais (c. 1485), é incluído no Período de Juventude, mas já em um momento de transição 

                                                           
48

 Disponível em: < https://www.museodelprado.es/imagen/alta_resolucion/P02056.jpg>. Acesso em: 28 jun. 

2014. 
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para a Maturidade. Essa obra, segundo Gauffreteau-Sévy (1967), pertenceu a Felipe II, mas 

não existe nenhuma fonte que informe com segurança se teria sido encomendada pelo 

monarca espanhol ou adquirida por ele após sua conclusão. Sabe-se que o quadro foi enviado 

em 1574, a mando de Felipe II, para o Mosteiro de El Escorial. Frei José de Sigüenza assim se 

refere a Os Sete Pecados Capitais: 

 

Quadro excelente, tem no meio como no centro, em uma circunferência de 

luz e de glória posto a nosso Redentor; no contorno estão outros sete 

círculos, em que vê-se os sete pecados capitais com que lhe ofendem todas 

as criaturas que Ele libertou, sem considerar que lhe está olhando e que vê 

todas as coisas. Em outros sete círculos colocou, em seguida, os sete 

sacramentos com os quais enriqueceram a sua Igreja e onde, como em 

preciosos copos, colocou o remédio de tantas culpas e enfermidades em que 

se deixam cair os homens, que certamente é consideração do homem pio e 

bom para todos nós olhar para ela porque a pintou como espelhos onde se 

compôs o cristianismo; quem isto pintasse não sentia nossa fé mal. Ali vê-se 

ao Papa, os bispos e sacerdotes, uns fazendo mandamentos, outros 

batizando, outros confessando e administrando sacramentos. (SIGÜENZA, 

[1600] 2011, p. 184. Tradução nossa) 

 

 

Uma obra em formato de tapeçaria fornece-nos evidências para as possíveis 

origens de Os Sete Pecados Capitais, hoje exposto no Museu do Prado. Trata-se da Tapeçaria 

de Girona (Figura 8), confeccionada entre o fim do século XI e início do XII, e que hoje está 

no Museu de Girona, Espanha (FRANCO JÚNIOR, 1996). Adão e os animais são os temas 

principais da obra, contudo, são os aspectos formais da composição que permitem compará-la 

com Os Sete Pecados Capitais (c. 1485).   

 

Tal peça é um bordado em lã colorida que mede atualmente 3,65 por 4,70 m, 

(...). Ela foi provavelmente confeccionada na própria Catalunha (...) a fim de 

ser utilizada como baldaquino e colocada atrás do altar quando das grandes 

solenidades. Nos frisos superiores e laterais, 21 pequenos quadrados 

alegorizam o ano, as estações, os meses, os rios do Paraíso. No friso inferior 

(...) é narrada a história da descoberta da Santa Cruz. Nos cantos do grande 

quadrado central, emoldurado por esses frisos, estão os quatro ventos da 

terra. No centro, enfim, estão dois círculos concêntricos. O menor mostra o 

criador com a mão direita levantada em gesto de bênção, enquanto com a 

esquerda segura um livro aberto onde se lê Sanctus Deus. (FRANCO 

JÚNIOR, 1996, p. 109-110)                   

 

 Comparando as duas obras, fica evidente que as posições de ambas são muito 

parecidas: quatro círculos, um em cada canto. No centro está um círculo maior, com 
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compartimentos em formatos de frisos, que por sua vez se encontram em um círculo menor, 

onde vê-se Iahweh com uma de suas mãos levantada em sinal de benção.  

 

 

Figura 8 - Tapeçaria de Girona, produzida entre o fim do séc. XI e início do séc. XII (3,65 x 4,70 cm)  

Fonte: Museu de Arte de Girona, Espanha.
49

  

 

Tomando em consideração os elementos espaciais, percebe-se na Figura 08 uma 

proximidade relevante entre as obras, um indício considerável de que Bosch conhecia a 

tapeçaria. Outro elemento que corrobora essa hipótese diz respeito à sua exposição em dias de 

eventos, o que, como mostrou Hilário Franco Júnior (1996), significa que essa imagem 

circulava. Esses dois elementos – formas espaciais e circulação – denotam fortes indícios de 

que Bosch tenha conhecido a tapeçaria, se não a original, ao menos alguma cópia dela.  

 

 

 

                                                           
49 Disponível em: < http://www.xtec.cat/~jarrimad/medieval/romanico/tapiz1.jpg>.  Acesso em: 4 jul. 2014.  

 



35 
 

 

 

 

 

Figura 9 - Conjunto comparativo das semelhanças formais e espaciais da Tapeçaria de Gerona e Os Sete Pecados 

Capitais (c. 1485).  Ambas as obras apresentam um grande círculo no meio, ladeado por quatro círculos 

menores. No caso da tapeçaria, no canto da extremidade superior direita, o círculo desapareceu em decorrência 

da ação do tempo 

Fonte: Museu do Prado, Madri
50

.    

 

Os Sete Pecados Capitais (c. 1485) apresenta os primeiros monstros 

morfologicamente híbridos criados por Bosch, ainda com motivos primitivos, 

comparativamente aos monstros dos grandes trípticos do Período de Maturidade, como O 

Carro de Feno (c. 1510) e O Jardim das Delícias (c.1500). Segundo Gauffreteau-Sévy (1967), 

no círculo esquerdo do lado inferior de Os Sete Pecados Capitais está o primeiro inferno 

pintado por Bosch.   

 

                                                           
50

 Disponível em: <https://www.museodelprado.es/imagen/alta_resolucion/P02822.jpg>. Acesso em: 28 out. 

2014. 

https://www.museodelprado.es/imagen/alta_resolucion/P02822.jpg
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Figura 10 - Detalhes da tábua Os Sete Pecados Capitais (c. 1485)    

Fonte: Museu do Prado, Madri
51

.   

 

O inferno é tímido em comparação com futuras composições em que o 

pintor se entregará a excessos imaginativos. Cada punição é classificada 

segundo a falta cometida pelo pecador. É um inferno ordenado e burocrático. 

As Torturas são elementares. Um homem esquartejado. Uma mulher 

açoitada por uma velha fera, um diabo preto e chifrudo, na panela 

fumegante. Em suma, é um inferno trivial, sem requintes de crueldades, 

como deveriam imaginar o dono da mercearia e o vendedor de panos de 

Hetogenbosch. Um Inferno quase cotidiano. Bosch não foi acometido ainda 

por esse frenesi do insólito que lhe levará a criar um segundo universo. No 

entanto, algumas questões vão aparecendo: o enforcado que se apodrece na 

forca, a contra luz sobre um incêndio longínquo que servirá de decoração a 

todos os infernos bosqueanos. O Sapo, sobre o ventre da mulher sentada, 

anuncia o simbolismo complexo das obras do período de maturidade. 

(GAUFFRETEAU-SÉVY, 1967, p. 57. Tradução nossa) 

              

O Período de Maturidade, considerado por Tolnay (apud GAUFFRETEAU-

SÉVY, 1967) como o mais longo, é o que corresponde ao momento em que Bosch estava em 
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Disponível em: <https://www.museodelprado.es/imagen/alta_resolucion/P02822.jpg>. Acesso em: 28 out. 

2014. 
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pleno desenvolvimento de sua técnica. De modo particular, as obras que tratam de cenas 

diabólicas e de danação são classificadas por ele como produções do final do Período de 

Juventude e início do Período de Maturidade, quando foram criados os grandes trípticos. 

Seguramente, foi no Período da Maturidade que Bosch pintou o enigmático e complexo O 

Jardim das Delícias (c. 1500) e O Carro de Feno (c. 1510), suas obras mais expressivas. Nesse 

período está agrupada a maioria de suas criações.    

O Último Ato corresponde, conforme Tolnay (apud GAUFFRETEAU-SÉVY, 

1967), ao período final da carreira de Bosch, momento em que seu estilo de representar as 

angústias do ser humano adquiriu o máximo de perfeição. ―O seu equilíbrio psicológico foi 

correspondido no plano pictórico (...) que se converteu não só no essencial, mas o levou ao 

extremo de sua perfeição‖ (TOLNAY apud GAUFFRETEAU-SÉVY, 1967, p. 196. Tradução 

nossa). Bosch, nesse momento, adquiriu, conforme Tolnay, um equilíbrio ao representar as 

angústias humanas sem necessariamente usar o recurso dos monstros híbridos para tal.  

O caso mais expressivo, afirma Tolnay (apud GAUFFRETEAU-SÉVY, 1967), é a 

pequena tela em formato arredondado denominada O Filho Pródigo (c. 1516), considerada por 

ele como a última obra de Hieronymus Bosch. A composição faz referência à parábola do 

filho pródigo, descrita na Bíblia no livro de Lucas (15:11-32). Segundo o relato, o filho de um 

homem muito rico pediu ao pai que lhe desse a parte dos bens que lhe cabiam por direito, pois 

queria conhecer o mundo, viver uma vida mais prazerosa. Mesmo a contragosto, assim fez o 

pai, e o filho foi curtir os prazeres do mundo. Tão logo sua riqueza acabou, o jovem sentiu-se 

sozinho e começou a perceber as dificuldades de um mundo mau e corrupto. Diante disso, 

resolveu voltar e pedir perdão ao pai. No seu retorno, foi acolhido com um banquete, recebeu 

novas vestes e seu patrimônio foi reconstituído. A parábola relatada no livro de Lucas, 

apresenta, com seu caráter pedagógico, uma mensagem voltada para a compreensão do 

prejuízo causado pelo afastamento do cristão da liturgia, representado pelo filho pródigo que 

abandona a casa do pai iludido pelas belezas efêmeras do mundo.    

Em O Filho Pródigo, Bosch apresenta em primeiro plano um homem magro, 

solitário, vestido com roupas velhas e rasgadas, que segue por um longo caminho, pois seu 

corpo demonstra o cansaço de uma jornada de muitos dias. (Figura 11) Com uma das pernas 

feridas, ele segue fadigado, apoiado a uma vareta, até o seu destino final, a casa de seu pai. No 

segundo plano, uma pobre fazenda preenche a cena, ficando evidente a deterioração da casa, 

que tem o telhado furado e janelas quebradas. A cena demonstra ao espectador que há muito 

trabalho a realizar. Entretanto, os fazendeiros não se ocupam do labor. Através da janela 

quebrada, uma moça olha desconfiada para o caminho, parecendo ter se assustado com o 
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pobre viajante. Na porta, um casal parece discutir, enquanto no canto direito da casa um 

senhor urina despreocupadamente, sem nenhum pudor.    

Essa obra é importante, pois apresenta uma característica praticamente inexistente 

nas obras de Hieronymus Bosch nos períodos de Juventude e Maturidade: a expressão facial. 

Os sentimentos de dor, agonia e angústia não foram frequentemente representados por meio 

de expressões faciais, e sim mediante alegorias que remetiam a esses sentimentos, como é o 

caso dos monstros híbridos, os quais tiveram no pincel de Bosch profícua criação, jamais vista 

até então na história da arte.   

 

 

   

 

Figura 11 - O Filho Pródigo (c.1516). Óleo sobre madeira de Hieronymus Bosch, diâmetro 0, 715  

Fonte: Museum Boijmans-Van Beuningen, Rotterdam.
52

 

 

 

No período do Último Ato, conforme Tolnay (apud GAUFFRETEAU-SÉVY, 

1967), percebe-se uma mudança na forma como Bosch representa o sofrimento humano: não 
                                                           
52

Disponível em: <http://www.arts-wallpapers.com/artist/hieronymus-

bosch/The%20vagrants%20The%20Prodigal%20Son%20Tondo/bosch800600.jpg>. Acesso em: 02 jul. 2014.  
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há mais monstros, nem uma geografia imaginária.  Algumas alegorias permanecem na obra, 

porém, com iconografia diferente. É o caso da deteriorada casa da fazenda, que pode ser uma 

recriação da alegoria das torres em construção presentes nos infernos de Bosch do Período de 

Maturidade e que representam o pecado.  

Essas características presentes nesse período podem ser analisadas a partir de dois 

fatores que pertencem ao domínio da forma. Primeiro, houve um retorno à técnica de 

representar uma geografia mais realística, usando as paisagens de Brabante, em específico de 

‗s-Hertogenbosch, fauna, flora e também os ambientes rurais da região. Tais elementos podem 

ser vistos em O Filho Pródigo (c. 1516), assim como no tríptico Adoração dos Magos (c. 

1485), que na classificação de Tolnay (apud GAUFFRETEAU-SÉVY, 1967) compõem esse 

período. O segundo fator a ser considerado diz respeito à expressão dos rostos representados.  

Nesse período, conforme Tolnay (apud GAUFFRETEAU-SÉVY, 1967), Bosch 

começa a diferenciar as expressões dos rostos dos personagens de suas narrativas, tornando-as 

condizentes com o conteúdo representado pela obra. Nota-se um ambiente mais sereno, 

calmo, mas que se abre para uma maior complexidade de interpretação, que exige do 

espectador um conhecimento teológico e de suas criações anteriores.   

 

1.2 ‘s-Hertogenbosch e as influências na obra de Hieronymus Bosch   

 

De acordo com Gauffreteau-Sévy (1967), a estabilidade política na região dos 

Países Baixos, proporcionada pela ascensão de Felipe I ao trono espanhol em 1482, 

possibilitou o desenvolvimento da economia, influenciando também a produção artística na 

região. Porém, ‗s-Hertogenbosch não fazia parte dos grandes centros de produção e circulação 

de arte da região.   

 

Durante os períodos de calma relativa, o país, no entanto, gozava de 

prosperidade comercial que fizera nascer uma burguesia rica e dinâmica, 

ávida de prazeres e de independência. Nas cidades mais florescentes em 

Tournai, Gante, Bruges, Leiden, Utrecht, Bruxelas, e especialmente em 

Antuérpia, desenvolveu-se em paralelo com a riqueza um mecenato que 

favorecia o desenvolvimento de uma cultura artística que os mestres 

Memlin, Gerard, David Lucas Leiden, Mabuse e Quentin Metsys deviam 

manter por mais de meio século. (GAUFFRETEAU-SÉVY, 1967, p. 25. 

Tradução nossa) 

            

‗s-Hertogenbosch estava situada no centro de uma região agrícola e era um 

importante mercado onde os camponeses dos arredores vendiam seus produtos. Conforme 

exposto por Gauffreteau-Sévy (1967), ‗s-Hertogenbosch conservava um caráter bastante 
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provinciano, suas ruas e becos mantinham um ar de aldeia, onde o cotidiano era organizado 

pelo badalar dos sinos das torres das igrejas.  

 

 

Figura 12-Mapa com a localização, em vermelho, da cidade de ‗s-Hertogenbosch  

Fonte: Janson (1992). 

 

A cidade de ‗s-Hertogenbosch manteve contatos comerciais com Amberes e 

Bruges, os dois mais expressivos centros comerciais e culturais dos Países Baixos na época. 
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No entanto, a arte moderna e as novas ideias que vinham com os navios comerciais tiveram 

ali pouca ressonância. Segundo Gauffreteau-Sévy (1967), antes de Bosch, têm-se notícias de 

pintores isolados, de ―secundária‖ (grifo nosso) importância, mas nenhuma escola de pintura 

digna de renome. Nas esculturas da época, percebe-se influência mais renânia
53

 do que 

flamenga,
54

 pois as correntes artísticas aparecem sempre mais ou menos ligadas às correntes 

econômicas (GAUFFRETEAU-SÉVY, 1967, p. 28).          

A arte de Bosch era o grande diferencial de ‗s-Hertogenbosch em relação a outras 

cidades flamengas. Sua produção artística seguia a tradição pictórica
55

 e desconhecia outras 

correntes artísticas modernas. Para Gombrich (2000), Bosch não assimila técnicas do estilo 

que vem do sul, ou seja, dos pintores italianos, ou o realismo clássico em representar a 

natureza, estilo esse que teve uma grande aceitação pelos pintores das cidades portuárias dos 

Países Baixos.   

O maior artista holandês do período não será encontrado entre os adeptos do 

Novo Estilo, mas entre os que (...) se recusaram a ser atraídos para o 

movimento moderno oriundo do Sul. Na cidade holandesa de Hertogenbosch 

vivia esse pintor, que era chamado Jerônimo Bosch. Pouco se sabe a seu 

respeito. Ignora-se que idade tinha quando morreu em 1516, mas deve ter 

estado ativo durante considerável período de tempo, porquanto se tornou um 

mestre independente em 1488 (...). Bosch provou que as tradições e 

realizações da pintura que tinham sido desenvolvidas para representar a 

realidade do modo mais convincente podiam, por assim dizer, ser invertidas 

para darem-nos uma imagem igualmente plausível de coisas que nenhum 

olho humano jamais vira. Bosch ficou famoso por suas aterradoras 

representações das forças do mal. (GOMBRICH, 2000, p. 274-275) 

 

Conforme Gauffreteau-Sévy (1967), a cidade de ‗s-Hertogenbosch representa um 

meio favorável ao aparecimento do gênio de Bosch. Para o autor, uma das originalidades do 

pintor, de fato, foi utilizar, com extrema inovação, e às vezes até com grande audácia, temas 

intimamente ligados ao imaginário medieval, conservado mais em um ambiente rústico da 

província do que das grandes cidades imbuídas de um espírito ―moderno‖ (grifo nosso) do 

Renascimento. Também a esse respeito disse Gombrich (2000, p. 275): 

 

Pela primeira e talvez única vez, um artista conseguiu dar forma concreta e 

tangível aos medos que obcecavam o espírito dos homens na Idade Média. 

Foi uma façanha que talvez só fosse possível nesse momento preciso do 

tempo, quando as antigas idéias ainda eram vigorosas, ao mesmo tempo que 

o espírito moderno proporcionava ao artista os métodos adequados para 

representar o que via.  
                                                           
53

 Região hoje integrante do território alemão.    
54

 O autor refere-se à cultura de flandres.    
55

 O autor refere-se a uma técnica utilizada por um pintor em suas obras.   
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A arte de Bosch traduz imageticamente a atmosfera do cotidiano de ‗s-

Hertogenbosch, as relações psíquicas das sociedades desse tempo e que estavam em profunda 

consonância com a presença constante da religiosidade. Dessa forma, a arte tinha como 

função principal dar visibilidade ao invisível. ―No fim da Idade Média dois factores 

dominaram a vida religiosa: a extrema tensão da atmosfera religiosa e a marcada tendência do 

pensamento a representar-se em imagens‖ (HUIZINGA, [1919] S/d, p. 157). 

É possível perceber as influências da arte medieval, mais precisamente o estilo 

Gótico Internacional, na obra de Hieronymus Bosch: cores escuras, corpos achatados e 

alongados; representações de cenas do cotidiano. ―O gótico internacional e fenômeno de gôsto 

e costume. Com alguma extrema nostalgia cavalheiresca, é o sonho da ociosa vida senhoral e 

cortesã: as cenas de caça, de reuniões musicais e de serenas diversões em jardins, são temas 

habituais‖ (PISCHEL, 1966, p. 114).          

O termo gótico, de acordo com Janson (1992), foi criado para designar um estilo 

arquitetônico, mas no decorrer do século XIV a pintura também desenvolveu elementos que 

se convencionou identificar como gótico.        

 

O termo gótico foi cunhado para a arquitetura e é nesta que as características 

do estilo podem ser reconhecidas com maior facilidade. Só os últimos cem 

anos se tornou corrente falar em pintura e escultura gótica (...). Como o novo 

estilo se desenvolveu: começou pela arquitetura e durante um século – de c. 

1150 e 1250, na época das grandes catedrais – esta manteve o seu lugar 

dominante. A escultura gótica, de início estritamente arquitectural pelo 

espírito, ficou a sê-lo cada vez menos após 1200: as suas obras mais notáveis 

situam-se entre 1220 e 1420. A pintura, por seu turno, atingiu o apogeu 

criador entre 1300 e 1350, na Itália Central; ao Norte dos Alpes cabe-lhe o 

predomínio a partir de 1400. Constatamos assim, encarando a época gótica, 

como um todo, uma deslocação progressiva do centro de interesse, da 

arquitectura para a pintura ou, dizendo melhor dos aspectos arquitetônicos 

para os picturais. (JANSON, 1992 p. 300-301) 

 

Ainda sobre o estilo pictórico de Bosch, Janson (1992, p. 356) acrescenta que ―ao 

redor de 1400 as fusões das tradições nórdicas em um único estilo dominante em toda a 

Europa do Ocidente. O chamado Estilo Internacional não se revelou apenas na pintura (...), 

mas os pintores desempenharam o papel decisivo na evolução‖. Todavia, outros 

pesquisadores da obra de Bosch afirmam que seu estilo atingiu um desenvolvimento próprio.  

Para Friedländer (1941 apud HITNER, 1998, p. 30), o estilo de Bosch não tem 

nenhuma relação com os seus contemporâneos flamengos: ―A obra do pintor não estabelece 
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relação com o estilo da época, por exemplo, com Roger Vander Weyden;
56

 atribuindo talvez, 

a experiência de Bosch a um artista de iluminuras‖. Tolnay (1937 apud HITNER, 1998) 

afirma que a arte de Bosch se insere no estilo provinciano característico da região de ‗s-

Hertogenbosch.  

Apesar de Jheronimus Bosch criar uma arte que anuncia a grande escola 

nacional do século XVII, seu estilo se insere no bojo de um meio artístico 

provincial em virtude da arte executada em Bois-le-Duc, especialmente 

aquela dedicada à mais importante igreja do país, a igreja de São João, se 

identificar mais com os moldes do gótico universal do que com os dos 

grandes centros. A relação que o estilo de Bosch estabelece com os mestres 

setentrionais ou com qualquer dos Primitivos Flamengos também é muito 

frágil, chegando-se a aventar, inclusive, para um retorno ao (...) estilo cortês 

pré-Eyckiano. (TOLNAY, 1937 apud HITNER, 1998, p. 30)  

    

Mesmo com a proximidade com pintores flamengos expressivos como Hans 

Memling
57

 (1430-1494) e Gerard David
58

 (1460-1523), Hieronymus Bosch não foi 

influenciado por eles, conforme afirma Gauffreteau-Sévy (1967). Sua obra, assegura o autor, 

é resultado da intrínseca relação da cultura popular e com a religião, e seu estilo formal parte 

da miniatura, das iluminuras e das xilogravuras.    

 

Entre alternativas, cataloga e especifica fontes estilísticas como os 

incunábulos, as xilogravuras, as gravuras alemãs feitas em cobre, as 

esculturas em madeira da época borgonhesa, para não citar referências 

ocasionais com a literatura escatológica (...). Não se deve desprezar, 

também, a influência dos Salmos, provérbios populares, os anedóticos 

manuscritos flamengos (...) e a própria literatura (...). Certas fisionomias 

burlescas representadas na ornamentação arquitetural, que explicam bem as 

contorções e as deformações observadas nas personagens de Jheronimus 

Bosch também não devem ser esquecidas, além da influência cotidiana do 

teatro religioso praticado em seu tempo. (HITNER, 1998, p. 30) 

 

 

Os argumentos de Hitner (1998) permitem inferir possíveis influências da Ars 

moriendi (A arte de morrer) na obra de Bosch. Trata-se de uma coletânea de livros de devoção 

que preparavam o cristão para a boa morte, sendo o mais conhecido deles o Opusculum 

                                                           
56

 Roger Vander Weyden (1399/1400-1464) é considerado um dos três grandes mestres da pintura flamenga 

referente ao período do Gótico Internacional (Século XV), juntamente com os Irmãos Van Eyck e o Mestre 

Flémalle (JASON, 1992).      

 
57

 Pintor alemão radicado em Flandres, Hans Memling nasceu em Seligenstaat, na atual Alemanha, no ano de 

1430 e faleceu em Bruges em 1494. Memling viveu a maior parte de sua vida em Flandres e Bruges 

(GAUFFRETEAU-SÉVY, 1967).  

 
58

Gerard David (1460-1523), pintor contemporâneo de Hieronymus Bosch, é considerado um dos grandes 

pintores flamengos. Sua obra apresenta temas religiosos, influenciado por Hans Memling, e foi também um 

competente paisagista (GAUFFRETEAU-SÉVY, 1967). 
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Tripartitum, do teólogo Gean Gerson (1363-1429).
59

 Como também salientou Delumeau 

(2003, v. 1), esse documento tinha pretensões de ser um manual técnico para o bem morrer e 

―desempenhou um papel decisivo na elaboração da Ars moriendi‖ (p. 109), sobretudo a partir 

de meados do século XV.       

 

A Ars moriendi conheceu o sucesso já sob forma de manuscrito. Os 

catálogos de bibliotecas permitem levantar até agora 234 deles: 126 em 

latim, 75 em alemão, 11 em inglês, 10 em francês, 9 em italiano, 1 em 

provençal, 1 em catalão, 1 sem indicação de língua. Pelo número de 

manuscritos conservados, a Ars moriendi vem depois da Bíblia, certamente 

depois da Imitação (700 manuscritos), do De Regimine principum de Gilles 

de Rome (cerca de 300) e o Roman de la Rose (cerca de 250).  

(DELUMEAU, 2003, p. 110, v. 1)  

 

Os dados apresentados pelo estudo de Delumeau (2003, v. 1) evidenciam a 

amplitude da circulação dos manuscritos da Ars moriendi pela cristandade, sobretudo entre os 

séculos XV e XVI. Esses manuscritos traziam imagens em xilogravuras que propagaram, 

ainda mais, o conhecimento sobre o tema. Conforme Delumeau (2003, p. 110, v. 1), ―a Ars 

moriendi (...) parece ter sido o mais difundido dos livros de xilográficos (...), o impacto dessas 

obras foi multiplicado por meio de cartazes e gravuras que podiam ser colados nas paredes‖. 

Segundo o autor, a publicação ―causou choque principal por causa das 11 gravuras que 

ilustram a versão curta: elas apresentam ao redor do leito do moribundo, as cinco tentações 

(infidelidade, desespero, impaciência, vanglória e cobiça), rejeitadas graças a cinco 

inspirações angélicas (p. 110).     

Por isso, assim como Hitner (1998), também Delumeau (2003) e Bosing (1992) 

acreditam que a obra de Hieronymus Bosch sofreu influência da Ars moriendi. A preocupação 

com a morte decorrente da epidemia da peste negra durante o século XIV foi uma constante 

no cotidiano da Europa, e a obra de Bosch apresenta os desdobramentos sociais dessas 

inquietações. ―‗Um pincel preparado‘ de Jérôme Bosch, representando a morte do Avarento, é 

uma variação sobre a tentação da cobiça das Artes moriendi‖ (DELUMEAU, 2003, p. 110, v. 

1). 

Duas obras do período abordam ―a morte de um homem acometido pelo pecado 

da avareza‖: A Morte do Avarento (c. 1500) de Bosch, e a xilogravura A Cobiça (c.1460), 

ambas consideradas como uma reprodução da Ars moriendi (1460) (Figuras 13 e 14). A obra 

de Bosch pode ser lida a partir do ponto de fuga, o moribundo. Toda a cena acontece de forma 
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Gean Gerson (1363-1429), segundo Loyn (1997) foi um dos filósofos mais eminente de sua época, seu 

pensamento influenciou o discurso político eclesiástico do século XV.     
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circular, tendo ao centro um homem que vive o paradoxo da existência humana: rico por 

possuir muitos bens materiais e prestígio social, representada pela armadura de cavaleiro 

depositada aos pés da cama, mas também um pobre moribundo diante da morte inevitável.  

 

 

Figura 13: A Morte do Avarento. Óleo sobre madeira de Hieronymus Bosch (92,6 x 30,8 cm) óleo sobre madeira  

Fonte: Galeria Nacional de Arte, Washington
60

   

 

Essa obra foi classificada por Tolnay (apud GAUFFRETEAU-SÉVY, 1967) como 

pertencente ao Período de Maturidade, pois nela Bosch desenvolve um tema muito explorado 

pela arte do século XV e XVI, que é a luta entre o Bem e o Mal. Em A Morte do Avarento, o 

Bem é o anjo da guarda que insiste com o moribundo para que se volte a Deus, representado 

pelo crucifixo encravado na pequena janela na parede esquerda do quarto. O moribundo está 

                                                           
60

  Disponível em: <https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/death-and-the-

miser/xQFMnR3xQTylpA?utm_source=google&utm_medium=kp&hl=pt-BR&projectId=art-project>. Acesso 

em: 2 mar. 2014.  
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em uma situação de oscilação entre a bem-aventurança e a danação iminente, pois, enquanto o 

anjo insiste com ele para que reze pelos seus pecados, um demônio que sai por detrás do 

cortinado vermelho parece ser-lhe mais atraente, pois lhe oferece um saco de dinheiro. 

Já na xilogravura A Cobiça (1460) apresenta a morte de um pecador. A imagem 

possui dois planos que se fundem: o superior interno, cuja cena se passa no interior do quarto, 

e o plano inferior externo, que retrata a fachada da grande propriedade do moribundo, uma 

referência à sua riqueza. Esse formato com dois planos, superior e inferior, foi muito comum 

nas xilogravuras medievais.    

 

 

Figura 14 - A Cobiça. Xilogravura de 1460 [Países Baixos], representa uma das cinco tentações do homem 

segundo a Ars moriendi.  

Fonte: Kampf um die Seele 
61

 

 

No plano superior, encontra-se o moribundo deitado em uma cama, rodeado por 

três mulheres de semblantes entristecidos; por uma criança que, assustada com o 

acontecimento, contempla estarrecida o desenrolar do fato; e por um homem, o único com 

olhar sereno. Junto a eles, três demônios, dois deles com chifres, aproximam-se para conduzir 

                                                           
61  Disponível em: <http://userpage.fu-berlin.de/~aeimhof/seelefr.htm>. Acesso em: 5 mar. 2014.    
 

http://userpage.fu-berlin.de/~aeimhof/seelefr.htm
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a alma do moribundo ao Inferno. Percebe-se que as pessoas que estão velando o moribundo 

não podem ver os demônios, que são vistos apenas pelo pobre danado.     

O plano inferior traz a fachada da grande propriedade, com construções fortes, 

com dois pisos, janelas com vidraças e telhado bem-acabado. Percebe-se que no piso inferior 

há uma dispensa com uma grande quantidade de mantimentos, uma referência ao poder 

econômico do moribundo, pois, nesse período histórico, essa região conviveu constantemente 

com a insegurança alimentar. Um homem, possivelmente um criado, ocupa-se dos afazeres da 

propriedade.  

A disposição da cena em questão tem a intenção de mostrar ao espectador que o 

homem que ora deixava essa vida possuía grandes riquezas. No entanto, tais riquezas de nada 

valeram, pois seus bens não foram suficientes para livrá-lo do fogo do inferno. Duas faixas 

entrelaçam os dois planos, advertindo que ―de nada adianta uma vida de avareza, pois a morte 

tudo tomará e, o fim é o inferno‖. A imagem pedagógica mostra o fim trágico do pecador.    

Analisando A Morte do Avarento e a xilogravura Cobiça com o método 

iconográfico de Panofsky (1976), tem-se o conteúdo convencional relacionado ao motivo 

temático, a morte. Em ambas as obras, um homem no leito de morte, rodeado pelos seus bens, 

aguarda o momento final de sua vida acompanhado por demônios, reforçando a condição de 

pecador de ambos os moribundos.  

Mas há uma diferença significativa quando as duas imagens são confrontadas no 

nível iconológico, pois seus valores simbólicos não são os mesmos. Na xilogravura, o 

moribundo está condenado à danação, enquanto na obra de Hieronymus Bosch ele ainda tem 

uma chance de se livrar do fogo do inferno, possibilidade essa representada pelo anjo que o 

incentiva a lutar contra o Mal. 

Ambas as obras condenam o pecado da avareza, porém, a de Bosch introduz o 

perdão, representado pelo anjo que intercede nos últimos momentos pela vida do moribundo. 

Esse motivo não aparece na xilogravura, na qual o moribundo não tem nenhuma chance. 

Nesta, ainda, não há nenhum anjo, apenas demônios, logo, fica evidente a danação. As duas 

obras têm motivos artísticos similares e os elementos formais são muito parecidos, os 

ambientes, as performances dos moribundos, a iconografia dos demônios, no entanto, a esfera 

de significados é diferente.     

 Enfim, considerando que as fontes estilísticas de Bosch foram as xilogravuras, 

iluminuras, esculturas de conteúdos escatológicos, como defende Hitner (1998), e que nesse 

período esses formatos artísticos vinculavam amplamente o tema da Ars moriendi, têm-se 

contundentes evidências de que seu estilo teve influências diretas desse movimento artístico. 
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Entretanto, Hieronymus Bosch desenvolve em outras obras elementos próprios que não estão 

presentes no estilo da Ars moriendi, como as alegorias antropomórficas e zoomórficas, com 

uma intenção de dar forma a um mundo intenso e complexo, tangível apenas pelo imaginário.  

 O discurso apresentado por Hieronymus Bosch em suas narrativas imagéticas 

teve como fontes a literatura popular, incluindo contos, provérbios, lendas e histórias que 

faziam os seus contemporâneos viajar pela imaginação; e onde há mundos e lugares 

fantásticos, há de se estarrecer de medo diante de infernos e seres monstruosos. Suas telas 

apresentam, ainda, uma profunda leitura bíblica, especialmente de relatos do Velho 

Testamento.  

Desses relatos, nenhum foi tão representado como o tema do pecado original, 

descrito nos livros de Gênesis, capítulos 1 e 2, e de Isaías, capítulo 14. Esses dois relatos 

foram amplamente visitados por Bosch, por se tratar de dois elementos principais para 

compreensão de sua obra: a origem do Mal, com o mito do Anjo Caído, e o advento do 

surgimento do pecado entre os humanos, com o mito pecado original, os quais analisaremos a 

seguir.  

   

1.3 A origem do pecado e a imagem do Anjo Caído      

 

Ao longo da história do cristianismo, a dualidade entre o Bem e o Mal era um dos 

elementos fundamentais da teologia cristã. O Mal é representado na sua origem por Lúcifer e 

seus Demônios, e o Bem, por Iahweh. Essa dualidade está descrita no Velho Testamento, no 

livro de Isaías (14.11,20), profeta que conta a história de Lúcifer, um anjo ―Querubim‖ muito 

poderoso que tinha toda a confiança de Deus. Porém, Lúcifer, tomado pela soberba, quis ser 

como Deus e por isso tentou tomar de assalto seu trono.   

  

Já foi derrubada na sepultura a tua soberba com o som das tuas violas; os 

vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste 

desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva! Como foste cortado por terra, 

tu que debilitavas as nações! E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, 

acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da 

congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das 

nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E, contudo, levado serás ao inferno, 

ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-

te-ão e dirão: É este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer 

os reinos? Que punha o mundo como o deserto, e assolava as suas cidades? 

Que não abria a casa de seus cativos? Todos os reis das nações, todos eles, 

jazem com honra, cada um na sua morada. Porém tu és lançado da tua 

sepultura, como um renovo abominável, como as vestes dos que foram 

mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como 
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um cadáver pisado. Com eles não te reunirás na sepultura; porque destruíste 

a tua terra e mataste o teu povo; a descendência dos malignos não será 

jamais nomeada. (Is. 14.11,20) 

 

No relato supracitado do livro de Isaías, Iahweh lança Lúcifer nas profundezas da 

Terra, junto com os outros anjos que se rebelaram. Entretanto, segundo Link (1998), ao longo 

da história do cristianismo houve, por parte dos teólogos, um problema na interpretação desse 

relato, uma vez que o profeta Isaías, ao escrever sobre a queda de Lúcifer, não se referia ao 

Anjo Caído, e sim a um ambicioso rei babilônico que teria sido destronado. 

 

A identificação de Lúcifer em Satã vem de Isaías (14.12): ―Como caíste do 

céu, o Lúcifer, filho da alva!‖. Isaías não estava falando do Diabo. Usando 

imagens possivelmente retiradas de um antigo mito cananeu, Isaías referia-se 

aos excessos de um ambicioso rei babilônico que caiu no mundo dos mortos. 

Suas palavras passaram a significar uma referência ao Diabo ao longo de 

quatro etapas: um rei tirânico é descrito em uma metáfora (o rei = uma 

estrela brilhante); a expressão hebraica helel (helel ben shalar = o que 

brilha) ou a grega eosphorus são traduzidas para o latim como a estrela da 

manhã, Lúcifer; posteriormente, rei tirânico é identificado com o Diabo; 

ergo Lúcifer; posteriormente nome para o Diabo. (LINK, 1998, p. 28-29) 

  

De acordo com Nogueira (1986), os responsáveis pela agregação da concepção do 

Anjo Caído à teologia cristã, elemento fundamental da doutrinação do pecado, foram os 

padres da Igreja grega dos séculos II e III, tendo sido institucionalizado pela Igreja latina por 

Jerônimo (c.347-420)
62

 e por Agostinho de Hippona (354-431) no século IV.  

 

No fim do século IV, tanto no Oriente como no Ocidente, os cristãos 

concordavam em que a queda do homem não foi mais que um episódio na 

história de um prodigioso combate cósmico, iniciado antes da criação, 

quando uma parte das falanges celestiais havia se revoltado contra Deus, 

sendo então precipitada dos céus. (NOGUEIRA, 1986, p. 21)                

 

O problema da interpretação do relato de Isaías fundamentou a origem do Mal e, 

consequentemente, a teologia do pecado, e São Tomás de Aquino foi um dos responsáveis 

pelos fundamentos desse discurso no século XIII. Na questão 84 da Suma Teológica, o 

filósofo explica os significados da soberba e o porquê de esse pecado ser a origem de todos os 

males:  

O início de todo o pecado é a soberba.  (...). Alguns dizem que a soberba 

significa três coisas: 1. O apetite desordenado da própria Excelência, e assim 

é um pecado especial. – 2. Um certo desprezo atual de Deus, com o efeito de 
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  Jerônimo passou uma temporada no deserto e fundou dois mosteiros. A grande obra de sua vida foi a tradução 

da Bíblia do hebraico para o latim.       
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não submissão aos seus mandamentos: então se diz que é um pecado geral. – 

3. Uma certa tendência da natureza corrompida a este desprezo, e assim 

dizem que é o início de todo pecado. Ela difere da avareza porque a avareza 

no pecado diz respeito à conversão ao bem mutável na qual o pecado 

encontra de certo modo seu alimento e sustento. É por isso que a avareza se 

diz raiz, mas a soberba no pecado diz respeito à aversão de Deus cujo 

preceito o homem recusa aceitar. É por isso que soberba é chamada o início, 

porque é pela aversão que começa a razão do mal. (AQUINO, [1265-1273] 

2010, p. 451) 

         

Sua obra legitima o mito do Anjo Caído, e dá resposta a outra questão sensível ao 

cristianismo, que é a natureza do Mal. Se Deus é perfeito em toda a sua amplitude, como 

defende São Tomás de Aquino, ele não poderia ter criado o Mal, que é uma imperfeição.    

 

Se Deus criou o Diabo e se este em si é mau, então Deus criou o mal. (...). Se 

o diabo houvesse nascido mau, poderíamos dizer que ele pecou? Ele não 

teria a opção, a não fazer mal. Mas se Deus não criou o Diabo, Deus não é 

onipotente, e assim mergulhamos em um mundo maniqueísta, marcado pelo 

conflito entre o bem e o mal é inerente e inclusivo. Os padres do século XV 

resolveram o problema [a partir de Tomás de Aquino] em duas etapas: Sim, 

Deus criou o diabo, mas o Diabo não era inteiramente mau quando foi 

criado; ele escolheu tornar-se mau. Portanto, Deus permanece onipotente, 

mas não é responsável pelo mal. (LINK, 1998, p. 29)         

   

Dessa forma, o mito do Anjo Caído atende a dois propósitos importantes para o 

cristianismo: a legitimação da superioridade de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre o 

Mal, e a fundamentação teológica do pecado, um discurso elementar no desenvolvimento 

dogmático do cristianismo, sobretudo no Baixo Medievo e na Renascença.  

Voltando para a produção imagética desse período, é possível perceber a 

importância do tema. Imagens sobre o Anjo Caído foram pintadas, desenhadas e esculpidas 

por toda a Europa Cristã Ocidental e o momento alto dessa produção situa-se entre os séculos 

XIV e XVI. Contudo, Lúcifer é uma criatura sem imagem definida, mas, a despeito disso, ao 

longo da cristandade primitiva à Renascença foi representado de várias formas.  

Na iluminura A Queda dos Anjos Rebeldes, obra dos Irmãos Limbourg do século 

XV (Figura 15) que apresenta a queda de Lúcifer, Deus é colocado no centro, no ponto de 

fuga da cena, e o globo dourado que envolve sua cabeça representa o seu poder perante os 

demais. Os anjos de vermelho são os Serafins e os de azuis, os Querubins, entre os quais está 

Lúcifer. ―Anjos azuis e vermelhos (...) formam uma mandorla em torno do Todo-Poderoso 

expulsando do céu Lúcifer e a sua orgulhosa malícia‖ (DELUMEAU, 2003, p. 158-159).   
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Figura 15 - A Queda dos Anjos Rebeldes. Iluminura dos Irmãos Limbourg de 1415-16 (29 x 21 cm)  

Fonte: Saber Cultural
63

 

 

Lúcifer é o Querubim em destaque, caindo de ponta-cabeça, perpendicularmente a 

Deus, disposição que demonstra os extremos de forças entre o Bem e Mal. O anjo é 

representado iconograficamente na mesma forma de seus pares, que também são expulsos, 

porém, Lúcifer é maior que todos eles, uma evidência de sua liderança. Não obstante sua 

importância perante Deus, sua transgressão foi punida diante da hierarquia celeste, um 

exemplo enfático de um Deus vingativo e que ainda deflagrará sua cólera ao longo da história 

do cristianismo, punindo os pecadores com pestes, fome, instabilidades climáticas e guerras 

religiosas nos séculos XV e XVI.      

Já a iluminura A Queda dos Anjos Rebeldes integra o livro As Riquíssimas Horas 

do Duque de Berry (1413-16), constituindo um importante registro iconográfico sobre 

Lúcifer. Nessa obra, encontra-se uma representação denominada Inferno (Figura 16), em cujo 
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 Disponível em: <http://www.sabercultural.com/template/pintores/IrmaosLimbourg.html>. Acesso em: 19 mar. 
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centro está Lúcifer, um monstrengo peludo e com chifres, que devora os pobres danados. Na 

cabeça, ele traz uma coroa, que demonstra que ele é o soberano daquele ambiente. Sua 

imagem é o ponto de fuga da disposição e, assim como na iluminura anterior (Figura 15), essa 

posição é ocupada por Deus, o soberano do Céu.    

 

 

Figura 16 - O Inferno. Iluminura dos Irmãos Limbourg, 1415-16 (29 x 21 cm) 

Fonte: Saber cultural
64

  

 

A iconografia de Lúcifer foi representada totalmente diferente da que fora antes 

pintada no momento da queda, pois, diferentemente desta, seu rosto não apresenta nenhuma 

expressão. De acordo com Link (1998), a transformação da imagem de Lúcifer, assim como a 

dos demais anjos caídos, está ligada à corrupção com o pecado. Mas isso não explica todo o 

problema acerca da representação iconográfica do primeiro pecador.  

Os temas apresentados nas duas iluminuras  A Queda dos Anjos Rebeldes e O 

Inferno (Figuras 15 e 16)  eram conhecidos de Bosch, e possivelmente o teriam influenciado 
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na construção de suas imagens da queda dos anjos rebeldes e do pecado original, pintadas no 

lado esquerdo do tríptico O Carro de Feno (c. 1510). Nessa obra de Bosch, Iahweh encontra-

se na parte superior, sentado em seu trono, de onde observa a luta entre os anjos e a queda dos 

rebeldes; em volta do seu corpo, um círculo luminoso representa o seu poder, tal como ocorre 

na iluminura. Também em ambas as obras, Iahweh traz na mão direita um globo terrestre e na 

esquerda, uma cruz, além de portar a mesma indumentária e ter expressões faciais muito 

próximas.  

 

 

Figura 17 - Detalhes do lado esquerdo do tríptico O Carro de Feno, de Bosch 

Fonte: Museu do Prado, Madri
65

. 

 

Já em relação a Lúcifer, não há nenhuma referência que o identifique entre os 

inúmeros insetos e sapos alados que são lançados dos Céus. Os demônios de Heronymus 

Bosch são totalmente díspares dos que foram pintados pelos Irmãos Limbourg. Lúcifer, assim 

como os demais demônios, não teve uma iconografia que o identificasse, tal como a de 

Iahweh. As representações dos demônios mudavam totalmente de artista para artista, 

diferenciando-se também ao longo do tempo.  Já a imagem de Iahweh permaneceu quase que 

imutável: desde os primitivos cristãos, a imagem do Deus supremo do Cristianismo continua a 

mesma.  
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1.4  O pecado original, segundo o livro de Gênesis  

 

Analisando o Mal a partir de uma hierarquia, a origem do pecado está em Lúcifer, 

pois, quando ele desejou ser como Iahweh, provocou o desenvolvimento do primeiro pecado 

da história da humanidade, a soberba. É a partir desse fato relatado pelo profeta Isaías (14.12) 

– ―Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva!‖ – que o cristianismo 

desenvolve os preceitos mais relevantes de sua teoria: o pecado, ou seja, o Mal.  

O anjo luz, chamado por Isaías de ―estrela da alva‖, foi lançado nas profundezas 

da Terra, com uma parte dos seus pares. De acordo com São Tomás de Aquino ([1265-1273] 

2010), esses anjos tornaram-se demônios como punição do pecado da soberba, e cumpriram 

suas penas no Inferno. A partir desse momento, o dualismo entre o Bem e o Mal se estabelece 

entre Deus, Iahweh, e Lúcifer, o Anjo Caído, nas palavras do profeta Isaías. A desobediência 

de Lúcifer fez com que Iahweh criasse o homem, para ocupar o vazio deixado pelos anjos 

rebeldes. O livro de Gênesis relata esse momento:  

 

E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa 

semelhança; e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e 

sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move. E criou 

Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os 

criou. (Gn 1. 26, 27)  

 

No segundo capítulo de Gênesis, encontra-se o relato da criação do jardim do 

Éden e a confirmação geográfica de sua localização no Oriente. É descrito, ainda, o processo 

de criação dos seres humanos.  

 

E formou o SENHOR Deus o homem do pó da terra e soprou em seus 

narizes o fôlego da vida; e o homem foi feito alma vivente. E plantou o 

SENHOR Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, pôs ali o homem 

que tinha formado. E o SENHOR Deus fez brotar da terra toda árvore 

agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e 

a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o 

jardim; e dali de dividia e se tornava em quatro braços. O nome do primeiro 

é Pisom; este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o nome 

do segundo rio é Giom; este é o que rodeia toda terra de Cuxe. E o nome do 

terceiro rio é Hidéquel; este é o que vai para a banda do oriente da Assíria; e 

o quarto rio é o Eufrates. E tomou o SENHOR Deus o homem e o pôs no 

jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o SENHOR Deus ao 

homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerá livremente. Mas da 

árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás; porque, no dia em que 

dela comeres, certamente morrerás. E disse o SENHOR Deus: Não é bom 

que o homem esteja só; far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele.  
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Havendo, pois, o SENHOR Deus formado da terra todo animal do campo e 

toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria; e 

tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Então, o 

SENHOR Deus fez cair em sono pesado sobre Adão, e este adormeceu; e 

tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que 

o SENHOR Deus tomou do homem formou uma mulher; e trouxe-a a Adão. 

E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne; esta 

será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o 

varão o seu pai e a sua mãe, e a apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma 

carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher; e não se 

envergonhavam. (Gn 2. 07,25) 

    

Esse texto de Gênesis foi recorrente na obra de Hieronymus Bosch, vez que todos 

os três trípticos pintados pelo artista – O Carro de Feno (c. 1510) e O Jardim das Delícias 

(c.1500), ambos do acervo do Museu do Prado, e o Juízo Final (c. 1504), do acervo da 

Academia de Belas Artes de Viena – têm a criação dos humanos e o pecado original como 

tema dos volantes esquerdos. Destes, o volante esquerdo de O Carro de Feno (c. 1510) é o que 

melhor apresenta a narrativa iconográfica do texto bíblico em referência. Bosch explica o 

surgimento do pecado por meio das seguintes imagens (Figura 18).  

 

 

Figura 18 - Lado esquerdo do tríptico O Carro de Feno, de Bosch (c. 1510) 

Fonte: Museu do Prado, Madri
66

.   
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2013. 

Superpecado a ―soberba‖ núcleo do mal  

Isaías (14.11, 23)  =  Queda de Lúcifer   

Representação: insetos e sapos alados.    

Criação dos seres humanos: Adão e Eva.                  

Gênesis capítulos 1 e 2. 

 

O Pecado Original.   

Texto fundador: Gênesis (3.1, 23)     
 

Expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden 

Gênesis (3.23). 
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O lado esquerdo desse tríptico pode ser dividido em quatro partes: na superior, 

como já mencionado anteriormente, Bosch faz uma narrativa iconográfica do surgimento do 

primeiro pecado, a soberba, descrito em Isaías; abaixo dessa, do lado esquerdo, está a 

narrativa que apresenta a criação dos seres humanos, descrita em Gênesis; do lado direito, a 

contaminação humana pelo pecado; e na parte inferior, a expulsão de Eva e Adão do jardim 

do Éden.  

No terceiro capítulo do livro de Gênesis é narrado o primeiro pecado da 

humanidade: a mulher é tentada pelo demônio disfarçado de serpente. Segundo consta no 

livro, Deus plantou uma árvore no meio do jardim do Éden, chamou-a de árvore da vida e 

ordenou a Adão e Eva que não comessem de seus frutos. Porém, um dia, enquanto Eva 

andava sozinha pelo jardim, o diabo,
67

 disfarçado de serpente, induziu-a a comer o fruto da 

árvore proibida. Adão, ao ver que Eva tinha comido do fruto, também comeu.  

 

Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o 

SENHOR Deus tinha feito. E disse: não comereis de toda árvore do jardim? 

E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas 

do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis 

dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à 

mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que, no dia em que 

dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem 

e o mal. E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e 

agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu 

fruto, e comeu, e deu também a seu marido, ele comeu com ela. Então 

foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus; e 

coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. (Gn 3.1, 7)  

 

A partir desse momento, os seres humanos são contaminados pelo pecado, pois a 

desobediência levou Iahweh a decretar uma série de punições ao casal e a toda a sua 

descendência, inclusive com a expulsão do jardim do Éden.  

 

Então o SENHOR disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás 

mais que tudo besta e mais que todos os animais do campo; sobre teu ventre 

andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porei inimizade entre ti e a 

mulher e entre a tua semente e a sua semente; com dor terás filhos; e o teu 

desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: Porquanto 

destes ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, 

dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti; com dor 

comerás dela todos os dias da tua vida. Então, disse o SENHOR Deus: Eis 
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diferentes em hebreu satan, em grego diabolos e em latim diabolus.  
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que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal; ora, pois, para que 

não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva 

eternamente. O SENHOR Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para 

lavrar a terra, de que fora tomado. E, havendo lançado fora o homem, pôs 

querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava 

ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. (Gn 3.14, 24)   

 

Após o Pecado Original, inicia-se a saga humana pela face da Terra: Iahweh lança 

o casal para fora do jardim, e ordena-lhes que se multipliquem. Os seres humanos passam à 

condição de pecadores e seres mortais.  

 

A perda da justiça original, como a da graça, tem a razão de uma pena. Por 

conseguinte, a morte e todas as consequentes deficiências do corpo são 

também elas, a pena do pecado original, e embora não sejam procuradas pelo 

pecador, são ordenadas por Deus como penas de sua justiça.  (AQUINO, 

[1265-1273] 2010, p. 467). 

 

São Tomás de Aquino afirma que a punição humana, em decorrência do pecado, 

compreende as enfermidades, as debilitações pelo tempo e, consequentemente, a morte. Dessa 

forma, o pecado passou a fazer parte da humanidade, e mulheres e homens começaram a 

travar uma luta constante contra o pecado.       

Ao longo da história do cristianismo, a iconografia do pecado original esteve 

vigorosamente presente no imaginário dos cristãos, em um discurso que se fez em imagens 

construídas nos mais diversos formatos, conforme já dissemos anteriormente.  

   

[O pecado original era] constantemente apresentado aos fiéis pela imagem e 

pelos textos. A iconografia consagrada a esse tema é antiga. A tentação e o 

primeiro pecado já figuram numa pintura das catacumbas de São Januário 

em Nápoles (século 2º), depois nos pórticos e afrescos de Doura-Oropos. Ao 

longo da Idade Média, são encontrados nas paredes de Saint-Savin, nos 

capitéis de Cluny ou de Saint-Benoît-sur-Loire, nos mosaicos de Monreale, 

nas fachadas de Notre-Dame-la-Grande em Poitiers, da catedral de 

Estrasburgo e em muitos outros santuários. Entretanto a proliferação máxima 

das representações do pecado de Adão e Eva se localiza nos séculos 15-17 

sob o duplo efeito da multiplicação das obras de arte e as preocupações 

conjuntas das igrejas docente e discente. Não teria fim enumerar os artistas 

de renome que, durante esse período, evocaram a trágica desobediência: de 

Ghilberti a Rubens, de Hugo van der Goes a Ticiano, passando por Rizzo, 

Dürer, Lucas Cranach, o Antigo, Rafael e Michelangelo. Onze gravuras de 

Lucas Leyde são consagradas ao pecado original. Mas, sobretudo, ao lado 

das obras maiores, quantos vitrais, e quantos retábulos incluíram o primeiro 

pecado na sua catequese colorida! (DELUMEAU, 2003, p. 470, v. 1) 

 

Esse processo, denominado ―catequese colorida‖ por Delumeau (2003, v. 1), está 

inserido, por sua vez, em um ambiente ainda mais amplo, a que o autor chama de iconografia 
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do pecado. Como exemplos de representações visuais desse fato, apresentaremos no próximo 

capítulo algumas imagens, a título de acréscimo da visualidade do pecado original.    
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CAPÍTULO II 

 

 

 

ICONOGRAFIA DO PECADO: A VULNERABILIDADE HUMANA 

REPRESENTADA POR HIERONYMUS BOSCH    

 

 

―Este século de grandes virtudes e grandes vícios, de 

grandes ousadias e de grandes pânicos, de grandes 

  impulsos e grandes desordens, de grandes sonhos  

e de grandes desesperanças .‖        

 

Gabriel Hanotaux
68

 

 

 

A vida social e cultural da Europa nos séculos XV e XVI passou por profundas 

transformações, comuns a um momento de transição entre dois tempos históricos, o Medievo 

e a Renascença. Foi um momento sensível e conflituoso, em que mulheres e homens se viram 

diante de novas realidades em suas organizações sociais e culturais. No entanto, esses dois 

tempos históricos aproximavam-se por um aspecto comum, a cristandade, pensada e vivida de 

acordo com as suas necessidades nos diferentes tempos históricos.  

Toda mudança, por mais lenta e gradual que possa parecer – e na história elas 

acontecem dessa forma –, traz conflitos e inquietações, temores pelo porvir, medo do estranho 

e do desconhecido. Abatia sobre a sociedade europeia de então um conjunto de sedições que 

aumentava ainda mais a sensação de insegurança, tanto individual quanto coletiva, decorrente 

de males diversos, tais como a fome, a peste, as guerras e as ameaças externas de povos da 

Ásia, como os árabes, e também do Além, como demônios, bruxas, monstros, entre outros 

espectros imaginários (DELUMEAU, 1983).    

O período entre o Medievo e a Renascença foi, pois, um tempo em que todos os 

aspectos sociais e culturais dos europeus estavam ligados às representações simbólicas, 

sobretudo representações do imaginário religioso, que também era um imaginário coletivo e 

compartilhado. Para Franco Júnior (1994), o imaginário social coletivo é formado por um 

conjunto de imagens (imago: imagem, representação, sonho, visão) construído por uma 

sociedade, o que possibilita ao historiador captar elementos da realidade psíquica profunda da 
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  Citado por Gauffreteau-Sévy (1967). Traduzido pelo autor.  

 



60 
 

mentalidade social. Dessa forma, o estudo do imaginário faz-se necessário para que se 

compreendam os simbolismos das imagens. 

 

O imaginário nesta construção recorre aos instrumentos culturais da sua 

época (...) desta forma o imaginário elabora historicamente algo que pela sua 

longuíssima duração é quase a-histórico. Assim, os significados (palavras 

símbolos, representações) que o imaginário utiliza alteram os significados 

(conteúdos essenciais) da mentalidade. (FRANCO JÚNIOR, 1994, p. 150)      

   

 Os símbolos e as imagens constituem, de acordo com Eliade (1991), uma 

importante via para a compreensão de uma sociedade, pois os símbolos são criações 

conscientes, que têm o poder de revelar o imaginário mais secreto do ser. Nesse processo 

visual difunde-se uma iconografia do pecado com uma funcionalidade pedagógica, que foi 

usada pela Igreja Católica como legitimadora do seu poder. Hieronymus Bosch viveu e 

produziu sua obra nesse momento histórico, em que desejos, ações e sensações eram 

expressos, descritos e contados por imagens. O Carro de Feno (c. 1510) é a obra bosquiana 

que melhor representa tal tempo, pois apresenta aspectos culturais e sociais que a escrita 

pouco abarcaria.     

Para Huizinga (1919), no fim do Medievo e no florescer do Renascimento, a 

Igreja católica dominava a vida dos europeus e, naturalmente, toda essa religiosidade estava 

carregada de um simbolismo que era representado por imagens.  

 

Cada pensamento procura expressão numa imagem, mas nessa imagem se 

solidifica e se torna rígido. Por esta tendência de se incorporar em formas 

visíveis todos os conceitos sagrados estão constantemente expostos ao perigo 

de se concretizarem em mera exteriorização. Porque, assumindo uma forma 

figurada definitiva, o pensamento perde as suas qualidades etéreas e vagas e 

o sentimento religioso fica apto a converter-se em imagem. (HUIZINGA, 

[1919] p. 157) 

 

Então, pode-se aventar que a obra de Hieronymus Bosch foi influenciada pelas 

peculiaridades desse tempo histórico. O Carro de Feno (c. 1510) representa um aspecto do 

imaginário social individual e coletivo da sociedade na qual ele viveu. Uma sociedade que, de 

acordo com Delumeau (2003, v. 1), estava envolvida em uma atmosfera povoada por temores 

do mundo real e do irreal: o Além, que foi construído e vivido via imaginário. O imaginário 

dos espaços do Além tomou proporções relevantes entre os seres humanos desse período, 

conforme pontua Le Goff (2008, p. 67): 
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É preciso não esquecer que existe no cristianismo, e particularmente no da 

Idade Média, um outro imaginário, o do Além. Pois os medievais eram 

obcecados pela salvação e pelo seu inverso, o medo do Inferno. 

Consequentemente, o pensamento e o coração dos homens e mulheres 

estavam tomados por um mundo imaginário ambivalente, o do Céu, mundo 

da salvação, e do Inferno, mundo da danação.  

 

A partir do pecado original, ou seja, da desobediência de Adão e Eva, as mulheres 

e os homens ficaram totalmente vulneráveis ao pecado e à morte. A punição com o inferno 

constantemente os atormentava, e a sensação era de que o apocalipse estava sempre próximo, 

e esse fim era anunciado pela chegada do Anticristo. De acordo com Delumeau (2003), esse 

foi um momento de medo e tentação para os cristãos, quando os demônios estavam 

diuturnamente trabalhando para que o pecado fosse cometido. Essa afirmação era 

habitualmente divulgada pelos pregadores das pastorais e foi bastante difundida nas 

sociedades cristãs. 

Esse cotidiano, aliado a uma sensação de insegurança e morte iminente, foi um 

ambiente propício para o desenvolvimento da teologia dos sete pecados capitais. A 

iconografia foi o canal viabilizador desse processo, cujo tema fora amplamente discutido nos 

restritos ciclos intelectuais da fé. Porém, a partir do século XIV e, sobretudo, nos séculos XV 

e XVI, o tema dos sete pecados capitais encontrou na iconografia um recurso pedagógico de 

grandes possibilidades de difusão.    

 

2.1 Evolução da iconografia do pecado original 

 

As primeiras imagens acerca do tema do pecado original, segundo Delumeau 

(2003, v. 1) e Goosen (2006), surgiram nas catacumbas
69

 romanas por volta do século II 

depois de Cristo, e ficaram conhecidas como arte paleocristã, ou arte cristã primitiva. A 

representação mais antiga à qual tivemos acesso é um afresco que compõe uma série de 

narrativas do Velho Testamento (Figura 19).  A imagem traz no centro a Árvore da Vida
70

, 

ladeada por Adão, à direita, e Eva, à esquerda. Dada a deterioração da imagem pelo tempo, 

não é possível afirmar se a serpente compunha a cena. Porém, percebe-se que próximo de 
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 Cemitério subterrâneo romano, utilizado sobretudo pelos cristãos na época das perseguições e constituído em 

galerias dispostas em vários andares, com nichos para as sepulturas e pequenas capelas para serviços religiosos 

comemorativos (JANSON, 1992).     

   
70

 Árvore do Jardim do Éden cujos frutos davam vida eterna a quem os comesse. Na arte medieval, foi 

empregada como símbolo de Cristo.  Também chamada de Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, era a 

árvore do fruto proibido. Dessa árvore Adão e Eva comeram um de seus frutos e foram expulsos do Éden 

(JANSON, 1992).     
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Eva, no seu lado direito, havia uma árvore e há a possibilidade de que a serpente estivesse em 

seus galhos.  

Essa imagem representa o seguinte relato do livro de Gênesis ―E Deus disse: 

Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? 

Então, disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi‖ 

(Gn. 3.11,12).  No afresco, Adão aponta para Eva, culpando-a pela desobediência, e está 

olhando para o espectador, como se dissesse: ―Eu não tenho culpa, eu fui enganado‖. Eva, por 

sua vez, está de cabeça baixa e parece concordar com a acusação de Adão, enquanto se cobre 

com uma indumentária de folha.   

 

 

Figura 19 - Adão e Eva. Afresco do século II da catacumba de São Januário. Nápoles, Itália.  

Fonte: En Ruta Press
71

 

  

A posição do casal nessa imagem – Adão à direita e Eva à esquerda – também 

contribui muito para que se compreenda a evolução da iconografia do pecado original, pois irá 

variar até o século XIII, quando o casal passa a aparecer nas posições opostas.  

A segunda imagem que compõe a presente série refere-se ao afresco conhecido 

como Tentação de Adão e Eva, do século III, e que, segundo Janson (1992), também pode ser 

considerada como uma das primeiras pinturas sobre o tema do pecado original (Figura 20). 

                                                           
71 Disponível em: <http://www.enrutapress.com/companysdeviatge/wp-content/uploads/2013/09/Detall-dels-

murals.jpg>. Acesso em: 4 jul. 2014.    
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Trata-se de um afresco da série pertencente às catacumbas de São Marcelino e Pedro, 

localizadas na via Casilina, Itália. A cena é composta por Adão à esquerda e Eva à direita; e, 

entre o casal, a árvore proibida, ou, como diz em Gênesis, a árvore da vida. Enrolada em um 

galho, a serpente tomada por Lúcifer acaba de concluir seu plano de destruir as relações de 

Iahweh com os seres humanos.  

 

 

Figura 20 -Tentação de Adão e Eva (século III). Afresco das catacumbas de São Marcelino e Pedro na Via 

Casilina, Itália  

Fonte: Gazeta do Povo.
72

 

 

 

Percebe-se na imagem da Figura 20 que o ato do pecado acabou de acontecer, 

porque o casal descobriu que estava nu e se cobriu com folhas. ―Então foram abertos os olhos 

de ambos, e conheceram que estavam nus; e coseram folhas de figueira, e fizeram para si 

aventais‖ (Gn. 3-7).  Eva parece tentar explicar-se, apontando para a serpente, como se 

dissesse que a culpa era dela, e que, assim como Adão, também havia sido enganada. Já Adão 

encara a mulher com um semblante assustado, enquanto procura cobrir-se.   

Essa pintura apresenta uma característica não encontrada em nenhuma outra 

representação do casal em imagens do século III: Eva é retratada mais alta que Adão, 
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 Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/tubo-de-ensaio/e-segue-a-discussao-sobre-o-

poligenismo-e-o-pecado-original>. Acesso em: 19 mar. 2014.  
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diferentemente das representações subsequentes, nas quais ela está na mesma altura de Adão 

ou menor do que ele, sobretudo nas representações de Hieronymus Bosch.  

No detalhe da Figura 21 a seguir, o casal aparece representado em relevo ao 

mármore, no Sarcófago de Junius Bassus do século IV. A cena é muito semelhante à anterior 

(Figura 20), porém, o casal é representado em performances diferentes.  

    

 

Figura 21 - Sarcófago de Junius Bassus (século IV). Mármore, 1,18 x 2,44 m 

Fonte: Museu da Civilização Romana, Roma.
73

  

 

Na imagem acima, o casal não se olha de frente; ambos desviam o olhar 

entristecido e envergonhado para o lado oposto. Observa-se que o pecado original também 

acabou de acontecer, pois eles se cobrem com indumentárias de folhas.  Já na Figura 20, o 

casal parece discutir, olhando-se de frente, e Eva tenta explicar-se para Adão.  

A criação de Adão e Eva e o pecado original integram também uma extensa 

narrativa de Gênesis, em mosaico, que ocupa três círculos que decoram uma das abóbodas da 

Basílica de São Marcos, em Veneza (Figura 22). A criação do mundo e dos astros está 

representada no primeiro círculo; a criação das plantas e dos animais, no segundo; e a criação 

dos seres humanos, Adão e, depois, Eva, que foi feita de uma de suas costelas, no terceiro. 

                                                           
73 Disponível em: < http://www.museociviltaromana.it>. Acesso: 19 mar. 2014.  
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―Então, o SENHOR Deus fez cair em sono pesado sobre Adão, e este adormeceu; e tomou 

uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o SENHOR Deus tomou 

do homem formou uma mulher; e trouxe-a a Adão‖ (Gn. 2.21,22).  Datado do século XII, a 

clássica representação do pecado original apresenta o casal com indumentárias de folhas e, 

entre eles, a árvore na qual está a serpente.   

 

 

Figura 22 - Cenas de Gênesis (mosaico) (1200), Basílica de São Marcos, Veneza 

Fonte: Short Life Quotes
74

 

 

O tríptico Retábulo
75

 do Cordeiro Místico (1432), de Hubert e Jan van Eyck 

(Figura 23), também ocupa um lugar de destaque na iconografia do pecado original, pois 

introduz elementos humanistas na iconografia cristã. 

   

A nudez de Eva e Adão, tratada com realismo e em grisalha, contrastante 

com as cores suntuosas e os bordados das vestimentas usadas pelos anjos 

cantores e músicos. Como observou Erwin Panofsky, Adão e Eva, antes do 

político de Gand, não apareciam na iconografia no nível mais alto do céu 

(...). Jan van Eyck teria introduzido essa iconografia humana que dá toda a 

sua força à redenção graças ao sacrifício do cordeiro místico. (DELUMEAU, 

2003, p. 25)           

 

                                                           
74

 Disponível em: < http://shortlife-quotes.blogspot.com.br/2013/02/venezia.html>. Acesso em: 19 mar. 2014.  

 
75

 Obra de arte, pintada ou esculpida, colocada atrás e acima do altar de uma igreja cristã. Pode ser formada por 

um só painel e por três (tríptico) ou mais (políptico), ligados por dobradiças e com pinturas de ambos os lados 

dos postigos (JANSON, 1992).        
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O realismo com que Hubert e Jan van Eyck
76

 pintaram o casal pode ser percebido 

no delicado olhar de Eva, que aparenta estar grávida, para Adão, que sutilmente a observa. 

Seus corpos apresentam um realismo que vai além das formas, que se imbrica com as 

expressões demonstradas pelo casal. Essa representação mostra Adão e Eva depois de o 

pecado ser cometido, pois ambos cobrem as genitálias com folhas, usando-as como 

indumentárias.  Dentro da disposição do retábulo, eles estão separados, voltados um para o 

outro, em locais extremos. O tríptico, quando fechado, os une.      

  

 

Figura 23 – HUBERT E JAN VAN EYCK. Retábulo do Cordeiro Místico (aberto) Completado 1432. Óleo sobre 

madeira . 3,44 X 4,39m.  Saint-Bavo, Gand   Fonte: Leo Neves (blog)
77

   

 

No entanto, segundo Janson (1992), o mal está representado nos dois pequenos 

compartimentos acima do casal. ―Pela tranquila dignidade e pelo lugar proeminente no 

retábulo, evocam menos o pecado que a criação do homem à imagem e semelhança de Deus. 
                                                           
76

 Hubert e Jan van Eyck foram dois importantes pintores flamengos que viveram na passagem do século XIV 

para o século XV e se dedicaram a pintar cenas religiosas. Segundo Delumeau (2003), eles foram os 

responsáveis pela pintura da imagem mais bonita do cristianismo, O Cordeiro Místico (1432). 
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 Disponível em: < http://leoneves.net/blog/p-na-tbua-no-obrigado>. Acesso em: 5 jul. 1014.    
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O verdadeiro mal está representado nas pequenas cenas superiores, violentamente 

expressivas, da história de Abel e Caim‖ (JANSON, 1992, p. 376).  

As duas cenas relatam sobre primeiro homicídio, segundo o livro do Gênesis 

(4.2,8)
78

. Conta o texto que os dois filhos de Adão e Eva apresentaram a Iahweh ofertas de 

acordo com os seus ofícios, Abel era pastor, ofereceu-lhe ovelhas; Caim, lavrador, ofereceu-

lhe frutos. Mas, Iahweh, preferiu a oferta de Abel. Caim, tomado pelo pecado da inveja, irou-

se contra seu irmão e o matou.  Dois pecados capitais foram responsáveis por esse crime: a 

inveja e, como consequenticia, a ira.  

A imagem seguinte (Figura 24), Queda de Adão e Eva (1479), apresenta uma 

interpretação diferente das demonstradas até aqui. Pintada por Hugo van der Goes (1440-

1482), ela traz Adão posicionado à esquerda, e cobre sutilmente a nudez sem nenhum 

constrangimento, pois o ato do pecado ainda não foi cometido. Eva, ao seu lado, ocupa o 

ponto de fuga da imagem e sua nudez também é coberta discretamente por uma flor. A 

posição de Eva foi usada pelo pintor para enfatizar o protagonismo da mulher no momento 

representado. ―E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos 

olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também 

a seu marido, ele comeu com ela‖ (Gn. 3.6).     

À direita de Eva, a serpente tomada por Lúcifer, o anjo caído, é representada 

conforme o imaginário do pintor: o ser, verde e amarelo, tinha cabeça humana, rabo, membros 

superiores e inferiores e pés de cabra, em uma referência à malignidade da criatura, já que na 

iconografia medieval o diabo era representado com as patas desse animal. Hugo van der Goes 

não tinha uma descrição da morfologia da serpente, mas possuía plena noção de que ela não 

rastejava, tendo passado a essa condição após o castigo imposto por Iahweh. “Então o 

SENHOR disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que tudo besta e mais 

que todos os animais do campo; sobre teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua 

vida‖ (Gn. 3.14). 
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 Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto 

da terra uma oferta ao SENHOR. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura; e 

atentou o SENHOR para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim 

fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o SENHOR disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu 

semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti 

será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com o seu irmão Abel; e sucedeu que, estando eles 

no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. (Gn. 4,2-8).   
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Figura 24 - Queda de Adão e Eva. Óleo sobre madeira de Hugo van der Goes
79

 (1479), Museu Kunsthistorisches, 

Viena.  

Fonte: Italian Renascense Art.com
80

 

 

 No relato de Gênesis é possível perceber que a serpente não rastejava, logo, 

deveria ter pernas e pés, braços e mãos. No entanto, não há nenhuma referência à morfologia 

da serpente antes do castigo, de modo que cada artista a representava de acordo com as suas 

concepções. A mesma situação repete-se, segundo Link (1998), com a imagem de Lúcifer, 

que foi representado de formas diferentes ao longo do tempo: antes da queda, como anjo belo, 

e depois do pecado, como um monstrengo. Sua fisionomia sempre foi alterada, de acordo com 

a percepção do artista.  

Outro elemento importante dessa imagem é a alegoria do pecado, o fruto, que é 

representado pela maçã. Eva segura na mão esquerda o fruto que comerá, e com a direita 

apanha um segundo fruto para dar a Adão. A serpente olha fixamente para Eva, como se a 
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 Pintor flamengo, nasceu em 1440 e faleceu em 1482. Seu trabalho influenciou outros grandes pintores, como 

Jan van Eyck (GOMBRICH, 2000).   
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 Disponível em: < http://www.italian-renaissance-art.com/Van-der-Goes.html>. Acesso em: 19 mar. 2014 
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incentivá-la a prosseguir com o ato. Mas a mulher dirige seu olhar para o espectador, com 

uma expressão serena, mas decidida, como se dissesse que comeria o fruto não pela tentação, 

mas por livre e espontânea vontade, e que além de comer o daria a Adão como prova de seu 

poder sobre ele.  Adão, por sua vez, olha para Eva, ciente da desobediência que está prestes a 

cometer, mas prefere submeter-se às consequências a magoar a sua amada e, carinhosamente, 

toca os seus cabelos como se a aprovasse.      

    Albrecht Dürer (1471-1528) concluiu em 1507 o par de telas Adão e Eva, que, 

juntas, formam o primeiro casal da humanidade, e que atualmente pertence ao acervo do 

Museu do Prado, em Madri (Figura 25). É uma obra que se distancia do tema do pecado 

original, mas utiliza o tema religioso para apresentar novas formas de conceber a 

representação do corpo, desenvolvida pelo humanismo napolitano. Tanto Adão quanto Eva 

têm corpos bastante diferentes dos que eram apresentados até então, performance e gestos que 

fazem remissão ao modelo clássico desenvolvido pelos pintores italianos.  

 

 

Figura 25- Adão e Eva, obra de 1507 de Albrecht Dürer
81

 (Adão 209 x 81 cm e Eva 209 x 80).  

Fonte: Museu do Prado 
82

 

                                                           
81

 Albrecht Dürer (1471-1528), foi um dos maiores artistas do Renascimento alemão e destacou-se, sobretudo, 

como gravador. Estudou na Itália, onde aprendeu as técnicas de perspectivas desenvolvidas durante a 

Renascença (JANSON, 1992). 

 
82 Disponível em: < https://www.museodelprado.es/coleccion/pintura>. Acesso em: 19 mar. 2014. 
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A Eva de Albrecht Dürer apresenta formas muito próximas à Vênus de Botticelli 

(1445-1510),
83

 o ideal do corpo humano, segundo a tradição clássica, o cabelo espalhado pelo 

vento e corpo parcialmente desnudo. A serpente aparece ao lado de Eva, no canto superior, 

porém em segundo plano e com tamanho reduzido, uma noção clara da preocupação do 

artista, que está na intenção de ressaltar muito mais os ideais humanistas, que o tema 

religioso.        

Para Goosen (2006), pinturas de Adão e Eva são um dos melhores exemplos da 

utilização de temas religiosos como caminho para a arte e a literatura profana. ―A Bíblia 

também tem atuado durante séculos fora do contexto religioso. Especialmente a partir da 

Renascença, dois temas bíblicos fizeram seu caminho para a arte e a literatura profana. Por 

exemplo, Adão e Eva funcionaram como portadores do cânone da beleza humana‖ (GOSSEN, 

2006, p. 11. Tradução nossa).          

Esta análise comparativa, feita mediante a cronologia das representações do 

pecado original, a partir de Adão e Eva, permite algumas reflexões para uma melhor 

compreensão desse tema em Hieronymus Bosch, visto que sua obra também teve o pecado 

como tema principal, sobretudo no período da Maturidade. Foram seis obras, cinco delas 

anteriores a Bosch e a última, Adão e Eva, de Dürer (1507), seu contemporâneo.   

O que se sabe é que Hieronymus Bosch pintou Adão e Eva no lado esquerdo de 

três dos seus maiores trípticos: O Jardim das Delícias (c. 1500), O Juízo Final (c. 1504) e O 

Carro de Feno (c. 1510) (Figuras 26, 27 e 28). Comparando essas três obras com as 

anteriormente apresentadas, observa-se que Bosch construiu suas representações do pecado 

original seguindo a estrutura da tradição iconográfica desse tema, disposta da seguinte de 

forma: Adão e Eva como ponto de fuga da composição, logo em primeiro plano, e entre eles a 

árvore da vida, representada por uma pequena árvore ou um arbusto, e em um de seus galhos, 

a serpente, uma referência ao Mal.  

                                                           
83

 Sandro Botticelli (1445-1510), artista florentino, é considerado um dos mais importantes pintores do 

Quatrocento (JANSON, 1992).  
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                             26                                                   27                                                28 

 
Figura 26 - O Paraíso Terrestre (1500). Óleo sobre madeira de Hieronymus Bosch.  Museu do Prado, Madri     

Disponível em: Museu do Prado, Madri.
84

  

 

Figura 27 - Lado esquerdo do tríptico O Juízo Final (c. 1510). Óleo sobre madeira de Hieronymus Bosch.  

Academia de Belas Artes de Viena, Áustria       

Fonte: Wikipedia.
85 

 
Figura 28 - Lado esquerdo do tríptico O Carro de Feno (c. 1510), Óleo sobre madeira de Hieronymus Bosch. 

Museu do Prado, Madri 

Fonte: Museu do Prado, Madri.
86

  

 

Esse tema é o mais comum, pintado, esculpido, bordada e desenhado ao longo da 

história cristã, apesar de algumas alegorias sofrerem alterações decorrentes das características 
                                                           
84

 Disponível em: <http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/zoom/1/obra/el-

jardin-de-las-delicias-o-la-pintura-del-madrono/oimg/0/>.  Acesso em: 27 out. 2013. 
85 Disponível em: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/The_Last_Judgment_(Bosch_triptych)#mediaviewer/File:Last_judgement_Bosch.j

pg>. Acesso em: 20 jun. 2014.   

 
86 Disponível em: <http://www.museodelprado.es/imagen/alta_resolucion/P02052.jpg>. Acesso em: 21 mar. 

2013. 

 

http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/zoom/1/obra/el-jardin-de-las-delicias-o-la-pintura-del-madrono/oimg/0/
http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/zoom/1/obra/el-jardin-de-las-delicias-o-la-pintura-del-madrono/oimg/0/
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Last_Judgment_(Bosch_triptych)#mediaviewer/File:Last_judgement_Bosch.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Last_Judgment_(Bosch_triptych)#mediaviewer/File:Last_judgement_Bosch.jpg
http://www.museodelprado.es/imagen/alta_resolucion/P02052.jpg
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de cada período histórico. A maçã, por exemplo, só passou a representar o fruto proibido, 

segundo Zierer (2001), a partir do século XIII. Até então, outras frutas, tais como o figo e a 

uva, também eram tomadas como alegoria do fruto proibido.  

 

A partir do século XIII, a maçã passou a ocupar o principal lugar como fruto 

proibido. A uva era uma fruta em grande abundância em várias regiões 

européias e daí a substituição pela maçã por motivos econômicos. Um 

exemplo da relevância da vinha é sua constante representação nos 

calendários, associada às atividades agrícolas, estampada nos meses de abril 

(poda da vinha), setembro (colheita) e outubro (preparação do vinho). 

(ZIERER, 2011)   

 

Hieronymus Bosch conhecia muito bem as inúmeras representações da narrativa 

de Gênesis, que por usa vez abundaram por todas as regiões da Europa cristã, com destaque 

para a sua região, Flandres. Sua primeira pintura conhecida sobre o tema pode ser vista no 

lado esquerdo do tríptico O Jardim das Delícias (c. 1500), chamado Paraíso Terrestre (Figura 

26).  A tela foi pintada em três planos: no primeiro, vê-se um horizonte turvo, com grandes 

montanhas e uma vegetação rasteira com poucas árvores. Esse cenário contrasta com o 

segundo plano, que apresenta uma visão paradisíaca do jardim do Éden, enquanto o terceiro 

mostra Adão, que está sentado e parece ter despertado do sono profundo, olhando fixamente 

para a sua direita a contemplar Eva, que acaba de ser criada por Iahweh e se levanta com a 

ajuda de seu criador. A mulher parece aprender a dar os seus primeiros passos, com 

dificuldade de se equilibrar. Percebe-se que as formas dos corpos seguem o estilo medieval, 

alongados e com membros desproporcionais, sobretudo os inferiores. Seus rostos não 

apresentam nenhuma expressão que possibilite observar qualquer sentimento.  

Mas é sobre o segundo plano que a atenção recai, pois alguns elementos são 

imprescindíveis para a compreensão da obra. Nele, Bosch pintou alguns animais que não 

fazem parte da fauna europeia, tais como o elefante, a girafa e o leão, mas que representavam 

o bestiário exótico. Acosta (1995) pontua que são animais provenientes da África e da Ásia e 

que constituíam um produto de hibridação mental e fantástica. Decorrente do 

desconhecimento por parte dos europeus, segundo o autor, essa representação possibilitava 

um imaginário místico e maravilhoso.  

O simbolismo desses animais foi utilizado principalmente para a moralização 

cristã. Bosch coloca o elefante em destaque, e não faz isso aleatoriamente. O elefante 

simbolizava o casal do jardim do Éden, Adão e Eva, antes do pecado original, pois no 

imaginário cristão não sentia a concupiscência do coito. ―Antes do pecado no paraíso (Adão e 
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Eva) ignoravam o que era relação sexual e não necessitavam. Ao comer o fruto da árvore 

(...) e pecar, foram por eles [um casal de elefantes] jogados do Paraíso, e então tiveram 

necessidade do sexo, gerando a Caim, filho do pecado‖ (ACOSTA, 1995, p. 127. Tradução 

nossa). Na mentalidade cristã que prevalecia na época de Hieronymus Bosch, acreditava-se 

que o Paraíso se localizava no Oriente, por isso, os elefantes, ―quando querem ter filhos, com 

a fêmea seguem para o Oriente, perto do Paraíso‖ (ACOSTA, 1995, p. 127. Tradução nossa).  

Um outro animal, o unicórnio, ocupou espaço no imaginário e nas representações 

do Medievo e da Renascença. Conforme Fonseca (2003), o unicórnio é o resultado da criação 

sobretudo dos viajantes, exploradores de pragas do mundo longínquo, nunca visitado pelos 

europeus, que, em face do desconhecido, fantasiavam e preenchiam a curiosidade. Já Acosta 

(1995), afirma que, no imaginário cristão, o unicórnio simbolizava a pureza, a bondade e a 

mansidão. Essas representações contidas no animal fizeram com que o associassem às 

mulheres jovens e virgens, as donzelas, mulheres livres do mal da luxúria.  No Paraíso 

terrestre de Bosch, o animal mitológico é colocado no ambiente mais calmo, associado ao 

sossego e à paz. Essa visão idílica representa, na obra bosquiana, a morada dos bem-

aventurados  

Comparando a plasticidade desses corpos com os que foram pintados por Dürer 

(Figura 25), percebe-se uma grande diferença entre os dois artistas. Apesar de 

contemporâneos e relativamente próximos, fica evidente a expressiva presença das formas e 

concepções da arte gótica na obra de Bosch, enquanto Dürer traz o ideal da arte humanista dos 

mestres italianos, elementos que podem ser percebidos nas expressões faciais e, sobretudo, no 

corpo ideal. Essas características não fazem parte da técnica de Bosch, pois o ideal de sua 

arte, necessariamente, não as exigia.  

 A segunda obra de Hieronymus Bosch em que a Adão e Eva foram retratados, O 

Juízo Final (Figura 27), foi pintada aproximadamente em 1504. A pintura, assim como todas 

as representações do pecado original criadas por ele, pode ser analisada a partir de planos que 

se sobrepõem, técnica própria da pintura medieval. No primeiro plano, na parte superior, 

Iahweh, envolto por uma áurea intensa, lança do céu Lúcifer e os demais anjos rebeldes. A 

cena é muito recorrente na obra de Bosch e representa uma releitura do relato do livro de 

Isaías (14.11, 23) 

A narrativa de Bosch prossegue pelo relato do livro de Gênesis, capítulos 1 ao 3, 

no qual é representada a criação de Adão e Eva. Todavia, nessa obra em específico, a série é 

invertida, pois a continuação se dá imediatamente no último plano de cima para baixo. Em tal 
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disposição, Iahweh está vestido com uma túnica vermelha e segura Eva, que acaba de ser 

criada, pelo braço; Adão, à esquerda, dorme profundamente.  

 No plano seguinte, o casal é representado de costas, posicionado embaixo da 

árvore da vida, uma macieira, sob cujos galhos a serpente oferece o fruto com uma de suas 

mãos. Morfologicamente, a serpente aqui representada é muito próxima à da obra de Hugo 

van der Goes (Figura 24). Ambas possuem membros inferiores e superiores; o mesmo pé de 

cabra, que é uma referência ao demônio; cabeça humana, cabelos e cauda longa. A pseudo-

serpente de Bosch é de cor cinza e possui seios femininos, que não estão presentes na imagem 

de Dürer.  

O próximo plano retrata a expulsão do casal do jardim do Éden. Eva aparece 

escondida por entre as árvores, dando a entender que foi a primeira a deixar o jardim; já Adão, 

com a mão na cabeça, demonstra uma preocupação com a nova realidade que lhe foi imposta 

depois da desobediência. Eles são expulsos por um anjo querubim, que traz na mão direita 

uma espada. ―E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden 

e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida‖ (Gn. 

3-24).  

A terceira representação do pecado original, que está no lado esquerdo do tríptico 

O Carro de Feno (c.1510) (Figura 28), foi a última obra conhecida de Hieronymus Bosch 

sobre o tema, conforme analisado anteriormente. Essa pintura apresenta aspectos formais 

muito próximos à de Viena: a representação de Iahweh, a queda de Lúcifer, as performances e 

formas dos corpos de Adão e Eva e a alegoria do Mal, representado por uma serpente 

hibridizada, parte humana e parte animal, recurso esse frequentemente utilizado por 

Hieronymus Bosch.   

Mas quais são as relações dessas três obras com a primeira série apresentada sobre 

o pecado original? Primeiro, seguramente Hieronymus Bosch conhecia muito pouco das 

técnicas dos seus contemporâneos italianos. De acordo com Gauffreteau-Sévy (1967), Bosch, 

durante a sua vida, não fez nenhuma viagem para fora dos limites de Brabante, e sua arte foi 

influenciada muito mais por uma tradição miniaturista em estilo do Gótico Internacional. 

Entretanto, salienta o autor que há uma probabilidade muito segura de que Hieronymus Bosch 

tenha conhecido as obras de Jan Van Eyck (c. 1390-1441), Hugo van der Goes (1440-1482) e 

Albrecht Dürer (1471-1528), entre outros, mas sobretudo a desses dois últimos, que utilizam 

temas comuns aos de Bosch.  

Um segundo fator a ser considerado são as circunstâncias do tempo histórico, ou 

seja, os séculos XIV e XVI. Segundo Delumeau (2003, v. 1), uma grande quantidade de 
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imagens sobre o pecado, nos mais diversos formatos, passou a fazer parte do cotidiano dos 

cristãos: livros de horas, pinturas a óleo, por exemplo, destinadas a atender ao público erudito 

e que pudesse pagar. Já os que não podiam pagar eram alcançados pelas representações 

públicas nos pórticos das igrejas, em vitrais, gravuras e também pelo teatro encenado em 

locais públicos, sobretudo na praça, como pontuou Leite (1956).  

Dessa forma, a obra de Hieronymus Bosch apresenta uma relação estreita com o 

seu tempo histórico, e o conteúdo de sua criação dialoga com esse tempo e com as produções 

que abordavam o pecado original.  Contudo, o que torna original a sua obra é a perspicácia de 

narrar, a partir da iconografia, a sensibilidade humana, diante de temas que aparentemente 

eram abstratos, mas que no imaginário eram vividos intensamente. Logo era sentido como um 

elemento recorrente e natural. Tal fato foi percebido por um de seus contemporâneos, Felipe 

de Guevara, que no século XVI escreveu Comentarios de la pintura, a primeira análise da 

obra de Hieronymus Bosch. 

 

Uma coisa atrevo-me a afirmar sobre Bosch, que nunca pintou coisa fora do 

natural em sua vida, mesmo se não fossem em matéria de inferno [...]. Suas 

invenções constituíram em buscar coisas raríssimas, mas naturais, de 

maneira, que possa ser regra universal que qualquer pintura, ainda que 

assinada por Bosch, que não havia qualquer monstruosidade, ou qualquer 

coisa que aconteça nos limiares da natureza que é adulterado e fingido, e sua 

pintura contém em si inferno, ou matéria dele (GUEVARA, 1788, p. 43. 

Tradução nossa).  

 

Como pontua Guevara (1788), Bosch conseguiu, como poucos pintores, expressar 

com naturalidade os mais complexos sentimentos e conhecimentos, com uma iconografia que 

estava presente no imaginário dos homens e mulheres de ‗s-Hertogenbosch. O pintor apenas 

deu a elas materialidade em suas telas.  

  

2.2 Os sete pecados capitais: origens e conceito 

 

Os sete pecados capitais, tais como os conhecemos, foi uma criação teológica que 

os filósofos da Igreja católica organizaram como forma de doutrinação dos cristãos. O 

responsável pela primeira noção de pecado capital foi o monge anacoreta Evágrio Pôntico 

(346-399), que, conforme Drummond (2014, p. 44-45), 

 

foi o primeiro a organizar de forma sistemática os males humanos, 

oferecendo um aprofundamento dos estudos morais, da alma e do corpo. Em 

―Sobre os oito vícios capitais‖ (em latim, De octo vicium capitalia), Pôntico 
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(...) é enfático, classificando e analisando cada um dos males do corpo e da 

alma; ele os lista e os ordena: Gula, Luxúria, Avareza, Ira, Tristeza, 

Aborrecimento, Vanglória e Soberba.   

 

Drummond (2014) esclarece, todavia, que coube ao teólogo cristão João Cassiano 

(360-435) a inserção da doutrina dos pecados capitais na teologia cristã do Ocidente, por volta 

do século V, a partir de duas obras: Das instituições dos mosteiros e das oito falhas principais 

seus remédios, livro XII e Conferências XXIV, escritas entre os anos de 420 a 429. No entanto, 

essas obras tinham uma função bastante específica, que era a de disciplinar a vida monástica. 

 

É importante frisar que até esse momento, as listas dos vícios e das maneiras 

de contrapô-los eram direcionadas àqueles que tinham uma vida monástica, 

já que uma vez detectados tais ―males‖, era importante estudá-los e combatê-

los.  Cassiano trabalhou em cima dessas listas para testilhar os males que 

afligiam os monges. Em 410, ele fundou o se próprio mosteiro em Marselha, 

na França, dando seguimento então às compilações dos escritos do tempo em 

que viveu no deserto, e tornou-se o grande responsável por levar a doutrina 

dos vícios humanos para o Ocidente. (DRUMMOND, 2014, p. 47)  

 

A lista com os sete pecados capitais só vai surgir no Medievo, com o Papa 

Gregório Magno (c. 540-604), que por sua vez usou das referências fornecidas pelos monges 

do Oriente para criar a sua própria lista. Conforme explica Agamben (2012), 

 

nas antigas tradições patrística, os pecados capitais não são sete, mas oito. 

Na lista de Cassiano, são os seguintes: Gastrimargia ―gula‖, Fornicatio 

―luxúria‖, Philargyria ―avareza‖, Ira, Tristitia, Acedia, Cenodoxia 

―vanglória‖, Superbia. Na tradição ocidental, a partir de São Gregório, a 

tristitia funde-se com a acedia, e os sete pecados capitais assumem a ordem 

que se encontra nas ilustrações populares e nas representações alegóricas do 

fim da Idade Média e que se tornou familiar para nós através dos afrescos de 

Giotto em Pádua, da tela circular de Bosch no Museu do Prado ou das 

gravações de Brueghel. Quando, no texto, se fala de acídia, sempre há 

referência ao conjunto resultante dessa fusão, que mais precisamente deveria 

denominar-se tristitia-acedia. (p. 21)   

 

O Papa Gregório Magno, como também salienta Drummond (2014), foi o grande 

responsável por reformular a lista dos pecados capitais, concebendo o de número sete, assim 

como estabelecendo a hierarquia entre eles.      

 

Gregório Magno criou a sua própria hierarquia de pecados, classificando-os 

por ordem decrescente, fixando os pecados que mais ofendiam a Deus. Foi 

responsável também pela definição do número sete e da hierarquização da 
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gravidade desses vícios. Para Magno, os pecados/vícios seguiam uma 

linearidade e uma hierarquia específica sobre qual deles era mais nocivo para 

o amor divino.  A lista então é encabeçada pelo orgulho, seguindo-se a 

inveja, ira, tristeza, avareza, gula e luxúria (DRUMMOND, 2014, p.52)    

 

O Papa também foi o responsável por conceder à doutrina dos sete pecados 

capitais uma representação iconográfica, na qual usou a imagem de uma árvore para cunhar a 

sua interpretação: o tronco compreendia os sete pecados capitais e os galhos, os pecados que 

deles derivavam. ―Um dos sistemas de representações dos vícios – ou pecados – principais foi 

o da árvore do mal, inspirado em São Gregório‖ (DELUMEAU, 2003, v. 1, p. 449). 

Outro detalhe importante é que Gregório Magno suprimiu, da lista de pecados 

criada por Evágrio Pôntico (2012), o sexto deles, o aborrecimento. Ficaram, portanto, na lista 

do Papa apenas sete pecados, número que possui um simbolismo importante para o 

cristianismo, sobretudo no Medievo. 

 

Esse número [sete] de poder excepcional não poderia surpreender no 

contexto medieval. São Gregório tinha posto os sete vícios aos sete dons do 

Espírito Santo e os tinha comparado aos sete povos de Canãa (...). A 

literatura espiritual da Idade Média utilizará doravante de todas as maneiras 

esse número de virtudes mágicas. Haverá as sete obras de misericórdia, os 

sete salmos da penitência, as sete horas canônicas, as sete partes do 

armamento espiritual, os sete sinais do nascimento de cristo, etc.  

(DELUMEAU, 2003, v. 1, p. 366) 

 

Conforme Lauand (2004), sob a influência do Papa Gregório, São Tomás de 

Aquino ―repensa a experiência acumulada sobre o homem ao longo dos séculos‖ (p. 65) 

quando discorre sobre os sete pecados capitais em suas obras A Suma Teológica e De 

malo,escritas no século XIII. Enfatiza o autor que, para São Tomás, o pecado, sentimento de 

transgressão das vontades divinas, era toda sorte de vícios mortais que atormentavam o ser 

humano e o fazia transgredir a vontade de Deus.  

Aquino organiza sua doutrina sobre o pecado da seguinte forma: todos os vícios 

humanos derivam-se de sete pecados capitais, ou sete vícios capitais. Em seu estudo sobre os 

pecados intitulado De magistro, ele afirma que o vício capital recebe esse nome por derivar-se 

de caput, que significa cabeça, líder, chefe (em italiano, ainda hoje há a derivação capo, capo-

máfia); sete poderosos chefões que comandam outros vícios subordinados (AQUINO apud 

LAUAND, 2004, p. 67). Santo Tomás de Aquino ([1265-1273] 2010, p. 455) explica:  

 

Os vícios capitais são aqueles que dão origem a outros, principalmente 

segundo a razão de causa final. Ora, esta origem pode ser considerada de 
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duas maneiras: 1. Segundo a condição do pecador, disposto de tal maneira a 

se ligar, sobretudo a um fim a partir do qual quase sempre passa para outros 

pecados. Mas, este modo de origem não pode ser aceito pela arte porque as 

disposições particulares dos indivíduos são infinitas. – 2. Segundo a relação 

natural dos fins entre si. Nesse sentido, geralmente um vício nasce de outro. 

Portanto, este modo de origem pode ser aceito pela arte.  Neste sentido, 

denominam-se vícios capitais aqueles cujos fins têm certas razões 

primordiais para mover o apetite. É segundo a distinção dessas razões que se 

distinguem os vícios capitais.  
 

Nesse sentido, o pecado é compreendido como um núcleo disseminador do Mal, 

ou seja, dos sete pecados capitais.  O Quadro 1 a seguir apresenta os pecados derivados dos 

pecados capitais, classificação hierárquica que se refere à lista estabelecida por Santo Tomás 

de Aquino, que por sua vez difere da primeira lista hierárquica dos sete pecados capitais 

criada por Gregório Magno. Durante o Medievo, essa ordem será a mais utilizada.        

 

Quadro 1 – Relação dos pecados capitais e dos pecados que deles derivam 

Pecado capital As filhas dos sete pecados capitais 

1- Vaidade  Desobediência, jactância, hipocrisia, contenda, pertinácia, discórdia e 

presunção de novidades                                         

2- Avareza 

 

Traição, fraude, mentira, perjúrio, inquietude, violência e dureza de coração   

3- Inveja Murmuração, detração, ódio, exultação pela adversidade, aflição pela 

prosperidade    

4- Ira 

 

Rixa, perturbação da mente, insultos, clamor, indignação e blasfêmia   

5- Luxúria Cegueira da mente, irreflexão, inconstância, precipitação, amor de si, ódio de 

Deus, apego ao mundo, e desespero em relação ao mundo futuro.  

6- Gula  Imundície, embotamento da inteligência, alegria néscia, loquacidade 

desvairada e expansividade debochada   

7- Acídia Desespero, pusilanimidade, torpor, rancor, malícia e divagação da mente  

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Lauand (2004).  

 

Para Schulz (2011), o tema dos sete pecados capitais alcançou grande prestígio 

em decorrência da sua riqueza de detalhes e, particularmente, da sua característica didática, 

facilitando a compreensão teológica.  

 

Tomás de Aquino dá ―máxima profundidade‖ e ―forma acabada‖ à doutrina 

dos sete pecados justamente quando o modelo ternário de classificação dos 



79 
 

pecados de Santo Agostinho (pecados do Agir, do Pensar e do Falar) era 

adotado pela Igreja como oficial, ou seja, durante o século XIII. Acontece 

que, dentro de um movimento maior de interiorização das culpas que ocorre 

nesta época, as ideias de Santo Agostinho traziam a questão para mais perto 

das discussões em voga a respeito das intenções, algo que a forma 

contricionista da confissão auricular anual e obrigatória instituída pelo IV 

Concílio de Latrão já procurava impor. Ainda assim, os sete pecados capitais 

permaneceram na moda, muito provavelmente pela riqueza iconográfica que 

desencadeavam e pelo seu didatismo – e essas são características que 

seguem lógicas coincidentes: pintados nas fachadas das igrejas e usados 

como recurso retórico em pregações e missas, os pecados capitais 

compartilhavam, ainda, a obsessão cristã pelo número sete. (SCHULZ, 2011, 

p. 25-26)  

 

A importância dada ao tema dos sete pecados pode ser percebida nas imagens do 

período. Os Sete Pecados Capitais (c.1485), de Hieronymus Bosch, anuncia essa preocupação. 

―Deus, cuja a pupila representa o Cristo ressuscitado vigia um círculo. Este está dividido em 

sete compartimentos onde cada vício é etiquetado e evocado por uma cena falada‖ 

(DELUMEAU, 2003, p. 450, v. 1). Os cristãos sentiam-se vigiados continuamente por um 

Deus, com olhos de lince, culpabilizador e vingativo (DELUMEAU, 2003).       

São Tomás de Aquino organiza os sete pecados capitais concedendo a esse 

discurso condição de doutrina. Porém, só a partir do século XIV, e, sobretudo, do século XV, 

é que esse tema se tornou recorrente na teologia do cotidiano, em sermões, orações, cânticos e 

imagens. É um fato que pode ser explicado pelos fatores históricos aos quais as sociedades 

europeias foram submetidas nesses séculos.  

 

2.3 Iconografia dos sete pecados capitais: O Carro de Feno (c. 1510) 

 

Ao longo da história do cristianismo, imagens com o objetivo de representar o 

Mal foram esculpidas, entalhadas e pintadas por toda a Europa cristã, e o pecado original, 

como mencionado anteriormente, foi o tema mais utilizado para representá-lo e mostrar suas 

consequências nocivas para os seres humanos. No entanto, no que tange às imagens dos sete 

pecados capitais, elas passaram a fazer parte das narrativas imagéticas cristãs condicionadas 

às do Juízo Final, como afirma Forgette (2009, p. 66):   

 

Mesmo que o Juízo Final fosse frequentemente citado nos textos, esse 

momento não esteve presente nas artes antes da época românica (como o 

nome diz um retorno à arquitetura de Roma), nos séculos XI e XII. Foi 

preciso esperar a magnificência das igrejas góticas para que suas 

representações se generalizassem.       
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A representação iconográfica dos sete pecados capitais teve como suporte a 

escultura, sobretudo nos tímpanos e pórticos das igrejas góticas. Entre as várias imagens 

esculpidas que tiveram os pecados centenários como fonte de inspiração, a obra O Juízo Final, 

do tímpano da Igreja de Saint-Foy de Conques, França, destaca-se por sua narrativa, que 

apresenta uma quantidade considerável de cenas com detalhes minuciosos do tema. A igreja 

foi construída entre os anos de 1041 e 1125, enquanto o portal O Juízo Final, segundo 

Trevisan (2003), só foi concluído em 1140.    

 

 

Figura 29 – Detalhes do tímpano O Juízo Final (1140), da Igreja de Saint-Foy de Conques      

Fonte: Medieval Imago.
87

   

 

O Juízo Final (1140) apresenta uma narrativa que se organiza ao redor de Lúcifer, 

posicionado no centro da composição do lado direito do tímpano. A Tabela 2 a seguir faz uma 

                                                           
87 Disponível em: http://medievalimago.org/2014/09/06/o-timpano-de-ste-foy-o-juizo-final/ 

 

 

1 

2 
4 3 

5 

6 

7 

http://medievalimago.org/2014/09/06/o-timpano-de-ste-foy-o-juizo-final/


81 
 

análise de cada uma das representações iconográficas dos pecados capitais, apresentando uma 

descrição das penas às quais os pecadores podem ser submetidos.  

 

Quadro 2 – Suplícios a que o cristão está sujeito segundo o pecado cometido 

 Pecado Capital Suplícios  

1 Vaidade O pecador é derrubado por dois demônios, uma alusão à punição de 

Lúcifer, quando foi lançado dos céus sobre a terra.  

 
2 Avareza O pecador é enforcado com um saco de moeda.  

3 Inveja O pecador tem a sua língua arrancada por um demônio.  

4 Ira O pecador é constantemente mergulhado em água fervente.  

5 Luxúria O casal de adúlteros é atado a uma coleira.  

6 Gula  O pecador é forçado a devolver o objeto do seu pecado.  

7 Acídia O pecador é atormentado por chamas sob os pés de Lúcifer.  

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Fargette (2009).   

  

De acordo com Quírico (2014), as imagens dos sete pecados capitais começaram a 

ganhar espaço nas representações do Inferno na primeira década do século XIV, como é o 

caso de O Juízo Final, pintado por Giotto entre os anos de 1305-1307 na Capela Scrovengni, 

em Pádua. Esse afresco, conforme Quírico (2009, p. 191), apresenta uma vinculação dos 

castigos capitais ao pecado cometido:  

 

Há o maior detalhamento dos castigos, podendo-se associar alguns deles às 

punições dos pecados capitais, como ocorre na representação dos 

condenados que, com as mãos atadas atrás do corpo, têm um cano enfiado à 

boca por um demônio, a partir do qual, possivelmente, a comida lhe será 

contínua e eternamente fornecida – a punição pelo pecado da gula –, e 

notadamente no caso do pecador que tem seu pênis pinçado por um alicate 

manuseado por um demônio, ou ainda nos condenados pendurados pelos 

genitais, evidentes alusões à luxúria.  

 

Apesar de o inferno de Giotto já representar um lugar de destaque para a 

iconografia do pecado, as imagens que buscam construir sua iconografia terão seu apogeu no 

século XV, sobretudo, nas regiões ao norte da Europa. Todavia, nesse século e no seguinte, as 

alegorias desse tema gradualmente saem do inferno do Juízo Final para cenários do cotidiano, 

ambientes domésticos, praças e jardins públicos, em detrimento da geografia do Além. 

Conforme Quírico (2014, p. 157), 
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é possível que o maior rigor na representação desses pecados se deva às 

dimensões que o Inferno ganhava como obra autônoma, mas também em 

função da preocupação didática e da busca de intimidação dos fiéis. Ao 

enfatizar a representação do Inferno, uma das funções principais dessas 

imagens seria a de incitar o fiel a rememorar suas faltas e, ao reconhecer nos 

pecadores punidos na cena seus próprios pecados, perceber os castigos que 

mereceria; as pinturas deixariam de ser somente uma incitação à confissão, e 

passariam a indicar também ao espectador de forma clara quais pecados ele 

deveria evitar.  

 

Apresentaremos a seguir uma série de pinturas e iluminuras criadas entre os 

séculos XIV e XVI em diferentes regiões da Europa e que têm como tema os sete pecados 

capitais.  

 

  

Figura 30 - O Juízo Final, de Giotto. Capela Scrovegni, Pádua (1305-07). Nos detalhes, os condenados  

Fonte: Web Gallery of Art.
88

 

 

 

De acordo com Delumeau (2003, p. 448, v. 1), ―as justaposições dos pecados 

capitais lado a lado sob as arcadas‖ na obra de Giotto (Figura 31) são o elemento pedagógico 

da Arena de Pádua, em que a disposição das imagens tinha uma intenção de alertar o cristão 

sobre os perigos do pecado. A essa perspectiva Hilário Jr. (2001) chamou de ―conflito 

cósmico do Bem e Mal‖, uma disputa de forças entre Deus e o diabo, ―vida/morte, 

saúde/doença, amor/traição, dia/noite‖ (p. 203). Tal dualidade estava presente no cotidiano do 

homem medieval, representada pelos pecados e virtudes.  
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 Disponível em: <http://www.wga.hu/support/viewer_m/z.html>. Acesso: 3 fev. 2015.  
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     Caridade       X       Inveja                      Fé        X        Idolatria           Coragem      X      Inconstância  

 

    Esperança      X     Desespero            Justiça       X     Injustiça            Prudência     X        Loucura   

 

 

    Temperança     X       Ira  

Figura 31 - As Virtudes e os Vícios humanos, de Giotto. Capela Scrovegni, Pádua (1305-1307) 

Fonte: Angels and Demons.
89

 

 

O afresco O Inferno (1393), de Taddeo di Bartolo (1362-1422)
90

 (Figura 32), 

pintado na igreja Collegiata em San Gimignano, na Toscana, é outro exemplo importante no 

                                                           
89 Disponível em: < http://www.endegor.com/?id=15&art=1&lang=en>. Acesso: 28 mar. 2014.  
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processo de evolução da iconografia dos sete pecados capitais. Os recursos empregados na 

obra passam pela utilização de imagens de fácil compreensão por parte dos espectadores e 

também de legendas para auxiliá-los na compreensão da narrativa. Esses recursos, como 

pontua Quírico (2014), foram fundamentais para o caráter pedagógico da obra.    

 

Nos ciclos com o tema do Juízo Final executados na segunda metade do 

Trecento, há uma preocupação maior de facilitar a identificação da imagem 

por parte dos fiéis. Assim, muitos dos elementos incorporados a essas 

imagens religiosas possuem um apelo popular bastante forte, o que não 

apenas atraía mais a atenção do fiel, como facilitaria também a compreensão 

da cena. (QUÍRICO, 2014, p. 158)        

 

A obra de Bartolo é composta por cinco compartimentos, dispostos em três 

planos, e cuja leitura pode ser feita a partir do primeiro compartimento, que tem no centro a 

imagem de um monstrengo de duas cabeças – que representa Lúcifer – que devora os danados 

que chegam ao inferno, engolindo-os e evacuando imediatamente. ―A partir do século XIII, a 

feitura demoníaca vai tornar-se visível, e mais tarde, no século XIV, deriva para o cômico‖ 

(TREVISAN, 2003, p. 101). 

 

 

Figura 32 - Inferno. Collegiata, de Taddeo di Bartolo, San Gimignano, 1393  

Fonte: turismo intoscana
91

. 
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 Pintor italiano do início do Renascimento, Taddeo di Bartolo nasceu em Siena em 1362.  
91 <http://www.turismo.intoscana.itallthingstuscanytuscanyartsfiles201008san-gimignano-last-judgement.jpg>. 

Acesso em: 4 maio 2015.     
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No segundo plano, três compartimentos estão repletos de danados, que são 

tentados por demônios com castigos que remetem aos sete pecados capitais. No primeiro 

compartimento desse plano, por exemplo, uma mesa ladeada por pecadores e por demônios 

impede os pecadores de comer os alimentos, imagem que faz uma alusão direta ao pecado da 

gula. Entretanto, além da imagem, o afresco traz também palavras, recurso utilizado para 

facilitar a compreensão do fiel acerca dos temas apresentados. 

    

No afresco de Taddeo di Bartolo em San Gimingano, por exemplo, não 

apenas há a reprodução dos pecados capitais, como eles são explicitamente 

indicados por inscrições: la superbia, la vidia, la lussuria, la varitia – 

soberba, inveja, luxúria e avareza; em meados do século XIX outras 

inscrições podiam ser lidas: em uma palavra gola; em outra, a expressão gli 

accidiosi; isso indicaria que algumas das legendas da pintura foram 

destruídas com o  passar do tempo, certamente por essas inscrições: avaro, 

golosi, usuraio, além de outros tipos de pecado como o falso testimonio, que 

também poderiam ser incluídos em algumas das categorias de pecados 

capitais. (QUÍRICO, 2014, p. 159)          

 

As iluminuras também foram um suporte muito usado para a representação dos 

pecados capitais, em especial no século XV. Um dos motivos era o seu formato reduzido, o 

que facilitava sua manipulação e circulação, permitindo à pessoa levá-las consigo. O Livro de 

Horas, de Robinet Testard (1475) (Figura 33), é um exemplo entre as publicações que 

circularam pela Europa nesse período, inclusive nas regiões flamengas. Como vimos 

anteriormente, é bem possível que o livro de Testard fosse também conhecido por 

Hieronymus Bosch.    
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                      Vaidade                                  Avareza                                Inveja 

     

          Ira                               Luxúria                          Gula                     Acídia  

Figura 33 - Iluminuras que compõem O Livro de Horas (c. 1475), de Rabinet Testard  

Fonte: Costa [s.d.]  
 

          

De acordo com Janson (1992), Rabinet Testard (14-- -1523) foi um iluminista
92

 

francês muito conhecido no século XV. Em seu O Livro de Horas (c. 1475), Testard dedicou-

se a representar a iconografia do pecado, com imagens alusivas aos sete pecados capitais. Sua 

inspiração foi o bestiário medieval, que, segundo Fonseca (2006, p. 163), ―tratava dos animais 

                                                           
92

 Profissional que tinha como ofício a técnica da criação de iluminura.   
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das mais variadas espécies e natureza. Revelavam, de forma simbólica e figurativa, uma 

pragmática religiosa de caráter doutrinário e moral‖. O Quadro 3 a seguir apresenta a 

descrição dos animais que foram recorrentes na representação dos sete pecados capitais 

durante o Medievo, recursos iconográficos utilizados por Rabinet Testard em sua obra.   

 

Quadro 3 – animais representativos dos sete pecados capitais 

Pecado Capital Animais que o representa 

1-Vaidade Leão  

2- Avareza Lobo 

3- Inveja Corvo  

4- Ira Lobo 

5- Luxúria Bode 

6- Gula  Javali 

7- Acídia ―preguiça‖ Asno 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Delumeau (2003 v.1)   

 

Uma multiplicidade de alegorias foram criadas ao longo do Medievo e da 

Renascença para representar os sete pecados capitais, e um dos recursos mais explorados foi a 

zoologia. As imagens dos animais foram assimiladas de acordo com a necessidade de fazer 

entender a mensagem, por isso, para simbolizar a preguiça, por exemplo, recorreu-se à 

imagem de um asno, segundo uma lógica didática, mas, sobretudo, compreensiva ao público, 

que na sua maioria era composta por camponeses. Mesmo as imagens que eram criadas por 

encomendas, para um público letrado, e que teriam uma circulação mais restrita, 

apresentavam as alegorias animalescas, como é o caso do O Livro de Horas de Testard, 

conforme já abordado.  

  

Para o orgulho, o pavão; para a lúxuria, o bode; para a avareza, o macaco ou 

o sapo; para a inveja, a serpente ou o galgo (...) esse simbolismo animal 

aplicado aos pecados capitais tenha sido então correntemente aceito e 

facilmente legível. E. Mâle observou que ele é frequentemente encontrado 

nas igrejas da campanha, como se tivesse se tornado o instrumento adequado 

para a pedagogia moral quando esta se dirigia aos camponeses. Mas 

ultrapassou a fronteira das classes sociais e dos Estados. Como prova, o 

Lumen animae escrito por volta de 1330 pelo Monge vienense Mattias 

Farinator – uma psicomancia em que vícios e virtude eram figurados por 

cavaleiros armados cavalgando animais. Assim o Orgulho, montado num 

dromedário – animal rápido –, carregava um escudo ornado com um leão, 

um elmo encimado por um pavão, uma lorica enriquecida de uma águia (...) 
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o Lumen animae inspirou gravadores e tapeceiros na Alemanha e na 

Flandres do fim do século 15 e início do 16. (DELUMEAU, 2003, p. 452, v. 

1)      

 

 As imagens dos animais foram, portanto, parte fundamental para a iconografia 

dos sete pecados capitais. Outros motivos também foram recorrentes nas representações do 

tema dos pecados centenários, tais como a imagem da mulher para representar a soberba; a do 

viajante, a luxúria; e a o mercador, a avareza. Conforme Delumeau (2003, v. 1), dada a 

―imagem negativa que a igreja tinha então da mulher, esta não deixou de ser identificada ao 

pecado pela iconografia. A ‗rainha dos vícios‘ no pico das árvores do mal é sem dúvida a 

superbia‖ (p. 454).  

Oliveira e Nunes (2009, p. 697) afirmam que existe uma relação muito estreita 

entre as iluminuras e os ensinamentos do São Tomás de Aquino sobre o pecado:  

 

Esse apontamento de Tomás de Aquino pode ser relacionado com a imagem 

do francês Testard, que no Livro de Horas traz iluminuras dos sete pecados 

capitais. Suas representações são organizadas em duas partes, uma superior e 

outra inferior. Na parte superior observam-se as características que nos 

remete a cada pecado se configurando na imagem de um homem, assim, 

podemos entender o pecado agindo nas faculdades superiores, na razão, que 

tem uma conseqüência em seu agir. A ação dos homens tomados pelo 

pecado pode ser observada na parte inferior da imagem de Testard, que 

ilustra uma cena da sociedade sendo guiada pelas faculdades inferiores do 

homem.  

 

Durante os séculos XV e XVI, o medo do pecado atingiu uma intensidade muito 

elevada, para além do medo ordinário de bruxas, heréticos, judeus e turcos, entre outros. O 

medo de si próprio, ou seja, o medo de cometer pecado, constituiu-se como uma das grandes 

preocupações desse período e essa inquietação foi transmitida pela arte, pela literatura e 

também nos sermões de inúmeros pregadores do período.  

Temas como a danação, o inferno, o diabo e o paraíso, este último com menor 

intensidade, eram elementos constantes nos púlpitos e praças de toda a Europa cristã 

(DELUMEAU, 2003 v.1). A metodologia usada habitualmente pelos pregadores era a de 

acusador e culpabilizador, levando seu público a pensar na morte inevitável e na vida depois 

dela. O cristão deveria viver pensando na morte, porque ela era o único caminho para a 

salvação ou para a danação, e meditar na finitude era uma maneira de evitar o pecado.   

Mais que pregadores, os religiosos eram bons atores e encenavam uma série de 

situações macabras, desde os gritos assombrosos dos cristãos infiéis sendo atormentados pelos 

demônios, até os rangeres de dentes dos condenados às fornalhas abrasadoras do inferno. Era 
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comum, no decorrer dos sermões sobre a danação, ouvintes serem tomados por crises de 

choro e por um sentimento de medo e pavor. As crianças, em especial, corriam apavoradas 

para junto dos pais quando os ouviam. ―Registros da época relatam que crianças de sete anos 

berravam ante a idéia de ir encontrar os condenados no inferno‖ (DELUMEAU, 2003, p. 353, 

v. 2). 

O medo e culpa eram elementos fundamentais das pastorais, e os seres humanos 

eram sempre imaginados como se tivessem uma aptidão inata para o pecado. Por esse motivo, 

era necessário que ficassem constantemente em vigília. Deus, como ser onisciente e 

onipresente, torna impossível ocultar o mais venial dos pecados. É preciso ficar atento, pois 

ninguém sabe quando a morte chegará. Essa advertência era constantemente feita aos fiéis.  

Os sermões, os provérbios populares, assim como o teatro, influenciaram a obra 

de Hieronymus Bosch. Muitos temas que ele desenvolveu, sobretudo os moralizantes, foram 

influenciados por encenações sobre o inferno e o apocalipse. ―Vemos, pois, que muitos dos 

elementos aproveitados como temas por Jheronimus Bosch, obedeciam a uma tradição de 

longos anos seguida no Teatro, onde, decerto o pintor os foi encontrar‖ (LEITE, 1956, p. 38).      

No entanto, o formato do teatro a que se refere Leite (1956) é o que foi 

influenciado pelo imaginário do Medievo. Os espetáculos, encenados nas ruas e praças 

públicas, eram profundamente vinculados a temas do cotidiano, permeados por um rico 

imaginário religioso e cultural. De acordo com Le Goff (2008), esse imaginário maravilhoso é 

constituído por dois tipos de eventos e de estruturas: ―De um lado, aquilo que se pode chamar 

de realidade; de outro, os sonhos de cada sociedade, que exercem influência sobre a história 

dita real‖ (p. 63).  

Hieronymus Bosch cria sua obra partindo desses elementos do imaginário que o 

inquietavam e também a seus contemporâneos. Há uma intenção moralizante cristã explícita 

em todas suas pinturas, vinculando uma advertência ao seres humanos: ―Fuja dos pecados e 

salve-se!‖ Uma das obras célebres de Hieronymus Bosch, o tríptico O Carro de Feno (c. 

1510), é uma representação de um provérbio flamengo de sua época que dizia: ―O mundo é 

um carro de feno cada qual toma o que pode tirar‖ (LEITE, 1956, p. 71). Ele buscou 

transportar para a tábua central do tríptico, espaço que ele compreendia ser igual ao seu 

mundo, isto é, povoado de prazeres, sensualidades, imperfeições e muitos pecados.  

A imagem representa uma carroça cheia de feno, que é puxada por criaturas 

demoníacas e acompanhada por pessoas comuns, que tentam a todo custo, auxiliadas por 

escadas e ganchos, pegar a maior quantidade de feno. Nesse cenário desenvolve-se uma gama 

de ações sociais, tais como assassinatos, flertes, comércio do feno usurpado, tudo em meio a 
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uma euforia histérica de pessoas de todos os grupos sociais. A cena é assistida por um anjo 

celeste que, de acordo com Leite (1956), roga a Deus que perdoe a humanidade por tantas 

loucuras cometidas.  

Essa obra pedagógica e moralizante transmite a preocupação da humanidade com 

os bens terrenos, esquecendo-se do real motivo da existência, que é a salvação da alma. Bosch 

demonstra, com as cenas que evocam a iconografia dos pecados, como essas transgressões 

têm consequências danosas para o pecador, pois a carroça segue em direção ao inferno. 

Todavia, as pessoas estão tão ocupadas com o feno, ou seja, com os bens materiais, que nem 

se importam que a danação esteja logo à frente.  

 

 

Figura 34 - Parte central do tríptico O Carro de Feno (c. 1510), de Hieronymus Bosch  

Fonte: Museu do Prado, Madri.
93

  
 

O desfecho da narrativa de O Carro de Feno ocorre no Inferno (Figura 35), 

pintado na aba direita do tríptico. Como explicado anteriormente, a pintura pode ser dividida 
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em três planos e ser lida de cima para baixo. O horizonte, tenebroso pelo fogo, é recortado por 

uma construção inacabada e por chaminés que lançam torrentes de fumaça preta; um demônio 

voa sobre uma estranha criatura, que parece ser um pássaro transparente. Em cima da 

construção, outro demônio enforca um pecador, enquanto inúmeros outros pecadores são 

lançados no lago de águas escaldantes para ser torturados pelos demônios.  

     

 

Figura 35 - O Inferno (c. 1510), do tríptico de Hieronymus Bosch 

Fonte: Wikipedia
94

  
 

No segundo plano, uma grande torre, também em construção, se destaca. Como já 

mencionado neste trabalho, essa alegoria representa o pecado da soberba, considerado por São 
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Tomás de Aquino, como o superpecado que deu origem a todos os outros. Abaixo da torre, 

uma série de cenas simboliza as punições para os pecados, entre eles, alguns capitais.  

 

Na ponte que conduz para a torre infernal, um bando de diabos tortura uma 

pobre alma nua que monta uma vaca. Esta infeliz figura provém 

provavelmente da visão de Tondal que, durante a sua visita ao inferno, foi 

obrigada a conduzir uma vaca através de uma estreita ponte, como castigo 

por ter roubado uma vaca de seu vizinho. Na ponte encontrou aqueles que 

tinham roubado a igreja e cometido outros sacrilégios, vendo-se, 

possivelmente no cálice da Eucaristia, que a figura de Bosch segura na mão 

uma recordação deste encontro. (BOSING, 1991, p. 50) 

 

               Conforme Bosing (1991), as representações dos suplícios do Inferno bosquiano é 

uma releitura dos inúmeros relatos de viagens ao Além, tal como o de Tondal,
95

 escrito em 

1149. De acordo com Quírico (2014), as alegorias que representaram as punições dos danados 

nos infernos pintados ao longo do Medievo estão relacionadas com os pecados por eles 

cometidos. A imagem dos suplícios infernais atenderia, assim, ao propósito moralizante, logo, 

o recurso didático usado foram imagens, sobretudo aquelas que facilmente remetiam o 

espectador à punição sofrida de acordo com o pecado cometido. Muitas dessas representações 

que estão pintadas nos infernos desse período tiveram os relatos de viagens ao Além como 

modelos alegóricos.  

Os elementos iconográficos que representam os pecados foram igualmente 

importantes para cumprir o objetivo da construção dessas imagens, que era a moralização. 

Ainda nesse segundo plano, encontra-se um pecador deitado no chão, nu como os demais, e 

tem um sapo que rói a sua genitália, um simbolismo do pecado da luxúria.   

 

Por meio dos elementos iconográficos que compõem a imagem, a mensagem 

específica da obra – quais pecados cometidos em vida mereceriam que 

formas de punição no Além – se torna clara, independentemente da classe 

social a que pertence o observador ou de sua capacidade de leitura; a 

imagem, dessa maneira, consegue desempenhar de modo inequívoco suas 

funções primordiais: o ensino, a doutrinação, a conversão. (QUÍRICO, 2014, 

p. 166) 

   

No terceiro e último plano, observam-se três cenas. Na primeira, um demônio 

vestido com roupas de caçador segura o pecador, que tem um grande corte na barriga, de 

ponta cabeça. Na segunda cena, o pobre pecador corre assustado do demônio caçador, mas 
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desafortunadamente é alcançado e impedido por cães ferozes; nessa mesma cena, um segundo 

pecador está sendo devorado por animais silvestres furiosos. Na terceira cena, uma criatura 

estranha, com cabeça de peixe e pernas humanas, está engolindo um pecador, enquanto uma 

serpente enrolada em uma de suas pernas morde sua genitália, imagem alusiva ao pecado da 

luxúria. Como pontuou Quírico (2014), as representações das punições no inferno buscaram 

imagens e alegorias compreensíveis para o espectador, e por isso objetos e atividades do 

cotidiano foram agregados a essas representações.    

 No século XVII, Frei José de Sigüenza, um culto estudioso das artes, ressaltou 

que o poder das imagens se sobrepõe ao da escrita, e depois de fazer a leitura visual das obras 

de Bosch, ele conclui que as imagens de sua pintura, mais especificamente de O Carro de 

Feno (c. 1510) e Os Sete Pecados Capitais (c. 1485), equivaleriam à leitura de muitos livros. 

A doutrinação feita por Bosch em sua obra foi, segundo Sigüenza ([1600] 2011), muito mais 

imagética que teórica. Essa característica deve-se a peculiaridades do tempo histórico e a 

instabilidades sociais e econômicas que, por sua vez, puseram em curso rupturas profundas, 

de forma lenta, mas gradual. Essas rupturas foram mais perceptíveis nos séculos XV e XVI, e 

as obras bosquianas, em especial Os Sete Pecados Capitais (c. 1485), contribuíram muito para 

a compreensão desse processo.  

 

2.4 A iconografia do pecado em Os Sete Pecados Capitais (c. 1485)  

 

A obra Os Sete Pecados Capitais (c. 1485) de Hieronymus Bosch (Figura 1) é uma das 

que melhor representam o processo de visualização e popularização da doutrina dos sete 

pecados capitais, pois, além de conceder uma imagem a esse tema, ela dá um maior destaque 

à vida cotidiana. As cenas ocorrem em ambientes domésticos, mostrando atividades do dia a 

dia, em detrimento dos ambientes imaginários do Além, que estão representados nos quatro 

círculos que circundam o círculo central.     

Nas laterais do quadro são apresentados os Quatro Novíssimos do Homem (Morte do 

Pecado, Juízo Final [Ressurreição], Inferno e o Paraíso). Nessa composição, Hieronymus 

Bosch não pinta O Paraíso, e sim desmembra a representação da Ressurreição do Juízo Final.   

Na lateral direita da extremidade superior, está representada A Morte do Pecador. A cena 

mostra os últimos momentos de vida do moribundo, que possivelmente já confessou os seus 

pecados e está recebendo a extrema unção. Uma luta entre o Bem e Mal faz-se presente: na 

cabeceira da cama, um anjo roga a Deus pela alma do moribundo, enquanto um demônio, no 

mesmo plano, parece abandonar a cena. A morte é representada por uma caveira, vestida com 
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uma túnica branca e trazendo na mão direita uma foice, que aparece discretamente por detrás 

do moribundo, sendo esse um indício de uma morte tranquila. 

 

 

 

Figura 36 - Morte do Pecador. Detalhes da tábua Os Sete Pecados Capitais (c. 1485)    

Fonte: Museu do Prado, Madri
96

  

 

Na extremidade direita da parte superior, a Ressurreição é representada em dois 

planos: o Céu, pintado de azul claro, em contraponto ao plano inferior, a Terra, em marrom. A 

cena é composta por Deus ao centro, ladeado por santas, à direita, e por santos, à esquerda; 

quatro anjos anunciam, com trombetas, a ressurreição dos mortos, que saem de suas 

sepulturas completamente nus. Os pecadores são encaminhados ao Juízo Final, pintado na 

extremidade inferior do lado direito, e apresentam-se diante do trono de Deus. Este encontra-

se no centro, rodeado por santos, enquanto os três anjos se ocupam da música, tocando harpa, 
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flauta e dulcimer. Na cena aparece um demônio negro com aspectos formais iguais ao que 

aparece na Morte do Avarento, conforme veremos mais adiante.   

 

 

Figura 37 - Juízo Final. Detalhes da tábua Os Sete Pecados Capitais (c. 1485)    

Fonte: Museu do Prado, Madri
97

 

 

Dois elementos iconográficos presentes na cena evidenciam o momento do 

julgamento: Deus é representado como juiz e traz na mão direita os registros com os nomes de 

todos os eleitos, enquanto aos seus pés aparece a representação da Terra. São motivos que 

fazem referência a um relato do apóstolo João no Novo Testamento, intitulado Juízo Final 

(Apocalipse 20: 11-15).  

 

E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja 

presença fugiu a terra e o céu; e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, 

grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros; e 

abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas 

que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os 

mortos que nele havia; e a morte e o inferno deram os mortos que neles 
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havia; e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o 

inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele 

que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. 

(Apocalipse 20:11-15)  

 

Nessa citação São João refere-se ao Livro da Vida, em que está registrado o nome 

de todos os eleitos. Na pintura de Bosch, Deus segura o livro com a mão direita. Os outros 

livros não aparecem na cena, entretanto, de acordo com o relato do Apocalipse, supõe-se que 

a quantidade de danados é muito maior do que a de bem-aventurados, pois apenas um livro foi 

suficiente para relacionar todos os eleitos, enquanto os registros dos que não foram escolhidos 

ocuparam vários deles.       

O segundo motivo iconográfico que se aproxima da visão que teve São João, 

refere-se à representação da Terra, pintada aos pés de Deus. Esse recurso foi uma tentativa de 

interpretar a passagem ―vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja 

presença fugiu a Terra e o Céu; e não se achou lugar para eles‖ (Apocalipse 20:11). A mesma 

imagem também está presente na representação da Ressurreição.    

 

 

Figura 38 - Ressurreição. Detalhes da tábua Os Sete Pecados Capitais (c. 1485)    

Fonte: Museu do Prado, Madri
98
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E por último, dos Quatro Novíssimos do Homem, é representado o Inferno, na 

extremidade inferior do lado esquerdo. A cena é composta por demônios antropomórficos, 

que torturam os pecadores com a ajuda de inúmeros animais, em uma referência ao bestiário 

medieval. São sete demônios, que representam os sete pecados capitais (Figura 10).    

 Os aspectos formais do inferno dessa pintura são muito parecidos com os outros 

infernos pintados por Bosch: horizonte com fogo, paisagens devastadas, inexistência de 

vegetação, pequenos riachos com águas escuras, cavernas e construções inacabadas. Estas 

últimas são uma referência à imperfeição do pecado, enquanto os seres demoníacos são 

híbridos de humano e animal. Esses elementos fazem parte de seu estilo formal e são 

originais, pois não há registros de imagens anteriores às suas com composições iconográficas 

do inferno.   

No conjunto de sua obra, são conhecidas cinco cenas do inferno e apenas uma 

imagem alusiva ao céu. Trata-se da pintura a óleo Ascensão ao Empíreo (1500 -1504), que faz 

parte de uma série de quatro painéis que se encontram atualmente no Palazzo Ducale, em 

Veneza, Itália. O conjunto é chamado de Visões do Além (1500-1504).  

 

 
 

Figura 39 - Ascensão ao Empíreo. Óleo sobre madeira de Bosch, 87 x 40 cm.  Palazzo Dulcale, Veneza 

Fonte: Idle Speculation
99 
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De acordo com Hitner (2013), essa obra foi criada entre 1500 e 1504, e representa 

a ascensão dos eleitos ao céu.  

               

É a mais impressionante das quatro composições, devido à extraordinária 

criatividade de Bosch ao simbolizar as esferas celestes modeladas com luz e 

cor, elaboradas de forma cilíndrica se afunilando no final. Esta imagem 

pertence à iconografia medieval tardia das miniaturas do século XV 

(Baldass), mas Bosch a inovou fazendo com que as almas aspiradas pelos 

raios divinos, que jorram do fundo, sigam um caminho ziguezagueante se 

iniciando em baixo para atingir o alto. Nota-se que gradualmente elas se 

despojam de si próprias e, junto com seus respectivos anjos acompanhantes, 

se misturam à luz suprema. (HITNER, 2013)   

 

O termo empíreo, do latim empyrius (fogo), compreende o centro do céu, ―sede 

destinada à eterna morada de Deus, dos anjos e dos santos bem-aventurados‖ (DELUMEAU, 

2003, p. 415). A geografia do Além estava presente no imaginário medieval e o empíreo 

compreendia o ambiente mais importante dessa cosmologia.  

 

A coroação do universo fechado medieval é constituída pelo ―empíreo‖, 

criado antes dos outros níveis do céu e que envolve todos eles. Para santo 

Tomás de Aquino, mas também para o conjunto dos escolásticos, trata-se do 

―mais sublime dos lugares corporais‖, mas mesmo assim de um ―lugar 

corporal‖. Ele tem, evidentemente, o repouso que convém à sua dignidade, 

mas age sobre o ―primeiro motor‖ que, por sua vez, põe em movimento a 

máquina do mundo. Existe, assim, uma comunicação que se poderia 

qualificar de Deus e dos bem-aventurados, isto é o paraíso. (DELUMEAU, 

2003, p. 445)  

 

Entretanto, mesmo o paraíso constituindo o ambiente mais almejado por todos os 

cristãos, ele não foi o local imaginário mais frequente na iconografia cristã. Já as imagens do 

inferno proliferaram-se por todo Medievo e a Renascença, sobretudo no norte da Europa.  

 

A literatura e iconografia cristã saíram-se melhor no inferno que no paraíso: 

o pitoresco e o picante estariam do lado das evocações infernais; a 

sensaboria, a monotonia e o tédio, do lado do imaginário celeste. Por certo, é 

exato que os pregadores evitaram as descrições por demais concretas, por 

demais humanas, das ―realidades indizíveis‖, ao passo que podiam 

facilmente acumular no inferno – e não privariam disso – todos os horrores 

que a vida terrestre pode comportar. Da mesma maneira a iconografia do 

Juízo Final prendeu mais o interesse por suas cenas diabólicas que pelas 

plácidas procissões dos eleitos acolhidos pelos anjos. (DELUMEAU, 2003, 

p. 14)                  

 

Por mais que os Quatro Novíssimos do Homem estejam presentes nos cantos da 

tela, o destaque encontra-se no meio da composição, que representa os sete pecados capitais, 
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distribuídos pelos sete compartimentos e todos encenados em ambientes domésticos e 

públicos. A luxúria está em um belo jardim nos arredores de ‗s-Hertogenbosch; a inveja, na 

porta de uma residência; a ira, em frente a uma taberna; a vaidade, no interior de uma luxuosa 

sala de estar; a gula, em uma sala de estar; a avareza, em uma praça pública; e a preguiça, em 

um confortável quarto.      

Além das alegorias animalescas, Bosch buscou explorar o cotidiano em ambientes 

domésticos e também públicos, como é caso da praça, um recurso didático de identificação, 

ou, como pontuou Bosing (1991), ele criou ―o espelho do homem‖: o espectador vê-se na 

obra. Partimos, agora, para a análise das sete cenas que tratam de cada um dos pecados 

capitais.        

 

 

Figura 40- Os Sete Pecados Capitais (c. 1485), de Hieronymus Bosch 

Fonte: Museu do Prado, Madri
100

 

 

A luxúria (Figura 41) é representada por uma cena em que dois casais se divertem 

em piquenique de amor, onde eles comem, bebem e em alguns momentos existem servos que 
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tocam músicas, conforme faz pressupor a presença de uma harpa, um tambor e uma flauta. 

Tudo parece indicar que o momento representado se referia ao ato sexual dentro de uma tenda 

vermelha. Os casais usam ricas vestimentas, o que pressupõem pertencerem eles a uma 

posição social e econômica de destaque naquela sociedade. 

 

 

Figura 41 - O pecado da luxúria. Detalhe do quadro Os Sete Pecados Capitais, de Hieronymus Bosch 

Fonte: Museu do Prado Madri
101 

 

Esse é o jardim mais bonito dos setes compartimentos da obra de Bosch. Percebe-

se que foi cuidadosamente preparado para o momento representado: ao fundo, na paisagem, 

destaca-se uma pequena cidade no horizonte, que possivelmente seria ‗s-Hertogenbosch, a sua 

cidade natal; a torre seria a da Catedral de São João (Anexo B), mesmo recurso utilizado na 

paisagem da obra Extração da Pedra da Loucura (c. 1475 - 1480), com paisagem plana e a 

cidadezinha com uma igreja com torre. Esse elemento iconográfico permite afirmar que a 

cena se passa em uma rica propriedade rural nos arredores de ‗s-Hertogenbosch, um ambiente 

ornamentado por belos jardins.    

 Segundo Delumeau (2003), durante os séculos XV e XVI o jardim e a maçã, por 

exemplo, eram motivos alegóricos do pecado da luxúria. São Tomás de Aquino esclarece, 
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porém, que o ato sexual só se tornaria pecado quando não atendesse à sua determinação 

natural da concepção.  

 

Quanto mais necessário for algo, tanto mais é necessário que se observe a 

regra da razão e, portanto, será mais vicioso se afastar da ordem da razão. 

Ora, a prática dos atos sexuais é extremamente necessária para o bem 

comum, que é a conservação do gênero humano. E assim, de modo especial, 

deve submeter-se à ordem da razão. Portanto, nessa matéria, o que se fizer à 

margem da ordem da razão será vicioso. É o caso da luxúria que, por 

definição, transgride a ordem e o modo da razão no que diz respeito aos atos 

sexuais. E assim, sem dúvida, a luxúria é pecado. (AQUINO, 2004, p. 107)   

     

                 

A sociedade, conforme Franco Júnior (1994), via-se impedida de viver uma vida 

sexual plena, mesmo no matrimônio.  Segundo o autor, a proibição do ato sexual que não 

fosse orientado para a concepção foi um dogma
102

 instituído pela Igreja no século XII, mas 

que se só se tornou obrigatório no século XVI. O objetivo primeiro era o controle social, mas 

funcionava também como um dispositivo para se evitar o pecado da luxúria.   

 

Ao longo do século XII a Igreja pôde, com dificuldade, completar a 

definição da única modalidade aceitável de vida sexual cristã — o 

matrimônio, tornado um dos sacramentos. Ou seja, em primeiro lugar, uma 

relação heterossexual. Combatia-se, assim, a prática da bestialidade (sexo 

entre humano e animal), freqüente no mundo antigo e no campesinato 

medieval. Uma tradição mítica interpretava o versículo bíblico no qual 

Adão, ao ver Eva, diz ―desta vez é osso dos meus ossos e carne da minha 

carne‖ (Gênesis 2,23) como prova de que ele anteriormente fazia sexo com 

animais, as únicas companhias que tivera até então no Éden. O casamento 

cristão combatia especialmente a homossexualidade, o pior pecado sexual 

possível, por visar apenas ao prazer e não à procriação, como Deus 

determinara ao primeiro casal: ―Sejam fecundos e multipliquem-se‖ 

(Gênesis 1,28). Outra passagem bíblica, muito citada pelo clero medieval, 

comprovava o horror ao homossexualismo, difundido em Sodoma e 

Gomorra, cidades por essa razão destruídas por Deus com enxofre e fogo 

(Gênesis 18, 20-21; 19, 1-29).  (FRANCO JÚNIOR, 1994, p. 173)  

        

A luxúria era vista como um pecado gravíssimo, e, por isso, a homossexualidade e 

práticas como a zoofilia eram severamente combatidas. Entretanto, na vida cotidiana, nos 

rincões de uma sociedade predominantemente rural, essas regras eram transgredidas 

constantemente, fugindo ao controle da punição clerical. De acordo com São Tomás ([1256-

1259] 2004), a luxúria origina os seguintes pecados: ―A cegueira da mente, irreflexão, 
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inconstância, precipitação, amor de si, ódio de Deus, apego ao mundo e desespero em relação 

ao mundo futuro‖ (p. 108).  

Não menos grave que a luxúria, o pecado da inveja também é um mal que impede 

o cristão de viver em harmonia com o próximo (Figura 42). Ao contrário da caridade, uma das 

sete virtudes, a inveja provoca o ódio, um dos pecados que derivam do núcleo capital, que 

segundo Aquino ([1256-1259] 2004) agrega também, na sua origem, murmuração, detração, 

exaltação pela diversidade, aflição pela prosperidade.      

 

 

Figura 42 - O pecado da inveja. Detalhe do quadro Os Sete Pecados Capitais, de Hieronymus Bosch 

Fonte: Museu do Prado, Madri.
103

 

 

No compartimento da inveja de Os Setes Pecados Capitais (c.1485), apresentado 

em um contexto de rua, com casas edificadas segundo os modelos flamengos de época, vê-se 

a cena de um pretendente rejeitado pela moça que está sendo cortejada pelo rapaz de 

indumentária vermelha. Este traz na mão direita uma rosa, símbolo do amor. O homem 

rejeitado olha profundamente para o rapaz, e sua expressão e performance demonstram um 

sentimento de ódio. Essa cena é uma das mais intrigantes das composições, pois apresenta 

uma especificidade: o jogo de olhares entre os personagens, que denuncia o sentimento de 

ódio do homem rejeitado e a raiva do senhor que está dentro da casa, possivelmente o pai da 
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moça. O velho fixa seu olhar no invejoso, sua expressão traduzindo a aprovação do amor 

entre sua filha e o rapaz, enquanto desaprova e condena a ação do pretendente rejeitado. Os 

entreolhares continuam e o rapaz divide o seu olhar sutilmente com a moça e o invejoso.  

Há uma genialidade de Bosch na criação da composição em estudo, quando ele 

mostra o mal que a inveja causa tanto ao invejoso que está cometendo um pecado capital, 

quanto ao invejado, que se sente ameaçado pelo ódio de que é alvo. De acordo com São 

Tomás de Aquino ([1256-1259] 2004, p. 92), ―o impulso da inveja termina, por vez, em ódio, 

isto é, o invejoso não só se entristece pela superioridade do outro, mas, mais que isso, quer 

seu mal sob todos os aspectos‖ (Grifo do original).  

O pecado da inveja, segundo Aquino ([1256-1259] 2004), provoca a ira, grave 

pecado capital, do qual se originam os seguintes males: rixas, perturbação da mente, insultos, 

clamor, indignação e blasfêmia. Na composição que representa a ira na obra de Bosch (Figura 

43), são vistos dois homens que estão discutindo. Percebe-se que a discussão começou dentro 

da taberna, afastada da cidade, pois o personagem da esquerda está com um banco preso à 

cabeça, que possivelmente pertence ao estabelecimento comercial em questão.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 - O pecado da ira. Detalhe do quadro Os Sete Pecados Capitais, de Hieronymus Bosch 

Fonte: Museu do Prado, Madri.
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Ambos os homens estão muito alterados e com sinais de embriaguez, e trazem nas 

mãos um facão. Seus chapéus e a capa de um deles estão no chão, sinal evidente do início de 

um duelo acirrado. Uma mulher tenta evitar que a violência continue, entretanto, parece ser 

inútil: as expressões dos homens demonstram a ira que estão sentindo. ―Quando a ira entra 

nas vias de fato, causa rixa e tudo dela deriva: ferimento e homicídios‖ (AQUINO, [1256-

1259] 2004, p. 100).    

A vaidade, ou a soberba (Figura 44), é considerada por São Tomás de Aquino 

como o pecado mais grave, pois foi esse mal que levou Lúcifer a tentar tomar o trono de 

Iahweh. O apego à fama e à glória é o causador da vaidade. Todavia, ―São Tomás de Aquino, 

em lugar da soberba, prefere falar da vanglória (vã glória) ou vaidade como pecado capital. 

Ao discutir os conceitos de vã e de glória, fala desta como esplendor (daí nossos objetivos: 

brilhante, ilustre, esplêndido etc.). A perversão do bem da glória é glória vã da vaidade‖ 

(LAUAND, 2004, p. 72). 

 

 
 

Figura 44 - O pecado da soberba. Detalhe do quadro Os Sete Pecados Capitais, de Hieronymus Bosch. 

Fonte: Museu do Prado, Madri.
105

 

 

A representação da vaidade, ou soberba, é feita por uma mulher de meia idade, 

que se encontra diante do espelho, segundo Bosing (1991), admirando seu novo chapéu. A 
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envaidecida ostenta a causa de seu pecado em vários artigos de luxo: vasos meramente 

decorativos, sem uma função laboral, uma caixa com jóias e móveis com um delicado 

acabamento. No entanto, a pecadora está tão maravilhada em possuir tantas riquezas, 

inclusive o belo chapéu, que nem percebe que o pequeno espelho arredondado no qual ela se 

vê está sendo segurado por um demônio. A vaidade a cegou. Esse pecado dá origem à 

―desobediência, jactância, hipocrisia, contenda, pertinácia, discórdia e presunção de 

novidades‖ (AQUINO, [1256-1259] 2004, p. 85).  

No compartimento da tábua de Os Setes Pecados Capitais (c. 1485) que representa 

a gula (Figura 45), Bosch pintou dois homens: um velho gordo, que está sentado em uma 

cadeira, e o outro mais moço e magro, que usa roupas velhas e botas rasgadas e está de pé. 

Ambos comem e bebem vorazmente toda a comida que está sendo colocada à mesa por uma 

cozinheira, que possivelmente é a esposa do que está sentado, pois a cena se passa na sala de 

jantar de uma residência.  

 

 

Figura 45 - O pecado da gula. Detalhe do quadro Os Sete Pecados Capitais, de Hieronymus Bosch 

Fonte: Museu do Prado, Madri.
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Na imagem aparece, ainda, uma criança
107

 acima do peso ideal, que aponta o dedo 

para a comida sobre a mesa, uma referência aos maus exemplos dos pais. O menino usa 

roupas largas e botas de adulto, possivelmente de seu pai. A pequena cadeira no canto inferior 

direito da imagem, na qual a criança estava anteriormente sentada, possui modelo similar à 

que o velho ocupa, uma indicação que os pais são o modelo para os filhos. Nesse caso, a 

criança representada por Bosch é um arquétipo em miniatura do pai.     

A gula é um pecado capital que está na origem de outros dois: a preguiça, ou 

acídia, e a luxúria. Algumas alegorias presentes na imagem remetem às consequências 

advindas do pecado da gula, tais como a desorganização do ambiente, no qual o banco de três 

pernas que está tombado no canto inferior direito, enquanto o caldeirão, que deveria estar 

sobre a mesa, encontra-se no assoalho da sala, ao lado de uma fogueira. Nesta está sendo 

assada uma linguiça, espetada em um espeto duplo, em vez de estar sendo preparada na 

cozinha, referência ao pecado da preguiça, provocado pela gula.   

De acordo com São Tomás Aquino ([1256-1259] 2004), a gula resume-se ao 

hábito desmedido de comer e às exigências de requinte no preparo, ou seja, o prazer de servir-

se da boa mesa. Tal prática era condenada, pois o alimento deve saciar a fome, e não ser 

usado como meio de prazer.  

São estabelecidas por Gregório (Mor. XXX, 18): ―O horício da gula nos tenta de 

cinco modos, levando-nos a: antecipar a hora devida de comer, a exigir alimentos caros, a 

reclamar requintes no preparo da comida, a comer mais do que o razoável e a desejar os 

manjares com ímpetos de um desejo desmedido.‖ O que se resume no seguinte verso: 

―inoportuno, luxuoso, requintado, demasiado e ardente‖. (AQUINO, [1256-1259] 2004, p. 

104) 

A gula provoca também o pecado da avareza (Figura 46), que, segundo Bosing 

(1991), foi representado na obra de Bosch por um juiz corrupto, que profere uma sentença 

injusta em troca de dinheiro.  A cena se passa em uma fazenda bastante modesta, conforme 

pode-se notar pela casa pequena e simples, coberta com feno e sem vidraças, enquanto o juiz 

ostenta ricas vestimentas, chapéu e uma bolsa, usada para guardar o dinheiro. Pelo fato de a 

cena se passar em um ambiente rural, supõe-se que os dois homens muito bem vestidos que 

estão sentados à esquerda sejam cobradores de impostos. 
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O apego aos bens materiais faz com que os seres humanos deixem de lado 

virtudes como a justiça, a bondade, a temperança e cometam pecados mortais por motivos 

efêmeros, como por exemplo, o dinheiro. A avareza também provoca o ódio e elimina a 

possibilidade de os seres humanos viverem em harmonia uns com os outros, pois o desejo 

incontrolável de acumular riquezas e prestígio sobrepõe qualquer outra prerrogativa, inclusive 

a de amar e compartilhar.         

      

 

Figura 46 - O pecado da avareza. Detalhe do quadro Os Sete Pecados Capitais, de Hieronymus Bosch 

Fonte: Museu do Prado, Madri.
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  Para São Tomás de Aquino, os pecados da avareza e da acídia são de excessiva 

gravidade para o cristão, pois este, ao tornar-se um avaro, comete também os pecados da 

traição, da fraude, da mentira, da dureza de coração, da violência, da inquietude e do perjúrio. 

O vício da avareza elimina a possibilidade de o ser humano amar o próximo, desobedecendo, 

portanto, a um dos mandamentos divinos, que está escrito no livro do Êxodo.
109

 Esse pecado é 
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agravado, porque dele deriva o mal da traição, uma alusão à passagem bíblica em que 

Judas,
110

 tomado pela avareza, traiu Jesus por algumas moedas.   

O pecado da preguiça (Figura 47) é representado por uma mulher que dorme 

profundamente em sua luxuosa sala, confortavelmente sentada em uma cadeira acolchoada 

por uma almofada branca; ela dorme em vez de dedicar-se aos afazeres da vida diária, como 

as orações. Na bancada de madeira delicadamente torneada, o livro de orações está fechado, a 

pecadora se posiciona de costa para ele, mas de frente para a aconchegante lareira. Esse 

posicionamento denota o desprezo pelo labor espiritual, em detrimento do gozo dos prazeres 

físicos.   

 

 

Figura 47 - O pecado da preguiça. Detalhe do quadro Os Sete Pecados Capitais, de Hieronymus Bosch 
Fonte: Museu do Prado, Madri.

111
  

 

A disposição completa-se com uma religiosa trajando um hábito, que entra na sala 

segurando em sua mão esquerda um terço e um livro de orações na mão direita. A religiosa 

parece repreender a preguiçosa, convidando-a para orar; no entanto, a mulher a ignora e segue 

dormindo. Segundo Agamben (2012), no Medievo a acídia era considerada um dos pecados 

capitais mais perigosos e difícil de ser superado.   
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Durante toda Idade Média, um flagelo pior do que a peste que infesta os 

castelos, as vilas e os palácios das cidades do mundo, abate-se sobre as 

moradas da vida espiritual, penetra nas celas e nos claustros dos mosteiros, 

nas tabaidas dos eremitas, nas abadias trapistas dos enclausurados. Acedia, 

tristitia, taedium vitae, desídia são os nomes que os Padres da Igreja dão à 

morte que isso instila na alma; e, mesmo que nos elencos das Summae 

virtutum et vitiorum [Suma das virtudes e dos vícios], nas miniaturas dos 

manuscritos e nas representações populares dos sete pecados capitais, a sua 

desolada efígie aparece em quinto lugar, uma tradição hermenêutica antiga 

torna-o o mais mortal dos vícios, o único para o qual não há nenhum perdão 

possível. (AGAMBEN, 2012, p.21)        

 

De acordo com Lauand (2004), a Igreja substituiu a palavra acídia por preguiça, 

em decorrência de reformas teológicas e sucessivas traduções. Mas, para o autor, com essa 

substituição houve um empobrecimento do termo, pois os significados e os pecados dele 

derivados não são suficientemente abarcados pela palavra ―preguiça‖.  

 

Em lugar da acídia é mais freqüente encontrarmos a preguiça na lista dos 

vícios capitais (...), a substituição da acídia pela preguiça parece realmente 

um empobrecimento, uma vez que (...) a acídia medieval – e os pecados dela 

derivados – propiciam uma clave extraordinária precisamente para a 

compreensão do desespero do homem contemporâneo. (LAUAND, 2004, p. 

66)  

 

Nos estudos de São Tomás de Aquino, o termo preguiça não é mencionado; fala-

se apenas em acídia, conforme pontua Lauand (2004). A acídia, para Tomás de Aquino, é 

constituída substancialmente pela tristeza, que provoca outros pecados, tais como desespero, 

torpor, rancor, malícia, divagação da mente, entre outros (AQUINO apud LAUAND, 2004). 

Reside na tristeza a origem da acídia medieval, como explica Agamben (2012, p. 28): 

 

Ela não é posta sob o signo da preguiça, mas sim sob o da angustiada tristeza 

e do desespero. Segundo Santo Tomás, que, em síntese rigorosa e exaustiva, 

reuniu na Summa theologica as observações dos Padres, ela é, precisamente, 

uma speciestristitiae, e mais exatamente, a tristeza com relação aos bens 

espirituais essenciais ao homem, a saber, relativas à dignidade espiritual 

especial que lhe foi conferida por Deus. O que preocupa o acidioso não é, 

pois, a consciência de um mal, e sim, pelo contrário, o fato de ter em conta o 

mais elevado dos bens: acídia é o vertiginoso e assustador retrair-se 

(recessus) frente ao compromisso da estação do homem diante de Deus.  
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Bosch, ao ilustrar o pecado da acídia em O Carro de Feno (c.1510), faz uma 

crítica aos integrantes do clero (Figura 48). No canto direito da tábua central do tríptico, ele 

pinta uma cena em que um gordo sacerdote bebe algo sentado à mesa, enquanto homens 

apressados carregam o feno e uma série de crimes é cometida. É de imaginamos que as 

vítimas gritam, desesperadamente, pedindo socorro. Mas o sacerdote, passivamente, observa 

tudo sem se preocupar em ajudá-las, pois sua preocupação maior é com o descanso e 

principalmente com a comida, ou seja, com suas necessidades individuais.  

 

 

Figura 48: O pecado da preguiça (c. 1510). Detalhe de O Carro de Feno, de Hieronymus Bosch 
Fonte: Museu do Prado, Madri

112
  

 

Não encontramos aqui um senso de responsabilidade com o coletivo, com as 

pessoas. Provavelmente Bosch faz uma crítica à Igreja, que nesse tempo passava por uma 

crise de credibilidade moral, agravada pelas repercussões da Reforma Protestante. Muitas 

pessoas associavam o clero a vigaristas que se aproveitavam da fé e do dinheiro dos fiéis para 

ter uma vida mais confortável, em uma época em que as condições de sobrevivência eram 

muito difíceis.   

Sobre os pecados da preguiça e da gula, já dizia Evágrio Pôntico (2012, p. 2) que 

eles representavam um embaraço: ―O monge guloso, submetido às exigências do seu ventre, 

faz questão de sua parte cotidiana. O caminhante, que caminha com afinco, alcançará logo a 
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cidade e o monge glutão não chegará à casa da paz interior‖. A crítica aos religiosos 

gradualmente foram tornando-se recorrente na arte do século XIV, mas sobretudo na dos 

séculos XV e XVI, quando eram representados gordos, tomados pelo pecado da preguiça e da 

gula. Como vimos anteriormente, Taddeo di Bartolo coloca um religioso franciscano na sua 

obra Inferno (1393), no afresco da Igreja Collegiata em San Gimignano (Figura 32), enquanto 

Bosch coloca uma freira em Inferno Musical (c. 1500) (Figura 3). A religiosa é representada 

por um javali usando um hábito, animal que no bestiário medieval representava o pecado da 

gula.  

Os setes pecados capitais, como já foi abordado nesta dissertação, surgiram com 

os manuais de doutrinação e moralização dos monges do deserto, que remontam a Evágrio 

Pôntico, no século IV. Mas foi nos séculos XV e XVI que sua doutrina se deu a conhecer à 

maioria dos cristãos, sobretudo pelas imagens, que logo se tornaram recursos por excelência 

para a pedagogia de moralização da Igreja.  

São Tomás de Aquino, ao reunir no século XIII as mais diversas doutrinas sobre 

os pecados capitais, possibilitou a elaboração de uma pedagogia moralizante que vai ao 

encontro da necessidade da Igreja de explicar, de acordo com as suas concepções e interesses, 

as rupturas lentas, mas graduais que se abateram sobre as sociedades cristãs que viveram na 

passagem do Medievo para a Renascença.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a análise da iconografia do pecado, representado nas obras Os Sete Pecados 

Capitais (c. 1485) e O Carro de Feno (c. 1510), fica evidente a sensibilidade com que 

Hieronymus Bosch (1450-1516) interpretou o imaginário religioso da sociedade em que vivia. 

As imagens que foram analisadas estão intimamente ligadas ao sentimento de esperança com 

o paraíso celestial, ou seja, com a salvação. Porém, o sentimento de felicidade com o Além 

celestial conviveu em conflito com o medo da morte e do inferno. A preocupação com o Além 

possibilitou o surgimento de uma iconografia pedagógica que disseminou entre os cristãos a 

preocupação com os pecados, impulsionado pelo medo da danação.  

A efervescência das imagens pedagógicas, como as representações dos sete 

pecados capitais, foram impulsionadas pelo temor do porvir, tanto na esfera da vida material 

como na espiritual. O Cristianismo adotou o medo do pecado como elemento fundamental de 

sua retórica teológica, e esse imaginário povoou o cotidiano dos cristãos que viveram no 

período de transição do Medievo para a Renascença. A iconografia do pecado integrava as 

representações do Juízo Final, nos séculos XV e XVI, os temores escatológicos da danação 

dominaram fortemente a mentalidade e o imaginário cristão, e as imagens do pecado, em 

especial dos sete pecados capitais foram fundamentais para o desenvolvimento deste 

movimento.      

Esse momento é parte de um processo que tem início com o surgimento da 

doutrina de moralização entre os monges do deserto do Oriente, que por sua vez foi agregado 

à teologia da Igreja do Ocidente por meio de João Cassiano (c. 360-435), que incorporou os 

ensinamentos de Evágrio Pôntico (346-399) à sua obra. Depois deles, vários doutores da 

Igreja contribuíram para a construção da doutrinação com base nos setes pecados capitais, 

entre eles, São Tomás de Aquino (1225-1274), que no século XIII reúne e estrutura, em sua 

obra A Suma Teológica, a teologia dos sete pecados capitais, e concede à Igreja um dos 

elementos mais importantes para o seu desenvolvimento. Teórico, tinha a priori a função de 

moralizar os monges anacoretas da alta Idade Média, com o código de conduta dos mosteiros.  

No entanto, a partir do século XIII, com os manuais de penitências, e sobretudo 

do fim do século XIV ao século XVI, com as imagens nos seus mais diversos formatos, a 

doutrinação dos pecados sai das bibliotecas dos mosteiros para a vida dos fiéis. Mediante uma 

difusão poderosa e recorrente no cotidiano, a teologia do pecado foi fundamental para a 

construção da moral cristã.  
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A obra de Hieronymus Bosch faz parte desse movimento e representa o gosto 

cristão da época pelo pitoresco e pelo picante. Esse pintor soube, com sua fértil imaginação, 

sensibilidade e conhecimento da cultura popular e dos textos eclesiásticos, contar em suas 

narrativas imagéticas a importância que a doutrinação do pecado exerceu na vida das 

mulheres e dos homens da Europa cristã. Bosch pintou o que via, o que lia, o que sentia, as 

tradições familiares, das praças, das festas, dos ensinamentos vindos dos púlpitos das igrejas, 

ou seja, ele pintou o cotidiano de seu tempo, colorido, satírico e maravilhoso 

As imagens produzidas ao longo desse período são, para o conhecimento 

histórico, referências necessárias e imprescindíveis. Portanto, buscar compreender uma 

sociedade por meio de seus temores implica entender as reações sociais e culturais que 

transitam em seus imaginários. Assim sendo, as imagens podem oferecer uma possibilidade 

relevante para esta proposta, haja vista que elas trazem embutidas em seu conteúdo distintas 

formas de representar sonhos, desejos, fantasias, medos e sentimentos humanos. Uma maneira 

mais libertária de o artista representar a problemática social da sua época.  
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ANEXO A 

 

Resenhas das obras Os Sete Pecados Capitais (c.1485) e O Carro de Feno (c.1510) 

de Hieronymus Bosch (1450-1516). Os dados apresentados têm por referências as 

informações contidas no site
113

 do Museu do Prado. No que diz respeito à cronologia das 

obras, neste trabalho optamos por utilizar as referências de Gauffreteau-Sévy (1967).    

 

       

Título da obra Os Sete Pecados Capitais  

Autor  Hieronymus Bosch  

Cronologia  C.1485 

Núm. de 

catálogo Museu 

do Prado 

 

P02822 

Técnica  Óleo  

Suporte Tábua  

Medidas 120 cm x 150 cm 

Escola  Flamenga  

Procedência  

Foi adquirida por Felipe II, enviado por ele em abril 1574 para  o Mosteiro do 

Escorial, depositada no Museu do Prado pela Diretoria de Confisco, protecção e 

conservação do Tesouro Nacional de Arte em 1936; pelo Decreto de 1943/03/02 

foi estabelecido seu depósito no Museu do Prado.  

O primeiro registro desta obra foi feito  em 1535, a mesma já era chamada de Os 

Sete Pecadoos Capitais, pelo Frei Fellipe Guevara em sua obra intitulada  

Comentarios de la pintura, escrita em 1535 e posteriormente públicada em 1788. 

Siguenza, e sua obra La Fundación del Monasteiro del el Escorial  ([1600] 2011)  

também cita a refereida obra e indica o seu local de exposição, nos aposentos do 

rei. 
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 https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/mesa-de-los-pecados-capitales/ 

https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/el-carro-de-heno/ 

 

https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/mesa-de-los-pecados-capitales/
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Título da obra O Carro de Feno  

Autor  Hieronymus Bosch  

Cronologia  Até 1515 

Núm. de catálogo 

Museu do Prado 

 

P02052 

Técnica  Óleo  

Suporte Tábua  

Medidas Tela central 147 x 232 cm – Abas 147 x 66 cm  

Escola  Flamenga  

Procedência Pertenceu à Coleção Real, provavelmente foi comprada por Felipe II em 

1570 e em 1574 foi depositado no Mosteiro do Escorial.   
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Anexo B 

 

Catedral de São João Evangelista, ‘s-Hertogenbosch – Holanda  

 

Fonte: Wikipedia
114
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  Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/St._John%27s_Cathedral_(%27s-Hertogenbosch)> Acesso em 

19 de jul. 2015.   

 

https://en.wikipedia.org/wiki/St._John%27s_Cathedral_(%27s-Hertogenbosch)

