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RESUMO 

 

O pintor barroco espanhol Francisco de Zurbarán (1598 – 1664) é conhecido por sua maestria 

em reproduzir tecidos, e essa habilidade chegou ao ponto mais notável em sua série de quadros 

de santas virgens e mártires, que retrata personagens santificadas do Império Romano e da Idade 

Média com trajes contemporâneos e luxuosos. Essa escolha temática e estilística proporciona 

ao espectador um vislumbre das roupas usadas pelas mulheres que viviam no mesmo período 

que o artista, com riqueza de detalhes. Porém, mais do que simplesmente documentar a 

indumentária do século XVII nessas obras, ele incluiu elementos de vestuário do século XVI, 

inspirações em gravuras e figurinos teatrais, além de maneiras próprias de combinar e 

posicionar as peças de roupas, atuando também como um criador de moda. O presente estudo 

investiga esses diferentes aspectos de Zurbarán, através de pesquisa bibliográfica e da análise 

de 3 telas – Santa Isabel de Portugal, Santa Casilda e Santa Margarita -, o que proporciona 

uma visão mais detalhada sobre seu conhecimento acerca da moda espanhola, seu processo 

criativo, suas influências religiosas e artísticas.  

 

Palavras-chave: Francisco de Zurbarán. Barroco. História da Arte. História da Moda. 
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ABSTRACT 

 

The Spanish baroque painter Francisco de Zurbarán (1598 - 1664) is known for his mastery of 

reproducing fabrics, and this skill reached the most notable point in his series of paintings of 

virgin martyr saints, which depicts sanctified characters of the Roman Empire and the Middle 

Ages with contemporary and luxurious outfits. This thematic and stylistic choice gives the 

viewer a glimpse of the clothes worn by the women who lived in the same period as the artist, 

with a wealth of details. However, more than simply documenting the fashion of the 17th 

century in these works, the artist included elements of clothing from the 16th century, prints 

and theatrical inspirations, and his own ways of combining and positioning the pieces of 

clothing, also acting as a fashion creator. The present study investigates these different aspects 

of Zurbarán, through bibliographic research and the analysis of 3 paintings - Santa Isabel de 

Portugal, Santa Casilda and Santa Margarita -, which provides a more detailed view of your 

knowledge about Spanish fashion, its creative process, its artistic and religious influences. 

 

Keywords: Francisco de Zurbarán. Barroque. Art History. Fashion History. 
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Introdução 

 

A arte barroca inspira contrastes tanto na estética (claro/escuro, celestial/profano, 

belo/feio, equilíbrio/desproporcionalidade) quanto em suas diferentes definições. No ensaio 

Renascença e Barroco, que teve sua primeira edição em 1888, Heinrich Wölflin simplificou a 

questão, determinando o estilo que floresceu na Itália do século XVI, e foi difundido na Europa 

e na América Latina, como uma ruptura do Renascimento – “Costuma-se designar com o nome 

de barroco o estilo no qual se dissolveu a Renascença ou – como se diz muitas vezes – o estilo 

que resultou na degeneração da Renascença” (WÖLFLIN, 2012: 25). Ao longo do século XX 

e no início do século XXI, porém, teóricos da arte apontaram as brechas dessa definição e uma 

série de complexidades que envolvem o barroco, como avanços irreversíveis do período 

anterior e a influência da Contrarreforma. “Na verdade, Wölflin foi um dos primeiros a 

descobrir, sob a forma ainda imprecisa, a existência de um período artístico distinto do 

Renascimento propriamente dito, mas dotado de méritos positivos. Não viu, entretanto, da parte 

dele, senão a continuação e alteração do estilo antigo”, apontou Pierre Francastel. “É verdade 

que Wölflin frisou que era impossível explicar apenas pela técnica a formação dos estilos e que 

percebeu algumas analogias entre a evolução da arte no fim do século e o movimento geral do 

pensamento da época. Se, na época em que ele escrevia, a Contrarreforma fosse mais bem 

conhecida, é bastante provável que tivesse nuançado de outro modo seus pensamentos” 

(FRANCASTEL, 1973: 387). 

Além de definir uma reforma geral na Igreja Católica – a Contrarreforma - em reação 

ao crescimento do protestantismo, o Concílio de Trento, conselho de autoridades eclesiásticas 

realizado de 1545 a 1563, também estabeleceu alguns ditames para os artistas. Como ressaltou 

Giulio Carlo Argan, o pintor deveria trabalhar como um instrumento da fé católica: “instruir o 

povo e consolidar sua fé, mostrar-lhe os dons concedidos por Deus aos homens, edificá-lo com 

a visão dos milagres, levá-lo a imitar o exemplo dos santos” (ARGAN, 2004: 102). Na arte 

religiosa, também deveria se afastar do paganismo renascentista, evitando associação com 

temas mitológicos e nudez lasciva1.  

A profusão de pinturas e esculturas sacras nos séculos XVI e XVII, porém, não era 

prevista pelo clero2. De acordo com Francastel, “o decreto do Concílio foi feito não para 

conduzir a arte cristã aos limites da decência ou da ortodoxia, mas para responder à acusação 

                                                             
1 ARGAN, 2004: 102 
2 FRANCASTEL, 1973: 374 
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de idolatria lançada pelos protestantes contra os católicos” (FRANCASTEL, 1973: 373). 

Inicialmente, os representantes da Igreja mantiveram cautela quanto ao excesso de culto de 

iconografia. “Se examinarmos o texto mais de perto, constataremos que, longe de haver 

recomendado a multiplicação das imagens, o Concílio pretendeu antes limitar o seu número 

quanto a fantasia dos artistas” (FRANCASTEL, 1973: 374). 

 

É incontestável que essas gerações deformaram inteiramente o pensamento do 

Concílio. Os clérigos, especialmente os jesuítas, foram cada vez mais seduzidos com 

o tempo pelos proveitos  que podiam lhes dar o controle e a multiplicação das imagens 
sagradas tão apreciadas pelo povo. A afirmação contida nos decretos do Concílio e 

segundo a qual a visão das imagens ajuda e sustenta a prece, dava-lhes ademais 

incontestavelmente o direito de agir como agiram (FRANCASTEL, 1973: 374).  

 

A Igreja passou a tomar partido do excesso de imagens como instrumento para 

propagação da fé, contrariando a ideia inicial do Concílio. Através da revalorização dessas 

imagens, o barroco era mais uma arma na contraofensiva católica à Reforma protestante3. 

“Contra o anti-iconismo e a iconoclastia da Reforma, a Igreja romana reafirma o valor ideal e 

a necessidade prática da demonstração visual dos fatos da própria história, visando à edificação 

e ao exemplo” (ARGAN, 2004: 57). E, embora tenha imposto regras quanto à decência e à 

fidelidade ao retratar hagiografias, a autoridade católica permitiu certas liberdades na arte 

religiosa para que fossem representadas cenas fora do livro sagrado, mas que já estavam 

presentes no imaginário dos fiéis, gerando maior familiaridade. “Deve-se destacar ainda, que, 

ao afirmar, pelos decretos do Concílio, que a Tradição – que no sentido eclesiástico significava 

o acúmulo de verdades religiosas recebidas por outras fontes que não a Bíblia – possuía o 

mesmo grau de validade que as Escrituras, a Igreja liberou outras fontes para a retirada de temas 

para a arte, e não apenas a Bíblia” (QUÍRICO, 2012: 130).  

Mesmo tendo suas obras como um meio de persuasão ao catolicismo, o artista barroco 

não reproduzia uma visão de mundo imposta somente pelas escrituras, como os pintores de 

ícones medievais, já que o avanço da ciência no período renascentista era irreversível4. 

Tampouco seguiria uma visão antropocêntrica como o artista do Renascimento: com as teorias 

de Copérnico sobre um universo infinito e de que a Terra se move em torno do Sol, essa noção 

de importância do indivíduo ficou abalada5. O homem era, portanto, mais uma criação diante 

de tantos mistérios divinos que eram desvendados, uma parte do todo. De acordo com Arnold 

Hauser, o barroco refletia essa perplexidade diante do infinito e da inter-relação de todo o ser. 

                                                             
3 ARGAN, 2004: 57 
4 ARGAN, 2004: 57 
5 HAUSER, 1997: 37 
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“A obra de arte, na sua totalidade, torna-se símbolo do Universo, como um organismo uniforme, 

vivo em todas as suas partes. Cada uma dessas partes revela, como os corpos celestes, uma 

continuidade infinita e insuperável; cada parte contém a lei que governa o todo e em cada uma 

age o mesmo poder e o mesmo espírito” (HAUSER, 1997: 39). O interesse em si pela ciência 

não era visto como ameaça pela Igreja, desde que o artista mantivesse o foco em imagens 

construtivas e que inspirassem a fé católica.  

Além disso, tendo já renunciado a avaliar as imagens segundo suas relações com as 

verdades ontológicas, a Igreja não pode deixar de se colocar um problema moral: se 

há uma atividade da mente que produz imagens (a imaginação), esta não pode subtrair-
se ao juízo de bom ou mau, útil ou nocivo, ao qual se submetem todas as ações 

humanas. Também a imaginação pode realizar-se de acordo com o desígnio divino, e 

nesse caso conduzir ao bem, ou ser inspirada pelo demônio, resultando então em 

pecado. (ARGAN, 2004: 57)  

 

Os avanços científicos do Renascimento, que tanto impactaram o homem barroco, eram 

paralelos ao avanço da burguesia, que incluía também uma classe de profissionais liberais que 

ascenderam socialmente graças aos estudos. Além de ter propiciado uma mobilidade social até 

meados do século XVII, a educação também poderia gerar questionamentos acerca dos reis com 

poderes absolutos e dos privilégios de seus séquitos. Por conta desse cenário, além de servir à 

Igreja Católica, a arte barroca passou a ser um meio propagandístico de defender o status quo 

da realeza e da aristocracia, sob constante ameaça da intelectualidade burguesa6.  

Bem, na crise o barroco quer fechar, ou dificultar, pelo menos, essa via de mobilidade 

de nível. Primeiro para evitar a comoção que um número considerável de ascensões 

sociais poderiam provocar, e em segundo lugar porque, quando essa via se empreende, 
estudos são feitos e não se prospera logo como esperado, ocorre um estado de 

descontentamento e hostilidade, o que seria conveniente evitar o máximo possível na 

situação tensa do século XVII7. (MARAVALL, 1990: 276) 

 

Embora Wölflin não tenha se aprofundado em aspectos sociais, sua obra foi um ponto 

de partida para que fossem identificados aspectos estéticos em comum à maior parte da arte 

barroca, como monumentalidade, efeitos de sombra, realismo pictórico e contrastes, tanto no 

estilo quanto na temática. “Tudo quanto é sólido e seguro, começa nelas [obras] a oscilar; a 

estabilidade expressa por horizontais e verticais, a ideia de equilíbrio e simetria, os princípios 

de preencher a superfície e de ajustar a pintura à linha da moldura, são desprezadas; um lado da 

composição é sempre mais acentuado do que o outro; repetidas vezes se mostram ao observador 

aspectos aparentemente acidentais, improvisados e efêmeros, em vez dos aspectos puros da face 

                                                             
6 MARAVALL, 1990: 276 
7 Pues bien, en la crisis el barroco se quiere cerrar, o dificultar, por lo menos, esa vía de cambio de nivel, en 

primer lugar para evitar la commoción que una reiteración en número apreciable de ascensos estamentales podía 

traer consigo, en segundo lugar porque quando esa vía se emprende, se hacen estudios y lugo se medra como se 

espera, se produce un estado de descontento y hostilidad, conveniente de evitar lo más posible en la tensa situación 

del siglo XVII. (MARAVALL, 1990: 276) 
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e do perfil” (HAUSER, 1997: 32). Mesmo com certas características gerais, porém, não é 

possível definir uma unidade, já que o estilo originalmente italiano foi absorvido de diferentes 

maneiras em países católicos com variadas condições econômicas e de maior ou menor 

repressão religiosa, e foi difundido inclusive na Europa protestante, que certamente não seguiria 

os ditames de uma Contrarreforma. Como no significado original da palavra “barroco” – pérola 

anômala, imperfeita, que não tem a forma esférica ideal – não é possível identificar partes 

exatamente iguais. 

Repete-se constantemente que o barroco brinca com formas de maneira dramática e 

que, diante da simplicidade, gosta de complicações e, diante do repouso, prefere 

movimentos. Nada mais certo, e nada mais impreciso. É necessário, para entendermos 

isso, que admitamos o barroco como fenômeno de acentuado cunho espacial e 

temporal ao mesmo tempo, e que investiguemos os resultados que a fusão dessas duas 

categorias poderia levar ao espírito do artista8. (MOREJÓN, 1968: 41) 
 

A obra de Francisco de Zurbarán (1598 – 1664), a ser analisada nesta dissertação, situa-

se no campo específico do barroco da Espanha do século XVII, seguindo seu contexto social e 

suas peculiaridades estéticas. Como pintor de temática religiosa, ele seguia os ditames de uma 

Igreja Católica que era ainda mais rígida na Península Ibérica que em outras regiões da Europa, 

e que a fins de propaganda era o principal mecenas. “Cerca de 90% das pinturas desse período 

são de caráter religioso, já que o rigoroso controle dogmático e a férrea disciplina que a Igreja 

impõe de várias formas à vida cotidiana fazem desaparecer quase inteiramente a pintura 

profana” (SÁNCHEZ, 1998: 21).  

A Igreja utilizava a arte barroca como um instrumento de persuasão para manter seus 

fiéis, enquanto enfrentava desafios a sua autoridade dentro e fora do território espanhol, que 

iam além do combate aos protestantes. No período, o fanatismo católico convivia com o 

misticismo e o fascínio pelo sobrenatural, que com o advento das publicações impressas fugia 

ao controle absoluto da Inquisição – “Agora nos referimos à nova transformação de magia ou 

feitiçaria em bruxaria e ao enorme desenvolvimento da bruxaria em toda a Europa, desde os 

últimos anos do século XVI” 9 (MARAVALL, 1990: 463). Somava-se a isso o conflito religioso 

mais antigo da Espanha, entre cristãos, mouros e judeus. Os cristãos-novos eram reprimidos 

diante de manifestações de fé judaica ou islâmica, mas, mesmo após a Reconquista Ibérica, 

sobreviveram as manufaturas que os muçulmanos estabeleceram no país em períodos 

                                                             
8 Se ha venido repitiendo constantemente que el Barroco juega con las formas dramáticamente y que, frente a la 

sencillez, gusta de la complicación y, frente al reposo, prefiere el movimiento. Nada más cierto, y, sin embargo, 

nada más impreciso. Es necesario, para que entendamos esto, que admitamos lo barroco como un fenómeno de 

acentuado cuño espacial y temporal al mismo tiempo, e investiguemos los resultados a que pude conducir la fusión 

de estas dos categorias en el espíritu do artista. (MOREJÓN, 1968: 41) 
9 Nos referimos ahora a la nueva transformación de la magia o hechiceria en brujería y al descomunal desarrollo 

de la brujería en toda Europa, desde los últimos anos del siglo XVI (MARAVALL, 1990: 463). 
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anteriores10. “No final, a psique hispânica predominante, após a interação das três raças que 

disputaram por muitos séculos o solo ibérico (cristãos, mouros e judeus), cuja coexistência foi 

estabelecida por uma constante unidade-oposição, não pode dar outro resultado, mas o 

caracteristicamente barroco. Nunca um resultado clássico, de equilíbrio” 11(MOREJÓN, 1968: 

21). Outra particularidade da Igreja na Espanha era a questão jesuíta de como evangelizar e 

fiscalizar as heresias nas colônias americanas, que abrigavam uma massa de pagãos e 

analfabetos.   

Mas o vulgo ignorante, os pagãos, os primitivos, se não podem entender a linguagem 

clássica da forma, são sensíveis à mensagem das imagens. Nasce assim uma nova e 

copiosa iconografia de Cristo, de Nossa Senhora, dos santos (não nos esqueçamos de 

que a propaganda se dirige também a povos originariamente politeístas e idólatras), 

bem como uma nova, simples e direta simbologia (por exemplo, o coração de Jesus). 

(ARGAN, 2004: 59) 

 

No período, a Espanha também sentia os efeitos de uma crise econômica que assolou a 

Europa pós guerras religiosas e conflitos territoriais, e uma queda em sua densidade 

demográfica. A prosperidade financeira do país, que teve seu crescimento disparado no século 

XV, durou com altos e baixos até meados de 1570, e alcançou a pior recessão na década de 

164012. “Do pico do final do século XVI a 1700, o produto interno bruto por habitante da 

Espanha perdeu 31 pontos em relação à Inglaterra”13 (GARCÍA, 2020: 198). Já a população 

diminuiu nos territórios do interior, gerando um déficit de mão-de-obra agrária e de pequenas 

propriedades (o que aumentou a concentração de terras nas mãos da nobreza), e se manteve na 

capital, onde se concentrava a corte. “As cidades de Castela, Extremadura e grande parte da 

Andaluzia também sofreram um revés muito acentuado, do qual Madri foi quase a única 

exceção e causou, em vez de uma queda na taxa de urbanização, uma mudança no sistema 

urbano, caracterizada por depois pela ascensão de Madri e das cidades marítimas14” (GARCÍA, 

2020: 203). Essa baixa densidade demográfica significava no período menor produção, tanto 

                                                             
10 BOUCHER, 2010: 177 
11 A la postre, la psique hispana que prevalece, tras la interaccion de las tres razas que durante muchos siglos se 
disputaran el suelo ibérico (cristianos, moros y judios), cuya convivencia la establecía una constante unidad-

oposición, no podria dar otro resultado sino el característicamente barroco. Nunca un resultado clásico, de 

equilibrio(MOREJÓN, 1968: 21). 
12 GARCÍA, 2020: 198 
13 Desde el máximo de finales del siglo XVI hasta 1700 el producto interior bruto por habitante de España perdió 

treinta y uno puntos frente a Inglaterra (GARCÍA, 2020: 198). 
14 Las ciudades de ambas Castillas, Extremadura y gran parte de Andalucía sufrieron también un retroceso muy 

acusado del que Madrid fue casi la única excepción y que provocó, más que una caída de la tasa de urbanización, 

un cambio en el sistema urbano, caracterizado a partir de entonces por el auge de Madrid y de las ciudades 

marítimas (GARCÍA, 2020: 203). 
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de matérias primas como de manufaturados, o que levou o rei Felipe IV a criar impostos para 

solteiros15 e incentivar a permanência de estrangeiros com filhos.  

A emigração e, em geral, o deslocamento são devidos à miséria predominante, e a raiz 

disso está na inundação do país por mercadorias estrangeiras, que sobrecarrega o 

tráfego interno, arruinando o desenvolvimento de suas próprias manufaturas e 

negócios. Esse mesmo motivo explica a escassez de moeda no país, a fuga de ouro e 

prata e o declínio do Tesouro real16 (VÁSQUEZ, 2010: 142). 

 

Os altos impostos cobrados pela coroa, a desigualdade e a falta de oportunidades para 

uma nova camada mais pobre da sociedade, no entanto, não encorajavam a formação de novos 

núcleos familiares. “Aliás, o século de ouro espanhol é também o século dos pícaros e da ideia 

moderna de pobreza (...) Por toda a Europa, portanto, abria-se o abismo entre pobres e ricos, 

acentuava-se a distinção entre capital e trabalho” (MELLO E SOUZA, 1996: 11).  Já entre as 

classes proprietárias, a aristocracia permanecia no topo da pirâmide, e a carga de impostos 

pesava sobre a burguesia, que também era pressionada pelo poder financeiro de súditos das 

províncias17. Os mais abastados, para elevar seus status, compravam títulos de nobreza, 

estreitando os laços com uma realeza que só fortaleceu sua autoridade diante da crise.  “Por 

toda a parte, como que tentando orquestrar a crise econômica, a miséria social, o fosso entre 

ricos e pobres, os desentendimentos entre várias gamas de nobres e burgueses, cresce o Estado 

Absoluto” (MELLO E SOUZA, 1996: 11). Com essa concentração de riqueza nas mãos de 

poucos, o risco de convulsões sociais era constante, fazendo-se necessário um instrumento 

persuasivo – no caso, a arte – para ressaltar a legitimidade dos direitos obtidos pelo nascimento 

ou pelo ouro. Como apontou José Antonio Maravall, mais do que nunca a aristocracia visava 

manter seus privilégios: “Assim, explica-se que muitos que falaram do barroco não deixaram 

de notar um retorno ao aristocratismo e que, diante do conceito de uma fase renascentista, 

democrática e comunitária - que, por outro lado, é discutível em sua datas - foi indicado um 

retorno à autoridade, à estrutura aristocrática dos vínculos de dependência e ao regime de 

poderes privilegiados, no período barroco” 18 (MARAVALL, 1990: 73). Essa valorização dos 

                                                             
15 VÁZQUEZ, 2010: 143 
16 La emigración y en general la desplobación se deben a la miseria imperante, y la raiz de esta estriba en la 

inundación del país por las mercaderías estranjeras, que copan el tráfico interior, arruinando el desarrollo de las 

manufacturas propias y de los oficios. Esta misma razón explica la escassez de moneda en el país, la fuga del oro 

y de la plata y la mengua de la Hacienda real (VÁZQUEZ, 2010: 142). 
17 MELLO E SOUZA, 1996: 11 
18 Así se explica que tantos como han hablado del barroco no hayan dejado de advertir una vuelta al 

aristocratismo, y que, de frente al concepto de una etapa renacentista, democrática y comunal - lo que no deja de 

ser, por otra parte, discutible en sus fechas -, se haya señalado una vuelta a la autoridad, a la estructura 

aristocrática de los vínculos de dependencia y al régimen de poderes privilegiados, en la etapa del barroco 

(MARAVALL, 1990: 73). 
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estamentos é evidente nos retratos barrocos, que associavam a beleza de trajes e ornamentos ao 

lugar que os retratados ocupavam na sociedade. “A intenção de fixar o caráter, de apresentar o 

sujeito não mais pelo que ele é em si, mas para nós ou para o mundo, explica porque a figura 

termina frequentemente por reinserir-se em um contexto, aliás em seu verdadeiro contexto 

social – e não ocasional” (ARGAN, 2004: 152).  

Na situação histórica do barroco, quem exerce qualquer forma que possa ser definida 
sociologicamente como de comando, é forçado a ter a incorporação ativa daqueles 

que devem obedecer ou ser orientados. Mais do que em qualquer momento histórico 

anterior, na crise do século XVII, em qualquer suposição de uma relação de autoridade 

- desde a do autor teatral até a do príncipe - sua ação modeladora exige um certo grau 

de aceitação e incorporação do público. Agora, é uma questão de direcionar, promover 

a adesão por meios que a façam partir do nível do próprio indivíduo19. (MARAVALL, 

1990: 167) 

 

No contexto do barroco espanhol, Francisco de Zurbarán seguiu a tendência de seus 

conterrâneos de atender a uma clientela majoritariamente clerical, destacando-se por seus 

inúmeros retratos de monges, encomendados por diversas ordens e monastérios. “Zurbarán 

pintou a maioria de suas obras para conventos e igrejas, para decorar altares, claustros, 

sacristias. Fez poucos quadros de tema profano, os retratos de seculares também são muito 

escassos em seu trabalho”20 (PANTORBA, 1946: 18). Um dos principais motivos que levaram 

o artista a agradar esse mecenato específico foi sua fidelidade ao retratar os hábitos, insígnias e 

joias, códigos de identidade de cada instituição de padres. “Existem ideias muito marcantes e 

profundas em Zurbarán, especificamente em suas obras religiosas, nas quais podemos assinalar 

que era um grande conhecedor da liturgia, demais sacramentos e sacramentais, não se 

permitindo licenças litúrgicas como fizeram outros pintores ao longo da história”21 (CRUZ, 

2014: 169). Os tipos de tecidos, materiais, pedras e metais preciosos, além de serem 

relacionados com especificidades para cada monastério, eram retratados com maestria, 

seguindo o caimento das tramas e o brilho ou opacidade de cada material – habilidade que o 

                                                             
19 En la situación histórica del Barroco cualquiera que ejerza alguna de las que sociológicamente quepa definir 
como formas de mando, se ve obligado a contar con la incorporación activa de aquellos a quienes corresponde 

obedecer o ser dirigidos. Más que en ningún otro momento histórico precedente, en la crisis del siglo XVII, en 

cualquier supuesto de una relación de autoridad - desde la del autor teatral a la del príncipe -, la acción 

configuradora de la misma requiere un grado de aceptación e incorporación del público. Ahora se trata de dirigir, 

promoviendo la adhesión por vías que hagan arrancar a ésta del nível del indivíduo mismo. (MARAVALL, 1990: 

167). 
20 Zurbarán pintó la mayor parte de sus obras para conventos e iglesias, para decorar altares, claustros, 

sacristías. Cuadros de asunto profano hizo muy pocos; los retratos de seglares también son muy escasos en su 

labor (PANTORBA, 1946: 18). 
 
21 Existen unas ideas muy llamativas y profundas en Zurbarán, concretamente en sus obras de religiosos, en los 

cuales podemos advertir que era un gran conocedor de la liturgia, demás sacramentos y sacramentales, no 

permitiéndose licencias litúrgicas como a lo largo de la historia han realizado muchos pintores (CRUZ, 2014: 

169). 
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artista adquiriu por observar esses produtos desde criança, já que seu pai os comercializava22. 

“A importância que Zurbarán dá aos tecidos é reconhecida por todos os tratadistas: ‘a 

incomparável sugestão tátil de suas telas’”23 (RAQUEJO, 2015: 406).  

Essa habilidade em retratar trajes também foi decisiva para a criação de sua série de 

santas virgens e mártires, objeto desta pesquisa. Para conventos e oratórios de clientes 

femininas em particular, Zurbarán desenvolveu pinturas de mulheres santas, que teriam vivido 

durante o Império Romano ou na Idade Média, retratando-as com belas vestimentas e joias dos 

séculos XVI e XVII, como personajes a lo divino ou retratos a lo divino – estilo popular entre 

os pintores barrocos espanhóis, que, com as limitações impostas por não haver muitos clientes 

seculares, exercitavam a arte do retrato ao representar figuras sacras com vestimentas e cenários 

próprios de pessoas comuns ou nobres do período24. “O profundo amor pelo concreto leva os 

artistas a escolher imagens tiradas diretamente da realidade, como personagens evangélicos ou 

santos de aspecto cotidiano e, assim, imediatamente mais próximos ao espectador” 

(SÁNCHEZ, 1998: 22). Esse estilo, principalmente no caso de santas muito ornamentadas e na 

última moda, não era uma unanimidade para o público, sendo visto também com certas 

ressalvas pelas alas mais conservadoras da Igreja. Em 1635, o autor religioso Bernardino de 

Villegas expressou sua indignação, referindo-se especificamente à série de quadros de 

Zurbarán: “E algumas virgens sagradas vestidas tão profanamente, e com tantos dixes e galas 

que não trazem mais as senhoras mais bizarras do mundo?” 25 (PRIETO, 2014: 60). Por conta 

dessas controvérsias, em 1642 o Papa Urbano limitou essas representações através da bula 

Sacrosancta Tridentina Synodus. “Nela, ordenou que as personagens sagradas fossem 

representadas com vestidos aprovados por uma tradição antiga, e não com roupas incomuns que 

poderiam chamar a atenção e causar escândalo” 26 (LORENZO, 2013: 41).  Ao obedecer a essa 

determinação, Francisco de Zurbarán não deixou de retratar suas santas com roupas 

contemporâneas, mas passou também a incluir elementos do século anterior e criações próprias, 

como amarrações de mantos que nunca chegaram a ser utilizados pelas mulheres espanholas na 

prática, mas vieram de sua imaginação, como uma licença poética em suas obras.  

                                                             
22 PRIETO, 2013: 25 
23 La importancia que Zurbarán da a los tejidos, es reconocida por todos los tratadistas: “la incomparable 

sugestión táctil de sus telas” (RAQUEJO, 2015: 406). 
24 SÁNCHEZ, 1998: 22 
25 “¿Qué cosa más indecente, que una Imagen de nuestra Señora con saya entera, ropa, copete, valona, arandela, 

gargantilla, y cosas semejantes? ¿y unas santas vírgenes vestidas tan profanamente, y con tantos dixes y galas 

que no traen más las damas más bizarras del mundo?” (PRIETO, 2014: 60). 
26 En ella ordenaba que los personajes sagrados fueran representados con vestidos aprobados por una tradición 

antigua y no con indumentarias insólitas que pudieran llamar la atención y causar escândalo (LORENZO, 2013: 

41).   
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Para a elaboração dessas obras, o artista baseou-se em seus conhecimentos sobre a 

hagiografia das santas, teatro religioso – que também influenciou na escolha dos tecidos 

retratados, já que o tafetá era muito utilizado nos figurinos de espetáculos -, tecidos diversos, 

modelagens e joias dos séculos XVI e XVII. Já o posicionamento de diversas figuras foi 

inspirado em gravuras de Albrecht Dürer e de seu discípulo Hans Springinklee.  A 

documentação das vestimentas dos dois séculos, presentes nas telas de santas, tal como o papel 

de Zurbarán como criador de moda, são os principais aspectos a serem analisados nesta 

dissertação.  

Inicialmente, o objetivo da pesquisa seria retratar Zurbarán como alguém que 

reproduziu com detalhes a indumentária feminina do período em que vivia, como se sua série 

de santas fosse, de maneira objetiva, um documento histórico da moda do século XVII. A 

relação entre as roupas das personagens pintadas e o apreço do artista pelo figurino teatral 

aponta esse caminho, reproduzido em diversos textos que abordaram o tema, já que as atrizes 

do teatro de santos costumavam adotar as modas mais recentes nos palcos, mesmo enquanto 

representavam figuras de época27. A presença de tecidos com cores chamativas, por sua vez, 

também levantou a hipótese, defendida por María José Sáez Piñuela, de que o pintor teria se 

baseado em trajes contemporâneos, porém utilizados em ambientes íntimos. “Essas diferentes 

peças de roupa, continua Sáez Piñuela, são as que as damas usavam em aposentos privados”28 

(LORENZO, 2013: 42). No entanto, estudos recentes de Amalia Descalzo Lorenzo, doutora em 

História da Arte e professora de História da Indumentária, Cultura e Moda em instituições como 

Escuela de Arte y Antigüedades e ISEM Fashion Business School da Universidad de Navarra, 

realizados na última década, ampliam os direcionamentos: mesmo com modelagens 

contemporâneas, os figurinos teatrais apresentavam elementos de épocas anteriores para 

caracterizar as personagens – o que também pode ser observado nas obras de santas de 

Zurbarán. Da mesma forma, como se trata de um pintor que tinha como principal cliente a 

Igreja, e notável prestígio entre ordens de padres, não há como presumir que ele desrespeitasse 

a determinação papal de não reproduzir literalmente as últimas modas em retratos de figuras 

sagradas29.  Como define a pesquisadora de arte e indumentária, as santas do pintor estão 

vestidas a lo antiguo o moderno30, pois apresentam peças de roupas de diferentes períodos.  

 

                                                             
27 LORENZO, 2013: 42 
28 Esas diferentes prendas, continua Sáez Piñuela, son las que llevaban las damas de la corte en sus aposentos 

privados (LORENZO, 2013: 42). 
29 LORENZO, 2013: 43 
30 LORENZO, 2013: 43 
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As santas zurbaranescas nos mostram essas peças de linhas amplas de tendência 

barroca, mas com alguns adornos, tecidos e joias do século anterior. Este 

anacronismo, que resulta da criatividade de Zurbarán, é a característica em comum 

que nos mostram suas santas, e que sem dúvida respondia à chamada da Igreja de 

representar os santos com roupas aprovadas por uma tradição antiga31 (LORENZO, 

2013: 43). 

 

Com essas diferentes perspectivas, a presente dissertação tem o objetivo de analisar o 

papel do artista na documentação das indumentárias dos séculos XVI e XVII, além de seu 

aspecto de criador de moda. Para cumprir as determinações eclesiásticas e ao mesmo tempo dar 

uma aparência factível às santas em suas composições, Zurbarán elaborou novos trajes e 

diferentes formas de utilizar peças tradicionais, como o manto. Como apontou Elio Berhanyer 

(1929-2019), um dos mais importantes estilistas espanhóis do século passado, o pintor foi o 

primeiro estilista do país, “senão o maior estilista da história da Espanha3233. 

Em vista desse respeito a determinações da Igreja e prestígio como um pintor da 

Contrarreforma,  Francisco de Zurbarán é contextualizado, no primeiro capítulo da dissertação, 

no âmbito do barroco espanhol: o artista é apresentado como um fruto de seu tempo e como 

alguém que seguia as tendências artísticas de seu país, sendo uma das principais o tenebrismo, 

“uma característica da pintura barroca que utiliza contrastes nítidos de luz e sombra para 

destacar ou potencializar alguns elementos, de modo que as partes iluminadas se destacam das 

escuras”34 (TORRES, AVILLÉS, 2011: 197). A técnica deriva das obras contrastantes e 

dramáticas do italiano Caravaggio (1571-1610), que inspiraram grande parte dos pintores 

espanhóis, particularmente na arte religiosa, nas décadas após a morte do artista. Zurbarán, 

como seus conterrâneos, adotava o estilo, o que poderemos observar em suas obras com poucos 

elementos de cenário, luz de atelier e destaque às formas das personagens. “Consiste em uma 

única fonte luminosa colocada lateralmente para intensificar ainda mais os contrastes, que vêm 

de longe ou de cima” 35 (TORRES; AVILÉS, 2011: 198).  Outra técnica apreciada por Zurbarán 

foi a de retratos a lo divino, em que figuras santificadas aparecem com trajes e objetos do 

cotidiano de pessoas comuns – o estilo era popular na arte espanhola da Contrarreforma por 

                                                             
31 Las Santas zurbaranescas nos muestran esas prendas con líneas ampulosas de tendencia barroca pero con 

algunos adornos, tejidos y joyas del pasado siglo. Este anacronismo que resulta de la inventiva de Zurbarán, es 

el rasgo común de la indumentaria que nos muestran sus santas y que sin duda respondía a la llamada de la 

Iglesia de representar a los santos con vestidos aprobados por una tradición antigua (LORENZO, 2013: 43). 
32 “sino el diseñador de moda más grande de la historia de España”  
33 https://www.abc.es/cultura/arte/20130505/sevi-elio-exposicion-moda-201305042245.html 
34 una característica de la pintura barroca que usa contrastes acusados de luz y sombra para destacar o potenciar 

algunos elementos, de manera que las partes iluminadas se destaquen de las oscuras (TORRES, AVILLÉS, 2011: 

197). 
35 Consistente en una sola fuente luminosa colocada lateralmente para intensificar más los contrastes, que llega 

desde lejos o desde arriba (TORRES; AVILÉS, 2011: 198).   

https://www.abc.es/cultura/arte/20130505/sevi-elio-exposicion-moda-201305042245.html
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permitir certa liberdade criativa, num momento em que o principal mecenas era a Igreja 

Católica e havia poucas oportunidades de elaborar retratos a clientes seculares36. O pintor 

também é analisado em seus aspectos diferenciais, como a maestria em reproduzir hábitos de 

monges e trajes femininos, com extremo detalhismo nos tecidos e adornos – o que destaca sua 

série de obras das santas virgens e mártires.  

Já o segundo capítulo apresenta a série de pinturas de santas de Zurbarán, e sua 

importância tanto para uma arte persuasiva católica quanto para documentar aspectos da moda 

espanhola dos séculos XVI e XVII. As obras abordam o martírio, tema muito valorizado pela 

Igreja, que na arte ressaltava os heróis dispostos a renunciar à existência carnal em nome do 

cristianismo. “Para o cristão [católico], eles [os mártires] eram um espelho de admiração e 

imitação ante a adversidade. Se argumentava que era mais difícil vencer o pecado 

incessantemente, que ser titã em momentos concretos”37(VELASCO, 2012:150). Como as 

pinturas tinham como destinos principalmente os conventos e oratórios de mulheres, além de 

mártires, eram retratadas santas que correspondiam a ideais de comportamento e feminilidade 

defendidos por uma sociedade espanhola religiosa e conservadora: quando não eram virgens, 

que reservaram sua pureza a Deus, as santas poderiam ser esposas fiéis ou viúvas que 

abandonaram a vida social após a morte do marido. O vestuário, que demonstra a “riqueza 

moral” das personagens e pode remeter a atributos de santidade ou elementos diferenciadores 

na iconografia de cada santa, é apresentado com definições dos trajes utilizados pelas mulheres 

nos séculos XVI e XVII, além de modelagens tipicamente espanholas adotadas nos períodos, 

como as armações de saias verdugado e guardainfante.     

O terceiro capítulo, por sua vez, traz um maior detalhamento sobre o processo criativo 

de Zurbarán para a elaboração de sua série de santas, através da análise de três obras específicas: 

Santa Isabel de Portugal (1635), uma santa vinda da realeza, e vestida com uma profusão de 

tafetás, que caracteriza a inspiração de figurinos teatrais nas obras de pintor; Santa Casilda 

(1630-35), que tem origem muçulmana convertida e exibe tecidos comumente confeccionados 

por mouriscos; e Santa Margarita (1631-34), a santa pastora, que revela elementos típicos do 

vestuário popular. Por meio desses exemplos, observaremos como o pintor tomava como 

modelo gravuras alemãs para definir o posicionamento das personagens nas telas, e como foi 

influenciado pelos estilos de teatro religioso na Espanha do século XVII, tais como comedias 

de santos, autos sacramentais e encenações nas festas de Corpus Christi, para definir o vestuário 

                                                             
36 SÁNCHEZ, 1998: 21 
37 Para el cristiano, eran un espejo de admiración e imitación ante la adversidad. Se argumentaba que era más 

difícil vencer al pecado incesantemente, que ser titán en momentos concretos (VELASCO, 2012:150). 
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de acordo com cada hagiografia e os tecidos retratados. O aspecto de Zurbarán como “criador 

de moda” também é demonstrado, pela maneira com que uniu referências de trajes de dois 

séculos e adotou estilos próprios para posicionar e combinar essas peças de indumentária.  

Sustentadas pela análise dos exemplos no terceiro capítulo, as considerações finais 

apontam para a diversidade de leituras e interpretações que podem ser realizadas tendo como 

base a série de santas de Zurbarán. As obras documentam a história da indumentária, porém 

apresentam, em uma mesma composição, peças de roupas dos séculos XVI e XVII. São pinturas 

a óleo sobre tela, mas abarcam influências de diversas plataformas artísticas, como teatro e 

gravura. E o contexto que amarra todos esses elementos é o barroco espanhol, estética da 

Contrarreforma em um país profundamente ligado à Igreja Católica, tanto na arte quanto nos 

costumes e esferas de poder. Se não fosse por críticas de religiosos a trajes mundanos e uma 

determinação papal38, que proibiu retratos de santas com figurinos contemporâneos, o pintor 

não precisaria de sua inventividade para reunir vestuário de diferentes épocas na mesma obra.  

Já o sentimento religioso que o permeava também não pode ser dissociado de seu 

trabalho: o teatro hagiográfico do século XVII é uma influência porque seus eventos eram parte 

importante das festividades católicas espanholas, e Zurbarán, como muitos de seus 

conterrâneos, era um espectador. As suas santas eram modelos para as mulheres39, num período 

em que se pregava a importância de uma moral rígida antes e depois do sacramento do 

casamento, e em que mártires40 demonstravam o triunfo da alma nobre sobre os sofrimentos 

terrenos. O luxo de suas roupas e a beleza e serenidade de seus semblantes ressaltam esse 

triunfo, já que, na arte persuasiva da Contrarreforma, beleza física significava beleza de alma41. 

“Zurbarán as pinta às portas do céu, para conseguir, com sua imagem elegante, persuadir ao 

receptor da imagem sagrada, em um intento de modificar sua vontade e conduta a favor da 

santidade”42 (PRIETO, 2014: 68). Acima de tudo um homem de seu tempo, Zurbarán 

transformou exigências e limitações da Igreja Católica em novas maneiras de exercitar sua 

criatividade, criando modelos inéditos, embora baseados em referências passadas e 

contemporâneas. 

                                                             
38 LORENZO, 2013: 41 
39 PRIETO, 2013: 23 
40 VELASCO, 2012:150 
41 ARGAN, 2004: 99 
42 pintándolas Zurbarán a las puertas del cielo para conseguir con su imagen elegante persuadir al receptor de 

la imagen sagrada en un intento de modificar su voluntad y conducta en favor de la santidad (PRIETO, 2014: 68).  
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Capítulo 1. Zurbarán e o Barroco espanhol do século XVII 

 

Em 1987, Francisco de Zurbarán teve sua primeira mostra individual nos Estados 

Unidos, realizada no Metropolitan Museum of Art, com curadoria de Jeannine Baticle. Jonathan 

Brown, professor de arte espanhola e diretor do Institute of Fine Arts de Nova York, foi 

convidado a escrever um dos ensaios do catálogo da exposição, que um ano mais tarde migrou 

para Paris. Como grande fã de Diego Velázquez1, que inspirou várias de suas publicações, ele 

não disfarçou a preferência: “Pode-se dizer que alguns artistas redefinem seu meio e outros o 

refletem. Na Espanha do século XVII, Diego de Velázquez transmutou a vida estratificada da 

corte de Madri em imagens de originalidade audaciosa. Francisco de Zurbarán, trabalhando em 

Sevilha, pintou quadros que sintetizam as crenças e aspirações religiosas de sua clientela 

eclesiástica conservadora” 23 (BROWN, 1987: 1). Essa comparação pode não ter sido das mais 

lisonjeiras, mas Zurbarán realmente era um homem de seu tempo, e refletia mais as condições 

de trabalho dos pintores da época do que Velázquez, uma exceção. O que não significa, porém, 

que faltava originalidade em seu trabalho.  

Na Espanha da Contrarreforma, em que o principal mecenas era a Igreja Católica e 90%4 

das pinturas era de temática religiosa, a maioria dos artistas não podia adotar certas ousadias 

artísticas que vinham da Itália, como os retratos populares e dramáticos à moda de Caravaggio56 

e cenas mitológicas que relembravam tempos pagãos. Como aponta Pérez Sánchez, não havia 

espaço nem mesmo para a pintura “de gênero”, com cenas cotidianas de pessoas comuns7. 

Como a Espanha não possui uma clientela burguesa, que aprova e se compraz com a 

realidade representada, como acontece na Holanda, obras deste gênero não são 

encomendadas. Uma imagem extremamente vívida da vida cotidiana e da realidade 

da rua se encontra somente em Sevilha, primeiramente com o jovem Velázquez, e, 

depois, e sobretudo, com Murillo, através da presença de mercadores flamengos, 

genoveses, e, a partir de 1648, também holandeses (SÁNCHEZ, 1998: 22) 

 

No caso de Zurbarán, a originalidade não era um instrumento de desafio à ordem 

estabelecida, e sim de adaptação. Como outros pintores religiosos espanhóis, ele não deixou de 

                                                             
1 Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660), pintor barroco espanhol que se destacou pelo realismo e era 

o principal artista da corte do rei Felipe IV da Espanha 
2 Traduções são da autora 
3 “It can be said that some artists redefine their milieu and others reflect it. In seventeenth-century Spain, Diego 

de Velázquez transmuted the stratified life of the Madrid court into images of audacious originality. Francisco de 

Zurbarán, working in Seville, painted pictures that epitomize the religious beliefs and aspirations of his 

conservative ecclesiastical clientele” (BROWN, 1987: 1) 
4 SÁNCHEZ, 1998: 21 
5 Michelangelo Merisi, conhecido como Caravaggio (1571-1610), pintor italiano que influenciou a estética barroca 

com seu realismo, sua temática popular e contrastes de luz e sombras.  
6 SANCHEZ, 1987: 39 
7 SÁNCHEZ, 1998: 21 
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ser influenciado pelas novas tendências pictóricas europeias, como o alto contraste 

caravaggesco e as cenas banais elevadas ao status de tema artístico. O vetor, porém, foi a arte 

sacra, na maioria das vezes.  

Aparecem, então, as pinturas dos chamados ‘personajes a lo divino’ dos quais 

Francisco de Zurbarán é o verdadeiro mestre. Trata-se de representar personagens 

vestidos com roupas da época, de forma não muito dramática, e cuja santidade vem 

indicada exclusivamente pela representação dos atributos, pintados da maneira mais 

simples possível, de forma que a linguagem utilizada não seja diretamente simbólica. 

(CREMADES, 1998: 39) 

 

De acordo com Pérez Sánchez, essa mistura de influências ainda seria uma manifestação 

evidente do chamado “realismo espanhol”, mais famoso pelas cenas populares de Velázquez. 

“O profundo amor pelo concreto leva os artistas a escolher imagens tiradas diretamente da 

realidade, como personagens evangélicos ou santos de aspecto cotidiano e, assim, 

imediatamente mais próximos ao espectador” (SÁNCHEZ, 1998: 22). 

Na série de santas mártires, objeto desta dissertação, Zurbarán cria personajes a lo 

divino e ainda determina imagens iconográficas, já que algumas das virgens retratadas, como 

Santa Casilda, Santa Eulalia e Santa Marina8, eram conhecidas somente em determinadas 

cidades da Espanha e não tinham representações definitivas a serem copiadas. “De fato, seu 

modo de pintar as santas virgens e mártires é essencialmente ‘retratista’. Embora pareça 

paradoxal, uma boa prova disso é a multiplicação de suas imagens por sua oficina e seus 

seguidores” 9 (VINCENT-CASSY, 2016: 242). Para atender aos anseios de uma Igreja que 

permite o culto às imagens, era desejável que um artista definisse como seria a aparência de um 

santo ou santa, a partir de sua hagiografia, e utilizando os atributos do martírio na 

representação10.  

 

No século XVII, porém, além de reformar a iconografia tradicional abrindo caminho 

à imaginação, a Igreja, empenhada numa ação mais de propaganda que de luta, tende 
a fixar a iconografia dos novos santos a fim de que sirva de exemplo e estímulo: contra 

a heresia, que nega o culto dos santos, quer mostrar que a via da glória celestial está 

aberta a todos os fiéis, até os mais humildes. Mais que os heróis, os confessores, os 

mestres, os mártires da fé, os santos agora são preceptores e advogados – em todo 

caso, figuras intermediárias, que mantêm o contato entre a vida terrena e o caminho 

do céu. (ARGAN, 2004: 103) 

 

                                                             
8 VINCENT-CASSY, 2016: 239 
9 “De hecho, su modo de pintar a las santas vírgenes y mártires es essencialmente “retratístico”. Aunque parezca 

paradójico, buena prueba de ello es la multiplicación de sus imágenes por su taller y sus seguidores” (VINCENT-

CASSY, 2016: 242). 
10 VINCENT-CASSY, 2016: 242 
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Esse convite à devoção, intermediado pelas obras de arte, também era um exercício 

técnico. Além da qualidade artística, a obra deveria ser eficiente ao comunicar a mensagem 

proposta, como ressalta Giulio Carlo Argan. “Os artistas são orgulhosos da própria técnica de 

comunicação e frequentemente se servem de técnicas diferentes para atingir os fins diversos a 

que se propõem. Os princípios de autoridade, os valores que comumente sua obra afirma e 

exalta são apenas os conteúdos, às vezes casuais, da comunicação” (ARGAN, 2004: 71).  

Nesse sentido, Zurbarán reúne em sua obra vários dos componentes desejados para uma 

arte católica persuasiva. Tomando como exemplo a série de santas mártires, há figuras de 

períodos passados (no caso, Império Romano e Idade Média) com apelo à experiência 

presente11, técnicas de retrato para criar representações iconográficas, associação entre beleza 

e virtude12, atributos de martírio e elementos cotidianos. Como nos aponta Benito Navarrete 

Prieto, essas pinturas refletem o tema barroco por excelência: “a visualização da santidade, a 

fixação de um estereótipo exemplar e modelo que convida à devoção mediante o uso dos 

mecanismos persuasivos necessários para incitar à oração, além da contemplação” 13 (PRIETO, 

2013:15). Com os elementos de sua arte e o pouco que se sabe sobre sua trajetória pessoal, o 

pintor realmente sintetiza a Espanha do século XVII.  

 

1.1. Zurbarán: Primeiros anos 

 
Zurbarán vê a primeira luz em um ano cercado pelas datas em que outros grandes 

artistas também vêm ao mundo. Nasceu um ano antes de Velázquez e sete depois de 

Ribera. Além de nossas fronteiras, Michelângelo Caravaggio começa a criar seu 

trabalho naturalista. Van Dyck, que teve tanta influência na arte espanhola, nasceu no 

mesmo ano que Velázquez. E não chega muito mais tarde ao mundo, na cidade 

holandesa de Leyden, Rembrandt Van Rijn14 (MARTIN, 1963: 17). 

 

 

Francisco de Zurbarán foi batizado no dia 7 de novembro de 1598, na Igreja de Nuestra 

Señora de la Granada, em Fuente de Cantos – estima-se que ele tenha vindo ao mundo na 

véspera, pois era costume na Espanha batizar as crianças no dia seguinte ao do nascimento15.  

                                                             
11 ARGAN, 2004: 70 
12 ARGAN, 2004: 95 
13 “la visualización de la santidade, la fijación de um estereotipo ejemplar y ejemplarizante que invitara a 

devoción mediante el uso de los mecanismos persuasivos necesarios para incitar a la oración, además de la 

contemplación” (PRIETO, 2013:15). 
14 Zurbarán ve la primera luz en un año que está rodeado por las fechas en que otros grandes artistas también 

vienen al mundo. Nace un año antes que Velázquez y siete después de Ribera. Más allá de nuestras fronteras, ya 

comienza Miguel Angel Caravaggio a crear su obra naturalista. Van Dyck, que tanta influencia había de ejercer 

sobre el arte español, nace el mismo año de Velázquez. Y no muchos después viene ao mundo, en la ciudad 

holandesa de Leyden, Rembrandt Van Rijn” (MARTIN, 1963: 17). 
15 BATICLE, 1987: 53 
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Os primeiros anos do pintor eram considerados um mistério, mas o seu quarto centenário 

reacendeu o interesse dos pesquisadores, e no começo do século XXI foram encontrados novos 

documentos nos arquivos de Extremadura, além de obras inéditas.  Através deles, sua suposta 

origem humilde, descrita por biógrafos de décadas passadas, foi desmentida16. O pai, Luis de 

Zurbarán, era “possivelmente o comerciante mais rico da vila, proprietário de casas importantes 

na Plaza Mayor, e também possuía escravos, o que indicava uma confortável posição social” 

(DELENDA, 2014: 18). Uma hipótese apontada com frequência, e que seria responsável pela 

grande habilidade de Francisco em retratar a indumentária, era a de que a família 

comercializava tecidos17 - o que não deve ser descartado, já que em uma cidade tão pequena 

quanto Fuente de Cantos (cerca de 500 ou 600 habitantes, na época de Zurbarán18) o maior 

comércio provavelmente ofereceria certa variedade de produtos. Já a mãe, Isabel Márquez, 

tinha Guerra como sobrenome de batismo, e ainda não se sabe a origem do segundo sobrenome.  

Zurbarán manifestou aptidão artística na adolescência, e seu pai contratou um 

intermediário, D. Pedro Delgueta Rebolledo, para encontrar um pintor que o acolhesse como 

aprendiz19. Em 1614, aos 16 anos, o garoto se mudou para Sevilha e iniciou o aprendizado com 

Pedro Díaz de Villanueva, pintor de imagens religiosas. Se a estética católica se fazia presente 

até em vilarejos como Fuente de Cantos e a vizinha Llerena, era impossível ignorá-la na grande 

cidade da Andaluzia.  “As igrejas e mansões eram repletas de obras de arte, e os ateliers estavam 

em plena atividade. Quase todos os mosteiros estavam em processo de renovação” 20 

(SÁNCHEZ, 1987: 37). 

Pouco se sabe sobre Villanueva, apenas que ele pode ter sido irmão do famoso escultor 

de retábulos Jeronimo Velázquez21. O contrato de aprendiz, com duração de 3 anos, é o único 

documento conhecido. “É aqui especificado que o professor se compromete a ensinar-lhe todos 

os segredos de sua arte, bem como mantê-lo (comida e cama), em troca de dezesseis ducados, 

que serão pagos em duas parcelas. Um detalhe curioso é a cláusula que indica que o garoto pode 

trabalhar aos domingos, sendo para ele o que ganha” 22(MARTIN, 1963: 19). Embora ainda 

                                                             
16 DELENDA, 2014: 18 
17 VENEGAS; FERNANDEZ, 2013: 1 
18 BATICLE, 1987: 53 
19 MARTIN, 1963: 19 
20 “The churches and the great houses were filled with works of art. And the workshops of the city bustled with 

activity. Nearly all the monasteries were in the process of renovation” (SÁNCHEZ, 1987: 37). 
21 BATICLE, 1987: 53 
22 “Se especifica aquí que el maestro se compromete a enseñarle todos los secretos de su arte, así como a 

mantenerlo (comida y cama), a cambio de dieciseis ducados, los que serán pagados en dos plazos. Un detalle 

curioso es la cláusula que indica que el mozo puede trabajar los domingos, siendo para él lo que gane” (MARTIN, 

1963: 19). 
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fosse comum iniciar a educação artística com a vivência em oficinas, já havia academias 

prestigiadas em Sevilha, que poderiam ser opções para o filho de um casal abastado, como era 

o caso de Zurbarán. 

O estranho é que, tendo em Sevilha, nos dias da chegada de Zurbarán, quatro escolas  

ou academias de pintura abertas - aquelas dirigidas, respectivamente, por dois 

Franciscos e dois Juanes; Francisco de Herrera, o Velho, Francisco Pacheco, Juan de 

las Roelas e Juan del Castillo, todos mestres de certa notoriedade -, o jovem de 

Extremadura foi a um pintor sem dúvida obscuro como era Diaz de Villanueva para 

receber o ensinamento que procurava23 (PANTORBA, 1946: 13). 

 

Do período de estudos, não sobrou nenhum trabalho documentado, embora, por um erro 

numa restauração antiga, a pintura La Inmaculada Niña tenha sido atribuída ao ano de 1616 – 

na verdade, é de 1656. Até 1988, essa era considerada a obra mais antiga do autor24.  

Com o fim do período de aprendizagem, em 1617, Zurbarán volta a Extremadura, sem 

se submeter ao exame que atestaria sua qualificação como pintor25. Como afirma Jonathan 

Brown, a partida de Sevilha, a cidade mais rica da Espanha no século XVII, parece difícil de 

entender. Enquanto havia muitas oportunidades, porém, também havia muita competição.  “O 

comércio de pintura, como o comércio com o Novo Mundo, era controlado de perto por guildas 

e redes familiares, o que deixava difícil para alguém de fora se estabelecer” 26 (BROWN, 1987: 

1). O artista optou, então, por uma vida pacata na região em que nasceu, e onde não havia muitos 

pintores para disputar os trabalhos. “Era, presumivelmente, uma vida decente, mas para um 

pintor de talento oferecia poucas perspectivas de glória no futuro” 27 (BROWN, 1987: 1). 

Pouco depois de retornar, aos 19 anos, o pintor se casou com María Páez, que era 9 anos 

mais velha e filha de María Jimenez e Bartolomé Paez, descrito em um documento de 1580 

como “contador”. O casal se estabeleceu em Llerena e o primeiro documento conhecido da 

união foi o registro de batizado da primeira filha, María, em 22 de fevereiro de 161828. No ano 

seguinte, tiveram um filho, Juan, e em 1623 outra filha, Isabel Paula – por complicações no 

parto da última, María Páez faleceu29.   

                                                             
23 “Lo estraño es que, habiendo en Sevilla, por los días de la llegada de Zurbarán, cuatro escuelas o academias 

de pintura abiertas - las que regían, respectivamente, dos Franciscos y dos Juanes; Francisco de Herrera, el 

Viejo, Francisco Pacheco, Juan de las Roelas y Juan del Castillo, todos maestros de cierta notoriedad -, acudiera 

el joven extremeño a tan oscuro pintor como sin duda era Díaz de Villanueva, para recibir la enseñanza que 

buscaba” (PANTORBA, 1946: 13). 
24 https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-inmaculada-nia/ 
25 DELENDA, 2014: 19 
26 “Commerce in painting, like commerce with the New World, was closely controlled by guilds and family 

networks, wich made it difficult for an outsider to gain a foothold” (BROWN, 1987: 1). 
27 “It was, presumably, a decent life, but for a painter of talent it offered few prospects of future glory” (BROWN, 

1987: 1). 
28 BATICLE, 1987: 54 
29 VENEGAZ; FERNANDEZ, 2013: 2 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-inmaculada-nia/
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Desse período, aparecem documentações de encomendas, mas nenhum trabalho de 

Zurbarán sobreviveu ao tempo. Há um recibo de 5 de novembro de 1619 por uma pintura 

executada no portão de Nuestra Señora de Villagarcia, em Llerena. Já em 28 de agosto de 1622 

ele assinou contrato para decorar o altar da Capela do Rosário, em Fuente de Cantos30.  

Entre as descobertas mais recentes sobre sua obra, está um talento desconhecido para a 

escultura. Em documento de 10 de agosto de 1624, o artista se comprometeu a esculpir um 

grande Cristo crucificado de madeira para o administrador da Nuestra Señora de la Merced de 

Azuaga. “Esse contrato, descoberto em 1997, mostrou outra faceta dos talentos artísticos de 

Zurbarán, já observados no século XVIII pelos historiadores Palomino e Ponz, que elogiaram 

‘o relevo admirável’ de suas pinturas. De sua oficina em Llerena, agora temos 

algumasinformações que nos permitem imaginar melhor sua importância” (DELENDA, 2014: 

20). 

Em 1625, Zurbarán casou-se com a também viúva Beatriz de Morales. Ela era mais 

velha que o pintor, como sua primeira esposa, e tinha se casado anteriormente em 1605. No 

entanto, vinha de uma família mais remediada que a de María Páez – logo após a união, os 

noivos se mudaram para uma das principais casas da Plaza Mayor de Llerena31. “Sua segunda 

esposa, Beatriz de Morales, pertencia a uma família local de proprietários de terras e 

comerciantes. Eles podem ter incentivado o artista a atingir objetivos mais altos, e lhe 

forneceram os fundos para estabelecer um atelier para encomendas em larga escala” 32 

(BROWN, 1987: 1). 

E foi pouco depois do casamento, em 17 de janeiro de 1626, que Zurbarán assinou seu 

primeiro grande contrato, com o monastério dominicano de San Pablo, em Sevilha. O pintor se 

comprometeu, no prazo de 8 meses, a produzir 21 quadros, sendo 14 deles sobre a vida de São 

Domingos, 4 sobre os Doutores da Igreja (santos Gregório, Ambrósio, Jerônimo e Agostinho) 

e retratos de São Bonaventura, São Tomás e São Domingos33. Como fiadores do contrato, 

estavam um vizinho de Llerena, Manuel Rodríguez, e o vigário do convento de San Pablo, 

Padre Fray Juan Bautista. “É significativo o fato de que um membro destacado da comunidade 

do monastério sevilhano atuou como fiador do então pouco conhecido artista. Isso é um 

                                                             
30 BATICLE, 1987: 54 
31 LARA, 2006: 361 
32 His second wife, Beatriz de Morales, belonged to a local family of landowners and merchants. They may have 

encouraged the artist to aim higher goals, and they provided him with the funds to establish a workshop for large-

scale commissions (BROWN, 1987: 1). 
33 MARTIN, 1963: 21 
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indicativo dos bons contatos que Zurbarán tinha dentro da Ordem dos Predicadores, para a qual, 

como se sabe, trabalhou em diversas ocasiões” 34 (LARA, 2006: 362).  

Para garantir o sucesso do trabalho e novos contratos, era preciso seguir as orientações 

paroquiais, como aponta o documento assinado pelo artista: “E se algumas delas [as obras] não 

satisfizerem o referido Padre Prior, podem ser devolvidas para mim e eu concordo em aceitar 

[o retorno de] uma, duas ou mais pinturas, que eu concordo em fazer novamente"35 (BROWN, 

1987: 2).  

A pintura de Zurbarán obedece exatamente a essas diretrizes conciliares, que ele não 

apenas precisava conhecer, mas que brilham ao longo de sua carreira, com mais 

intensidade nas primeiras décadas. Em suas pinturas, todas as condições estabelecidas 

pelo Concílio, em relação ao propósito de instruir os fiéis e facilitar a intercessão dos 

santos através da contemplação dos episódios de suas vidas, são cumpridas36 

(RIVERO, 2014: 45). 

 

De fato, a Igreja tinha esse poder, ainda mais se estivesse no papel de mecenas, porém 

também deveria observar se o pintor cumpriria as regras do Concílio de Trento para a arte da 

Contrarreforma, e os textos complementares de diretrizes para a arte religiosa publicados após 

o sínodo. Um dos mais significativos era o “decreto das imagens”, de 1563, que não indicava 

um repertório pictórico específico, mas ressaltava a importância do decoro, da arte como 

maneira de aproximar os fiéis e Deus, através da contemplação, e que fossem respeitadas as 

hierarquias e funções de cada imagem nas igrejas e recintos sagrados37.  

 

1.2. Tenebrismo 

 

Em 1627, Zurbarán realizou mais um trabalho em Sevilha para a ordem de San Pablo, 

Cristo na Cruz (fig. 1). Como aponta Jeannine Baticle, curadora da primeira mostra individual 

do artista em Nova York e Paris, a pintura evidencia o estilo que Zurbarán adotaria em boa 

parte de suas obras futuramente. “É o seu primeiro trabalho importante, assinado e datado, 

pintado completamente à maneira tenebrista. Foi muito admirado pelos contemporâneos de 

                                                             
34 Resulta significativo el hecho de que actuase como fiador del entonces poco conocido pintor un destacado 

miembro de la comunidad del convento sevillano; dato éste indicativo de los buenos contactos que tuvo Zurbarán 
dentro de la Orden de Predicadores, para la cual, como es sabido, trabajó en diversas ocasiones (LARA, 2006: 

362). 
35 And if some of them [the pictures] do not satisfy the said Father prior, they can be returned to me and I agree 

to accept [the return of] one, two, or more paintings, which I agree to do over again (BROWN, 1987: 2). 
36 La pintura de Zurbarán  obedece precisamente a esas directrices conciliares, que no  solamente debió 

conocer,  sino que traslucen a lo largo de su  carrera, de modo más intenso en las primeras décadas. Em sus 

pinturas se cumplen todas y cada unas de las condiciones que el concilio estabelece em cuanto a la finalidade 

de instruir a los fieles y facilitar la intercesión de los santos mediante la contemplación de los episódios de su 

vida (RIVERO, 2014: 45). 
37 CANO, 2014: 45 
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Zurbarán e, por causa disso, ele foi convidado dois anos depois pela Câmara Municipal de 

Sevilha a estabelecer residência naquela cidade” 38 (BATICLE, 1987: 55). 

O tenebrismo, estilo comum na pintura barroca do século XVII, usa contrastes de luz e 

sombra para destacar determinados elementos da pintura. Pela definição, pode parecer o mesmo 

que o chiaroscuro do Renascimento (do qual deriva), mas apresenta mais contraste e 

dramaticidade39. As composições dessa técnica geralmente têm poucos elementos, mas o 

diferencial é a maneira de utilizar a luminosidade. “Consiste em uma única fonte luminosa 

colocada lateralmente para intensificar ainda mais os contrastes, que vêm de longe ou de cima. 

É como se o atelier fosse no porão, a atmosfera fosse sombria e as figuras se destacassem no 

fundo escuro” 40 (TORRES; AVILÉS, 2011: 198).   

Como a técnica da qual derivou, o tenebrismo surgiu na Itália, mais precisamente com 

as obras contrastantes de Michelângelo Caravaggio. “Com esse artista, a realidade nasce de 

uma maneira brutal e gritante. O contraste da luz é a maneira de expressar esse realismo do 

modelo. A luz pousa nas formas, nas rugas, no ritmo da expressão” 41 (MARTIN, 1963: 30). 

Além de destacar determinados detalhes, a corrente estética propiciava uma diferente percepção 

das cores: “... a rica variedade de tons de partes sombrias, que os artistas recriavam antes, se 

simplifica em áreas de sombra e iluminadas, e, apenas neste último, encontraremos uma 

variedade de cores” 42 (TORRES; AVILÉS, 2011: 198). 

Quando o pintor estava em seus últimos anos de vida, em uma de suas temporadas em 

Nápoles (1606-7 / 1609-10), o vice-rei da Espanha, Conde de Benavente, adquiriu e levou ao 

país a Crucificação de Santo André e uma pintura que está perdida nos dias de hoje, identificada 

como “cabeça degolada” nos seus inventários. O estilo do pintor também ultrapassou fronteiras 

com as cópias de Louis Frinson e Battistello Caracciolo, que chegou a vender quadros em 

Sevilha43. Já o primeiro grande representante tenebrista espanhol – e provavelmente, para vários 

de seus conterrâneos artistas, o primeiro contato com esse conceito estético - foi Ribera.  

                                                             
38 It is his first important signed and dated work painted completely in the tenebrist manner. It was much admired 

by Zurbarán's contemporaries, and because of it he was invited two years later by the City Council of Seville to 

establish residency in that city (BATICLE, 1987: 55). 
39 TORRES; AVILÉS, 2011: 197 
40 Consistente en una sola fuente luminosa colocada lateralmente para intensificar más los contrastes, que llega 

desde lejos o desde arriba. Es como si el taller estuviese en un sótano, la atmósfera fuese sombría y las figuras se 

destacasen sobre um fondo oscuro (TORRES; AVILÉS, 2011: 198).   
41 Con este artista la realidad nace de forma brutal y descarnada. El contraste luminoso es el camino para 

expresar aquel realismo del modelo. La luz se posa en las formas, en las arrugas, en el rictus de la expresión 

(MARTIN, 1963: 30). 
42 “La rica gama de matices de las partes sombrías en la que se recreaban los artistas anteriores, se simplifica 

en zonas en sombra y zonas iluminadas, y solamente en estas últimas vamos a encontrar variedad colorista” 

(TORRES; AVILÉS, 2011: 198). 
43 SPINOSA, 1998: 60 
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Fig. 1. Cristo na Cruz, Francisco de Zurbarán, 1627. Óleo sobre tela, 290 cm x 168 cm, Art 

Institute of Chicago 

 

 

 

... as relações que se estabeleceram na área naturalista entre o ambiente espanhol, 

sevilhano em particular, foram determinadas sobretudo pelo envio da Itália de obras 

de Jusepe de Ribera; primeiramente de Roma, depois, sobretudo, de Nápoles, onde o 

pintor de origem valenciana, mas de formação italiana madurada no contato e nos 

caminhos dos recentes exemplos caravaggescos, estabeleceu-se definitivamente a 

partir de 1616 (SPINOSA, 1998: 61) 

 

Para ter acesso ao acervo pictórico caravaggesco e suas ricas referências, era necessário 

viajar para a Itália, e nem todos os pintores espanhóis tinham essa facilidade. Nesse sentido, as 

cópias e obras de artistas influenciados no país foram de grande valor, pois o tenebrismo só foi 

assimilado nos anos seguintes ao envio das obras de Ribera a Espanha44. “Analisando o grupo 

dos seguidores mais importantes de Caravaggio, é significativo que apenas muito poucos 

tenham na verdade conhecido o artista pessoalmente e que a fase decisiva do reconhecimento 

da sua obra tenha começado apenas algum tempo depois da sua morte, no decurso das décadas 

de 1620 e 1630” (SCHÜTZE, 2017: 308).  

 

                                                             
44 SPINOSA, 1998: 61 
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Fig. 2. Santo André, Jusepe de Ribera, 1615-20. Óleo sobre tela, 136 cm x 112 cm, Quadreria 

dei Girolamini 

 

 

Aos artistas que permaneciam na Península Ibérica, tendo a Igreja como principal 

mecenas, restava adaptar o estilo à arte religiosa: “estavam necessariamente limitados às lições 

mais superficiais do caravaggismo, sua fidelidade à natureza perceptível e seu uso dramático 

do tenebrismo, e à narrativa devota e literal, relacionada com uma ingenuidade muito no espírito 

dos contadores de histórias medievais”45(SÁNCHEZ, 1987: 39).  De acordo com Pérez 

Sánchez, essa ignorância “severa e simples, mas profundamente sincera”46 das sofisticações 

estrangeiras chegava a dar um “charme único” às pinturas espanholas.  

A arte espanhola que derivou do alto contraste caravaggesco realmente se tornou algo 

diferenciado, porém tampouco poderia ser um estilo único, já que o tenebrismo adquiriu 

características diferentes dependendo dos artistas. Um ponto comum a vários pintores na 

Espanha é o apreço pelo naturalismo, tendência estética baseada na observação da realidade. 

No caso, um naturalismo também baseado no estilo de Caravaggio, que trocava a observação 

direta da natureza por uma manipulação da mesma, através da luz artificial do atelier, mas 

reproduzia fielmente volumes e traços de personagens e objetos47.  

Por mostrar a luz como ela é vista, o tenebrismo é associado à lógica cartesiana por 

Ramon Torres Martín – ele definiu o estilo como um precursor do impressionismo, que no 

                                                             
45 were necessarily limited to the more superficial lessons of caravaggism, its fidelity to perceptible nature and its 

dramatic use of tenebrism, and to devout and literal narrative, related with an ingenuousness very much in the 

spirit of medieval storytellers (SÁNCHEZ, 1987: 39).   
46 SANCHEZ, 1987: 39 
47 ARGAN, 2004: 193 
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século XIX representaria os efeitos de cor gerados pelas diferentes luminosidades. “Descartes 

é o filósofo do tenebrismo, que ama a verdade, alcançando-a plenamente, sem reservas, e vemos 

como o impressionismo é colocado diante dele” 48 (MARTIN, 1963: 31). Essa busca pela 

verdade do filósofo francês também pode ser interpretada como uma necessidade de abandonar 

as idealizações e retratar objetos e personagens reais e imperfeitos. É o que se aplica aos quadros 

de Velázquez, mais influenciado por Caravaggio em questão de temáticas. “Isso significa não 

só uma mudança de estilo na pintura, como os que haviam precedido, mas também uma 

mudança de missão na arte. Agora se ocupará de salvar a realidade, que é corruptível, fugaz, 

que carrega em si a morte e o próprio desaparecimento” (ORTEGA Y GASSET, 2016: 146).  

Zurbarán, por sua vez, adotou o tenebrismo em cenários minimalistas e contrastes, mas 

não abandonou o idealismo católico e a serenidade das figuras. A sua obra remete ao heroísmo 

dos personagens religiosos, ao belo, ao ideal que deve ser buscado pelos cristãos – e 

demonstrado na arte barroca, uma arte que deve revelar o caminho das verdades divinas: “No 

barroco, pois, o amor divino significa a libertação triunfante de todas as travas terrestres, a 

liberdade que só é possível conseguir através deste amor” (HATZFELD, 1988: 151). Como 

define Ramon Torres Martín, o artista parte de uma “contemplação platônica da realidade”49. 

“Em Zurbarán, as sombras se agitam, tecendo um arabesco, muito mais perto da caligrafia dos 

primitivos de Siena, bem como do expressionismo moderno, do que se poderia imaginar. Às 

vezes, há uma sensação plana em suas pinturas, sem profundidade ou relevo50 (MARTÍN, 1963: 

31). O jogo de luz e sombras deu especial dramaticidade ao seu Cristo na Cruz de 1627, que 

uniu a influência caravaggesca a uma inspiração na obra Crucificado con Quatro Pregos, 

realizada por Francisco Pacheco em 161251.  

 

Nesta tela, Zurbarán pinta um esplêndido corpo desnudo, com uma anatomia perfeita, 

não muito sangrento e calmo após o alto sacrifício. A composição simples é sutilmente 

dramatizada pela violenta iluminação lateral, que sublinha os volumes esculturais do 

Crucificado. Sua cabeça de beleza serena se inclina sobre o ombro direito e o tecido 

de pureza se transforma em dobras quebradas de um branco deslumbrante, tingido de 
cinza, o que evita a simetria monótona dos cristos na cruz de Pacheco52 (DELENDA, 

2010: 628). 

                                                             
48 Descartes es el filósofo del tenebrismo, que ama la verdad, alcanzándola plenamente, sin reservas, y vemos 

como el impressionismo se situa frente a él (MARTIN, 1963: 31). 
49 MARTÍN, 1963: 31 
50 En Zurbarán las sombras corren jugueteando, tejiendo un arabesco, mucho más cercano de la caligrafia de los 

primitivos sienenses, así como del expresionismo moderno, de lo que pudiera imaginarse. A veces hay en sus 

cuadros un sentimiento plano, sin profundidade ni relieve (MARTÍN, 1963: 31). 
51 DELENDA, 2010: 628 
52 En este lienzo, Zurbarán pinta un espléndido cuerpo desnudo, de perfecta anatomía, poco sangriento y como 

sosegado después del sumo sacrificio. La sencilla composición se dramatiza sutilmente por la violenta iluminación 

lateral que subraya los volúmenes esculturales del Crucificado. Su cabeza de una serena belleza se inclina sobre 



34 
 

 

A obra de Francisco Pacheco inspirou diversos artistas não apenas pela qualidade, mas 

também por se enquadrar exatamente nos padrões do clero. Com a orientação de autoridades 

eclesiásticas, o pintor ficava a par de todas as regras para a arte religiosa, e além de informar 

colegas de academia as reuniu em um tratado completo, Arte de la Pintura, de 1638. Uma 

dessas regras seria retratar o martírio do Salvador com quatro pregos, prendendo as mãos e pés 

à cruz53.  

Esse defensor ativo dos direitos da profissão e trabalhador entusiasmado preocupa-se 

com a criação de um projeto educacional mais universal para o ensino de arte. Não é 

em vão que seu maior legado é ter sido mestre dos mestres Herrera O Velho, Diego 

Velázquez e Alonso Cano. Ciente disso, o manuscrito Arte de la Pintura lega à 

posteridade um compêndio de seu trabalho didático, sendo publicado postumamente 

com grande destaque entre os profissionais54 (BAEZA, 2016: 15). 
 

O Cristo crucificado sobre um fundo escuro, sem a companhia de Maria, Madalena e 

outras testemunhas, também era comum no barroco europeu por ser uma determinação da 

Igreja. “Os pintores não eram mais incentivados a retratar a Crucificação como uma cena 

movimentada, e às vezes quase como uma cena de multidão. Cristo na cruz deveria ser retratado 

sozinho, em um imenso, histórico e definitivo isolamento”55 (RUSSELL, 1987: 39). O 

minimalismo por imposição era a oportunidade perfeita para exercitar os jogos de luz da técnica 

tenebrista, e Zurbarán a aproveitou em várias obras posteriores com a mesma temática. “A 

maioria dos crucificados de Zurbarán é caracterizada pela luz retumbante que banha a figura de 

lado em um fundo escuro, quase preto. A cruz e a figura de Cristo ocupam quase toda a tela, 

embora algumas vezes haja a figura de um doador ou, como na versão do [Museu do] Prado, 

um pintor apareça”56 (RIVERO, 2014: 48).  

Outro aspecto comum a muitos Cristos crucificados barrocos é a serenidade, tão 

presente nos retratos de martírio de Zurbarán: “Delicado por natureza, ele não queria mexer 

                                                             
el hombro derecho y el paño de pureza se abulta en pliegues quebrados de un deslumbrante blanco matizado de 

grises lo que evita la monótona simetría de los Cristos en la Cruz de Pacheco (DELENDA, 2010: 628). 
53 BATICLE, 1988: 96 
54 Este activo defensor de los derechos de la profesión y entusiasta trabajador se preocupa por la creación de un 

proyecto educativo mas universal para la ensenanza de la plástica. No en vamo su mayor legado es haber sino 
maestro de los maestros Herrera El Viejo, Diego Velázquez y Alonso Cano. Coonsciente de ello, lega la posteridad 

el manuscrito Arte de La Pintura como compendio de su labor didáctica, publicándose póstumamente con gran 

predicamento entre la profesión (BAEZA, 2016: 15). 
55 No longer were painters encouraged to portray the Crucifixion as a crowd scene, and sometimes almost as a 

mob scene. Christ on the cross was to be portrayed alone, in an immense, historic and definitive isolation 

(RUSSELL, 1987: 39). 
56 La mayor parte de los Crucificados de Zurbarán se caracterizan por la luz rotunda que baña la figura desde el 

lateral sobre um fondo oscuro casi negro. La cruz y la figura de Cristo ocupan casi todo el lienzo, aunque en 

algunas  ocasiones aparece la figura de un donante o, como la versión del Prado, um pintor aparezca 

(RIVERO, 2014: 48). 
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com os horríveis fatos físicos da Crucificação - as multidões exultantes e suadas, soldados 

brutais e as abomináveis preliminares à lenta tortura final. Convinha perfeitamente a ele que 

Cristo emergisse de uma escuridão não povoada, sem uma marca em seu corpo e uma tanga de 

alta costura que parecia ter saído dos tecelões”57 (RUSSELL, 1987: 39). Além da quase 

ausência de sangue, o messias não transparece sofrimento no semblante, o que significa que o 

martírio foi superado por sua proximidade com Deus – uma inspiração para os fiéis ao 

contemplarem as obras devocionais. Mesmo Velázquez, mais conhecido por suas pinturas de 

corte, realizou obras com esse padrão, como seu Cristo de São Plácido (fig.3), de 1632. 

“Quando o rei – caso bem pouco frequente – lhe pede um Cristo crucificado, Velázquez procura 

humanizá-lo ao extremo e colocá-lo do modo mais cômodo possível em uma cruz, cobrindo a 

metade do rosto com os cabelos para evitar qualquer expressão de sofrimento” (ORTEGA Y 

GASSET, 2016: 150).  

 

 

 

Fig. 3. Cristo de São Plácido, Diego Velázquez, 1632. Óleo sobre tela, 248 cm x 169 cm, 

Museo del Prado 

 

 

                                                             
57 Zurbaran was just the man for that. Delicate by nature, he did not want to mess with the hideous physical facts 

of the Crucifixion - the gloating, sweaty crowds, the brutal soldiery and the abominable preliminaries to the slow 

final torture. It suited him perfectly that Christ should emerge from an unpeopled darkness, with not a mark on 

his body and a couture loincloth that looked as if it had come fresh from the weavers (RUSSELL, 1987: 39). 
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1.3.Vestir o sagrado 

 

Mais do que apenas um jogo para apreciação estética, o contraste é uma importante 

ferramenta de persuasão do Barroco. Na obra São Serapião (fig. 4) [que à época se chamava 

Beato Serapião, já que ele foi canonizado em 1728], por exemplo, a luz dá mais destaque à 

habilidade técnica do artista em reproduzir as mínimas dobras e nervuras da casula do que ao 

personagem em si. Já o cenário de seu martírio fica quase que totalmente obscurecido.  

O destaque à vestimenta eclesiástica é, na verdade, uma homenagem à ordem dos 

mercedários. Em 29 de agosto de 1628, Zurbarán aceitou sua segunda grande encomenda, uma 

série de 22 pinturas para o mosteiro de Merced Calzada, em Sevilha, sobre a vida de seu 

fundador São Pedro Nolasco. À parte, também lhe foi demandado o quadro de São Serapião, 

que não figurava no contrato58.  

 

 

Fig. 4. São Serapião, Francisco de Zurbarán, 1628. Óleo sobre tela, 120 cm x 103 cm, 

Wadsworth Atheneum 

 

 

 

                                                             
58 BATICLE, 1987: 55 
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O santo era um soldado inglês do século XII que lutava nas Cruzadas, até conhecer 

Pedro Nolasco e ingressar à recém-criada ordem da Merced. A sua missão, a partir desse 

momento, seria libertar cristãos reféns do lado muçulmano do conflito, mas ele acabou sendo 

assassinado59. Há diversas versões para sua morte, e Zurbarán retratou aquela em que Serapião 

é capturado por piratas ingleses, tem as mãos e os pés amarrados e sofre com desmembramento. 

No cativeiro, o fato de estar unido a irmãos de fé, mesmo que em pensamento, poderia dar uma 

noção de conforto e dignidade – que é traduzida, no quadro, pelo hábito completo. Como 

ressalta Jeannine Baticle, “na pintura de Zurbarán, o escapulário oculta o horror do martírio” 60 

(BATICLE, 1988: 124). O traje grandioso, imaculadamente branco e limpo, representa uma 

ordem pela qual valeria a pena viver e morrer. E contrasta com a face menos destacada do 

personagem, que, embora com a expressão serena, leva as marcas da tortura – “o rosto, os 

cabelos desgrenhados, a testa inchada, os olhos fechados e a boca entreaberta, são tratados com 

uma precisão cruel” 61 (BATICLE, 1988: 124). 

Os mercedários ainda contratariam o pintor diversas vezes, e documentos recentes 

apontam para um envolvimento familiar na instituição, o que era comum em um país 

profundamente religioso: dois anos depois desse trabalho, seu sobrinho, Sebástian, ingressou 

na ordem62.  Durante toda a década de 1630, os diferentes mosteiros e conventos de Sevilha 

seriam a principal fonte de renda do artista, que dominava facilmente os códigos visuais e de 

vestimenta de cada um.  

Neste ponto, temos que fazer um parêntese para entender melhor Zurbarán e até onde 

vai sua precisão. Existem muito poucos escritos sobre o hábito episcopal regular, é 

um assunto escasso e difícil de se encontrar. No século XVII os bispos de hábito coral 

não se vestem todos da mesma maneira - e ainda hoje existem alguns redutos do que 

vamos expressar; no momento em que um frade de uma certa ordem era ordenado 
bispo, não mantinha o hábito de sua ordem nem tomava o hábito de um bispo secular 

(exceto no capelo e no solidéu), mas cada ordem tinha um hábito específico reservado 

apenas aos irmãos que se tornavam bispos 63 (CRUZ, 2013: 174). 

 

Fora da Andaluzia, as pinturas desse gênero que mais se destacam são os monges 

jerônimos para a sacristia do mosteiro de Guadalupe, em Extremadura, e onze representações 

                                                             
59 BATICLE, 1988: 124 
60 dans le tableau de Zurbarán, le scapulaire de l'ordre dissimule l'horreur du martyre (BATICLE, 1988: 124). 
61 son visage, avec ses cheveux hirsutes, le front boursouflé, les yeux clos et la bouche entrouverte, est traité avec 

une cruelle vérité (BATICLE, 1988: 124). 
62 DELENDA, 2001: 2 
63 En este punto tenemos que realizar un paréntesis para entender mejor a Zurbarán y hasta dónde llega su 

precisión. Muy poco existe escrito de los hábitos episcopales regulares, pues es un tema escaso y extraño de 

encontrar. En el siglo XVII todos los obispos en hábito coral no visten igual -e incluso en la actualidad existen 

algunos reductos de lo que vamos a expresar-; en el momento en que un fraile de uma determinada orden era 

ordenado obispo ni mantenía el hábito de su orden ni tomaba el hábito de un obispo secular (salvo en la birreta 

y el solideo), sino que cada orden tenía un hábito específico reservado sólo para aquellos hermanos que llegaban 

a ser obispos (CRUZ, 2013: 174). 
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da ordem Cartuxa em Jerez de la Frontera. Como observou Jonathan Brown, com esses 

trabalhos ele entrou profundamente no espírito da vida religiosa64. “O gênio de Zurbarán na 

pintura para sua clientela monástica estava em sua capacidade de expressar sua história gloriosa 

e sua fé apaixonada em formas que são ao mesmo tempo vivas e inspiradoras” 65 (BROWN, 

1987: 12). 

Nos quadros de Zurbarán, quando não seguiam exatamente os padrões de suas 

respectivas ordens, as cores das vestimentas monásticas podiam guardar significados mais 

profundos, como no caso da Missa do Padre Cabañuelas (fig. 5), de Guadalupe. A ordem de 

São Jerônimo, da qual pertence o mosteiro, utiliza vestimenta branca e escapulário marrom, 

tendo representações artísticas geralmente com casula também marrom. Esse protocolo é 

presente no outro personagem da pintura, mas Cabañuelas utiliza casula rosa. 

No início do século XV, durante uma missa, o padre teria passado por um momento de 

dúvida sobre a presença do corpo de Cristo na Eucaristia. De acordo com o milagre relatado, 

ele recebeu um pedaço da cruz, uma hóstia e uma gota de sangue de Jesus para nunca mais 

vacilar em sua fé66. Ajoelhado em sinal de humildade, renova seu compromisso com Deus e 

com a autoridade católica de Roma, o que é ressaltado em seu traje atípico para a região do 

mosteiro – “o corte da casula vem a ser italiano, pois se abre em pico no pescoço e é volumosa, 

em comparação com a estreiteza da casula hispânica” 67 (CRUZ, 2013: 193).  

O rosa era utilizado por algumas paróquias italianas, em apenas duas ocasiões do ano: 

o terceiro domingo do Advento e o quarto domingo da Quaresma – momentos de entrega 

religiosa e reflexão que prenunciam festas religiosas. “Nessas circunstâncias, pensamos que 

Zurbarán resolveu com a casula ideal que denota alegria na penitência (não devemos esquecer 

que a cor rosa já representava alegria na antiguidade clássica através das guirlandas desta flor)” 

68 (CRUZ, 2013: 193). Já para a arte religiosa medieval, a cor denotava milagre: “Nas pinturas 

da Idade Média que retratam o lar ou o modo de vida dos santos, algumas vezes são 

representadas cidades inteiras, e, em meio a elas, em destaque, casinhas cor-de-rosa. Os 

observadores contemporâneos sabiam bem o que significava: era nas casas coloridas de rosa 

que os milagres aconteciam” (HELLER, 2014: 482). 

                                                             
64 BROWN, 1987: 12 
65 Zurbarán's genius in painting for his monastic clientele lay in his ability to express their glorious history and 

their passionate faith in forms that qere at once vivid and inspiring (BROWN, 1987: 12). 
66 CRUZ, 2013: 192 
67 el corte de la casulla viene a ser italiano, pues abre en pico en el cuello y es ampulosa, frente a la estrechez de 

la casulla hispânica (CRUZ, 2013: 193). 
68 Ante estas circunstancias pensamos que Zurbarán (seguramente aconsejado por un culto teólogo) resolvió con 

la casulla ideal que denota alegría en la penitencia (no olvidemos que el color rosa ya representaba alegria en la 

antiguedad clásica mediante las guirnaldas de esta flor) (CRUZ, 2013: 193). 
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Fig. 5. Missa do Padre Cabañuelas, Francisco de Zurbarán, 1638. Óleo sobre tela, 290 cm x 

220 cm, Monasterio de Guadalupe 

 

 

Além de identificar diferentes ordens monásticas, as vestimentas do clero apontavam a 

hierarquia, e, no caso de bispos ou papas de séculos muito anteriores, representá-los de maneira 

literal dificultaria o entendimento dos fiéis. A solução seria apelar para os “personajes a lo 

divino”, pinturas de figuras religiosas de épocas passadas retratadas com trajes contemporâneos.  

Zurbarán utilizou esse método para o quadro de São Gregório (fig. 6), feito para o 

convento de San Pablo em 1626. Afinal, o papa viveu no século VI, quando muitas das peças 

que diferenciavam um pontíficie ainda não existiam. Nesse quadro do início da carreira, o pintor 

já revela sua maestria ao retratar a indumentária, utilizando o vermelho em diversas texturas e 

tons, na batina, na estola, no manto, nos calçados e luvas. Por cima da batina aveludada, ele 

inclui uma leve túnica plissada. No manto, há bordados em ouro e grandes medalhões 

representando santos, sendo um deles São Pedro69, o primeiro dos papas. Também é incluída a 

tiara papal, espécie de coroa cerimonial em 3 partes sobrepostas, usada somente a partir do 

século XIV70. Como ressalta Jeannine Baticle, Zurbarán realizou um “impressionante exercício 

                                                             
69 BATICLE, 1988: 100 
70 BATICLE, 1998: 100 
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sobre os vermelhos e os dourados, sem perder de vista a plasticidade de formas e 

monumentalidade que lhe é habitual”71 (BATICLE, 1988: 100).  

 

 

Fig. 6. São Gregório, Francisco de Zurbarán, 1626-27. Óleo sobre tela, 198 cm x 125 cm, 

Museo de Bellas Artes 

 

 

A mesma precisão era utilizada para membros contemporâneos do clero e clientes 

laicos, como no retrato do menino Don Alonso de Verdugo de Albornoz (fig. 7.), em que ele 

usa uma suntuosa vestimenta cortesã. Na estética do século XVII, o ideal seria representar 

também os ideais de beleza de moral e classe na arte, sendo a indumentária um dos artifícios 

para transmiti-los. “A vestimenta é objeto de interesse pictórico não só pelo esplendor das sedas, 

pelo reflexo coruscante das armaduras e dos colares, mas também por seu estilo, seu caráter 

social: ela é a marca de uma classe, de uma dignidade não apenas exterior” (ARGAN, 2004: 

148). 

                                                             
71 Un étourdissant exercise sur les rouges et les ors, sans perdre de vue la plasticité des formes et leur 

monumentalité qui lui est coutumière (BATICLE, 1988: 100).  
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Fig. 7. D. Alonso de Verdugo de Albornoz, Francisco de Zurbarán, 1635. Óleo sobre tela, 185 

cm x 103 cm, Staatliche Museen zu Berlin 

 

 

 

Zurbarán uniu a técnica do retrato tenebrista, com personagens em fundo minimalista e 

obscuro mirando o espectador, e sua habilidade para pintar tecidos na criação de suas santas 

mártires, com personajes a lo divino usando sedas, tafetás e bordados à moda do século XVII, 

para conventos de diversas ordens, igrejas (incluindo encomendas da América Latina) e 

oratórios particulares de mulheres.  

Desde o século anterior, era um tema popular na arte espanhola retratar santas com trajes 

contemporâneos72. Inclusive Francisco Pacheco, que foi tutor artístico e sogro de Velázquez, 

fez retratos do gênero das santas Justa (fig. 8) e Rufina, alguns anos antes de Zurbarán se tornar 

famoso em Sevilha73. O artista de Extremadura, porém, foi o que mais obteve sucesso com 

essas “personajes a lo divino”. “No entanto, o caráter distintivo das santas de Zurbarán reside 

em sua elegância, sofisticação e aparência escultural” 74 (PRIETO, 2013: 17), defende Benito 

Navarrete Prieto. “Não podemos esquecer a possível conexão de Zurbarán com o comércio de 

tecidos desde que ele era menino, pois seu pai era dono de um armarinho em Fuente de Cantos. 

                                                             
72 BROWN, 1987: 17 
73 PRIETO, 2013: 17 
74 Sin embargo, el carácter diferenciador de las santas de Zurbarán reside en su elegancia, sofisticación y aspecto 

escultural (PRIETO, 2013: 17) 
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O seu estudo meticuloso das qualidades de panos e tecidos está fora de dúvida. Eles são 

refletidos com realismo surpreendente e verdade preciosista” 75 (PRIETO, 2013: 25). 

 

Fig. 8. Santa Justa, Francisco Pacheco, 1615-20. Óleo sobre madeira, coleção particular 

 

 

 

Em uma Espanha religiosa e conservadora, o tecido das roupas da personagem era como 

uma segunda tela, onde os artistas poderiam exercitar suas técnicas. Já a anatomia era tema 

pouco explorado, resumindo-se aos corpos seminus de alguns mártires estáticos, que deveriam 

ser retratados de forma respeitosa.  “Somente o prestígio da autoridade real e o desejo de imitar 

o que é feito na corte incitam os artistas de algumas escolas a se deixarem levar pelas 

‘profanidades’ praticadas por pintores estrangeiros, incorrendo desta maneira em severa 

censura por parte dos pregadores” (SÁNCHEZ, 1998: 21). 

As coleções de obras mitológicas agradavam aos aristocratas e ao rei Felipe IV, mas 

normalmente eram encomendadas de artistas italianos e flamengos, mais familiarizados com os 

temas76. Por isso, era de se esperar que em 1634, quando Zurbarán recebeu o convite para fazer 

uma série de pinturas dos trabalhos de Hércules no palácio de Buen Retiro, em Madri, a 

execução fosse sofrível. “Zurbarán tinha pouca experiência com a demanda de pintar a figura 

nua em ação, e nenhuma figura nua era mais ativa do que Hércules. Consequentemente, não é 

                                                             
75 No podemos olvidar tampoco la posible vinculación de Zurbarán com el comercio de telas y tejidos desde que 

era un niño, pues su padre había regentado una mercería en Fuente de Cantos, quedando fuera de dudas su 

meticuloso estúdio de las calidades de los paños y tejidos, que son refletadas com assombroso realismo y 

preciosista verdad (PRIETO, 2013: 25). 
76 SÁNCHEZ, 1998: 21 
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surpresa que as imagens sempre tenham sido lembradas com menos estima do que as pinturas 

religiosas do artista” 77 (BROWN, 1987: 13).  

 

A este respeito, uma conhecida anedota conta que Felipe IV, que havia chamado 

urgentemente ao Palácio o pintor madrilenho Francisco Camilo para pintar temas 

mitológicos, acabaria dizendo, depois, de sua obra, que não era ruim, mas que “Júpiter 

parecia Jesus Cristo, e Juno, a Virgem Maria”(SÁNCHEZ, 1998: 21) 

 

O mundo da maioria dos artistas espanhóis do século XVII era lidar com representações 

religiosas. Ou, no máximo do laicismo, fazer respeitosos retratos e naturezas mortas78.  

Zurbarán não fugia a essa regra, mas compensava a limitação temática com a maestria ao 

retratar vestes de suas figuras santas. 

1.4.Protocolos 

 

Depois do trabalho para a ordem da Merced, Zurbarán já era um nome respeitado em 

Sevilha, tanto que em 27 de junho de 1629 foi convidado pelo administrador Diego Hurtado de 

Mendoza, Visconde de Corzana, a se tornar um residente permanente. Para um artista espanhol, 

era uma oportunidade recusável: a cidade de 120 mil habitantes era repleta de obras de arte nas 

igrejas e prédios públicos, e os ateliers viviam em plena atividade79.  

“Um pomar de artes. O porto que era a porta das Índias. A cidade que não descansa. A 

cidade mais populosa do velho continente, ao lado de Antuérpia”80 (BAEZA, 2016: 13), assim 

era considerada a Sevilha das primeiras décadas do século XVII. A cidade portuária ainda não 

tinha sofrido os efeitos da crise econômica e social que assolava a Europa, e fervilhava com a 

circulação de mercadorias e metais preciosos nos negócios com as colônias da América. Era o 

lugar perfeito para um artista alavancar sua carreira no país e também exportar suas obras. 

“Embora cada vez mais preocupados com o viés que os assuntos públicos estavam adotando e 

com os crescentes sacrifícios que eles exigiam, os sevilhanos, nos anos 30, ainda não tinham 

uma consciência clara das catástrofes iminentes; as atividades artísticas e literárias mantiveram 

níveis muito altos, incluindo as performances teatrais”81 (ORTIZ, 2006: 22). Os mosteiros e 

                                                             
77 Zurbarán had little experience with the demands of painting the nude figure in action, and no nude figure was 

ever more active than Hercules. Consequently, it is no surprise that the pictures have always been regarded with 

less steem than the artist's religious paintings (BROWN, 1987: 13). 
78 SÁNCHEZ, 1998: 21 
79 SÁNCHEZ, 1987: 37 
80 Un vergel de artes. El puerto de la puerta das Indias. La ciudad que no descansa. La urbe mas poblada del 

viejo continente junto a Amberes (BAEZA, 2016: 13) 
81 Aunque cada vez más preocupados por el sesgo que tomaban los asuntos públicos y los sacrificios crecientes 

que exijian, los sevillanos, en la década de los treinta, aún no tenían conciencia clara das catástofres que se 
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conventos, que se concentravam na localidade, também garantiam um grande número de 

encomendas de obras. “Atraídas por sua riqueza e importância, as ordens religiosas vinham à 

cidade desde meados do século XVI. Estima-se que, em 1600, houvesse 16 mosteiros para 

homens e 21 para mulheres. Durante o primeiro quarto do século XVII, foram criadas cerca de 

15 novas fundações”82 (BROWN, 1987: 2).  

O estabelecimento de Zurbarán em Sevilha, porém, não agradou a alguns pintores, pois 

ele nunca tinha se submetido à prova para poder exercer a profissão. Até mesmo Alonso Cano, 

um dos mais célebres artistas do país à época e presidente da guilda, chegou a mandar uma 

petição para o Conselho da Cidade, a fim de que Zurbarán realizasse o exame de qualquer 

maneira. “Naquela época, a prática de pintar em Sevilha, e mais ou menos em toda a Espanha, 

ainda era praticamente uma instituição medieval. (...) Há muitas evidências para sugerir que 

esses controles rigorosos eram inconvenientes e às vezes abusivos” 83 (SÁNCHEZ, 1987: 39), 

como apontou Pérez Sánchez. Por mais que Zurbarán tivesse cumprido os 3 anos como aprendiz 

e já mostrasse há tempos o seu talento como profissional, era preciso respeitar o rito da 

instituição, que, de tão arcaica, era tratada como negócio familiar: “Uma indicação clara de que 

o mundo profissional era um círculo fechado era a frequência de casamentos entre membros de 

famílias de pintores. Em Sevilha, isso criou uma rede de interesses comerciais e familiares que 

favoreceram o controle do mercado e das comissões” 84 (SÁNCHEZ, 1987: 40). 

A guilda estabeleceu a data de 23 de maio de 1630 para a prova, e Zurbarán, ao invés 

de realizá-la, enviou uma carta irônica às autoridades sevilhanas. O documento foi publicado 

na íntegra em 1899, no Ensayo de um dicionário de los artífices que florecieron em Sevilla 

desde el siglo XIII hasta el XVIII, de José Gestoso85.  Já em 1946, em seu livro Francisco de 

Zurbarán, Bernardino de Pantorba reproduziu apenas um trecho, adaptando para linguagem do 

século XX.  

Eles vieram ontem, na quinta-feira, vinte e três deste mês de maio. Os ditos inspetores, 

com escrivão e xerife, e que me examinariam dentro de três dias, dizendo que era 

contra a lei não estar examinado. Sendo assim verdade a tentativa de Vossas Senhorias 

                                                             
avecinaban; la actividad artística y literaria mantenía muy altas cotas, incluidas las representaciones teatrales 

(ORTIZ, 2006: 22). 
82 Attracted by its wealth and importance, religious orders had been flocking to the city since the middle of the 
sixteenth century. It is estimated that by 1600, there were sixteen monasteries for men and twenty one convents for 

women. During the first quarter of the seventeenth century, about fifteen new foundations were established 

(BROWN, 1987: 2). 
83 In those days, the practice of painting in Seville, and more or less everywhere in Spain, was still virtually a 

medieval institution (...) There is ample evidence to suggest tha such rigorous controls were inconvenient and at 

times abusive (SÁNCHEZ, 1987: 39). 
84 A clear indication that the professional world was a closed circle was the frequency of marriage between 

members of painter's families. In Seville, this created a network of business and family interests that favored 

control of the market and commissions (SÁNCHEZ, 1987: 40). 
85 PANTORBA, 1946: 16 
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de me declarar por um homem distinto, e tendo demonstrado isso aos ditos inspetores 

pintores, não é bom que eles desejem ter superioridade para aprovar ou desaprovar o 

que Vossas Senhorias fazem, nem é possível entender que a lei tenha sido feita para 

examinar um homem aprovado por Vossas Senhorias8687.  

 

Zurbarán não apenas se tornou um cidadão de Sevilha, como também estreitou os laços 

com as autoridades. Ainda no mês de maio, foi indicado por Corzana para um trabalho na 

sacristia de San Pablo, e em junho a cidade o contratou para que pintasse uma Nossa Senhora 

da Conceição na sala principal da prefeitura88.  

Depois de ter sua petição ignorada, Alonso Cano desistiu da questão, mas Francisco 

Pacheco, que foi presidente da academia de pintura de Sevilha e por várias vezes havia atuado 

como inspetor de profissionais para a guilda, minimizou a importância histórica de Zurbarán 

em sua obra. “Observou-se que Pacheco, em sua Arte de la Pintura, parece ter deliberadamente 

ignorado Zurbarán, apesar de ele ser amigo de seu genro Velázquez” 89 (BATICLE, 1987: 56). 

Arte de la Pintura, de 1638, é considerado ainda hoje um dos melhores tratados sobre o Barroco 

espanhol e descreve o trabalho dos artistas relevantes do país naquele período, sendo uma 

importante fonte documental.  

A obra também detalha regras ortodoxas da iconografia católica, mas antes de concluir 

o tratado Pacheco já era um entusiasta do assunto e chegava a publicar suas opiniões, 

influenciando outros artistas.  Em 1620, ele distribuiu folhetos em Sevilha com o título 

Colóquio pacífico entre um congregado e um tomista. Entre os temas tratados, ele sugere uma 

maneira de representar a Imaculada Conceição para as diferentes opções teológicas90.   

 

O usual é que o artista simplesmente siga um modelo gráfico já pré-estabelecido, uma 
tradição iconográfica pré-existente ou, na sua falta, siga as instruções específicas de 

um clérigo, do seu cliente em suma. Pacheco, ao contrário, acredita na 

responsabilidade moral do pintor, que ele deveria evitar possíveis erros, descuido e 

imprecisões da tradição iconográfica estabelecida. Então o pintor passa a ser de 

alguma forma um autor, um intelectual, criador do discurso, e não apenas um simples 

"ilustrador" dele91 (HUGAS, 1999: 40). 

                                                             
86 PANTORBA, 1946: 16 
87 “Vinieron ayer jueves veinte y tres deste mes de mayo los dichos alcaldes y con escribano y alguacil, y que me 

examinase dentro de tercero día, diciendo era contra ordenanza no estar examinado, siendo así verdad que el 

intento de Vuestras Señorias en que me declara por hombre insigne y habiéndosela mostrado a los dichos alcaldes 

pintores, no es bien que ellos quieran tener superioridad para aprobar o reprobar lo que Vuestras Señorias hacen 
ni se puede entender que la ordenanza se hizo para examinar a hombre aprobado por Vuestras Señorias”  
88 BATICLE, 1987: 56 
89 It has been remarked that Pacheco, in his Arte de la Pintura, seems deliberately to have ignored Zurbarán , 

even though Zurbarán was a friend of his son-in-law Velázquez (BATICLE, 1987: 56). 
90 HUGAS, 1999: 40 
91 Lo habitual es que el artista se limite a seguir un modelo gráfico ya prefijado, una tradición iconográfica pre-

existente o, en su defecto, siga las instrucciones concretas de un clérigo, de su cliente en definitiva. Pacheco, por 

e! contrario, cree en la responsabilidad moral del pintor, cree que debe ser éste quien evite los posibles errores, 
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Fig. 9. Imaculada Conceição, Murillo, 1651. Óleo sobre tela, 436 x 297 cm, Museo de Bellas 

Artes de Sevilla 

 

 

A concepção imaculada de Maria ainda não era um dogma, o que gerava protestos em 

todas as classes sociais – e muita demanda para os pintores, principalmente para devoção 

particular92. Para essa temática, particularmente, a iconografia sugerida por Pacheco – Maria à 

frente do Sol, apoiada na Lua, com uma coroa de estrelas, cabelos soltos, aparência adolescente, 

anjos em volta, túnica branca, manto azul93 – foi seguida por vários de seus contemporâneos. 

Além de ser um estudioso da arte de séculos anteriores e de teologia, o pintor tinha vários 

amigos no clero e chegou a ser incumbido pelo Santo Ofício, em 7 de março de 1618, de visitar 

e observar as pinturas religiosas em lojas e locais públicos94.  As atribuições exatas do cargo 

comissionado, porém, não foram detalhadas. “Não sabemos nada sobre as tarefas confiadas a 

tal ‘comissão’, nem processos ou repreensões são conhecidos dos pintores a propósito das 

questões iconográficas. (...) Não temos dados positivos para supor que a ortodoxia na produção 

                                                             
descuidos e imprecisiones de la tradición iconográfica establecida. Así el pintor pasa a ser de algún modo un 

autor, un intelectual, creador de discurso, y no sólo un simple «ilustrador» del mismo (HUGAS, 1999: 40). 
92 BROWN, 1987: 15 
93 MARTÍNEZ, 2001: 79 
94 HUGAS, 1988: 192 



47 
 

de imagens sagradas estivesse ameaçada, nem que fosse necessária uma vigilância singular” 95 

(HUGAS, 1989: 192). 

 

1.5.Bodegones 

 

A natureza morta, chamada na Espanha de bodegón, assumia no século XVII um tom 

mais austero do que em outros países, seguindo o estilo tenebrista – e frequentemente também 

figurava em quadros de personagens religiosos. Como afirma Pérez Sánchez, “o que caracteriza 

a natureza morta espanhola é a sensibilidade humilde, grave e profunda que impregna de 

sentimento quase religioso os objetos”96.  

O pioneiro espanhol nesse estilo austero de retratar os objetos foi Juan Sánchez Cotán. 

Ele foi aprendiz do maneirista Blas de Prado, mas adotaria um estilo tenebrista em seus 

bodegones, e, mais tarde, nas obras religiosas para a ordem Cartuxa, na qual se ordenou monge. 

“É uma maneira serena de ver a natureza, que mais tarde formará a característica da arte 

zurbaranesca. A visão de Cotán, no entanto, é mais artificial, vendo suas composições através 

de uma janela, pendurando os objetos em sua moldura” 97 (MARTÍN, 1963: 80).  

O que se pode ver, em naturezas-mortas do período em boa parte da Europa, é que os 

objetos têm o mesmo valor que o cenário ou personagens. Já Caravaggio, grande influenciador 

do tenebrismo espanhol, propõe a alternância desses valores, ou, em alguns casos, exclui a 

possibilidade de presença ou intervenção humana98. “A condição, o preço, da existência do 

objeto é o fim do sujeito: só assim se eliminará toda ambiguidade, e a realidade terá sua forma 

absoluta” (ARGAN, 2004: 175).  

 

 

 

 

 

                                                             
95 Nada sabemos de las tareas encomendadas a tal ‘comisión’, ni se conocen procesos o amonestaciones a pintores 

a propósito de cuestiones iconográficas. (...) No tenemos ningún dato positivo para suponer que la ortodoxia en 

la producción de imágenes sagradas estuviera amenazada, ni que fuera necesaria una vigilancia singular 

(HUGAS, 1989: 192). 
96 SÁNCHEZ, 1998: 22 
97 Una forma reposada de ver la naturaleza, que más adelante formará la característica del arte zurbaranesco. 

La visión de Cotán sin embargo és más artificial, viendo sus composiciones a través de una ventana, colgados los 

objectos en su marco (MARTÍN, 1963: 80). 
98 ARGAN, 2004: 175 
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Fig. 10. Marmelo, repolho, melão e pepino, Juán Sánchez Cotán, 1602. Óleo sobre tela, 69 

cm x 85 cm, San Diego Museum of Art 

 

 

De acordo com Giulio Carlo Argan, Zurbarán aprofunda essa busca de Caravaggio, 

dando um sentido religioso em que a qualidade impura dos sentidos não contamina a beleza da 

forma.  

É um pensamento ascético, que se liga ao tom de lírica religiosa de toda a sua pintura; 

mas é um ascetismo contra-reformista, devoto. A forma absoluta do real, aquela que 

as coisas encontram fora do comércio com os homens pecadores, não é uma forma a 
priori, a forma da criação divina, do Éden; é uma beleza que se alcança depois, quase 

sublimando a experiência do contato humano (ARGAN, 2004: 175). 

 

Na arte de Zurbarán, mesmo quando esses objetos têm funções para as personagens, há 

um forte tom religioso. Os bodegones estão presentes em algumas de suas pinturas de santas 

mártires, que carregam bandejas de flores ou frutos, mas naquele contexto são elementos que 

simbolizam a virgindade e a santidade99.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
99 PRIETO, 2014: 59 
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Fig. 11. Bodegón de recipientes, Francisco de Zurbarán, 1650. Óleo sobre tela, 46 cm x 84 

cm, Museo del Prado 

 

 

 

1.6.Um Novo Mundo 

 

Perto da metade do século, a crise econômica se agravava na Espanha. Desde 1627, a 

coroa travava guerras na Itália, na Alemanha e na Holanda, e em 1635 iniciou-se uma custosa 

batalha com a França, seguida em 1640 por rebeliões na Catalunha e em Portugal. Outro fator 

que refletiu negativamente no poder financeiro dos principais mecenas do país, nobreza e Igreja, 

foi o declínio repentino das remessas de metais preciosos da América100.  

Uma solução lucrativa para os pintores superarem a fase de recessão era levar suas obras 

para as colônias. A maioria delas era vendida por consignação, em que o artista deixava as 

pinturas para o capitão do navio negociar nos países da América Latina de dominação 

espanhola, e na volta, ele deixava o valor e ficava com uma comissão101. Com essa modalidade 

de negócio, sem um cliente definido, a qualidade ficava comprometida em detrimento da 

quantidade, e muitos quadros eram feitos por assistentes do atelier102.  

 

Convém lembrar que o envio em massa de obras apresentava, normalmente, temas 

muito gerais, sempre abertos para serem incorporados a qualquer repertório. Não eram 

tão significativas as questões acerca da qualidade e precisão das obras, pois ao não 

haver sempre um cliente determinado como consumidor imediato das peças, sendo 

elas muitas vezes vendidas ao maior lance, em tais circunstâncias esse tipo de detalhe, 

                                                             
100 BROWN, 1987: 18 
101 BROWN, 1987: 18 
102 BROWN, 1987: 19 
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que sem dúvida encarecia o custo final da compra-venda, perdia a importância103 

(MARTÍN, 2017: 35).  

 

 

Zurbarán seguia essa tendência de apostar na quantidade: em 1649, enviou ao Porto de 

Santa Maria de Buenos Aires nada menos que 74 quadros, na mesma remessa104, além de 

manter vendas constantes para Nova Espanha (México), Peru e outros países da América 

Latina. O pintor costumava apostar em temas tradicionais como Nossa Senhora, Jesus, 

apóstolos, São Francisco e fundadores de ordens religiosas, mas chegou a enviar versões de 

seus personajes a lo divino, como as santas virgens. Certamente, boa parte dessa grande 

produção era feita por assistentes e aprendizes. “Mas essas imagens tiveram um impacto 

considerável no Novo Mundo, onde Zurbarán se tornou o artista mais influente da época” 105 

(BROWN, 1987: 19). 

Na Nova Espanha, particularmente, o estilo “zurbaranesco” tomou conta de instituições 

religiosas, com obras originais do atelier, pinturas inspiradas feitas por artistas locais e muitas 

cópias. “Por sua ação direta, um canal importante na transmissão do estilo de Francisco de 

Zurbarán foi a presença no México de artistas sevilhanos que trabalharam em sua oficina ou 

estavam muito próximos da influência do mestre; como é o caso de Sebastián López de Arleaga, 

um dos principais zurbaranistas da pintura novoespañola do XVII” 106 (MOYSSÉN, 2018: 230). 

 

1.7.Novas tendências 

 

A crise econômica trazia um novo fervor religioso, que já não se espelhava na ortodoxia 

defendida pelo Santo Ofício e que, na pintura, deveria respeitar as normas rígidas tão bem 

codificadas por Francisco Pacheco. Essa devoção popular, antes vista como superstição pela 

Igreja, foi aos poucos aceita pelos cultos, e inspirou uma nova geração de artistas, como 

Francisco Herrera, o Jovem, Murillo e Juan de Valdés Leal107. A segunda metade do século 

                                                             
103 Conviene recordar que el envío masivo de obras presentaba, normalmente, temáticas muy generales, siempre 

abiertas a poder incorporarse a cualquier repertorio. No eran tan significativo los asuntos relativos a la calidad 

de las obras y la precisión de las mismas, pues al no tener siempre un cliente determinado como consumidor 

inmediato de las piezas, sino que a menudo pasaban a ser vendidas al mejor postor, en tales circunstancias ese 
tipo de detalles que sin duda encarecían el costo final de la compra-venta, carecían de importância (MARTÍN, 

2017: 35). 
104 MOYSSÉN, 2018: 224 
105 But this images did make a considerable impact in the New World, where Zurbarán became the most influential 

artist of the time (BROWN, 1987: 19). 
106 Por su acción directa, um conducto importante en la transmisión del estilo de Francisco de Zurbarán, fue la 

presencia en México de artistas sevillanos que, o trabajaron en su obrador, o estuvieron muy cerca de la influencia 

del maestro; cual es el caso de Sebastián López de Arleaga, uno de los principales zurbaranistas de la pintura 

novoespañola del XVII (MOYSSÉN, 2018: 230). 
107 BAEZA, 2016: 54 
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teve como tendência uma arte devocional mais próxima do espectador, mais emocional do que 

doutrinadora108.  

Para não perder mais clientes sevilhanos num momento financeiro desfavorável, os 

artistas veteranos deveriam se adaptar. A austeridade de Zurbarán não condizia com as novas 

temáticas, mas o pintor passou a suavizar seus traços. “Assim, a ascensão gradual de Bartolomé 

Esteban Murillo, que se tornaria o mestre completo da pintura devocional, não foi inicialmente 

uma ameaça à carreira de Zurbarán. O desafio decisivo veio de outro oponente: a arte 

contemporânea, enérgica de Francisco Herrera, o Jovem” 109 (BROWN, 1987: 21).  

O pintor, que retornou a Sevilha em 1655 depois de uma temporada de trabalho em 

Madri, introduziu uma pintura devocional cheia de elementos, colorida e movimentada. Em 

contraponto ao tenebrismo, Herrera, o Jovem fazia “uma rede eficaz e dinâmica de formas, 

luzes e cores” 110 (BAEZA, 2016: 43), trazendo o volume de escultura a seus desenhos, em um 

estilo “protorrococó”111112.   

De acordo com Jonathan Brown, depois de Herrera, o Jovem, Zurbarán “tentou se 

adaptar às novas condições, mas não conseguiu mudar o suficiente” 113 (BROWN, 1987: 23). 

Como boa parte dos pintores de sua geração, Zurbarán foi morar em Madri, onde permaneceu 

de 1658 até sua morte. 

Depois de sua mudança para a capital, o artista trocou suas pinturas em tamanho natural 

por obras de dimensões menores, que não exigiam a ajuda de aprendizes para a conclusão114. 

Deste período, destacam-se obras feitas para oratórios privados, como A Santa Face (fig. 13.), 

atualmente no Museo de Bellas Artes de Bilbao.  Trata-se de uma das 10 representações de 

Zurbarán documentadas do lenço de Verônica (vera + icon – ícone verdadeiro)115, episódio da 

Via Sacra em que uma mulher oferece um lenço a Cristo e o tecido fica com a face sagrada 

marcada. Com essa temática, o artista exercitava a técnica do trompe l’oeil, recorrente na arte 

e na arquitetura do Barroco, em que pinturas iludiam os olhos do espectador para dar a 

percepção de que o objeto retratado tinha três dimensões. “A representação em 'trompe l'oeil' é 

o clímax da representação pictórica. A Santa Face, porém, não era, segundo a lenda, um quadro 

                                                             
108 BROWN, 1987: 20 
109 Thus, the gradual emergence of Bartolomé Esteban Murillo, who would become the complete master of 

devotional painting, was not initially a threat to Zurbarán's career. The decisive challenge came from another 

quarter: the energetic, contemporary art of Francisco Herrera the Younger (BROWN, 1987: 21). 
110 un entramado efectista y dinámico de formas, luces y color (BAEZA, 2016: 43) 
111 BAEZA, 2016: 93 
112 Referindo-se ao estilo francês rococó, derivado do barroco, que se assemelha a obras de Herrera, O Jovem pelo 

movimento, leveza das linhas e cores, variedade de elementos no quadro 
113 He tried to adapt to the new conditions but could not change enough (BROWN, 1987: 23). 
114 BATICLE, 1987: 63 
115 STOICHITA, 1991: 71 
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'pintado', mas um retrato 'milagroso'. Ou seja, como 'obra de Deus' e como 'autorretrato de 

Cristo', ela se destaca como uma imagem sobrenatural” 116 (STOICHITA, 1991: 80). 

 

Fig. 12. O triunfo de Santo Hermenegildo, Francisco Herrera, o Jovem, 1654. Óleo sobre tela, 

326 cm x 228 cm, Museo del Prado 

 

 

De acordo com Jeannine Baticle, apesar dos críticos não terem dado a devida atenção, 

os trabalhos de Zurbarán em Madri “demonstram que os poderes criativos do artista não 

desapareceram com os anos, apesar das mudanças políticas, sociais e econômicas, e ele foi 

capaz de evoluir para um novo estilo arrojado” 117 (BATICLE, 1987: 63). 

Se até algumas décadas atrás acreditava-se numa decadência artística de Zurbarán em 

seus últimos anos118, outra tese que tem sido refutada pelos pesquisadores é a de que ele teria 

morrido em sérias dificuldades financeiras. O artista, porém, não tinha as pinturas como única 

fonte de renda, e documentações apontam que desde o início década de 1630, durante o 

                                                             
116 La representación en 'trompe l'oeil' es el clímax de la representación pictórica. La Santa Faz, sin embargo, no 

era, segun la leyenda, un quadro 'pintado', sino que se trataba de un retrato 'milagroso'. Es decir, como 'obra de 

Dios', y como 'autorretrato de Cristo' se erige en imagen sobrenatural (STOICHITA, 1991: 80). 
117 demonstrate that the artist's creative powers were not dulled by the years, despite political, social, and 

economic upheavals, and he was able to evolve toward a bold new style (BATICLE, 1987: 63). 
118 BATICLE, 1987: 63 
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casamento com Beatriz de Morales, ele negociava aluguéis de imóveis119. Após o falecimento 

dela, em 1639, o pintor se casou com a filha de um ourives, Leonor de Tordera, em 1644, com 

quem teve 6 filhos e manteve uma vida confortável.  

 

Zurbarán, de fato, não apenas vivia da pintura, mas também do comércio, e sabemos, 

através da documentação original que os pesquisadores revelaram nos últimos anos, 

que ele vendeu mais ou menos o mesmo que seu pai: essencialmente casas, terrenos e 

retrosaria. Ele fez isso em Llerena (casas, terras em Pallares), aprofundou este negócio 

durante sua longa estadia em Sevilha (imóveis urbanos e rústicos), exportou utensílios 

de pintura e pinturas de outros autores às Índias, e mesmo em seus últimos anos em 

Madri, e mediou artigos de seda com os lojistas da Puerta del Sol e serviu como 

especialista na avaliação de vontades. Em seus últimos desejos, ele se refere a vários 

itens devidos ao tráfego de mercadorias120 (PUENTE, 2013: 80). 

 

Fig. 13. A Santa Face, Francisco de Zurbarán, 1660. Óleo sobre tela, 104 cm x 84 cm, Museo 

Bilbao 

 

 

 

                                                             
119 LARA, : 363 
120 Zurbarán, de hecho, no solo vivió de la pintura, sino también del comercio, y sabemos a través de la 

documentación original que los investigadores han venido revelando en los últimos años, que vendió más o menos 

lo mismo que su padre: esencialmente casas, tierras y artículos de mercería. Lo hizo en Llerena (casas, tierras en 

Pallares), profundizó en este negocio durante su larga estancia sevillana (inmuebles urbanos y rústicos), exportó 

utensilios de pintura y cuadros de otros autores a las Indias, y aún en sus últimos años en Madrid intermedió en 

el abasto de artículos de seda con los tenderos de la Puerta del Sol y ejerció como perito en la tasación de 

testamentarías. En sus últimas voluntades se hace referencia a varias partidas que se le adeudan por el tráfico de 

mercaderías (PUENTE, 2013: 80). 
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Francisco de Zurbarán morreu em 27 de agosto de 1664, aos 65 anos. Não se sabe 

exatamente a causa, somente que ele estava doente e acamado121. De acordo com Jeannine 

Baticle, ao final da vida, “sua situação fiscal não era diferente do de Murillo, por exemplo, ou 

de Goya em 1812. É importante lembrar que, quando morreu, Zurbarán era um credor, não um 

devedor” 122 (BATICLE, 1987: 64). 

Para celebrar o artista nos 350 anos de sua morte, houve vários eventos na Espanha que 

começaram em 2013, como a exposição Las Santas de Zurbarán: devoción y persuasión e o 

Simpósio Internacional Santas de Zurbarán, em Sevilha. A mostra contou com 17 pinturas da 

série de virgens mártires do pintor, além de trajes contemporâneos baseados nas obras, criados 

por estilistas espanhóis como Ágatha Ruiz de la Prada, Pedro Moreno e Devota y Lomba, 

mostrando como a maestria de Zurbarán em retratar a indumentária pode inspirar a moda. Já 

em 2014, a Jornada de Historia de Fuente de Cantos, tradicional congresso realizado 

anualmente na cidade natal do extremeño, teve Zurbarán como tema principal e revelou novas 

pesquisas sobre seu trabalho. No ano seguinte, o Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, em 

Madri, inaugurou a exposição Zurbarán: uma nueva mirada, que também incluiu obras dos 

aprendizes do mestre. Francisco de Zurbarán pode ser um reflexo do século XVII, mas sua obra 

ainda desperta interesse e inspira criações no século XXI.

                                                             
121 BATICLE, 1987: 64.  
122 his fiscal worth was no different from that of Murillo, for example, or Goya in 1812. It is important to remember 

that at his death Zurbarán was a creditor, not a debtor (BATICLE, 1987: 64). 
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Capítulo 2. As santas mártires de Zurbarán 

 

A série conhecida como “las santas vírgenes” ou “las vírgenes mártires” de Francisco 

de Zurbarán consiste em um conjunto de 23 pinturas documentadas (embora o total de obras 

seja bem maior, já que muitas foram mandadas para a América Latina1 e outras, para clientes 

privados, tenham se perdido ao longo do tempo), feitas a partir da década de 1630, em que 

virgens mártires cristãs do Império Romano são retratadas com a indumentária do século XVII. 

Poucas exceções eram do início da Idade Média, e apenas duas delas, Santa Isabel e Santa 

Matilda2, não eram virgens, mas foram rainhas e consideradas modelos de santidade. Os 

quadros eram dirigidos a clientes da Igreja, como o Hospital de la Sangre de Sevilla (de onde 

vêm as obras da série que estão no Museo de Bellas Artes de Sevilla), administrado então por 

padres de 3 monastérios3, e também para devoção em oratórios particulares, especificamente 

para o público feminino. Entre as encomendas para as colônias espanholas na América, há 

registros de contrato para elaboração de 25 quadros do gênero para o convento de La 

Encarnación, de Lima, em 16474, e recibo de 15 pinturas enviadas a Buenos Aires, em 16495.  

Buscar figuras santificadas de séculos anteriores para dar-lhes uma aparência 

contemporânea nos quadros, ao modo dos personajes a lo divino, pode parecer uma escolha 

inusitada em um período marcado por novos símbolos do catolicismo. Em 1635, o papa Urbano 

VIII decretou uma reforma dos processos de canonização, com critérios mais objetivos e 

universais para definir como alguém poderia alcançar esse nível máximo na Igreja. Tratava-se 

de mais um instrumento de persuasão da Igreja Católica, já que “os santos podiam servir como 

figuras paradigmáticas, indicando que a santidade da Igreja se realizava na vida e na doutrina 

de seus melhores membros” (CUNNINGHAM, 2005: 84). Porém, como esses processos 

privilegiavam o sexo masculino, para atingir a sensibilidade feminina era preciso mirar em 

exemplos do passado. Como afirma Lawrence S. Cunningham, “os homens ultrapassavam as 

mulheres em quatro por um; as mulheres canonizadas eram ou aristocratas de alta linhagem ou 

madres superioras (ou ambos)” (CUNNINGHAM, 2005: 84). Para encontrar as histórias mais 

remotas, fiéis letrados e artistas consultavam o compilado de hagiografias Legenda Aurea6, 

                                                             
1 MOYSSÉN, 2018: 224 
2 VENEGAS; FERNÁNDEZ, 2013: 13 
3 PRIETO, 2013: 23 
4 BATICLE, 1987: 60 
5 BATICLE, 1987: 61 
6 VENEGAS; FERNANDEZ, 2013: 13 
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redigido pelo arcebispo italiano Giacomo da Varazze no século XIII, e que com o advento da 

Imprensa passou a circular por toda a Europa nos séculos XVI e XVII.  

 

2.1. Temáticas abordadas 

As personagens, virgens e mártires, são modelos de comportamento para as mulheres 

do século XVII, um período em que a virgindade ainda era muito valorizada7, e em que o ápice 

da negação da carne, ao modo do ascetismo religioso8, era o martírio. No entanto, os 

sofrimentos de suas mortes já estão superados nos retratos, em que as santas aparecem sem 

sinal de sofrimento, ricamente vestidas, e o único elemento que lembra que foram martirizadas 

é o atributo de santidade – objeto, planta ou animal que figura no quadro e remete a milagres 

ou martírios de cada uma delas9.  O momento retratado é quando a tristeza terrena já acabou e 

as santas já estão “às portas do céu”10. Já a riqueza da indumentária reflete a riqueza de suas 

almas, da mesma forma que a beleza física transparece a interna11.  

 

2.1.1. Representação do martírio 

Muito presente na série de santas de Zurbarán, o martírio sempre foi glorificado na arte 

sacra desde a Baixa Idade Média, e ganhou mais força no imaginário dos espanhóis a partir da 

segunda metade do século XVI, com o fascínio do rei Felipe II pelo tema e sua coleção de 

relíquias dos mártires, que chegava a mais de 7.000 peças12. O interesse dos fiéis só cresceu no 

século seguinte, com as guerras entre católicos e protestantes na Europa (que gerava mártires 

contemporâneos)13 e os ditames dos procedimentos de canonização da Igreja.  

Das três categorias de santos, levadas em conta por São Cipriano de Cartago, 

Tertuliano e Orígenes, que são confessores, virgens e mártires, somente a última 

merecia automaticamente o paraíso. E ainda hoje, nos processos de canonização, cuja 

práxis se iniciou em 1635 com Urbano VIII, a Igreja Católica não exige, para elevar 

um mártir aos altares, a comprovação de sua santidade heroica mediante um milagre, 

mas exclusivamente deve ter entregado sua vida à causa da confissão de sua fé 14 

(CEBALLOS, 2002:84) 

                                                             
7 CEBALLOS, 2002:84 
8 Renunciar aos prazeres mundanos em prol do desenvolvimento espiritual, para fortalecer a fé 
9 VINCENT-CASSY, 2016: 243 
10 PRIETO, 2014: 67 
11 ARGAN, 2004: 95 
12 CEBALLOS, 2002: 92 
13 CEBALLOS, 2002: 91 
14 De las tres categorias de santos, computadas por San Cipriano de Cartago, Tertuliano y Orígenes, es decir 

confesores, vírgenes y mártires, solo la última merecia automaticamente el paraiso. Y aún hoy, em los processos 

de canonización, cuya práxis se inició em 1635 com Urbano VIII, la Iglesia Catolica no exige, para elevar a um 

mártir a los altares, la comprobación de su santidade heroica mediante um milagro, sino exclusivamente há de 

haber entregado su vida a causa de la confesión de su fe (CEBALLOS, 2002:84) 
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A lei pode ter ressaltado a temática, porém mais uma vez o artista deveria recorrer a 

personagens de séculos anteriores. Segura pelo Santo Ofício, a Espanha não produzia muitos 

mártires católicos mortos por protestantes ou anglicanos, ao contrário do que acontecia em países 

como França e Inglaterra à época15. Havia poucos episódios isolados, principalmente quando navios 

de jesuítas em direção a colônias da América eram atacados fora do território espanhol – e, mesmo 

depois do fato ser noticiado, só poderia ser retratado artisticamente após o reconhecimento do 

martírio pela Igreja, o que poderia levar décadas16. A violência de outras terras, porém, afetou a 

devoção dos espanhóis. Enquanto artistas renovavam o triunfo da fé dos mártires passados em suas 

obras, os fiéis escolhiam dentre eles quais seriam seus intercessores perante Deus, de acordo com 

localidade, profissão, proteção contra enfermidades e pedidos de toda ordem. “Para o cristão, eles 

eram um espelho de admiração e imitação ante a adversidade. Se argumentava que era mais difícil 

vencer o pecado incessantemente, que ser titã em momentos concretos”17(VELASCO, 2012:150). 

As imagens naturalistas do Barroco, retratando martírios cruéis, eram mais um ingrediente 

para persuadir à fé católica. O tema ganhou representações ricas em detalhes, que chegavam a ser 

assustadoras, no século XVII18, com uma verdadeira estética de morbidez. O Concílio de Trento 

determinava que imagens sacras não poderiam ser retratadas de maneira “imoral” ou 

“desrespeitosa” 19, o que vetou a nudez que envolvia os martírios reais, mas a veracidade ao retratar 

torturas não era reprimida. 

 

Certamente, o espetáculo diário de repressão e guerra contribuiu por toda a Europa 

para a mesma inclinação à crueldade. Mas o que nos interessa é observar que, com o 

testemunho espetacular e truculento do mesmo, foi alcançado o objetivo em que toda 

a abordagem patética e pessimista do barroco foi orientada: a necessidade de 

esclarecer a condição humana, para dominá-la, contê-la e direcioná-la. Para esta 

última ação, em direção à qual o barroco está caminhando, para alcançar sua 

eficiência, era necessário operar recursos psicológicos, estimulá-los, liderá-los. 

Assim, como o fim da grande tarefa publicitária dos sentimentos, preferencialmente 

do tipo mórbido, realizada pelo barroco, chega-se à exacerbação do interesse pela 

morte20 (MARAVALL, 1990: 339). 

 

                                                             
15 CEBALLOS, 2002: 91 
16 CEBALLOS, 2002: 94 
17 Para el cristiano, eran un espejo de admiración e imitación ante la adversidad. Se argumentaba que era más 

difícil vencer al pecado incesantemente, que ser titán en momentos concretos (VELASCO, 2012:150). 
18 CREMADES, 1998: 33 
19 ARGAN, 2004: 102 
20 Seguramente, el espetáculo cotidiano de la represion y de la guerra contribuyó em toda Europa a esa misma 

inclinación por la crueldade. Pero a nosotros lo que nos interessa es observar que con el testimonio espectacular, 

truculento, de la misma, se alcanzaba el objetivo hacia el que se orientaba todo el planteamiento patético y 

pessimista del Barroco: la necesidad de poner em claro la condicion humana, para dominarla, contenerla y 

dirigirla. Para que esta última acción, hacia la que el Barroco se encaminha, lograra su eficácia habia que operar 

sobre ressortes psicológicos, excitarlos, conducirlos. Por esse camino, como final de la gran tarea publicitaria de 

los sentimientos, preferentemente do tipo morboso, que lleva a cabo el Barroco, se llega a la exacerbación del 

interés por la muerte (MARAVALL, 1990: 339). 
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Para representações de mulheres mártires, além de mostrar esse espetáculo de violência, 

a arte corria o risco de exacerbar um componente erótico sádico, mesmo com nudez apenas 

parcial, já que na hagiografia de muitas delas o martírio envolveu humilhações sexuais. É o 

caso de Santa Ágata (fig. 13), que no século III resistiu ao assédio do governador romano 

Quintiano, além de negar-se a abandonar a fé cristã21. Como punição, o político ordenou que 

soldados a violassem, mas por um milagre sua virgindade ficou intacta. “Furioso, Quintiano 

ordenou que ela tivesse seus seios esmagados e cortados, e jogou-a na prisão, onde São Pedro 

apareceu e curou todas as suas feridas. Ela sucumbiu a outras torturas, recomendando sua alma 

a Deus no exato momento em que o [vulcão] Etna estava em erupção” 22 (BATICLE, 1988: 

135). Para representar uma narrativa como essa, era de se esperar que artistas a retratassem com 

os seios à mostra, enquanto homens a apalpavam – tortura semelhante à de outras 

representações de personagens femininas da Igreja.  

Embora os sofrimentos físicos de Santa Ágata possam parecer excessivos e 
excepcionalmente espetaculares, eles não são de forma alguma únicos. De fato, a 

maioria dos sofrimentos, se não todos, se assemelham a relatos de torturas 

sadomasoquistas por perseguidores pagãos, cheias de sangue e eloquência, nas vidas 

de outras  mulheres santas que repelem os ataques espirituais –  tentativas de 

conversão - de um antagonista masculino, bem como de seus avanços sexuais23 

(WOLF,1997: 97). 

No caso de mártires do sexo masculino, esse componente sexual não estava presente nas 

hagiografias, o que facilitava a elaboração de representações mais dignificantes. “Embora os 

relatos dos sofrimentos de santos alcancem graus semelhantes de incredibilidade, sem 

considerar as limitações da resistência humana, é um fato que os homens foram poupados de 

torturas sexualmente humilhantes correspondentes” 24 (WOLF, 1997: 99). 

 

 

 

                                                             
21 BATICLE, 1988: 135 
22 Furieux, Quintianus ordonna de lui faire broyer puis trancher sus mamelles, la jetta en prison òu saint Pierre 

lui apparut et guérit toutes ses plaies. Elle succomba à d'autres tortures en recommandant son âme a Dieu au 

moment même òu Etna se mettait in eruption (BATICLE, 1988: 135).   
23 While the physical sufferings of Saint Agatha may seem excessive and exceptionally spectacular, they are by no 

means unique. Indeed most of the sufferings, if not all, resemble accounts of sadomasochistic tortures by pagan 

tormentors, full of gore and eloquence, in the lives of other female saints, who repulse the spiritual assaults — the 

attempts at conversion — of a male antagonist, as well as his sexual advances (WOLF,1997: 97). 
24 Although the accounts of the sufferings of male saints reach similar degrees of incredibility without any 

consideration of thelimitations of human endurance, it is a fact th at male saints were spared corresponding 

sexually humiliating tortures (WOLF, 1997: 99). 
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Fig. 14. Martírio de Santa Ágata, Giovanni Baglione, início do séc. XVII. Óleo sobre tela, 

National Museum of Fine Arts 

 

 

Para representações dirigidas a oratórios de damas da sociedade, ou monastérios de 

freiras e padres, Francisco de Zurbarán eliminava a pornografia e a violência, com imagens 

plácidas que chamavam à meditação. As suas santas eram personajes a lo divino representadas 

de maneira familiar e mais ligada ao cotidiano dos fiéis25, em que o pintor se mantinha “distante 

do apelo à dramaticidade”26, refletindo sua predileção pelo concreto como modo de capturar a 

atenção do espectador27. Por ser uma ferramenta de comunicação e persuasão, a arte barroca 

pode apresentar essa pluralidade de estilos, indo do horror mórbido à beleza contemplativa na 

mesma temática. “ ‘Ars est celare artem’ (a arte consiste em velar a arte) ou, segundo as palavras 

de Tasso, ‘a arte que tudo faz não se descobre’. Aliás, uma nova técnica – a técnica da 

espontaneidade na apresentação – se sobrepõe à primeira, que é a técnica da invenção artificiosa 

dos argumentos” (ARGAN, 2004: 36). 

 

                                                             
25 CREMADES, 1998: 39 
26 CREMADES, 1998: 37 
27 CREMADES, 1998: 37 
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Fig. 15. Santa Ágata, Francisco de Zurbarán, 1628. Óleo sobre tela, 127 cm x 60 cm, Musée 

Fabre 

 

 

A Santa Ágata de Zurbarán (fig. 15) é retratada com o corpo vestido e sem sinais de 

sofrimento, e leva os seios cortados em uma bandeja, sem o menor sinal de sangue, como se 

fossem objetos das naturezas-mortas do pintor. As outras mártires da série seguem o mesmo 

estilo, com atributos de santidade inseridos no cenário ou em suas mãos. É o caso de Santa 

Margarita de Antioquia (fig.39), a ser analisada nesta dissertação, que também sucumbiu à 

tortura após negar os avanços de um governador romano28,  mas seu martírio é lembrado na 

pintura apenas pela presença de um dragão.  

Com suas santas serenas, belas e bem vestidas, que não demonstram temor pela morte, 

Zurbarán representa o triunfo da fé perante o martírio. Como define Benito Navarrete Prieto, 

elas estão prontas para ascender à santidade, “às portas do céu”.  

Foi ele que fez essas santas entrarem na moda e que alcançou, com sua maneira 

peculiar de interpretar a santidade, ultrapassar os limites do divino para descender ao 

mundano. Em muitas delas se representam a mulheres com seu tormento, martírio e 

                                                             
28 VENEGAS, FERNANDEZ, 2013: 14 
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exemplo de santidade, pintando-as Zurbarán às portas do céu, para conseguir com sua 

imagem elegante persuadir o receptor da imagem sagrada em um intento de modificar 

sua vontade e conduta a favor da santidade, não sem antes confundir sua visão, se o 

que ele viu era realmente uma imagem natural ou sobrenatural29 (PRIETO, 2014: 67). 

 

2.1.2. Ideais de feminilidade 

Além do martírio, outro critério levado em conta para o reconhecimento da santidade, 

nos procedimentos papais do século XVII, era a virgindade feminina. Não por acaso, a maioria 

das santas retratadas nas obras, além de mártir, é virgem. A morte por não renunciar à fé era 

um modelo de comportamento metafórico, no sentido de os fiéis permanecerem vigilantes e 

resistirem às tentações30. No entanto, a castidade era um preceito que deveria ser seguido à risca 

pelas moças solteiras da época.  

 
Sua donzelice aludia de modo muito claro a sua condição de virgem, e por isso seu 

comportamento era sempre vigiado pelo olhar atento de sua mãe, ou na ausência da 

mesma, de sua ama ou tutora (...) que deveria evitar a comunicação com homens, 

inclusive com os próprios irmãos. Sua formação deveria orientar-se não tanto a torná-

la letrada e sim bem falada, como boa e honesta, e para isso nada melhor do que a 

rigidez e disciplina a que deveria ser submetida. (BERMEJO, 1987: 177)31. 

 

Nesse sentido, exemplos de mártires que preferiram morrer a manchar a honra, como 

Santa Margarita de Antioquia, que resistiu às investidas de um governador e entregou sua 

virgindade a Deus, tornavam-se modelos didáticos de comportamento para as donzelas. Como 

aponta Javier Burrieza Sánchez em seu estudo La Percepción Jesuitica de la Mujer, os 

pregadores faziam eco às palavras de São Anselmo: “Entre os três estados [da vida da mulher], 

virgindade, viuvez e matrimônio, há aquela diferença entre ouro, prata e bronze. E não há 

dúvida – continuava o missionário Pedro de la Calatayud – que a virgindade compõe a mais 

                                                             
29 Es él quien las puso de moda a estas santas y el que consiguió con su peculiar forma de interpretar la santidad 

traspasar los límites de lo divino para descender a lo mundano. En muchas de ellas se representan a mujeres que 
quieren representar con su tormento y martirio el ejemplo de santidad, pintándolas Zurbarán a las puertas del 

cielo para conseguir con su imagen elegante persuadir al receptor de la imagen sagrada en un intento de 

modificar su voluntad y conducta en favor de la santidad, no sin antes confundir en su visión si lo que veia 

realmente era una imagen natural o sobrenatural (PRIETO, 2014: 67). 
30 VELASCO, 2012:150 
31 “Su doncellez aludia de modo muy claro a su condición de virgen, y por ello su comportamiento se encontraba 

siempre vigilado por la mirada atenta de tu madre, o em su defecto de su ama o su dueña (...) que debería evitar 

la comunicación con varones, incluso com sus próprios hermanos. Su formación debia orientarse no tanto a 

hacerla letrada o bien hablada como buena y honesta y para ello nada mejor que la rigidez y disciplina a la que 

debía ser submetida”. 
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ilustre porção do rebanho de Cristo” 32 (SÁNCHEZ, 2005: 108). Para ressaltar o atributo da 

castidade, algumas das santas de Zurbarán ostentam flores e frutos, e a presença desses 

elementos refere-se ao texto De Virginitate, de São Ambrósio, em que ele descreve a Igreja 

como uma zona rural em que as virgens são os pomares33.  A partir dessa visão celestial contida 

na obra do santo, Cécile Vincent-Cassy ressalta que a virgindade da maioria das santas 

zurbaranescas “serve para construir o sagrado, definindo seus limites. Permite afirmar a 

autenticidade do elo entre a humanidade e Deus, porque é o instrumento da reprodução do 

paraíso na terra. Quanto mais as virgens respeitarem as obrigações de sua condição, mais 

próximo é o vínculo delas com Deus, mais altas eles estão na hierarquia cristã” 34 (VINCENT-

CASSY, 2016: 244). 

Da obediência ao pai, a donzela passaria a obedecer ao marido, que geralmente era 

escolhido por ele. As únicas maneiras aceitáveis de desobedecer às ordens masculinas seriam 

se os patriarcas estivessem contra os preceitos da Igreja Católica, ou impedindo a mulher de 

entrar em um convento. “Para evitar complicações e perigos, o melhor que os pais podiam fazer 

era buscar o quanto antes marido para suas filhas, isso se elas não mostrassem vocação religiosa, 

e no caso nunca deveria ser impedida tal inclinação” 35 (BERMEJO, 1987: 179). A vida 

religiosa, portanto, se tornava uma saída contra patriarcas ou cônjuges tiranos, sem danos à 

reputação.  

 

Não era de se estranhar que em uma Espanha em que os conventos do século XVII 

estavam saturados, que os dotes de ingresso aumentassem e se tornasse mais difícil 

entrar em alguns deles, que houvesse uma imensa sacralização da sociedade. Nessas 

circunstâncias, não era estranho que os beatérios se multiplicassem. Dessa forma, a 

vida espiritual e devocional poderia adquirir conotações de fuga do lar pela mulher e, 
portanto, também é explicado que elas constituíam um público habitual de 

acolhimento36 (SÁNCHEZ, 2005: 106).  

                                                             
32 Entre aquellos tres estados de siglo, es á saber, la virgindad, la viudez y el matrimonio hay aquella diferencia, 

que entre el oro, entre la plata y el bronce. No hay duda - continuaba el misionero Pedro de Calatayud - que la 

virgindad compone lá más ilustre porción del grey de Cristo (SÁNCHEZ, 2005: 108). 
33 PRIETO, 2014: 59 
34 sirve para construir la sacralidad, definiendo sus límites. Permite afirmar la autenticidad del vínculo entre la 

humanidad y Dios, pues es el instrumento de la reproducción del paraíso en la tierra. Cuanto más respetan las 

vírgenes las obligaciones de su condición, más estrecho es su vínculo con Dios, más alto están ellas en la jerarquía 
cristiana (VINCENT-CASSY, 2016: 244). 
35 Para evitarse complicaciones y peligros lo mejor que podian hacer los padres era buscar cuanto antes marido 

para sus hijas, si es qui estas no mostraban vocacion por el estado religioso, en cuyo caso nunca deberia 

estorbarse tal inclinacion (BERMEJO, 1987: 179). 
36 No era extraño que en una España en la que los conventos del siglo xvii se encontraban saturados, en la que 

las dotes de ingreso se elebavan y se hacía mas dificil entrar en algunos de ellos y en la que existia una imensa 

sacralizacion de la sociedad, en estas circunstancias no era extrano que los beaterios se multiplicasen. De esta 

maneira, la vida espiritual y devocional pudo adquirir connotaciones de via de escape del hogar por parte de la 

mujer y, por esto, tambien se explica que ellas constituyesen un habitual publico receptor (SÁNCHEZ, 2005: 

106). 
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Com tal sacralização da virgindade, as mulheres casadas poderiam sonhar em ascender 

aos céus após a morte, ou alcançarem a santidade, somente se trilhassem um caminho de 

obediência, modéstia e caridade. “A honra, que era a guardiã da fama da família por dentro, 

competia às mulheres. A elevação do matrimônio no Concílio de Trento a um estado ideal, à 

célula que garantiu a reprodução desse sistema, consagrou esse casamento de valor e honra” 37 

(MARTÍN, 2004: 173). Por ser considerada biologicamente inferior, e detentora do pecado 

original segundo a religião, à mulher cabia suportar os castigos físicos impostos pelo marido, 

que deveria guiá-la como um tutor. “Em suas mãos estava que não se promovessem discórdias 

posto que ela, mais irascível por natureza, deveria ceder, sendo mansa e sofrendo com paciência 

tudo que sua condição de mulher e esposa lhe impunha” 38 (BERMEJO, 1987: 182). A figura 

da matriarca, com relativa voz nas decisões familiares, não deixava de existir, porém, envolta 

por uma cultura sexista e uma Igreja repressora, ela por muitas vezes transmitiria esses mesmos 

valores. “Se também mergulharmos na vida familiar, perceberemos um peso específico de 

mulheres dentro dela que aparece em sua presença nas estratégias de casamento de seu clã ou 

em seu papel na transmissão cultural aos seus membros mais novos, ou no domínio das relações 

sociais ou a sobrevivência de uma cultura específica, específica para as mulheres, que ela 

mantém e desenvolve” 39 (LÓPEZ, 1987: 162). A essa mãe ainda era outorgada a tarefa de 

preservar a virgindade das filhas solteiras, orientando para a castidade e salvaguardando-as da 

presença masculina40. 

A viuvez tampouco seria garantia de independência. Para não manchar sua moral, a 

viúva deveria dedicar-se exclusivamente aos filhos, e seu destino seria ainda mais nobre se ela 

se voltasse à vocação religiosa: “(...) a morte do marido é para ela sinônimo da morte do mundo, 

entende-se o mundo exterior ao espaço doméstico” 41 (BERMEJO, 1987: 186). 

 

                                                             
37 La honra, que era la guarda de la fama familiar hacia el interior, competía a la mujer. La elevación del 

matrimonio en el concilio de Trento a estado ideal, a célula que aseguraba la reproducción del 

sistema, consagró este matrimonio del honor y la honra (MARTÍN, 2004: 173). 
38 En sus manos estaba el que no promovieron discordias puesto qui ella, mas irascible por natureza, debia ceder, 

siendo mansa y sufriendo con paciencia todo cuanto su condición de mujer y esposa le imponian (BERMEJO, 

1987: 182). 
39 Si además buceamos en la vida familiar, percibimos un peso específico de las mujeres dentro de ella que se 

muestra en su presencia en las estrategias matrimoniales de su clan, o en su papel en la transmisión cultural a 

sus miembros más pequeños, o en el dominio de las relaciones sociales o em la pervivencia de una determinada 

cultura, específica de las mujeres, que mantiene y desarrolla (LÓPEZ, 1987: 162). 
40 BERMEJO, 1987: 177 
41 la muerte del marido es para ella sinônimo de la muerte del mundo, del mundo exterior al espacio domestico 

debe entenderse (BERMEJO, 1987: 186). 
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2.2. Beleza e persuasão 

 

A ilusão também está nas coisas. Zurbarán representa uma santa como uma nobre 

espanhola, vestida com elegância condizente com sua classe social. Ele quis 

evidentemente aludir, com uma metáfora social, à ordem privilegiada dos santos na 

hierarquia dos valores espirituais e, ao mesmo tempo, ao valor espiritual da 

aristocracia mundana. O vestido luxuoso é motivo de ilusão (e de persuasão), pois 

ajuda a estabelecer a correlação mental entre um valor social e um valor espiritual 
(ARGAN, 2004: 95). 

 

Como apontado anteriormente, uma das maiores armas da Igreja Católica contra o 

protestantismo era o uso das imagens, e o ideal seria que o artista as fizesse belas o suficiente 

para chamarem à fé e à contemplação42. “Obras de arte são para fazer propaganda, para 

convencer, para avassalar, mas devem fazê-lo numa linguagem escolhida e elevada. (...) O 

efeito propagandístico de uma obra é muitas vezes tanto mais eficaz quanto mais genuíno e 

profundo é o sentimento religioso de que brota” (HAUSER, 1997: 44). Para uma comunicação 

mais efetiva, a arte religiosa usa elementos da estética do retrato, ressaltando os dotes físicos e 

a beleza da indumentária43, dignificando a grandeza moral dos santos. Em um momento no qual 

a aristocracia, além da Igreja, buscava manter seu status, essa grandeza também era 

representada como riqueza material:  

 

Até mesmo os retratos participam de toda uma gama de elementos generalizadores, 

os personagens típicos de grupo que são considerados como afetando todos os seres 

são refletidos, não por sua individualidade real, mas por sua posição social, definida 

doutrinariamente. Através dele, alguns são distintos, outros vulgares, uns bonitos, 

outros feios, outros bem proporcionados, outros mal feitos, não em seu ser singular, 

mas pela derivação necessária de sua hierarquia na escala social, escala cuja noção é 

considerada natural44  (MARAVALL, 1990, 513).  
 

Mais do que imagens sacras, a série de virgens mártires de Zurbarán consiste em simular 

retratos das santas, e a beleza de seus rostos e vestes tem como propósito ressaltar a grandeza 

de suas hagiografias. “As suas obras eram demandadas principalmente por conventos e por uma 

                                                             
42 ARGAN, 2004: 102 
43 ARGAN, 2004: 148 
44 Hasta los mismos retratos participan de toda una gama de elementos generalizadores, típicos, se reflejan 

caracteres de grupo que se considera afectan todos los seres, no por su individualidad real, sino por su posición 

social, doctrinalmente definida. Según ello, unos son distinguidos, otros vulgares, unos hermosos, otros feos, otros 

bien proporcionados, otros contrahechos, no en su ser singular, sino por necesaria derivación de su jerarquía en 

la escala social, escala cuja noción se considera como cosa natural (MARAVALL, 1990, 513). 
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clientela feminina, que usavam essas imagens para fins propagandísticos e decorativos e, em 

outros casos, como autênticos retratos divinizados” 45 (PRIETO, 2014: 59). Mesmo com fins 

devocionais, há elementos de cenário e movimento suficientes para que se afastem da simples 

iconografia46. Como recomendado no tratado Arte de la Pintura, de Francisco Pacheco, há 

destaque para os semblantes, de modo que os espectadores percebam suas virtudes ao fitar suas 

faces belas e meditativas47, mas, ao mesmo tempo, as figuras fitam esses espectadores, como 

que flagradas em instantâneos48.  

Ao modo das obras que refletem grupos distintivos de classe49, as santas também 

representam um ideal coletivo. “Como os Três Reis Magos, que têm uma identidade individual, 

um nome, mas também pertencem ao trio que se forma, uma vez apresentadas em grupo as 

virgens sagradas e mártires não param de existir individualmente, mas também se tornam as 

múltiplas partes de um todo, como um coro, um corpo” 50 (VINCENT-CASSY, 2016: 243). A 

estética do retrato, no caso, não é utilizada para promover a individualidade de quem posou ou 

reconhecimento de obras pictóricas (gravuras e ícones) que possam ter inspirado o artista, e sim 

os modelos que comportamento que essas figuras representam. Como explica Cécile Vincent-

Cassy, as pinturas “não foram feitas com a intenção de que as figuras copiadas do natural fossem 

reconhecíveis.  Aqui o retrato se torna uma maneira de representar os personagens sagrados” 51 

(VINCENT-CASSY, 2016: 240). 

 

É essencial, portanto, levar em consideração o contexto em que se situa a invenção do 

modelo zurbaranesco. No momento de sua produção, a estética do retrato colocou a 

problemática do lugar do espectador no centro da concepção pictórica. Nesse cenário, 

Zurbarán associa retrato e pintura religiosa. Pinta as mesmas figuras sagradas, neste 

caso as santas, com a estética e a técnica do retrato, individualizando suas 
características, o que dá a ilusão, a sensação de que são vívidos retratos das mesmas. 

A questão da estética do retrato e o sentido que é conferido a essa palavra é crucial 

para entender a arte do barroco52 (VINCENT-CASSY, 2016: 240). 

                                                             
45 Sus obras fueron demandadas sobre todo por conventos femeninos y por uma clientela femenina también que 

usaban estas imágenes con fines propagandísticos y decorativos y en otros casos como un auténtico retrato 

divinizado (PRIETO, 2014: 59). 
46 VINCENT-CASSY, 2016: 238 
47 VINCENT-CASSY, 2016: 240 
48 VINCENT-CASSY, 2016: 238 
49 MARAVALL, 1990, 513 
50 Como los Reyes Magos, que tienen una identidad individual, un nombre, pero pertenecen igualmente al trío que 

forman, una vez presentadas en grupo las santas vírgenes y mártires no dejan de existir individualmente, pero 

también pasan a ser las múltiples partes de un todo, como um coro, como un cuerpo (VINCENT-CASSY, 2016: 

243). 
51 No fueron realizadas con intención de que las figuras copiadas del natural fueran reconocibles. Aquí el retrato 

se convierte en un modo de representar a unos personajes sagrados (VINCENT-CASSY, 2016: 240). 
52 Es imprescindible pues tomar en cuenta el contexto en que se sitúa la invención del modelo zurbaranesco. En 

la época de su producción, la estética del retrato colocaba la problemática del lugar del espectador en el centro 

de la concepción pictórica. En este marco, Zurbarán asocia retrato y pintura religiosa. Pinta a las mismas figuras 

sacras, en este caso a las santas, con la estética y la técnica del retrato, individualizando sus rasgos, lo que da la 
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Para dar às santas expressões corporais dignificantes, Zurbarán inspirou-se em obras do 

século anterior, sobretudo do alemão Albrecht Dürer e de seu discípulo Hans Springinklee, que 

retratavam figuras femininas sagradas e da realeza53. Como muitos de seus contemporâneos, 

que não tinham fácil acesso a referências estrangeiras, usou como modelo as reproduções por 

litogravuras, que circulavam em grande quantidade pela Europa no século XVII como um 

eficiente meio de propagar a arte sacra. A difusão desse meio na Contrarreforma era mais um 

instrumento de comunicação da Igreja Católica, que “encorajou a formação e a difusão de uma 

nova iconografia sacra, que fornecesse a todos os fiéis os mesmos objetos e os mesmos símbolos 

para uma devoção de massa; e serviu-se das gravuras figuradas como um meio poderoso de 

propaganda religiosa” (ARGAN, 2004: 17). Portanto, para realizar uma arte persuasiva, que 

reforçasse a fé do espectador, era desejável que o gestual das figuras apreciado por clientes 

clericais fosse reproduzido. “A mão levantada em uma atitude de olhar para o céu, de 

comunicação gestual, acrescenta uma grande carga de reconhecimento transcendente ao valor 

escultural e simbólico das santas” 54 (PRIETO, 2014: 66).  

Além de representar beleza e riqueza utilizando técnicas do retrato, em contextos 

contemporâneos de personajes a lo divino para gerar maior identificação, outro modo de 

comunicação persuasiva na série de santas de Zurbarán era remeter a procissões, festas e 

espetáculos religiosos familiares ao público espanhol da época, como os autos sacramentais, o 

“teatro sagrado” e as “comedias de santos”55. Com as determinações religiosas da 

Contrarreforma, as festas profanas deram lugar a grandes comemorações de feriados religiosos, 

como o Corpus Christi, que envolviam procissões e autos sacramentais, com fins didáticos para 

que o público menos culto absorvesse os dogmas da Igreja. Envolvia atores fantasiados de 

demônios, anjos e seres fantásticos, simbolizando a luta do bem contra o mal. “Trata-se de uma 

procissão heterogênea e artificial, de maior complexidade do que a realizada até então dentro 

das igrejas, porque destaca o caráter teocêntrico da sociedade e é acompanhada por um amplo 

espectro de efeitos alegóricos, através dos quais é feita uma tentativa de exaltar o que o 

protestantismo ataca”56 (RODRÍGUEZ DE GRACIA, 2004: 386). Já o teatro sagrado era uma 

                                                             
ilusión, la sensación, de que es un vivo retrato suyo. La cuestión de la estética del retrato, y del sentido que se 

confiere a esta palabra, es crucial para entender el arte del Barroco (VINCENT-CASSY, 2016: 240). 
53 PRIETO, 2014: 65 
54 Su mano levantada en actitud de mirar a los cielos, de comunicación gestual, añade uma gran carga de 

recogimiento trascendente al valor escultural y simbólico de las santas (PRIETO, 2014: 66). 
55 PRIETO, 2014: 63 
56 Aquel es un cortejo heterogéneo y artificioso, de mayor complejidad que el celebrado, hasta entonces, en el 

interior de las iglesias, porque resalta el carácter teocéntrico de la sociedad, y va acompañado de un amplio 
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maneira de encenar hagiografias de santos, narrar milagres ou até mesmo fazer pregação 

religiosa, atraindo maior atenção dos fiéis. A comedia de santos, por sua vez, era uma adaptação 

do teatro satírico com mensagens construtivas, de modo a não ferir as determinações 

eclesiásticas do período.  Personagens de condutas questionáveis tinham os castigos merecidos 

ou alcançavam a redenção, tornando-se fiéis à religião católica. As peças “...poderiam 

realmente proporcionar ao público bons momentos de diversão, sem prejuízo ao fato de que, 

uma vez ouvido o último verso, muitos dos que faziam parte do público sentiam uma emoção 

interior de natureza religiosa57” (MAYDEU, 1993: 147). Tanto no teatro sagrado quanto na 

comedia de santos, a riqueza dos cenários era uma estratégia para aumentar o envolvimento do 

público. “A disposição de ações ou tableaux vivants nos vários espaços tem sido relacionada 

por vários estudiosos com a organização de retábulos barrocos, um paralelo muito próximo e 

justificado nas peças dos santos, onde o uso de pinturas, imagens ou composições hagiográficas 

certamente evoca formas de visualidade sagrada”58 (ARELLANO, 1995: 159). 

Os quadros de Santa Isabel de Portugal59 e Santa Casilda60, por exemplo, foram 

elaborados na mesma época em que peças sobre as personagens eram encenadas na Espanha. 

As representações têm inspiração nos trajes de atrizes, assim como a escolha de tecidos remete 

aos usados em festividades religiosas. O tafetá, presente em vários trajes das santas de Zurbarán, 

era muito utilizado em danças no feriado de Corpus Christi, como  Las Gitanas, que incluía no 

figurino “saias de tafetá enfeitadas com passagens de prata e mantos grandes de tafetá de quatro 

hastes, com aplicações metálicas e mangas esculpidas coloridas” 6162(PRIETO, 2013: 19). Por 

fim, essas mesmas festas acabaram influenciadas pela estética de Zurbarán, como a da 

Imaculada Conceição, realizada em Sevilha no ano de 1662, que utilizou telas de santas virgens 

e anjos ao estilo zurbaranesco no cenário. Segundo Benito Navarrete Prieto, esses elementos 

“nos falam de uma maneira óbvia sobre a funcionalidade que essas obras tinham como peças 

                                                             
espectro de efectos alegóricos, a través de los que se intenta ensalzar lo que el protestantismo ataca 

(RODRÍGUEZ DE GRACIA, 2004: 386). 
57 podían realmente proporcionar buenos ratos de divertimento al espectador, sin perjuicio de que, escuchado ya 

el último verso, muchos de entre quienes formasen parte del auditorio sintiesen una emoción interior de carácter 

religioso (MAYDEU, 1993: 147). 
58 La disposición de las acciones o tableaux vivants en los diversos huecos se ha relacionado por varios estudiosos 

(y ya por el propio Lope) con la organización de los retablos barrocos, paralelo muy estrecho y justificado en las 

piezas de santos, donde el uso de pinturas, imágenes, o composiciones hagiográficas evocan, ciertamente, las 

formas de la visualidad sagrada (ARELLANO, 1995: 159). 
59 PRIETO, 2014: 63 
60 PRIETO, 2013: 19 
61 sayas de tafetán guarnecidas con pasamentos de plata, y mantos grandes de tafetán de cuatro varas, con 

argenteria y mangas labradas de colores (PRIETO, 2013: 19). 
62 Citação de Benito Navarrete Prieto a – Sentaurens, 1984: 1192 – Sentaurens, Jean. Séville et le théathre de la 

fin du Moyen Âge à la fin du XVII siècle. Bordeaux: Presses Universitaires de Bordeaux, 1984.  
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necessárias de decoração dentro da festa barroca. É muito provável que as telas usadas para 

decorar essa festividade tenham sido feitas por discípulos de Zurbarán” 63 (PRIETO, 2013: 19). 

 

 

2.3. A persuasão através da moda 

 

A pintura de santas de períodos remotos em trajes contemporâneos, ao modo de 

personajes a lo divino, para gerar maior identificação especialmente entre o público feminino, 

era muito popular na Espanha desde o século XVI64. No entanto, Francisco de Zurbarán foi 

reverenciado como mestre desse estilo, tendo como diferencial a fidelidade ao representar os 

tecidos e a sofisticação dos trajes, já que conviveu com o comércio de aviamentos desde a 

infância65. “As suas pinturas são uma amostra têxtil incrível, ele nos mostra todos os tipos de 

tecidos: sedas, algodão, estamines e jutas, brocados e damascos, tramas com fios metálicos... E 

quase nos faz sentir o toque” 66 (RAQUEJO, 2015: 406). Além de definir o caráter das figuras 

retratadas, já que as roupas são “a marca de uma classe, de uma dignidade não apenas exterior” 

(ARGAN, 2004: 148), a elegância que as virgens mártires mostravam nas imagens era uma 

característica desejável mesmo entre as mulheres mais modestas, por ser uma forma de 

dignificar as figuras masculinas de suas famílias, refletindo a capacidade dos homens de prover 

o sustento da casa.  

 

Consequentemente, suas boas maneiras, suas qualidades, suas roupas, seu arranjo 

pessoal, sua compostura, sua linguagem, suas vestimentas e a riqueza de seus objetos 

pessoais deveriam mostrar sua condição aos quatro ventos. Não era apenas uma 

mulher. Era a esposa, a filha, a mãe ou a viúva de um personagem cuja casa deveria 

brilhar na altura que merecia e, de certa forma, um símbolo vivo67 (NAVARRET, 

1995: 204). 

 

                                                             
63 nos hablan de forma evidente de la funcionalidad que tenían esas obras como piezas necesarias de atrezzo 

dentro de la fiesta barroca. Es muy probable que los lienzos que se usaron para decorar esta festividad lueron 
realizados por los discipulos de Zurbaran  (PRIETO, 2013: 19). 
64 BROWN, 1987: 17 
65 PRIETO, 2013: 17 
66 Sus cuadros constituyen un asombroso muestrario de telas, nos muestra todo tipo tejidos: sedas, algodones, 

estameñas y arpilleras, brocados y damasquinados, brocateles… y casi nos lo hace palpar (RAQUEJO, 2015: 

406). 
67 En consecuencia, sus buenas maneras, sus cualidades, sus vestidos, su arreglo personal, su compostura, su 

lenguaje, sus aderezos y la riqueza de sus objetos personales debían publicar su condición a los cuatro vientos. 

No se trataba sólo de una mujer. Era la esposa, la hija, la madre o la viuda de un personaje cuya casa debía 

brillar a la altura que se merecía y, en cierta forma, un símbolo viviente (NAVARRET, 1995: 204). 
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Os trajes estavam entre os poucos objetos que poderiam ser possuídos e herdados – 

tendo ao menos o vestido de noiva descrito e documentado em boa parte dos dotes e 

inventários68 - por mulheres de todas as classes, tendo como variações os materiais e a 

complexidade de elaboração. “Todas as mulheres, fossem elas damas, servas ou de qualquer 

outra categoria social, procuravam que suas roupas fossem ricas e ornamentadas, empregando 

para sua confecção: cetim, chamalote [lã natural com seda] e tabu (seda tecida com pelos de 

cabra) ouro, prata e estampas com flores e outros adornos”69 (RAQUEJO, 2015: 406). O estudo 

de documentos inventariais também demonstrou que as personajes a lo divino de Zurbarán, 

ricamente vestidas, eram colecionadas por damas de alto poder aquisitivo, sendo essa, segundo 

Benito Navarrete Prieto, uma “reafirmação do papel que as mulheres ocupavam na sociedade 

do Antigo Regime, fazendo com que muitas se identificassem com a vida exemplar dessas 

virgens”70 (PRIETO, 2013: 23). Entre exemplos citados pelo autor, há o inventário de Petronila 

de Pineda, filha do criador de retábulos Bernardo Simón de Pineda, com 11 quadros das santas 

virgens de Zurbarán, e o dote de Isabel Justa de los Santos, com uma pintura de Santa Casilda71.  

Além de reproduzir peças, joias e tecidos desejados pelas mulheres do século XVII, o 

pintor passou, a partir da década de 1640, a criar trajes, unindo modas contemporâneas a 

elementos do século anterior. Afinal, já que os retratos a lo divino eram uma tendência comum 

entre artistas da época, surgiam também críticas a respeito dos excessos de modernidade, 

quando se retratava figuras sagradas com roupas consideradas escandalosas ou extravagantes 

demais. Um dos relatos mais conhecidos é o do teólogo e escritor Bernardino de Villegas, em 

1635: “Que coisa mais indecente do que uma imagem da Nossa Senhora com saia inteira, ropa 

[peça aberta na frente com mangas enrodilhadas72], topete, decote, arandela, gargantilha e afins? 

E algumas virgens sagradas vestidas tão profanamente, e com tantos dixes e galas que não 

trazem mais as senhoras mais bizarras do mundo?” 73 (PRIETO, 2014: 60). Por conta dessas 

controvérsias, em 1642 o Papa Urbano limitou essas representações através da bula Sacrosancta 

Tridentina Synodus. “Nela, ordenou que as personagens sagradas fossem representadas com 

vestidos aprovados por uma tradição antiga, e não com roupas incomuns que poderiam chamar 

                                                             
68 CORREA, 2003: 855 
69 Todas las mujeres ya fuesen damas, sirvientas o de cualquier otra categoría social, procuraban que estas 

prendas fueran ricas y adornadas y empleaban para su confección: rasos, chamelote y tabí (seda que se tejía con 

pelo de cabra) oro y plata y se estampaba y prensaba con flores y otros adornos (RAQUEJO, 2015: 406). 
70 reafirmación del rol que ocupaban las mujeres en la sociedad del antiguo régimen, haciendo que muchas de 

ellas se identificaran con la vida ejemplar de estas virgenes (PRIETO, 2013: 23). 
71 PRIETO, 2013: 23 
72 BOUCHER, 2010: 187 
73 “¿Qué cosa más indecente, que una Imagen de nuestra Señora con saya entera, ropa, copete, valona, arandela, 

gargantilla, y cosas semejantes? ¿y unas santas vírgenes vestidas tan profanamente, y con tantos dixes y galas 

que no traen más las damas más bizarras del mundo?” (PRIETO, 2014: 60). 
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a atenção e causar escândalo” 74 (LORENZO, 2013: 41). Para não afrontar a Igreja Católica, 

então, Zurbarán passou a incluir detalhes de épocas anteriores nas composições, fazendo com 

que as roupas dos quadros, unindo modas atuais e ultrapassadas, se tornassem criações únicas 

e originais. Ao adicionar esses adereços, além de ter documentado os estilos das diferentes 

épocas, carregou as obras de mais simbologia religiosa, em que cada elemento poderia ter um 

significado. As joias com pérolas, por exemplo, tal como os arranjos e estampas de flores, 

ressaltavam a virgindade das santas e outros ideais de comportamento feminino que a imagem 

dessas personagens disseminava. “A pérola representa virtudes como pureza, sabedoria e 

caridade. Um grande número de suas santas as carrega” 75 (RAQUEJO, 2015: 408). 

A criatividade do artista para não desrespeitar a determinação papal impressionou Elio 

Berhanyer (1929-2019), um dos mais importantes estilistas espanhóis do século passado, que 

vestiu Ava Gardner e a Rainha Sofia da Espanha. Ao coordenar a mostra de trajes 

contemporâneos inspirados nas santas mártires, que envolveu criações de 11 designers de moda 

em paralelo à exposição de pinturas Santas de Zurbarán: devoción y persuasión, em 2013, ele 

afirmou que Zurbarán foi o primeiro estilista do país, “senão o maior estilista da história da 

Espanha76. (...) Se tivesse nascido no século XX, teria sido como Yves Saint Laurent ou 

Dior77”78.  

 

 

2.3.1. A moda espanhola nos séculos XVI e XVII 

 

Por ter a maior parte de sua produção concentrada na primeira metade do século XVII, 

Zurbarán não teria tido dificuldade de encontrar peças que estavam em voga no século XVI. 

Alguns elementos do vestuário criados em períodos anteriores, por mais que não fossem 

considerados como novidades, ainda eram utilizados pelas damas espanholas. O mais famoso 

deles era o verdugado, primeira saia de estrutura sólida interna a existir na Europa79, criada no 

final do século XV, que tinha armação de aros feitos de vime ou galhos de verdugo80, o que 

                                                             
74 En ella ordenaba que los personajes sagrados fueran representados con vestidos aprobados por una tradición 

antigua y no con indumentarias insólitas que pudieran llamar la atención y causar escândalo (LORENZO, 2013: 

41). 
75 La perla, representa virtudes como la pureza, la sabiduría y la caridad. Un gran número de sus santas las llevan 

(RAQUEJO, 2015: 408). 
76 “sino el diseñador de moda más grande de la historia de España” 
77 “hubiera nacido en el siglo XX, hubiera sido como Yves Saint Laurent o Dior” 
78 https://www.abc.es/cultura/arte/20130505/sevi-elio-exposicion-moda-201305042245.html 
79 LORENZO, 2013: 37 
80 BOUCHER, 2010: 186 

https://www.abc.es/cultura/arte/20130505/sevi-elio-exposicion-moda-201305042245.html
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dava um formato de sino ao volume abaixo da cintura. Junto ao justillo81, corpete rígido de 

barbatanas, que comprimia o abdome e o peito, a peça dava às mulheres uma silhueta que 

lembrava dois triângulos invertidos82. “Ambas as roupas eram muito difíceis e desconfortáveis 

de usar, por isso, embora fossem excepcionalmente usadas fora da corte, elas eram um sinal de 

distinção social, uma vez que apenas mulheres de classe alta podiam usar esse tipo de roupa 

que limitava muito seus movimentos” 83 (MARTÍNEZ, 2009: 3). Com o prestígio da realeza 

espanhola após a Reconquista Ibérica (expulsão dos mouros que dominavam territórios da 

Península Ibérica e que foram reanexados a Espanha e Portugal), a austeridade dos trajes no 

país, influenciada pelas normas de conduta da Contrarreforma, passou a influenciar todo o 

continente84. No século XVI, o modelo de elegância era espanhol, tanto que o verdugado 

inspirou a existência de saias estruturadas com pequenas alterações nos outros países, como o 

verdugadin da França e da Holanda, que substituía a anágua rodada por uma rodilha circular85.   

 

 

Fig. 16. Ana da Áustria, rainha consorte da Espanha, Alonso Sánchez Coello, 1570. Óleo 

sobre tela, 125,7 cm x 101,5 cm, Museo Lázaro Galdiano 

 

                                                             
81 BOUCHER, 2010: 194 
82 MARTINEZ, 2009: 3 
83 Ambas prendas resultaban muy difíciles e incómodas de llevar por lo que, aunque excepcionalmente fueron 

llevadas fuera de la corte, eran un signo de distinción social ya que sólo las damas de alta alcurnia podían llevar 

este tipo de atuendos que limitaba tanto sus movimentos (MARTÍNEZ, 2009: 3). 
84 BOUCHER, 2010: 186 
85 BOUCHER, 2010: 194 
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Acima dessas estruturas rígidas, usava-se a saya, vestido inteiro com cauda, ou um 

conjunto formado por gibão e saia que eram colocados separadamente86. As mangas eram 

volumosas, arredondadas ou com pontas nas barras87. Outra peça tipicamente espanhola, que 

se tornou popular em outros países, era a ropa, peça inteiriça que se avolumava em evasé a 

partir dos ombros e aberta na frente88. A partir da década de 1550, foi adotado também o rufo, 

que aumentava essa geometrização do corpo feminino, dando uma forma esférica acima dos 

dois triângulos formados por corpete e verdugado, ou do cone formado quando havia por cima 

dessa estrutura uma ropa, e que por muitas vezes cobria toda a pele do pescoço. “No início era 

uma casa de abelha na gola, mas não demora para assumir grandes proporções, sendo fixada, 

no final do século, por uma armação de arame (rebato) que levantava bem alto sobre a nuca” 

(BOUCHER, 2010: 187). Tendo seu uso limitado a a partir de 1623 por uma lei suntuária89, a 

peça não sobreviveu ao século XVII e dificilmente aparece na obra de Zurbarán. Já os ombros 

eram cobertos pela berne à mourisca, peça de tecido retangular muito utilizada na Andaluzia, 

que podia cobrir também a cabeça mas geralmente era arrumado “à apostólica”, passando sob 

um braço e amarrando no ombro oposto90, ou por um grande manto drapeado que dissimulava 

as formas do corpo quando se estava em ambientes externos91. Para completar o traje, os 

chapines, sapatos com plataformas altas de cortiça, impediam o contato direto com a sujeira 

das ruas. Os pés permaneciam sempre invisíveis, mesmo quando as damas se sentavam, graças 

a uma prega alta que ficava acima das barras de saias e vestidos92.  

Com a profunda ortodoxia religiosa na Espanha da Contrarreforma, a austeridade das 

vestes do século XVI, além de promover uma disciplina do corpo com estruturas rígidas, se 

refletia nas cores. “O caráter predominante do traje espanhol se reflete na elegância austera. Por 

mais suntuosos que sejam, os tecidos permanecem nos tons escuros: nem os bufões do Escorial 

usam cores gritantes” (BOUCHER, 2010: 186). Diversas leis suntuárias tentavam impedir os 

bordados em ouro e prata, que por vezes eram substituídos por galões e aviamentos93.  

O período também foi marcado pelas primeiras coleções de gravuras dirigidas a 

documentar o vestuário europeu, e em 1589 a Espanha publica o primeiro manual para alfaiates, 

escrito por Juan de Alcega em Madri. “Essas antologias ilustram preocupações da época, de um 

                                                             
86 MARTÍNEZ, 2009: 3 
87 BOUCHER, 2010: 187 
88 BOUCHER, 2010: 188 
89 BOUCHER, 2010: 187 
90 BOUCHER, 2010: 194 
91 BOUCHER, 2010: 188 
92 BOUCHER, 2010: 187 
93 BOUCHER, 2010: 186 
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lado oferecendo modelos de rendados e bordados para uso de pintores e artesãos, e de outro, 

pranchas com trajes de diversos países desenhados para a curiosidade e o conhecimento dos 

alfabetizados” (BOUCHER, 2010: 213). 

O verdugado se manteve como forro de saia mais popular entre as mulheres espanholas 

até meados dos anos 1640, quando surgiu o guardainfante, estrutura ainda mais complexa e que 

alargava exageradamente os quadris. Embora não tenha substituído totalmente o verdugado no 

gosto das damas, a peça tornou-se uma marca registrada do estilo da corte espanhola, já que sua 

excessiva extravagância não foi adotada em outros países94. 

 

 

Fig. 17. Santa Doroteia, Francisco de Zurbarán, 1640-1650. Óleo sobre tela, 173 cm x 103 

cm, Museo de Bellas Artes 

 

Na obra Santa Doroteia, o corpo da personagem é delineado com o uso de cotilla e 

com o verdugado em acentuado formato de sino, cobertos pela saya inteiriça, que tem 

a barra franzida para cobrir os pés independentemente da posição. O artista reproduz 

o tafetá, tecido apreciado pela corte e também presente nos figurinos das atrizes em 

teatro e danças das festividades religiosas, e utiliza a cor rosa, relacionada a 
simbologias religiosas com significados de alegria na penitência e presença de 

milagres. Já a berne andaluza, posicionada “à apostólica”, é da cor amarela – “Deus é 

simbolicamente representado como um triângulo amarelo, frequentemente um olho 

dentro de um triângulo amarelo – é o símbolo da onisciência e da onividência” 

(HELLER, 2013: 190).  

 

                                                             
94 BOUCHER, 2010: 244 
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A bandeja com flores e frutos é frequentemente usada pelo pintor na série de santas 

como um atributo de virgindade. 

Curiosamente, apesar de não ser prático, o guardainfante foi uma invenção popular. No 

cotidiano, as trabalhadoras e donas de casa davam volume aos quadris com várias saias 

sobrepostas95, que não limitavam os movimentos, mas criaram a peça como uma releitura mais 

chamativa do verdugado para ocasiões sociais (fig. 17). A estrutura ganhou esse nome curioso 

pois sua tamanha amplitude mudava os contornos femininos a ponto de poder dissimular uma 

gravidez avançada96.  

 

O guardainfante, ao contrário de todas as criações produzidas anteriormente, foi uma 

invenção do povo, isto é, que ocorreu fora dos círculos da corte e causou o efeito 

oposto ao que era habitual. Paradoxalmente, acabaria sendo uma peça de uso 

obrigatório nas cerimônias em que o protocolo mais rigoroso do palácio estava em 

vigor. Ninguém poderia visitar a rainha sem portar o guardainfante97 (LORENZO, 

2013: 38). 

 

 

Fig. 18. Vista de Sevilha, pintor anônimo, século XVII, óleo sobre tela. Fundación Focus 

Abengoa 

 

 

                                                             
95 PONZ, 2009: 136 
96 ESCRIBANO, 2008: 73 
97 El guardainfante, a diferencia de todas las creaciones que se habían producido anteriormente, fue una creación 

del pueblo, es decir, que se dio fuera de los círculos cortesanos y que causó el efecto contrario a lo que era lo 

habitual. Paradójicamente acabaría siendo una prenda de uso obligatorio en aquellas ceremonias en las que 

regía el más estricto protocolo de palacio. Nadie podía visitar a la reina sin llevar el guardainfante (LORENZO, 

2013: 38) 
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Enquanto o verdugado se estruturava apenas por vime ou verdugo, a complexidade da 

armação do guardainfante envolvia, além da madeira, almofadas e outros materiais como arame 

e papelão, em uma armação que geralmente tinha 5 aros, ligados um ao outro por fitas98. Apesar 

do estilo ter sido eternizado com as saias extremamente estendidas na horizontal, que formavam 

ângulos de quase 90 graus nas laterais, como retratadas pelos retratos de realeza de Diego 

Velázquez, foi inicialmente desenvolvido para ter formas arredondadas, ampliando o “sino” do 

verdugado. “Os primeiros guardainfantes seguravam os quadris e tendiam a contornar os 

contornos da silhueta feminina, gerando uma saia de base circular que, aos poucos, foi 

modificada para prolongar os quadris progressivamente. Desenhava-se, assim, uma base 

elíptica nos anos cinquenta” 99 (LORENZO, 2013: 39). 

Fig. 19. As Meninas, Diego Vélazquez, 1656. Óleo sobre tela, 318 cm x 276 cm, Museo del 

Prado 

 

Uma peça democrática: a obra As Meninas, de Vélazquez, evidencia o alcance do guardainfante entre as 

mulheres espanholas de diversos status sociais. Na pintura, a armação para saias é utilizada pela infanta 

Margarita Teresa, filha do rei Felipe IV, pelas damas de companhia e pela anã que trabalha no palácio.  

                                                             
98 LORENZO, 2013: 39 
99 Los primeros guardainfantes ahuecaron las caderas y tendieron a redondear los contornos de la silueta 

femenina generando una falda de base circular que, poco a poco, fue modificándose para prolongar 

progresivamente las caderas. Se dibujaba así una base elíptica en la década de los cincuenta (LORENZO, 2013: 

39). 
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Como resultava em uma silhueta peculiar e só foi adotado na Espanha, o guardainfante 

gerou diferentes reações de fascínio, estranhamento ou curiosidade entre mulheres das cortes 

de outros países. Como mostra esse relato de quando representantes da realeza espanhola foram 

à França, para prestigiar uma das bodas do “rei Sol”, Luís XIV: 

Eis sua descrição feita pela Mme. De Motteville na época do casamento de Luís XIV: 
“Seu guardainfante era uma máquina semiesférica e monstruosa, pois parecia haver 

diversas aduelas de barril costuradas dentro da saia, sem falar que as aduelas são 

redondas e que seu guardainfante era um pouco achatado atrás e na frente, alargando 

nas laterais. Quando elas andavam, essa máquina levantava e abaixava” (BOUCHER, 

2010: 244). 

Para as demais europeias, que ainda utilizavam rufos à moda da Espanha do século XVI, 

e investiam em perucas e penteados elaboradíssimos100, também era exótico o que viam do colo 

para cima: no século XVII, as espanholas adotaram decotes e usavam os cabelos soltos nos 

ombros, de maneira bem mais natural que as mulheres de outros países do continente101.  Elas 

também suavizaram a austeridade dos trajes, voltando a usar livremente bordados de metais 

preciosos, sem abandonar os galões e aviamentos, e saindo do monopólio do preto para exibir 

cores mais alegres e variadas102.  

Acima da estrutura para os quadris, o traje era composto por gibão e basquiña, saia sem 

cauda e feita geralmente de veludo, damasco ou lã103, e continuava popular a ropa104 com 

abertura frontal. Já o corpo ficava enrijecido com a cotilla, um corpete que achatava os seios105. 

O ideal de beleza era ter o busto reto, impedindo que se avolumassem a partir da puberdade, 

em contraste com os quadris alargados artificialmente. 

Nada mais expressivo do que o comentário que a condessa D'Aulnoy fez sobre esse 

assunto: "Entre elas, é um belo detalhe não ter seios, e tomam precauções desde muito 

cedo para evitar seu desenvolvimento. Quando os seios começam a crescer, pequenas 

placas de chumbo são colocadas em cima e enfaixadas de forma a prendê-los” 106 

(LORENZO, 2013: 39). 

Em paralelo aos volumosos guardainfantes e aos verdugados em formato de sino, 

também se utilizava o vaquero, peça inteira que dava à saia o formato de trapézio e tinha mangas 

tubulares, que ficavam à mostra sob gibões e vestidos107. Para cobrir o corpo em saídas às ruas, 

                                                             
100 BOUCHER, 2010: 226 
101 BOUCHER, 2010: 244 
102 BOUCHER, 2010: 245 
103 ESCRIBANO, 2008: 70 
104 BOUCHER, 2010: 188 
105 LORENZO, 2013: 39 
106 Nada más expresivo que el comentario que sobre este particular realizó la Condesa D’Aulnoy: ‘Entre ellas es 

un bello detalle el no tener pechos, y toman precauciones desde muy pronto para evitar su desarrollo. Cuando el 

seno comienza a formarse secolocan encima pequeñas placas de plomo y se vendan como se faja a los 

niños(LORENZO, 2013: 39). 
107 ESCRIBANO, 2008: 70 
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o manto continuou em voga, mas ganhou versões menores como as mantillas, as mantenillas e 

os rebociños108. Nessas ocasiões, algumas mulheres também dissimulavam o rosto com as 

tapadas, véus transparentes que cobriam a cabeça e, além de servirem como sinal de respeito 

em idas à Igreja, também permitiam que elas flertassem de maneira mais discreta. “Enquanto o 

véu das muçulmanas era uma imposição ligada à prática social da religião, essa peça coquete 

das cristãs obedecia a critérios mais próximos do jogo erótico, além do anonimato na liberdade 

de movimento” 109 (MARTÍN, 2004: 167). Como as saias agora permitiam que as pontas dos 

pés ficassem à mostra, os chapines tornaram-se mais elaborados e passaram a incluir 

revestimentos como couro e tecidos nobres de diversas cores, além de enfeites com fios de ouro, 

esmalte e pedras preciosas110.   

A partir do século XVI, e mais intensamente no XVII, a produção de matérias primas 

para o vestuário foi marcada por protecionismo industrial e grande especialização das regiões 

produtoras111, em paralelo às novidades trazidas pelas navegações. A Europa investia na criação 

original das rendas112, e mantinha certa independência no fornecimento interno de sedas, apesar 

do tecido ser amplamente desenvolvido e sofisticado no Oriente. Em território espanhol, mesmo 

depois da Reconquista Ibérica, se mantiveram as sedarias dos “mouros” muçulmanos113,  que 

fabricavam os adamascados (tecidos bordados de seda com urdume, que geravam efeitos de 

luz114) e os brocados (misto de fibras que incluía tramas suplementares inseridas de maneira 

descontínua115). Depois de 1670, porém, a indústria europeia contou com uma grande ameaça: 

os tecidos de algodão liso ou estampado, com técnicas mais refinadas que as utilizadas na 

região, provenientes da Índia. “A voga dessas peças de algodão pintadas ganhou tamanha 

proporção que começou a suscitar imitações europeias, o que levou os governos francês (em 

1686) e inglês (em 1700) a proibir sua importação e fabricação, concorrentes da indústria têxtil 

tradicional” (BOUCHER, 2010: 247). Na Espanha, as camadas mais baixas da população não 

dispensavam a seda para ocasiões sociais, usando variações menos sofisticadas como a 

catalufa116, e adotavam tecidos mais grosseiros de lã, sarja e cânhamo para o trabalho117.  

                                                             
108 LORENZO, 2013: 40 
109 Mientras que el velo de las musulmanas era una imposición vinculada a la práctica social de la religión, esta 

coquetería de las cristianas obedecía a criterios más cercanos al juego erótico, así como al anonimato en la 
libertad de movimentos (MARTÍN, 2004: 167). 
110 ESCRIBANO, 2008: 71 
111 BOUCHER, 2010: 246 
112 BOUCHER, 2010: 248 
113 BOUCHER, 2010: 177 
114 PEZZOLO, 2007: 105 
115 PEZZOLO, 2007: 106 
116 PONZ, 2009: 136 
117 BOUCHER, 2010: 255 
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Fig. 20. Santa Matilda, 1640-1650, Francisco de Zurbarán. Óleo sobre tela, 173 cm x 103 cm, 

Museo de Bellas Artes.  Fig. 21. Santa Rufina, 1635. Francisco de Zurbarán. Óleo sobre tela, 

The Hispanic Society of America 

 

Embora a Santa Matilda (fig.20) de Zurbarán esteja posicionada em meio perfil, é possível notar as laterais do 

guardainfante, que formam ângulos retos a partir dos quadris. Já Santa Emerenciana (fig. 21) é retratada 

utilizando, por baixo do gibão, a modelagem ao estilo vaquero, com saia trapézio e mangas tubulares que ficam à 

mostra. Ambas exibem peças em tafetá e manto longo, sendo que a primeira usa gibão de brocado, com bordado 

de tear e detalhes recortados, e a segunda tem a peça em damasco, que apresenta bordado de relevo mais sutil e 

luminosidade. Na Espanha moderna, era comum utilizar tecidos luxuosos ao estilo oriental e produzidos no 

próprio país118, já que as sedarias instaladas por muçulmanos se mantiveram após a Reconquista Ibérica. “A 

capacidade industrial de uma cidade era então curiosamente ligada ao seu orgulho de vestir seus habitantes com 

tecidos de fabricação própria” (BOUCHER, 2010: 177).  

 

Os tratados e antologias sobre moda, que especificavam técnicas e modelos em 

gravuras, eram ainda mais disseminados pela Europa do que no século anterior119. No período, 

também surgia nas grandes capitais um mercado precursor do ready-to-wear: mesmo antes do 

                                                             
118 BOUCHER, 2010: 177 
119 BOUCHER, 228 
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advento da produção automatizada, cidades como Madri já tinham comércios de roupas prontas 

para usar, desenvolvidas artesanalmente por oficinas.  

Os protagonistas dessa inovação produtiva foram os novos alfaiates, com seus 

relacionamentos baseados na mercantilização artesanal, subcontratação de mão-de-

obra e busca a todo custo de maximizar lucros. Muito antes do início da Revolução 

Industrial - e, é claro, da invenção da máquina de costura -, o setor de vestuário havia 
criado um mercado de trabalho exclusivo e com padrões que antecipavam os dos 

séculos posteriores120 (BARAJONA; SÁNCHEZ, 2001: 1). 

Outra peculiaridade do período era a influência mais intensa das tendências artísticas no 

vestuário121. O rebuscamento da arte barroca, tal como suas motivações religiosas, inspirou uma 

moda austera, no sentido de dar rigidez e transformar os contornos dos corpos, e ao mesmo 

tempo luxuosa e extravagante. O excesso de maquiagem das cortesãs espanholas refletia essa 

expressividade quase teatral122, e suas joias pesadas lembravam candelabros e detalhes 

arquitetônicos suntuosos das igrejas e construções monumentais. Como aponta François 

Boucher no tratado História do vestuário no Ocidente, até a indumentária masculina foi 

influenciada pelo barroco.  

Com efeito, as características essenciais do Barroco – desdém pelo equilíbrio e gosto 
acentuado pela liberdade, busca de oposições e movimentos, abundância dos detalhes 

– fazem sua aparição no vestuário, que abandona a simetria e o equilíbrio anteriores e 

que, escapando mais ou menos à frieza reformista da Contrarreforma, é atraído por 

rebuscamentos, singularidades e exageros que beiram o preciosismo, o que é atestado 

pelos canons [barras trabalhadas e justas nos calções] e os rhingraves [culotes de 

pernas amplas da moda masculina] (BOUCHER, 2010: 215).  

Apesar dessa aparente liberdade, mesmo nos trajes mais chamativos havia a influência 

católica, principalmente no que se refere à moda feminina. “A mulher, circunscrita à vida 

familiar, estava menos predisposta a adotar nuances estrangeiras em seu traje e mais orientada 

a aceitar os preceitos que emanavam da Igreja” 123124 (MARTÍNEZ, 2013). Por cima das vestes 

decotadas e ricamente adornadas, as damas precisavam utilizar os mantos ou mantillas para sair 

às ruas, e as próprias saias extravagantes, ampliadas por verdugados e guardainfantes, tinham 

um sentido duplo: ao mesmo tempo que ressaltavam os quadris e atraíam olhares, distanciavam 

as mulheres do contato com outros corpos. “O verdugado e os corpetes apropriaram-se do 

corpo, ocultaram-no, limitaram seus movimentos e alcançaram dimensões que preenchiam o 

                                                             
120 Los protagonistas de esta innovación productiva fueron los sastres roperos de nuevo, con sus relaciones 

basadas en la mercantilización artesana, la subcontratación de la mano de obra y la búsqueda a toda costa de la 

maximización de beneficios. Mucho antes de dar comienzo la revolución industrial –y, por supuesto, de la 

invención de la máquina de coser-, el sector de la confección había configurado un mercado de trabajo exclusivo 

y con normas que anticipaban las de siglos posteriores (BARAJONA; SÁNCHEZ, 2001: 1). 
121 BOUCHER, 2010: 215 
122 BOUCHER, 2010: 244 
123 https://www.um.es/tonosdigital/znum24/secciones/estudios-3-vestidoycontrarreforma.htm 
124La mujer, circunscrita a la vida familiar, se hallaba menos predispuesta a adoptar matices foráneos en sus 

atavíos y más orientada a acoger los preceptos que de la Iglesia emanaban (MARTÍNEZ, 2013). 

https://www.um.es/tonosdigital/znum24/secciones/estudios-3-vestidoycontrarreforma.htm
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espaço, estabelecendo uma distância simbólica e física” 125 (MARTÍNEZ, 2013). Como aponta 

Mary del Priore, essa atitude de disciplina com o corpo foi impulsionada por modelos 

educativos, como manuais de confessores e tratados de civilidade.  “A ocultação e o 

distanciamento entre os corpos deveriam traduzir, nas condutas individuais, a pressão 

organizadora, logo modernizadora, que os Estados burocráticos, recentemente constituídos, 

exerciam na sociedade” (DEL PRIORE, 1995: 14). 

 

2.3.2. A moda interpretada por Zurbarán 

Como apontado anteriormente, para seguir as determinações papais, Francisco de 

Zurbarán apostava em pequenos elementos, como joias e adornos, de períodos anteriores, para 

que os trajes de suas santas não se tornassem traduções literais do estilo mundano do século 

XVII, além de escolher cores e atributos que remetessem a símbolos religiosos. Esses detalhes 

são mais bem identificados em análises individuais de cada obra, mas há alguns aspectos 

comuns à maioria. Um deles é a presença do manto, que, embora fosse utilizado pelas mulheres 

em ambientes externos, nas pinturas do artista cobre os ombros das santas, “à apostólica” (e 

não a partir da cabeça, como era mais utilizado nas ruas e podemos ver na fig. 17), enquanto 

elas são retratadas em cenários interiores, como fica evidente pelas paredes escuras e sombras. 

A peça ressalta a modéstia das figuras, mas não pode cobrir seus rostos e atributos de 

santidade126, sob o risco de dificultar a identificação por parte dos fiéis. Por essa razão, o pintor 

chegava a criar estilos diferentes de atar essas peças aos corpos, com broches laterais ou laços 

nas costas. É o que observa Amalia Descalzo Lorenzo, acerca da obra Santa Catarina de 

Alexandria (fig. 21): “É também uma invenção de Zurbarán o posicionamento elegante do 

manto vermelho preso nas costas e caído graciosamente por ela, para ser preso na cintura com 

um broche”127 (LORENZO, 2013: 45). Para ressaltar a castidade das figuras, Zurbarán também 

frequentemente utilizava as pregas de barras que escondiam os pés em qualquer posição, à moda 

do século XVI128, sendo que no momento já era permitido mostrar as pontas dos sapatos.  

 

                                                             
125 El verdugado y las tablillas de pecho se apropiaban del cuerpo, lo ocultaban, limitaban sus movimientos y 

lograban unas dimensiones que llenaban el espacio, estableciendo una distancia simbólica y física (MARTÍNEZ, 

2013). 
126 VINCENT-CASSY, 2016: 240 
127 También es una invención de Zurbarán la disposición airosa del manto rojo asegurado en la espalda y 

derribado airosamente por la misma, para ser preso en la pretina con un broche (LORENZO, 2013: 45). 
128 BOUCHER, 2010: 187 
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Fig. 22. Santa Catarina de Alexandria, Francisco de Zurbarán, c. 1640. Óleo sobre tela, 125 

cm x 100, 5 cm, Museo Nacional Thyssen - Bornemisza 

 

A inspiração em espetáculos teatrais religiosos também é uma documentação dos estilos 

contemporâneos, já que as personagens dos autos sacramentais eram vestidas com as últimas 

modas. As santas do teatro, tal como as de Zurbarán, exibem peças e modelagens valorizadas 

pelas mulheres do século XVII, como ropas, vaqueiros e verdugado129, deixando que a fantasia 

resida nos atributos de santidade e estereótipos. As santas pastoras Marina e Margarita, por 

exemplo, utilizam tecidos e acessórios mais rústicos, que caracterizam a profissão, mas suas 

saias são armadas com guardainfante, estrutura própria para trajes sociais – sendo que, durante 

o trabalho, o esperado seria que essas mulheres de classes populares utilizassem saias 

sobrepostas130, que permitissem a liberdade de movimentos.  A modelagem para ocasiões 

especiais nos lembra que elas têm um status elevado, e apesar da origem humilde estão acima 

das mulheres comuns. “Os santos e santas assumiam figurinos de usos polivalentes, como de 

vilão, pastora, dama, etc., segundo a iconografia hagiográfica. Essa influência da iconografia, 

frequentemente sublinhada pela expressão ‘como se pinta’, é onipresente no terreno de figuras 

divinas e santos” 131 (LORENZO, 2013: 42). 

                                                             
129 LORENZO, 2013: 42 
130 PONZ, 2009: 136 
131 Los santos o las santas asumían vestidos de usos polivalentes, como el de villano, pastora, dama, etc, según la 

iconografía hagiográfica. Esta influencia de la iconografía, “subrayada a menudo por el sintagma ‘como se 

pinta’, es omnipresente en el terreno de las figuras divinas y los santos (LORENZO, 2013: 42). 
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Para ampliar o impacto estético, em algumas obras Zurbarán economizava nos efeitos 

sutis das estampas e escolhia peças contrastantes, em tafetá liso com muito brilho, gerando um 

efeito de blocos de cor. É o caso da representação da rainha Santa Isabel de Portugal (fig.23), 

que na composição do traje apresenta as cores azul, coral, laranja, verde escuro e vermelho. 

Como podemos observar em retratos da corte espanhola do período (fig. 18), mesmo com os 

visuais mais alegres do século XVII as combinações eram mais sutis, com o contraste reservado 

a barrados, bordados e joias.  A escolha cromática era mais uma invenção de moda do artista, 

e acabou por influenciar os espetáculos teatrais e inspirar outras pinturas sacras. “Um dos 

pontos fortes do pintor reside em sua capacidade de criar modelos e estereótipos principais, que 

mais tarde seriam responsáveis pelas versões, cópias, derivações e imitações. Elas [suas obras] 

serão as primeiras a ter força e originalidade próprias e perpetuar seu estilo, fazendo com que 

suas pinturas cumpram uma função religiosa, cultural e persuasiva” 132 (PRIETO, 2014: 63).  

No capítulo seguinte,  o processo criativo do  pintor e sua relação com a moda serão detalhados 

a partir da análise das obras Santa Isabel de Portugal, Santa Casilda e Santa Margarita.

                                                             
132 Una de las fortalezas del pintor reside en su capacidad para crear modelos y estereotipos príncipes, que luego 

serían los responsables de las versiones, copias, derivaciones e imitaciones. Serán las primeras las que tengan 

una fuerza y originalidad propias y perpetúen su estilo, cumpliendo por tanto sus pinturas una función 

religiosa, cultural y persuasiva (PRIETO, 2014: 63). 
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Capítulo 3. Análise de imagens: Santa Isabel de Portugal, Santa Casilda e Santa 

Margarita 

 

Para uma melhor demonstração de como Francisco de Zurbarán retratou a indumentária 

dos séculos XVI e XVII em sua série de santas mártires, o presente capítulo traz a análise de 

três obras desse conjunto: Santa Isabel de Portugal, Santa Casilda e Santa Margarita. Para 

cada uma delas, é relacionado o processo criativo do artista para definir poses e caracterizações, 

suas principais inspirações e elementos da hagiografia das personagens sacras que caracterizam 

as imagens. A escolha das obras deve-se à diversidade de temas e materiais representados pelo 

artista: a santa Isabel é uma das poucas santas não-virgens retratadas na série, além de fazer 

parte da realeza e ter os tecidos de seu traje fortemente influenciados pelo figurino teatral do 

período. Já Casilda tem origem muçulmana, e apresenta tecidos de confecção mourisca, como 

brocados e tafetás. Margarita, por sua vez, é retratada com lãs, sandália rústica e alforje, 

representando o vestuário popular.  

 

3.1. Santa Isabel de Portugal 

Menos santa fora Isabel se sua santidade não assentara sobre mulher e 
coroa. O modo de negociar o reino do céu, diz Cristo que há de ser dando, 
deixando e renunciando o negociante tudo o que tiver, o que aparentemente 
não fez Santa Isabel. S. Paulo e a Encarnação do Verbo. Por que Davi 
precede Abraão na genealogia de Cristo? Santidade assentada sobre coroa, 
ainda em grau igual, é maior santidade. Em Maria, os contrários da virgindade 
fazem-na duplamente virgem. A visão do Apocalipse, figura de Isabel Santa 
e rainha. As duplas vestes da rainha, na visão de Davi. (PADRE ANTÔNIO 
VIEIRA, Sermão da Rainha Santa Isabel, 1674)1 

 

Como apontou o Padre Antônio Vieira (1608 – 1697), clérigo português da Companhia 

de Jesus e um dos escritores mais influentes do século XVII, em seu Sermão da Rainha Santa 

Isabel, as condições de mulher e rainha, inerentes à Isabel de Portugal, seriam obstáculos para 

alcançar a santidade, e com isso sua trajetória teria ainda mais valor. “Menos santa fora Isabel, 

se a sua santidade não assentara sobre mulher e coroa. Destes dois metais, um tão frágil, outro 

tão precioso, deste vidro e deste ouro se formou, se fabricou a peanha que levantou a estátua de 

                                                             
1 Sermões de Padre Antônio Vieira, Fundação Biblioteca Nacional , p.423 

http://www.iphi.org.br/sites/filosofia_brasil/Padre_Ant%C3%B4nio_Vieira_-_Serm%C3%B5es.pdf 

http://www.iphi.org.br/sites/filosofia_brasil/Padre_Ant%C3%B4nio_Vieira_-_Serm%C3%B5es.pdf
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Isabel até as estrelas” (VIEIRA, 1674: 423). Enquanto a riqueza de seu estamento social poderia 

gerar as tentações da soberba – “Porque é mais dificultoso ser rainha santa que rei santo, porque, 

ainda que no rei e na rainha é igual a fortuna, na mulher é maior a vaidade” (VIEIRA, 1647: 

422) – o gênero feminino, considerado abertamente inferior pela Igreja, lhe daria menos força 

e racionalidade para resistir a essas tentações.  

 

Fig. 23. Santa Isabel de Portugal, Francisco de Zurbarán, 1635. Óleo sobre tela, 184 x 98 cm, 

Museo del Prado 

 

 

Alma e corpo, homem e mulher foram criados ao mesmo tempo. Assim, masculino e 

feminino são, ambos, a sede da alma divina. Entretanto, o homem dá provas de mais 

acuidade na razão. E sua semente é a única que, durante a copulação, eterniza o gênero 

humano e recebe a bênção divina. A imperfeição do corpo da mulher, presente na obra 

de Aristóteles e na de seu leitor medieval Tomás de Aquino, explica as raízes 

ideológicas da inferioridade feminina, que, de original, se torna natural e corporal (LE 

GOFF, TRUONG, 2018: 53).  



85 
 

Os mitos acerca de sua hagiografia, como milagres e sacrifícios extremos, misturam-se 

à personagem histórica Isabel de Portugal (1271 – 1336). A sua primeira biografia, Livro que 

falla da boa vida que fez a Raynha de Portugal, Dona Isabel, e de seus bõos feitos e milagres 

em sa vida e depoys da morte, já foi um relato religioso, escrito por um autor anônimo pouco 

tempo após sua morte, e inspirou projetos hagiográficos seguintes2. “De fato, muito 

provavelmente, a lenda é da autoria do franciscano D.  Fr.  Salvado, bispo de Lamego, confessor 

e testamenteiro de D.  Isabel, ou escrita a seu pedido e sob a sua    inspiração, com a finalidade 

de se prestar ao processo de canonização da rainha” (DUARTE, 2006: 130). Por ser redigido 

por um contemporâneo à biografada, o texto não deixa de trazer informações precisas: é fato 

documentado que a monarca era filha de Pedro III de Aragão, nasceu em Zaragoza e casou-se 

muito cedo com o rei Dinis de Portugal, por exemplo. No entanto, a narrativa também revela 

que ela teve que lidar com a violência do marido3, o que, apesar de não haver provas concretas 

que corroborem, era uma realidade na vida das mulheres da Idade Média, sendo ou não da 

realeza. Por ser considerada biologicamente inferior, e detentora do pecado original de Eva 

segundo a religião4, à mulher cabia suportar os castigos físicos impostos pelo esposo, que 

deveria guiá-la como um tutor. “Em suas mãos estava que não se promovessem discórdias posto 

que ela, mais irascível por natureza, deveria ceder, sendo mansa e sofrendo com paciência tudo 

que sua condição de mulher e esposa lhe impunha”5 (BERMEJO, 1987: 182).  Já a infidelidade 

de D. Dinis, outro motivo de sofrimento para Isabel, era bem conhecida de seus 

contemporâneos, tendo ele ao menos três filhos fora do casamento: Afonso Sanches, Fernão 

Sanches e João Afonso6. “A sociedade medieval que condenava com tanta veemência o 

adultério feminino era bastante complacente com o adultério masculino, mesmo porque a Igreja 

não conseguia debelá-lo” (DUARTE, 2006: 132). Ao suportar essa provação, ela estaria 

demonstrando a vocação para a santidade. Como apontou José Carlos Gimenez, em obras como 

Vida e Milagros de Santa Isabel Reyna de Portugal, Infanta de Aragón, de la Tercera Ordem 

de Nuestro Padre S. Francisco, texto escrito pelo frei Juan de Torres em 1625, ao aceitar esse 

comportamento Isabel preservava a própria castidade e era caridosa com os enteados 

ilegítimos7.  

                                                             
2 DUARTE, 2006: 129 
3 VENEGAS, FERNÁNDEZ, 2013: 24 
4 BERMEJO, 1987: 181 
5 Em sus manos estaba el que no se promovieran discordias puesto que ella, más irascible por naturaleza, debía 

ceder, siendo mansa y sufriendo con paciencia todo cuanto su condición de mujer y esposa le imponían 

(BERMEJO, 1987: 182).   
6 DUARTE, 2006: 132 
7 GIMENEZ, 2013: 200 
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Para ele, a rainha se mostrava triste não pelas sucessivas traições do marido, mas pelo 

fato de ele ter ofendido o próprio Deus. Diante de tal situação, Isabel agiu com 

equilíbrio, não contestou as usurpadoras de seu esposo, assim como não virou o rosto 

para o rei. Se não bastassem essas atitudes, ainda mandou abrigar os bastardos, para 

que fossem criados com virtudes, abundância e nobreza. Porém, ainda segundo esse 

autor, a rainha mostrou a sua santidade quando cobrou do esposo o amor que havia 

perdido e reivindicou o direito de permanecer santamente casta pelo resto da vida 

(GIMENEZ, 2013: 200). 

 

Os tormentos ao lado do marido também inspiraram os relatos sobre os primeiros 

milagres da santa, já que supostamente o rei não aprovava tanta dedicação à penitência e à 

caridade - ao longo de toda sua vida, Isabel aproveitou sua condição de realeza para patrocinar 

construções e reformas de orfanatos, albergues para pobres, hospitais e leprosários8. Em uma 

das contendas com D. Diniz por esse motivo, como mostram obras como Vida de la gloriosa 

Santa Isabel de Portugal, escrita por Conde de la Rocca Vera y Figueroa em 16259, ela teria 

gerado um fenômeno de materialização. “O milagre ocorre com a recusa do marido em dar 

esmolas, e quando ela é surpreendida por este com as moedas para a caridade, elas são 

transformadas em flores” 10 (VENEGAS, FERNÁNDEZ, 2013: 24). Em outro episódio, privada 

de alimentos, a santa transformou água em vinho11, a exemplo do milagre de Jesus Cristo na 

perícopa Bodas de Caná.  

Além de se dedicar à caridade e se manter casta nos limites do possível dentro de um 

casamento, de acordo com a primeira hagiografia, Livro que falla da boa vida que fez a Raynha 

de Portugal, Isabel também se diferenciava de outras nobres e antecessoras rainhas por evitar 

os divertimentos e frivolidades da corte, influenciando suas damas mais próximas a fazerem o 

mesmo. “A Rainha as arrastava para as suas obras de caridade, em favor dos pobres e 

necessitados, ou, piedosamente, incutia nelas o zelo pelas igrejas:  poderiam fiar, tecer e bordar 

paramentos para as igrejas” (DUARTE, 2006: 131). Essa dedicação ao catolicismo e à 

benemerência, e o desprendimento quanto aos prazeres mundanos, era o caminho que uma 

mulher casada deveria buscar para alcançar a proximidade com o divino - ideal perseguido tanto 

nos séculos XIII e XIV, quando viveu Isabel, quanto no século XVII, em que ela foi retratada 

na obra de Francisco de Zurbarán (fig.23) como exemplo de santidade.  

O ritualismo não era o único caminho para a espiritualidade feminina, já que o mais 

impressionante era o do reconhecimento concedido desde o ascetismo e a renúncia a 

tudo o que era mundano. Privação do mundano que também era orientada para ajudar 

                                                             
8 GIMENEZ, 2008: 1 
9 VENEGAS, FERNÁNDEZ, 2013: 24 
10 El milagre se produce ante la negativa de su marido que diera limosna, y al ser sorprendida por éste con las 

monedas para obras de caridad, éstas se transforman en flores (VENEGAS, FERNÁNDEZ, 2013: 24). 
11 VENEGAS, FERNÁNDEZ, 2013: 24 
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os outros, os necessitados, os carentes. Precisamente, essas obras de caridade também 

facilitaram as conversões espetaculares características desta sociedade barroca12 

(SÁNCHEZ, 2005: 98). 

Outra característica desejável nas mulheres casadas era o apreço à maternidade. No caso 

de D. Isabel, era mais que uma obrigação, já que ela deveria gerar herdeiros para o trono, e, 

portanto, teve dois filhos: Constança, em 1290, e Afonso, em 129113. “A sublimação da 

procriação como o fim do casamento também significava a necessidade de estabelecer muito 

claramente as obrigações da mulher casada como mãe” 14 (BERMEJO, 1987: 183). Como mãe 

dedicada, a rainha portou-se como mediadora nos conflitos entre o marido, D. Diniz, e o filho 

varão. O rei dava preferência ao ilegítimo Afonso Sanches para sucedê-lo no poder, o que 

dividiu a corte e gerou combates civis15.  

Grande parte dos escritos sobre a Rainha Isabel destaca que, devido a essa suposta 

preferência pelo filho, ela foi desterrada para a vila de Alenquer, episódio que também 

ganhou diferentes interpretações por parte das diversas fontes. Nelas, a rainha sempre 

figura como pessoa que sofreu calada e consternada com tal situação. Na hagiografia 

primitiva, Isabel aparece como uma mulher que enfrentou as querelas entre o esposo 

e o filho com resignação e com oração (GIMENEZ, 2013: 197).  

 

Outros relatos também indicam que a rainha tentou resolver o conflito de maneira 

diplomática, pedindo auxílio ao pai e ao irmão16. Já em sua primeira hagiografia, e em outras 

que foram inspiradas na mesma, figura um episódio em que Isabel se interpõe desarmada entre 

os exércitos de Afonso e D. Dinis. “A maioria dos textos retrata esse acontecimento como uma 

decisão digna de uma verdadeira Santa, uma vez que saiu escoltada apenas pelo seu amor ao 

esposo e ao filho e pela fé e esperança de que Deus pudesse auxiliá-la para evitar que os dois 

lados cometessem um morticínio familiar” (GIMENEZ, 2013: 198).  

Depois da morte do rei por complicações cardíacas, em 1325, o trono finalmente ficou 

em poder do filho legítimo. Isabel, como viúva, também manteve um comportamento de acordo 

com os ideais religiosos do período, e se recolheu ao Convento de Santa Clara, em Coimbra, 

que tinha ajudado a reformar em 130717. “Se em qualquer momento de sua vida a mulher deve 

ser pouco dada a passeios e frivolidades, saindo de casa apenas para cumprir suas obrigações 

                                                             
12 Pero el ritualismo no era el unico camino de la espiritualidad femenina, pues el mas llamativo era el del 
recogimiento, que venia otorgado desde la ascetica y la renuncia a todo lo mundano. Privacion de lo mundano 

que tambien se orientaba hacia la ayuda a los projimos, hacia los necesitados, hacia los menestrosos. 

Precisamente, esas obras de caridad facilitaban tambien las conversiones tan espectaculares, caracteristicas de 

esta sociedad barroca (SÁNCHEZ, 2005: 98). 
13 DUARTE, 2006: 133 
14 La sublimación de la procreación como fin del matrimonio significava también la necessidad de fijar de forma 

muy clara las obligaciones de la mujer casada como madre (BERMEJO, 1987: 183). 
15 GIMENEZ, 2008: 1 
16 GIMENEZ, 2013: 198 
17 GIMENEZ, 2008: 2 
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cristãs ou quando é essencial, a morte de seu marido é sinônimo de morte do mundo – do mundo 

fora do espaço doméstico, entende-se” 18 (BERMEJO, 1987: 186). Ela não adotou o hábito de 

monja, mantendo as facilidades que a condição de Rainha Mãe propiciava para fazer obras de 

caridade, mas dedicou-se ainda mais à religiosidade na nova – e última – residência. Santa 

Isabel faleceu em uma breve viagem a Estremoz, onde iria mediar um acordo entre o filho e o 

rei de Castela, em 1336, e foi sepultada no convento 8 dias após sua morte. Por ser famosa pelas 

obras beneméritas, e com a publicação de hagiografias quase que em seguida ao seu 

falecimento, logo passou a ser cultuada como santa na Península Ibérica, mas só foi declarada 

beata em Portugal em 1516, e canonizada em 1625, pelo Papa Urbano VII19.  

 

Fig. 24. Vida & milagres da gloriosa Raynha Sancta Ysabel, João de Barreira, 1560, 

xilogravura20 

 

 

Com o culto, se segue a iconografia para identificar a santidade. A primeira 

gravura em madeira conhecida de Santa Isabel de Portugal foi impressa em Coimbra 

em 1560, por João de Barreira, para ilustrar a obra Vida & milagres da gloriosa Raynha 

Sancta Ysabel21. Na imagem (fig.24), a santa usa um hábito de clarissa, ordem que a acolheu 

                                                             
18 Si em cualquier momento de su vida la mujer debe ser poco callejera ni ventanera, saliendo de casa sólo para 

cumplir com sus obligaciones cristianas o cuando resultara imprescindible, la muerte del marido es para ella 

sinônimo de la muerte del mundo, del mundo exterior al espacio domestico debe entenderse (BERMEJO, 1987: 

186). 
19 VENEGAS, FERNÁNDEZ, 2013: 25 
20 PIMENTEL, 2010: 85 
21 PIMENTEL, 2010: 85 
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no convento em seus últimos anos de vida, e segura um cajado de peregrina. Ao lado, no chão, 

figura sua coroa de rainha, atravessada por seu cetro, demonstrando que a vocação para a vida 

religiosa era maior do que para a realeza. Embora nunca tenha se ordenado como freira, ela foi 

representada com os trajes das monjas do Convento de Santa Clara, iconografia que foi adotada 

também nas litogravuras do século seguinte22, e popularizou-se na Europa após a canonização, 

em 1625, que levou o culto da santa para além das fronteiras de Portugal. 

 

Seria, porém, por efeito direto da canonização, ao outorgar dimensão pública e 

universal ao culto de Isabel de Aragão, que a sua iconografia se libertaria da estreita 

clausura dos círculos letrados (nos quais mesmo os hagiológios se incluíam), 

conferindo-lhe uma dimensão popular que haveria de multiplicar-lhe as formas e 

fórmulas, em resposta a uma comunidade progressivamente mais vasta e sedenta de 

representações (PIMENTEL, 2010: 91) 

 

Fig. 25. S. Elisabetha Lvsitaniae Regina, Cornelius Galle, 1621, litogravura23 

 

 

Para sua Santa Isabel de Portugal (fig.23), em 1635, Francisco de Zurbarán se inspirou 

em gravuras, mas evitou o caminho da iconografia tradicional e criou um retrato a lo divino 

com figurino luxuoso e elementos de sua hagiografia – uma coroa sob uma discreta auréola de 

santidade, e um buquê nas mãos, remetendo ao milagre de transformar a esmola em flores24.  Já 

a pose foi baseada em detalhes do Arco de Maximiliano I (fig. 26), gravura monumental do 

artista alemão renascentista Albrecht Dürer (1471 – 1528)25. A obra foi desenvolvida entre 1512 

                                                             
22 PIMENTEL, 2010: 88 
23 PIMENTEL, 2010: 85 
24 VENEGAS, FERNÁNDEZ, 2013: 24 
25 PRIETO, 2014: 65 
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e 1515, com entalhe de 195 blocos de madeira, impressos em 36 folhas gigantes de papel, 

representando arcos triunfais em homenagem às vitórias do Sacro Império Romano e cenas 

históricas da realeza europeia.  Para a representação da santa, por sua vez, o espanhol se ateve 

às figuras femininas nos quadrantes que mostravam o casamento de Felipe de Habsburgo e 

Joana de Castela (fig. 27), e o noivado de Maximiliano I e Maria de Borgonha (fig. 28)26.  

 

Esta obra deve ter servido a Zurbarán como fonte para fazer um retrato da santidade, 

juntamente com a Legenda Aurea27, e acima de tudo ao seu processo de trabalho 

habitual que deu forma aos modelos, graças ao uso de fontes gravadas. É assim que 
ele consegue criar diferentes estereótipos baseados em estampas, fundamentalmente 

alemãs, que servem como ponto de partida e que ele consegue transformar graças ao 

tratamento sofisticado dos tecidos, sem dúvida natural e absolutamente real, embora 

use elementos anacrônicos do século passado, como joias e bordados28 (PRIETO, 

2013: 24). 

Fig. 26. Arco de Maximiliano I, Albrecht Dürer, 1515 (impressão de 1799). Xilogravura sobre 

papel, 354 x 298,5 cm, National Gallery of Art. 

 

 
 

                                                             
26 PRIETO, 2014: 66 
27 Para obter detalhes das histórias dos santos, fiéis letrados e artistas consultavam o compilado de hagiografias 

Legenda Aurea, redigido pelo arcebispo italiano Giacomo da Varazze no século XIII, e que com o advento da 

Imprensa passou a circular por toda a Europa nos séculos XVI e XVII.  

28 Esta obra debió de servir a Zurbarán como fuente para fabricar um retrato de santidad, unido a la Leyenda 

Dorada, y sobre todo a su processo de trabajo habitual que conformaba modelos gracias al uso de las fuentes 

grabadas. Es de esta manera como consigue crear diferentes estereotipos partiendo de estampas, 

fundamentalemente alemanas, que le sirvan como un punto de partida, y que luego él acierta a transformar gracias 

al tratamiento sofisticado de las telas, sin lugar a dudas en el natural y absolutamente reales, aunque se sirva de 

elementos anacrónicos del pasado siglo, como joyas y bordados (PRIETO, 2013: 24). 
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Detalhes do Arco de Maximiliano I: Fig. 27. Matrimônio de Felipe de Habsburgo e Joana 

de Castela / Fig. 28. Noivado de Maximiliano I e Maria de Borgonha. National Gallery of Art 

  

 

A obra de Zurbarán foi produzida em 1635, mesmo ano em que a comedia29 Santa 

Isabel, Reina de Portugal, de Francisco de Rojas Zorrilla, foi encenada em Madri diante Isabel 

de Bourbon (1602-1644), rainha consorte da Espanha e do reino de Portugal e Algarves, casada 

com o rei Felipe IV. “Como ocorre com as santas conservadas no Museo de Bellas Artes de 

Bilbao, há uma forte intencionalidade individual de retrato, e pelas datas, pois a obra é pintada 

com Isabel de Bourbon em vida, não seria muito ousado pensar que pode se tratar de um retrato 

a lo divino da própria rainha”30 (VENEGAS, FERNÁNDEZ, 2013: 25). De acordo com Cécile 

Vincent-Cassy, a apresentação fazia-se eco “da dupla ‘santidade’ virtuosa e política da santa e 

suas virtudes de paciência, ascetismo e caridade”3132. Como a santa e rainha homônima, Isabel 

                                                             
29 A comedia de santos era uma adaptação do teatro satírico com mensagens construtivas, de modo a não ferir as 

determinações eclesiásticas do período.  Personagens de condutas questionáveis tinham os castigos merecidos ou 

alcançavam a redenção, tornando-se fiéis à religião católica. Ref: MAYDEU, 1993: 147. 
30 Como ocurre en las santas conservadas en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, hay una fuerte intencionalidad 

individual de retrato y por las fechas, pues esta obra se pinta en vida de Isabel de Borbón, no sería demasiado 

aventurado pensar que pudiera tratarse de un retrato a lo divino de la propia reina (VENEGAS, FERNÁNDEZ, 

2013: 25). 
31 Haciéndo-se eco, como señala Vincent-Cassy – de la doble “santidad” virtuosa y política de la santa y sus 

virtudes de paciencia, ascetismo y caridad 
32 VENEGAS, FERNÁNDEZ, 2013: 25 
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de Bourbon foi mediadora de acordos políticos33, lidou com infidelidades do marido, e, como 

era comum entre as monarcas da Espanha, seguia regiamente os dogmas da Igreja Católica, 

fazia penitências e obras de caridade34.  “As rainhas não eram apenas a exaltação indireta de 

seus maridos e reis, aos quais eram sujeitas, mas elas próprias representavam princípios morais 

e cristãos. Em outras palavras, a rigidez de seus retratos indica que elas não incorporavam a 

realidade de um poder - mesmo que pudessem ter exercido informalmente ou como regentes -, 

mas a realidade de um ideal”35 (VINCENT-CASSY, 2013: 3).  

 

Fig. 29. Retrato da rainha Isabel de Bourbon, Diego Velázquez, 1632. Óleo sobre tela, 132 x 

101,5 cm, Kunsthistorisches Museum 

 

 

O espetáculo Santa Isabel, Reina de Portugal retratava os primeiros anos da rainha 

espanhola em Portugal36 – como a espectadora ilustre (Isabel de Bourbon tinha origem 

francesa), ela migrou para se casar e adotou o novo país como seu. No enredo, o rei português 

                                                             
33 VINCENT-CASSY, 2013: 1 
34 VINCENT-CASSY, 2013: 9 
35 Las reinas no eran sólo la exaltación indirecta de sus esposos los reyes, de las que eran los sujetos, sino que 

ellas mismas representaban principios morales y cristianos. Dicho de otro modo, la rigidez de sus retratos indica 

que no encarnaban la realidad de un poder — aunque éste pudieran llegar a ejercerlo oficiosamente o como 

regentes— sino la realidad de un ideal (VINCENT-CASSY, 2013: 3). 
36 BARBEITO, 2003: 199 
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D. Dinis é retratado como um governante fraco, que se submete a intrigas de um conselheiro 

inglês, Carlos, para desconfiar da fidelidade da esposa e abrir mão de territórios37. Já a santa 

segue firme em seus propósitos de manter as obras de caridade e proteger a pátria, tendo como 

aliado o vassalo Ramiro. Embora tenha sido encenada em 1635, a peça foi escrita em 1628, 

durante a Guerra Anglo-Espanhola (1625 – 1630)38, o que daria mais sentido a um antagonista 

britânico e homônimo a Carlos I, que ascendeu ao trono inglês em 1625. “Quanto ao enredo, o 

conteúdo sugere motivações que em parte parecem responder à função de propaganda política 

da comedia barroca, como um fim sobreposto ao seu caráter primário de espetáculo”39 

(BARBEITO, 2003: 200). No período em que Zorrilla elaborou a obra, Portugal estava 

incorporado a Espanha, o que também remete aos personagens mais fortes serem originários do 

país dominante. “Carlos se mostra antagonista de uma rainha santa (Isabel) e de um vassalo leal 

(Ramiro), ambos aragoneses, espanhóis para o público do século XVII”40 (BARBEITO, 2003: 

201). Em mais uma possível referência ao momento em que a comedia foi apresentada, D. Dinis 

tinha a ajuda de Carlos para ter casos extraconjugais, enganando sua santa e fiel esposa – o que 

poderia ser um paralelo à relação de Felipe IV com seu conselheiro, Conde-Duque de Olivares.  

 

De fato, o Conde-Duque foi acusado de favorecer os casos extraconjugais do rei Felipe 

IV, com o objetivo de separar o rei de sua esposa, Dona Isabel de Bourbon. Parece-

me muito sugestivo que Rojas Zorrilla tenha enfocado essa comedia, construindo uma 

história em que o rei e seu favorecido estão entre os personagens principais, e que 

reflita a capacidade de persuasão e influência do privado no monarca. Teríamos que 

imaginar como seria recebida na corte de Felipe IV uma comedia que mostrava de 

modo tão explícito a figura do mal intencionado e do rei infiel a sua mulher41 (RIVAS, 

2012: 165). 

 

À parte da mensagem política, o espetáculo também mostrava passagens sobrenaturais 

da hagiografia da santa, como o milagre das flores. No episódio, D. Dinis desconfiava de que a 

rainha estivesse guardando esmolas para os pobres em sua saia, e milagrosamente as moedas 

                                                             
37 RIVAS, 2012: 164 
38 Conflito travado pela Espanha contra Inglaterra e Províncias Unidas dos Países Baixos, que fez parte da Guerra 

dos 80 anos e da Guerra dos 30 anos 
39 En cuanto a la trama argumental, el contenido sugiere motivaciones que en parte parecen responder a la función 
de propaganda política de la comedia barroca, como fin superpuesto a su primario carácter de espectáculo 

(BARBEITO, 2003: 200). 
40 Carlos se muestra antagonista y contumaz enemigo de una reina santa (Isabel) y un vasallo leal (Ramiro), 

ambos aragoneses, españoles para el público del siglo XVII (BARBEITO, 2003: 201). 
41 De hecho, el Conde Duque fue acusado de favorecer las aventuras extramatrimoniales del rey Felipe IV con el 

objetivo de separar al rey de su mujer doña Isabel de Borbón. Me parece muy sugestivo que Rojas Zorrilla haya 

enfocado esta comedia construyendo una historia en la que entre lospersonajes principales se encuentra el rey y 

su valido, y en la que se refleja de un modo muy claro la capacidad de persuasión y de influencia del privado en 

el monarca. Habría que imaginar de qué modo sería recibida en la corte de Felipe IV una comedia en la que se 

reflejara de modo tan explícito la figura del mal valido y de un rey infiel a su mujer (RIVAS, 2012: 165) 
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se transformaram em um buquê, salvando a mulher de mais uma repreensão. Como aponta a 

estrofe 795 da segunda jornada da comedia, dividida em três jornadas: “Rei: ‘Mas o que é isso 

que vejo? / Flores são, tens razão’. (Ela descobre a saia, e onde colocou o dinheiro, havia 

flores)”4243. No quadro Santa Isabel de Portugal (fig. 30), Francisco de Zurbarán posicionou as 

flores à maneira narrada na peça, sendo reveladas entre as dobras do tecido da saia da 

personagem.  

 

Fig. 30. Detalhe de Santa Isabel de Portugal, Francisco de Zurbarán, 1635 

 

 

O traje da rainha na pintura (fig. 23), porém, não condiz com a narrativa do texto teatral, 

que ressalta a simplicidade de suas vestes. Logo ao início da primeira jornada, Isabel foi 

recriminada pelo rei por escolher roupas inadequadas para sua condição de monarca: “Vestes 

de traje grosseiro / A sua pessoa real / Sendo ridículo objeto / de Portugal”44. Em sua defesa, a 

esposa afirmou que o ato de vestir tem origem no pecado original, já que antes de 

desobedecerem a Deus, Adão e Eva andavam nus, e, portanto, adornos luxuosos serviriam para 

esconder maiores erros. “Então o vestido é, Senhor / Um sinal em que vemos / Nossa origem 

na culpa”45. Na obra de Zurbarán, a personagem é retratada com um visual luxuoso, que inclui 

coroa, colar de pérolas, saia e manto de tafetá, com gibão de seda com pedrarias. O brilho, as 

joias e o tafetá, porém, estão presentes em muitos espetáculos religiosos, festividades e autos 

sacramentais, que, como apontado anteriormente, influenciaram o pintor na criação das vestes 

                                                             
42 Rey - Pero, ¿qué es esto que veo? 
Flores son, tenéis razón. 

(Descubre la falda, y donde echó el dinero halla flores.) 
43 http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/santa-isabel-reina-de-portugal/html/ 
44 Vestís de traje grosero  

Vuestra persona real,  

Siendo ridículo objeto 

De Portugal 
45 Luego el vestido es, Señor,  

Una señal en que vemos  

Nuestra origen en la culpa 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/santa-isabel-reina-de-portugal/html/
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da maioria de suas santas46. Os tecidos coloridos e nobres, além de darem mais dramaticidade 

e atraírem a atenção dos espectadores, eram uma forma mais fácil de contextualizar as tramas 

do que os cenários em si, que, se apresentassem muitos elementos, não poderiam ser 

transportados com facilidade de uma localidade a outra – enquanto algumas peças eram 

apresentadas em palácios e teatros, as encenações das festividades de Corpus Christi, por 

exemplo, eram realizadas nas ruas, o que não possibilitava o uso de muita decoração cênica47.  

“A roupa se convertia, por um lado, em referência da posição social e da ação em um espaço, 

e, por outro, em uma atração visual para o espectador, já que, comparados com a pobreza do 

cenário usado pelas companhias, os trajes reluziam com seus tecidos luxuosos”48 (DENGRA, 

2014: 250). Para facilitar a compreensão das mensagens, o figurino do teatro religioso 

geralmente trabalhava com estereótipos para marcar a profissão, o país de origem e a posição 

social – na maioria das encenações do gênero, uma rainha santa seria retratada com auréola, 

coroa, joias e vestes nobres, como o fez Zurbarán em sua Santa Isabel. “As roupas usadas pelos 

atores, como assinalado, deviam estar de acordo com a realidade ou classificação do 

personagem que representavam, de tal forma que, quando apareciam pela primeira vez no palco, 

o público pudesse ver claramente se o personagem era nobre ou camponês, rei ou soldado, 

pobre ou rico, clérigo ou artesão”49 (DENGRA, 2014: 251). O esmero com o figurino, em 

alguns casos, também era uma forma de ostentação: em espetáculos patrocinados por membros 

importantes da corte e dedicados à realeza, o uso de roupas confeccionadas de acordo com as 

últimas modas, e com os materiais mais caros, demonstravam o poder econômico dos mecenas.  

 

Algumas destas obras, sobretudo durante o reinado de Felipe III e nos primeiros anos 

de Felipe IV, foram representadas pelos próprios cortesãos, e chegaram a contar com 

a participação eventual de membros da família real. Nesse contexto, a festa em seu 

conjunto, e a representação em particular, adquiriam, dentro de sua concepção 

seletiva, um caráter participativo, e nesses casos concretos, com maior razão, a escolha 

do figurino e dos adornos devia fazer parte do entretenimento da nobreza, ao mesmo 

tempo que ganhava importância simbólica de primeira ordem, dentro do jogo de 

forças que se implantava na corte50 (VALLS, 2000: 71) 

                                                             
46 PRIETO, 2013: 19 
47 MATEOS, 2007: 9 
48 El vestido se convertía, por un lado, en un referente de la posición social y de la ubicación física de la acción 

en un espacio y, por otro, en una atracción visual para el espectador, debido a que, comparados con la pobreza 

del decorado utilizado por las companías, se lucían como trajes paños luxuosos (DENGRA, 2014: 250). 
49 Las ropas que utilizaban los actores, como he señalado, debían estar en consonancia con la realidad o el rango 

del personaje al que representaban, de tal forma que, cuando aparecieran por primera vez en el tablado, el público 

pudiera ver claramente «si un personaje era noble o campesino, rey o soldado, pobre o rico, eclesiástico o 

artesano (DENGRA, 2014: 251). 
50 Por otro lado algunas de estas obras, sobre todo durante el reinado de Felipe III y en los primeros años del de 

Felipe IV, fueron representadas por los propios cortesanos, e incluso contaron con la eventual participación de 

miembros de la familia real. En este contexto la fiesta en su conjunto, y la representación en particular, adquirían, 

dentro de su concepción selectiva, un carácter participativo, y en estos casos concretos, con mucho mayor motivo, 
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Embora a moda espanhola do século XVII tenha levado tons mais alegres às roupas, em 

comparação à austeridade do preto quase onipresente no século XVI51, somente o figurino 

teatral se compara à variedade cromática no visual da Santa Isabel de Zurbarán - as espanholas 

do período reservavam a extravagância para a modelagem, com corpetes justíssimos aliados a 

amplitude dos guardainfantes e mangas, e para maquiagem e acessórios52. Além do verde e do 

coral, a santa exibe na pintura as cores de sua lisonja de armas (figs. 25 e 31), versão do brasão 

destinada a mulheres, que leva na primeira partição, à esquerda, as armas do marido, e na 

segunda, à direita, as de sua família de origem. O amarelo e o vermelho, comuns às duas casas, 

estão no manto, nas mangas e pedrarias, enquanto o azul, das armas de seu marido D. Dinis, é 

a cor de seu gibão.   

 

Fig. 31. Lisonja de armas de D. Isabel, Rainha Santa 

 

 

A Santa Isabel de Zurbarán também se destaca pela suntuosidade das joias, presentes 

da cabeça aos pés. Enquanto as mulheres de outras cortes europeias investiam em perucas 

pesadas e penteados elaboradíssimos53, as espanholas deixavam os cabelos soltos nos ombros, 

armados nas laterais ou semipresos54, e compensavam essa simplicidade com o uso de ricos 

acessórios, como cordões de pedras preciosas e alfinetes de ouro com pingentes55. No quadro, 

a personagem utiliza duas joias populares no século XVII para a cabeça: a fivela com chatons56 

                                                             
la elección del vestuario y los adornos debía de formar parte del entretenimiento cortesano, al mismo tiempo que 

adquiría simbólicamente una importancia de primer orden dentro del juego de fuerzas que se desplegaba en la 

corte (VALLS, 2000: 71) 
51 BOUCHER, 2010: 186 
52 BOUCHER, 2010: 244 
53 BOUCHER, 2010: 226 
54 BOUCHER, 2010: 244 
55 HUETE, 2000: 217 
56 LORENZO, 2013: 44 
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e o cordão de pérolas57. O material está presente também no colar, no bordado do gibão e na 

barra da saia. “Zurbarán usa as pérolas com muita frequência. É importante ressaltar seu sentido 

simbólico, já que a pérola representa virtudes como pureza, sabedoria e caridade”58 

(RAQUEJO, 2015: 408). Já a coroa, que denota sua condição real, também segue o estilo do 

período. “Como corresponde a uma rainha, Santa Isabel leva uma coroa real inclinada na parte 

traseira da cabeça, de acordo com a moda do início do século XVII, segundo mostram alguns 

dos retratos da rainha Margarida da Áustria, esposa de Felipe III”59 (LORENZO, 2013: 44). 

Para adornar as mangas, a personagem utiliza um bracelete, e exibe fileiras de ouro trabalhado 

com pedrarias no colo, combinando com o formato da pedra central na cintura. “[O cinto] foi a 

joia por excelência do século XVI. Agora segue magnífico, mas já reduzido em seu tamanho, 

não traz um pingente longo, como só se fazia no século XVI, mas fica preso à cintura, sendo 

afivelado com um broche que faz conjunto com o que se leva no decote”60 (DE CASTRO, 2011: 

240). 

 

Fig. 32. Detalhes de Santa Isabel de Portugal, Francisco de Zurbarán, 1635  

 

 

                                                             
57 DE CASTRO, 2011: 238 
58 Utiliza con mucha frecuencia Zurbarán, las perlas. Es interesante resaltar, el sentido simbólico de la misma. 

La perla, representa virtudes como la pureza, la sabiduría y la caridade (RAQUEJO, 2015: 408). 
59 Como corresponde a una reina, Santa Isabel lleva una corona real inclinada en la parte trasera de la cabeza, 

de acuerdo a la moda de comienzos del siglo XVII, según denotan algunos de los retratos de la reina Margarita 

de Austria, esposa de Felipe III (LORENZO, 2013: 44). 
60 Fue la joya por excelencia del siglo XVI. Ahora sigue siendo magnifica, pero ya reducido su tamaño, no cuelga 

un trozo largo, como solía hacerse en el siglo XVI, sino que se adhiere a la cintura, terminando a manera de 

hebilla con un broche que hace juego con el que se llevaba en el escote (DE CASTRO, 2011: 240). 
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Embora se trate de um retrato a lo divino, com a santa caracterizada como uma mulher 

leiga do século XVII, a joalheria era muito presente também na arte religiosa tradicional no 

Barroco, principalmente na escultura – que, por sua vez, se valia de adornos doados pelos 

paroquianos mais abastados, sendo também uma forma de ostentação e demonstração de poder. 

“Evidentemente, o uso de uma joia credita de forma material um certo status ou prestígio da 

pessoa que a possui e, portanto, a doação dessa peça ou qualquer medalha a uma imagem de 

culto também determina esse prestígio pessoal ou familiar”61 (DONOSO, 2013: 270). A 

“imagem de vestir”62, escultura religiosa geralmente associada ao culto de Nossa Senhora, que 

poderia ter o manto de tecido trocado ou acréscimo de acessórios, era extremamente popular na 

arte sacra da Contrarreforma, e poderia receber até mesmo adornos inicialmente sem ligação 

com o catolicismo, utilizados antes pelos próprios doadores63. Dessa maneira, mesmo que em 

detalhes, como nos brincos com pingentes tão usados pelas espanholas no século XVII64, 

colares e broches, as santas refletiam traços da moda do período.  

 

 

Fig. 33. Nossa Senhora do Socorro Coroada, anônimo, século XVII, madeira policromada. 

Hermandad de Nuestra Señora del Socorro. 

 

                                                             
61 Evidentemente, el uso de una joya acredita de manera material un determinado estatus o prestigio de la persona 

que la posee y, por ello, la donación de esa pieza o de cualquier presea a una imagen de culto determina asimismo 

ese prestigio personal o familiar (DONOSO, 2013: 270). 
62 DONOSO, 2013: 272 
63 DONOSO, 2013: 275 
64 DE CASTRO, 2011: 238 
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As joias e o penteado de Santa Isabel estavam em voga no período em que o quadro foi 

pintado, mas o traje une referências dos séculos XVI e XVII. O gibão decotado era uma 

tendência entre as espanholas, que tinham abandonado os rufos no pescoço por volta de 163065, 

poucos anos antes da realização da obra, em 1635. As abas largas logo abaixo da cintura eram 

geralmente utilizadas com o guardainfante. Seria um típico gibão do século XVII, se não fosse 

pelo detalhe das mangas, bufantes na parte de cima e cilíndricas nos punhos, como era utilizado 

na primeira metade do século anterior66. Já os franzidos abaixo do colo e acima da cintura, 

deixando o abdome e os seios volumosos e sem forma definida, são uma criação do artista, já 

que, desde quando foi incorporada ao vestuário feminino, a peça era ajustada. No século XVI, 

o gibão seguia os contornos do cartón de pecho67, peça de baixo que apertava o tronco e foi 

uma espécie de antecessor dos corsets, e no século seguinte passou a cobrir a cotilla, que “(...) 

modelava o busto feminino e, seguindo os imperativos da moda espanhola, disfarçava os 

atributos femininos, criando corpos de superfícies planas”68 (LORENZO, 2013: 39).  

 

Fig. 34. Detalhe de Santa Isabel de Portugal, Francisco de Zurbarán, 1635 

 

 

Embora a personagem esteja posicionada com o corpo de lado, o que não evidencia todo o 

volume abaixo da cintura, o prolongamento do gibão denota o uso de guardainfante, armação 

                                                             
65 BOUCHER, 2010: 244 
66 LORENZO, 2013: 44 
67 LORENZO, 2013: 37 
68 La cotilla fue una prenda armada con ballenas que sustituyó al cartón de pecho. Al igual que este último, la 

cotilla modelaba el busto femenino y, siguiendo los imperativos de la moda española, borraba los atributos 

femeninos, creando unos cuerpos de superficies planas (LORENZO, 2013: 39). 
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para saia que exacerbava as laterais dos quadris, já que a estrutura da cotilla, coberta por essa 

peça da parte superior, também deveria se adaptar ao ângulo quase reto a partir da cintura. “O 

corpete é prolongado por basques removíveis, que se adaptam à circunferência do 

guardainfante” (BOUCHER, 2010: 245). Cobrindo essa estrutura, há uma saia em verde escuro 

levemente pregueada na barra - o modelo tão longo era utilizado para cobrir os pés no século 

XVI69 e perdeu popularidade no período posterior, conforme os sapatos ficavam mais 

elaborados70. Seguindo a hagiografia, no quadro a santa levanta a saia externa para mostrar ao 

marido as esmolas escondidas, que se transformam em flores – logo, a peça interna de estilo 

ultrapassado preserva sua intimidade nesse ato. Outra peça que Zurbarán reproduzia em boa 

parte das pinturas de santas, como sinal de modéstia, era o manto longo71, usado pelas 

espanholas para se cobrirem da cabeça aos pés quando saíam às ruas. Na obra, a Santa Isabel 

está num ambiente fechado, mas o pintor inclui essa faixa de tecido como parte de sua 

indumentária, sem, no entanto, cobri-la. “Merece atenção especial a forma tão original em que 

o manto, de tafetá de seda amarela, é recolhido e preso nas costas”72 (LORENZO, 2013: 44). 

 

3.2. Santa Casilda 

Segundo suas hagiografias, Santa Casilda viveu no século XI, durante a dominação 

muçulmana73 de territórios da Península Ibérica, e era filha de um rei de Toledo, Adhemos, que 

perseguia cristãos e os prendia em masmorras74. Notável por sua bondade, a princesa ia 

escondida levar alimentos à prisão. “Um dia foi surpreendida levando pão aos prisioneiros, e, 

quando seu pai perguntou o que levava, os pães que guardava em seu avental se transformaram 

em rosas”75 (VENEGAS, FERNÁNDEZ, 2013: 21). Ao perceber que provocou esse milagre, 

ela teria decidido se converter ao cristianismo. E, por sua fé, também teria se curado de uma 

doença ginecológica que causava hemorragias, ao banhar-se no lago de São Vicente, em 

Burgos, área de predominância cristã76 - esse segundo milagre associaria seu culto à proteção 

da saúde e da fertilidade femininas. Próxima ao local, a santa teria decidido construir uma 

pequena casa, onde passou o resto da vida em recolhimento. “A sua presença no catálogo da 

                                                             
69 BOUCHER, 2010: 187 
70 ESCRIBANO, 2008: 71 
71 PONZ, 2009: 137 
72 Merece especial atención la forma tan original en la que el manto, en tafetán de seda amarilla es recogido 

y prendido en la espalda (LORENZO, 2013: 44). 
73 Tropas islâmicas do Norte da África tomaram territórios da Península Ibérica a partir do ano 711. A região foi 

retomada por cristãos na Reconquista Ibérica, concluída no século XV.  
74 BATICLE, 1988: 278 
75 Um día fue sorprendida llevando pan a los prisoneros y al preguntar su progenitor lo que llevaba, sus panes 

se transformaron em rosas (VENEGAS, FERNÁNDEZ, 2013: 21). 
76 BATICLE, 1988: 278 
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obra de Zurbarán, e sua vinculação com retratos encomendados por mulheres, pode estar 

relacionada com a funcionalidade que teria sua imagem, pois era invocada contra as 

hemorragias uterinas e a esterilidade no matrimônio”77 (VENEGAS, FERNÁNDEZ, 2013: 21).   

 

Fig. 35. Santa Casilda, Francisco de Zurbarán, 1630-35. Óleo sobre tela, 171 x 107 cm, 

Museo Thyssen-Bornemisza 

 

 

Na comedia de santos Los lagos de San Vicente, de 1607, o dramaturgo Tirso de Molina 

acrescentou que a santa se opunha desde cedo aos ensinamentos do Islã. “A Graça incomparável 

de Casilda se observa desde o início da obra, como de costume, no sentido em que ela sente 

incongruências na fé de Maomé, tais como os excessos e luxos prometidos após a morte, e tem 

uma predisposição natural pela fé de Cristo, a dos cativos”78 (CANTABELLA, 2016: 220). A 

                                                             
77 Su presencia en el catálogo de la obra de Zurbarán, y su vinculación com los retratos demandados por mujeres, 

puede estar relacionada con la funcionalidad que tenía su imagen, pues se la invocaba contra las hemorragias 

uterinas y contra la esterilidad del matrimonio. (VENEGAS, FERNÁNDEZ, 2013: 21).   
78 La Gracia inimpedible de Casilda se observa desde el inicio de la obra, como suele ser habitual, en que siente 

que la fe de Mahoma tiene incongruencias, tales como los excesos y los lujos prometidos tras la muerte, y tiene 

una predisposición natural por la fe de Cristo, la de los cautivos (CANTABELLA, 2016: 220). 
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obra teatral incluiu um bravo guerreiro cristão, Tello, que conseguiu conquistar a simpatia de 

Adhemos e foi decisivo na conversão da princesa. Ainda sofrendo de sua enfermidade, Casilda 

teve uma visão milagrosa de São Vicente, que indicou a cura na fonte que levava seu nome, e 

solicitou conselhos ao herói da peça. “Antes de pedir ao pai que lhe permita ir a Castela em 

busca dos lagos milagrosos, ela quer consultar o prudente Tello. Na verdade, o que Casilda quer 

é que o cristão a doutrine em sua fé, como assim faz”79 (VALDÉS, 1995: 164). Esse catequismo 

seria uma mera formalidade, já que, como santa, ela já teria essa sabedoria cristã dentro de si. 

“Finalmente, podemos destacar que, embora Casilda não tenha estudado a religião cristã, 

segundo disse Tello, Deus lhe deu um elevado conhecimento em matéria teológica, que expõe 

os espectadores a uma larga intervenção”80 (CANTABELLA, 2016: 220).  

O destaque à moura convertida, na pintura Santa Casilda de Zurbarán, e à influência 

benéfica do cristianismo, na obra teatral, são reflexos do imaginário acerca de muçulmanos na 

cultura por conta da Reconquista Ibérica, série de conflitos territoriais entre cristãos e mouriscos 

que se estendeu entre os séculos VIII e XV, resultando nas demarcações dos reinos católicos de 

Espanha e Portugal.  

 

Mesmo que os cristãos tivessem já uma história de séculos de lutas e guerras, sua fé 

era de signo pacífico e para montar uma resposta armada necessitam erigir um edifício 

conceitual. A diferença agora era que o novo grupo oponente, o muçulmano, revelou 

sua coerência como força expansionista e uma oposição radial em seus pressupostos 

dogmáticos. Assim, a bandeira da legitimidade, que a continuidade permitia atrelar, 

possibilitava a justificativa da contra expansão e transforma, para os cristãos, o 

conflito em guerra de defesa. A ideia de resposta a uma agressão, transformada não 

somente em defesa do território, mas de uma cultura, sendo a Igreja o signo visível 
dessa oposição, permite também que ela funcione como um fio condutor passível de 

catalisar os esforços e manter permanentemente a motivação (VEREZA, 2011: 42).   

  

Para o século XVII, em que essa conquista não era tão distante no passado, ainda 

vigorava no ideário popular a imagem dos muçulmanos como grandes pecadores, violentos e 

até mesmo dotados de poderes sobrenaturais. “A consequente distorção dos ideais muçulmanos 

favorece a criação de mártires e de santos católicos através dos supostos atos de perversidade 

dos mouros. Na concepção cristã, o mouro é o homem guerreiro, é aquele que necessita da luta 

e vale-se dela para combater seu inimigo cristão” (DE PAULA, 2011: 188). Outro episódio 

                                                             
79 Antes de pedir a su padre que le permita ir a Castilla en busca de los lagos milagrosos quiere consultarlo con 

el prudente Tello. En realidad lo que pretende Casilda es que el cristiano la adoctrine en su fe,como así hace 

(VALDÉS, 1995: 164). 
80 Finalmente, podemos destacar que, aunque Casilda no ha estudiado la religión cristiana, según dice Tello, Dios 

le ha insuflado un conocimiento elevado en materia teológica, que expone a los espectadores en una larga 

intervención (CANTABELLA, 2016: 220). 
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mais recente, e que favoreceu uma imagem parcial dos povos árabes nas produções culturais 

espanholas, foi a expulsão dos mouriscos (descendentes dos mouros e forçados à conversão) do 

território por Felipe III, em 1609. “Entre as primeiras [razões para a expulsão] se encontram a 

permanência do islamismo e a resistência a viver como cristãos que eram. Surgiram numerosas 

vozes eclesiásticas protestando por essa situação e pedindo o remédio, que para alguns, mas 

não para todos, passava necessariamente pela expulsão”81 (SÁNCHEZ-BLANCO, 2011: 11). 

Essa resistência à fé católica não poderia ser tolerada pela Igreja, e a arte da Contrarreforma, 

mais uma vez, seguiu os interesses propagandísticos do clero, reforçando a ideia de que 

seguidores de religiões não-cristãs fossem retratados de forma negativa. Paralelamente, a 

autoridade católica intensificou a perseguição aos muçulmanos e a seus descendentes suspeitos 

de manter a fé no Alcorão, a exemplo do que também ocorria com “cristãos-novos” de origem 

judaica.  

 

Se abre então uma etapa de intensa atividade inquisitorial, em que o principal paciente 

do Santo Ofício era o mourisco, em particular nos tribunais de Granada, Valencia e 

Zaragoza. A perseguição nesses dois últimos esteve, no entanto, matizada pelos 

acordos econômicos entre o Santo Ofício e as comunidades mouriscas, pelos quais, 

em troca de pagamento de uma taxa anual, a Inquisição não confiscava os bens dos 

condenados. Se eliminava assim uma das penas inquisitoriais mais temidas82 

(SÁNCHEZ-BLANCO, 2011: 13). 

  

Além do mouro guerreiro e perigoso, outra imagem presente nas obras teatrais e 

literárias era a mulher muçulmana como ser mágico, que seduz, esconde tesouros e pode se 

transformar em animais monstruosos: “Nesse universo mitificado surge a figura da moura 

encantada, aquela que é temida, mas que também é vista sob a ótica da comoção, pois, devido 

a sofrer por estar encantada, é considerada como o ser suplicante e expiador dos pecados de sua 

gente” (DE PAULA, 2011: 186). Já na literatura e no teatro, a moura ganhou uma imagem mais 

simpática em histórias de humor, romance ou religiosas – em que o desfecho desejado, na visão 

de autores ibéricos, era entregar-se à fé católica. “Às vezes, esse tipo de obras envolve sultanas 

ou rainhas mouras – fictícias ou representações históricas -, que podem tornar-se protagonistas 

                                                             
81 Entre las primeras se encuentran la pervivencia islámica y la resistencia a vivir como cristianos que eran. 

Surgiran numerosas voces eclesiásticas protestando por esta situación y pidiendo remedio, lo que para algunos, 

pero no para todos, pasaba necesariamente por la expulsión (SÁNCHEZ-BLANCO, 2011: 11). 
82 Se abre entonces una etapa de intensa actividad inquisitorial en la que el principal paciente del Santo oficio fue 

el morisco, en particular en los tribunales de Granada, al menos hasta poco después de la deportación de los 

granadinos, Valencia y Zaragoza. la persecución en estos dos últimos estuvo, sin embargo, matizada por los 

acuerdos económicos entre el Santo oficio y las comunidades moriscas, por los que, a cambio del pago de una 

subvención anual, la Inquisición no confiscaba los bienes de los condenados. Se eliminaba así una de las penas 

inquisitoriales más temidas (SÁNCHEZ-BLANCO, 2011: 13). 
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de uma vingança amorosa, em objeto de falsa acusação de adultério, em blanco de chanzas 

[comédia burlesca] ou em modelo de conversão cristã, entre outros”83 (LACRUZ, 2015: 560).   

Nas reproduções artísticas e literárias da hagiografia de Santa Casilda, destacava-se a 

possibilidade de sofrer punição severa ou martírio pelas mãos do próprio pai, seguindo a 

tradição de retratar o homem muçulmano como um pecador cruel. “Cria-se então, um arquétipo 

do mouro invasor, o mouro como aquele que é capaz das maiores atrocidades, até mesmo com 

seus próprios familiares” (DE PAULA, 2011: 185). Já o estereótipo da “moura encantada” deu 

lugar ao da heroína convertida, sendo os milagres considerados mais nobres do que poderes 

sobrenaturais ocultos. Em Los lagos de San Vicente, por exemplo, “o dramaturgo contrasta com 

sucesso o enfermo mundo muçulmano com o decoroso mundo católico. Casilda internaliza as 

falhas do mundo árabe e busca a solução no mundo cristão. Aprende a exercer seu livre arbítrio, 

se mostra bondosa e sobretudo determinada a superar os obstáculos para alcançar o mundo 

católico”84 (MURPHY, 2011: 57).  

 

Já na comedia do século XVII e sem data definida atribuída a Lope de Vega, Santa 

Casilda, outro aspecto desejável em uma santa foi ressaltado: a virgindade. A caminho das 

fontes milagrosas de São Vicente, a princesa teve a companhia de seu primo, Albenamar, e de 

um nobre mouro, Tarfe, que, influenciados pelo demônio, passaram a cobiçá-la e disputar sua 

atenção. No entanto, Casilda afirmou que estava indo ao encontro de seu verdadeiro noivo. 

“Tenho um esposo que me espera”8586, respondeu aos pretendentes, e, na menção deles de matá-

lo, avisou: “É impossível”8788. O esposo era, na verdade, Jesus Cristo, e significava a renúncia 

aos amores carnais. “O corpo virginal torna-se assim o sinal de um espírito santificado. É a 

prova da virgem da cidadania celestial, enquanto as casadas, distraídas pelo desejo e pelo 

prazer, são cidadãs do reino terrestre”89 (SMITH, 2000: 22). No lago a princesa realizou, ao 

mesmo tempo, seu batismo e sua consagração como eremita cristã, e imediatamente curou sua 

                                                             
83En ocasiones, en este tipo de obras intervienen sultanas o reinas moras –ficticias o trasuntos históricos–, que 

pueden convertirse en protagonistas de un despecho amoroso, en objeto de falsa acusación de adulterio, en blanco 

de chanzas –comedia burlesca– o en modelo de conversión cristiana, entre otros (LACRUZ, 2015: 560).   
84 el dramaturgo logra contrastar exitosamente el enfermo mundo musulmán con el decoroso mundo católico. 

Casilda internaliza las fallas del mundo árabe y busca la solución en el mundo cristiano. Aprende a ejercer su 

libre albedrío, se muestra bondadosa y sobre todo determinada a superar los obstáculos para alcanzar el mundo 

católico (MURPHY, 2011: 57). 
85 Tengo esposo que me espera 
86 SUMNER, 1998: 153 
87 Es imposible 
88 SUMNER, 1998: 154 
89 The virginal body thus becomes the sign of a sanctified spirit. It is the virgin's proof of heavenly citizenship, 

whereas the married, distracted by desire and pleasure, are citizens of the earthly kingdom (SMITH, 2000: 22). 
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moléstia. “Efetivamente, as santas são perfeitas imagens da imitação de Cristo. No século XVII, 

as santas, incluindo as penitentes, são e devem ser nada mais que ícones cristãos. São 

encarnações do céu na terra”90 (VINCENT-CASSY, 2006: 55).  As tentações, como nas outras 

obras, vinham do islamismo, dessa vez na forma de dois homens muçulmanos mal 

intencionados, e o caminho da salvação foi entregar-se de corpo e alma à fé cristã. “Santa 

Casilda, como as outras comedias de santos, é um registro e uma declaração sobre o Império 

da Espanha. Casilda, um elo de destaque na cadeia histórica que liga a Espanha ao cristianismo, 

simboliza o poder imperial cristão, o comportamento real e a espiritualidade, que parecem estar 

fundidos na pintura de Zurbarán de Santa Casilda”91 (SUMNER, 1998: 160). 

Como citado anteriormente, para criar suas imagens de santas Francisco de Zurbarán 

inspirava-se nos figurinos teatrais, que indicavam estereótipos para maior compreensão do 

espectador. O vestuário poderia “indicar a condição social da personagem: rico, pobre, nobre, 

campesino...”92 (MATEOS, 2007: 35), ou “informar sobre a nacionalidade ou regionalidade: 

‘vestido a judeu’, ‘vestido de branco à espanhola’...”93 (MATEOS, 2007: 35). No caso de Santa 

Casilda, ela deveria ser caracterizada com luxo, por se tratar de uma princesa, e com elementos 

que identificassem sua origem, como sedas e brocados tipicamente manufaturados por árabes. 

O quadro poderia utilizar elementos dos primeiros atos das comedias sobre a santa, já que, nas 

encenações de sua hagiografia, havia uma transição de roupas da princesa moura para a cristã 

humilde logo após sua conversão no lago. “A mudança de estado se manifesta pela mudança de 

traje: santa Casilda abandona seu traje de moura pela aspereza e humildade do tecido rústico 

cristão”94 (VINCENT-CASSY, 2006: 56). O recurso da mudança de figurino era utilizado com 

frequência nas comedias de santos, para sinalizar conversões das personagens ao Cristianismo 

ou mudanças de status social. “Para isso, as anotações [no texto da peça], quando existem, 

foram o método mais comum de se referir a trocas de roupas, a novas roupas que os diferentes 

                                                             
90 Efectivamente, las santas son perfectas imágenes de la imitación de Cristo. En el siglo xvn , las santas, incluso 

las penitentes, son y deben ser nada más que unos iconos crísticos. Son encarnaciones del cielo en la tierra  
(VINCENT-CASSY, 2006: 55).   
91 Santa Casilda, like the others comedias de santos, is both a record and a statement about Spain's Empire. 
Casilda, a prominent link in the historical chain that binds Spain to Christianity, symbolizes Christian imperial 

power, royal demeanor and spirituality appear to be fused in Zurbarán's painting of Santa Casilda. (SUMNER, 

1998: 160). 
92 Indicar la condición social del personaje: rico, pobre, noble, villano... (MATEOS, 2007: 35) 
93 Informar acerca de la nacionalidad o regionalidade del personaje: ‘vestido a lo judio’, ‘vestido de blanco a la 

española’ (MATEOS, 2007: 35). 
94 El cambio de estado se manifiesta por el cambio de traje: santa Casilda abandona su traje de mora por la 

aspereza y la humildad del sayal Cristiano (VINCENT-CASSY, 2006: 56). 
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personagens devem usar em suas saídas de cena, principalmente quando representam uma 

mudança em relação a uma aparência anterior”95 (DENGRA, 2014: 250).  

Para o posicionamento da personagem na pintura, o pintor inspirou-se na gravura Arco 

de Maximiliano I (fig. 26), de Albrecht Dürer, mais precisamente no detalhe que retrata o 

noivado de Maximiliano I e Maria de Borgonha (fig. 28), o que levou alguns autores a tratarem 

a figura como mais uma representação do artista de Santa Isabel de Portugal, devido às 

semelhanças com o quadro de 1635 (fig. 23). O atributo iconográfico também é comum às duas 

santas: o buquê de rosas remete ao milagre de transmutarem donativos em flores, como o fez 

Isabel para esconder esmolas do marido, e Casilda para esconder de seu pai que daria alimentos 

a prisioneiros cristãos. No entanto, a diadema de princesa, ao contrário da coroa da santa rainha, 

mostrou tratar-se de um retrato de Santa Casilda antes de sua conversão96. “Como Santa Isabel 

de Portugal, esta pintura é característica das primeiras grandes encomendas sevilhanas 

recebidas pelo artista e sua execução deve ter sido realizada nos anos de 1630 a 1635: 

evidenciada pelo forte jogo de sombras e luzes no rosto e pescoço, e sobre o fundo marrom 

monocromático”97 (BATICLE, 1988: 278). 

 

No quadro, a Santa Casilda é vestida somente com peças de seda, como se pode observar no 

brocado do vestido, no adamascado da saia interior e no tafetá de seu manto. O tecido nobre, 

que era apreciado na Espanha por, além de sua beleza, evidenciar distinção social98, era 

produzido com qualidade no país graças aos tecelões de origem muçulmana: “a Espanha só 

passou a tecer a seda após a invasão islâmica (711 a 712), valendo-se dos brilhantes artesãos 

que chegaram com ela” (PEZZOLO, 2017: 93). Entre as especialidades desses artesãos, estava 

produzir seda estampada, com linhas geométricas entrelaçadas, rosáceas e desenhos inspirados 

na natureza. Variações mais luxuosas eram o adamascado, em que esses motivos se destacavam 

por relevos e efeitos de luz99, e o brocado, que incluía fios de ouro ou prata em motivos 

decorativos. “Para sua elaboração, uma trama suplementar é inserida de maneira descontínua 

durante a tecelagem, para ser trabalhada unicamente sobre a largura do motivo desejado” 

(PEZZOLO, 2017: 106). Teoricamente, o lucrativo negócio das sedarias saiu das mãos dos 

                                                             
95 Para ello, eran las acotaciones, cuando las hay, el método más habitual para hacer mención a cambios de 

ropas, a nuevas vestimentas que han de usar los distintos personajes en sus salidas a escena, sobre todo cuando 

las mismas suponen un cambio en relación con una aparición anterior (DENGRA, 2014: 250). 
96 VENEGAS, FERNÁNDEZ, 2013: 21 
97 Comme Saint Elisabeth de Portugal, cette peinture est caractéristique des premières grandes commamndes 

sévillanes reçues par l'artiste et son execution doit être placée dans les anées 1630-1635: en témoignent le fort 

jeu des ombres et lumières sur le visage et le cou, et sur le fond brun monochrome (BATICLE, 1988: 278). 
98 BOUCHER, 2010: 177 
99 PEZZOLO, 2017: 105 
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hispano-muçulmanos após a expulsão dos mouriscos no início do século XVII, porém, alguns 

dos empresários mais ricos e influentes puderam burlar essa medida da monarquia espanhola. 

“Junto com um importante contingente (embora minoria em relação ao volume total) de mouros 

que conseguiram contornar as disposições reais escondendo-se (principalmente em senhorios) 

e fundindo-se à população comum de cristãos antigos, a maioria das grandes famílias 

colaboracionistas do reino conseguiu permanecer em suas áreas de origem”100 (MESA, 1995: 

656). Outra herança do estilo árabe no vestuário da santa é a presença das tiras, barrado de 

material diferente da saia e das mangas. “As garotas mouriscas as vestiam, e se diz que umas 

eram de ‘[tafetá] girassol’ e outras de ‘drap vert’ costuradas com ‘fio [termo geralmente 

utilizado para mencionar fios de ouro ou prata] e seda’”101 (BARCELÓ, LABARTA, 1985: 51).  

 

Fig. 36. Amostra de brocado, século XVII, Biblioteca del Museu Nacional d'Art de Catalunya 

 

 

 

O vestido de Santa Casilda é feito em brocado com fios de ouro e prata, como mostram 

os reflexos luminosos na pintura, entrelaçando-se com fios de seda vermelha. A cor 

predominante no traje remete à cura da doença sanguínea, que a princesa alcançou ao banhar-

se nos lagos de São Vicente e adotar a fé cristã, e ao culto de sua imagem, associada à saúde 

ginecológica e fertilidade para as fiéis. “Simbolicamente, o vermelho é a cor da vida. O seu 

                                                             
100 Junto a un importante contingente (aunque minoritario respecto al volumen total) de moriscos que 

consiguieran burlar las disposiciones régias ocultándose (principalmente en señorios) y fundiéndose con el comun 

de la población cristiano vieja, la maioría de las grandes famílias colaboracionistas del reino logró permanecer 

en sus zonas de origen (MESA, 1995: 656). 
101 Las vestían las niñas moriscas y se dice que unas eran «de girasol» y otras de «drap vert» cosidas con «fil y 

seda» (BARCELÓ, LABARTA, 1985: 51). 
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significado está relacionado, basicamente, com a experiência humana do sangue e do fogo. No 

pensamento primitivo, sangue era vida. Quando o sangue deixava o corpo, levava a vida 

consigo” (RONNBERG, 2012: 638). Já os desenhos formados na trama, com motivos 

inspirados em frutas e flores, nada mais do que refletiam a moda do século XVI: “... está 

confeccionado em um rico tecido decorado com motivos renascentistas, com adornos vegetais, 

no centro dos quais se destacam abacaxis, e as bordas sobre a seda em um intenso vermelho 

encarnado”102 (LORENZO, 2013: 44). O barrado reto da saia, e o da manga superior, em 

formato de amêijoas, incluem ouro, pérolas e pedrarias. A saia inferior, por sua vez, revela um 

vermelho adamascado com desenhos sutis, com pouco contraste, e o corte usual do século XVII, 

que deixava a ponta dos pés à mostra conforme os movimentos103. Tirando o tema da 

estamparia, aliás, todo o traje exibe uma modelagem contemporânea ao pintor, com decote e 

abertura frontal logo abaixo, corpete justo e volume nos quadris.  “A silhueta, já barroca, nos 

informa que a santa veste a cotilla, daí a superfície plana do tronco, e umas quantas anáguas 

que armam a saia”104 (LORENZO, 2013: 44). O manto de tafetá em tom claro de malva, como 

na pintura de Santa Isabel de Portugal, está amarrado às costas da personagem de maneira não 

usual, seguindo a liberdade criativa de Zurbarán. É adicionado o detalhe do delicado barrado 

em renda, trabalho manual que estava com grande popularidade na Europa no período, tendo 

como principais produtores Itália e Flandres105. “No século XVII, sua voga era imensa” 

(BOUCHER, 2010: 248).  

Os cabelos em cachos soltos, à moda espanhola, estão adornados com um laço vermelho 

e alfinetes de pérolas106. No pescoço, a santa traz um medalhão de ouro, pendurado numa 

gargantilha de pérolas, peça “muito utilizada em todos os níveis, desde a feita com bolas e olivas 

de ouro, à de granadas e outras pedras preciosas e especialmente as pérolas, muitas vezes eram 

de aljófares, pérolas muito pequenas e geralmente alargadas, como pequenos grãos de arroz”107 

(DE CASTRO, 2011: 238). Já a diadema, no alto da cabeça, é confeccionada com ouro e pedras 

lapidadas. As maçãs do rosto avermelhadas refletem um hábito bem comum às mulheres do 

século XVII: a maquiagem. Utilizava-se pigmentos vermelhos que eram armazenados em 

                                                             
102 está confeccionado en um rico tejido labrado decorado con motivos renascentistas con adornos vegetales en 

cuyo centro destaca la piñas y orlas sobre la seda en un intenso rojo encarnado (LORENZO, 2013: 44). 
103 ESCRIBANO, 2008: 71 
104 La silueta, ya barroca, nos informa que la santa viste la cotilla, de ahí la superficie lisa del torso y unas cuantas 

enaguas que ahuecan la falda (LORENZO, 2013: 44). 
105 BOUCHER, 2010: 248 
106 LORENZO, 2013: 44 
107 muy utilizada a todos los niveles, desde la realizada con bolas u olivetas de oro a la de granates u otras pedras 

preciosas y especialmente las perlas, muchas veces eran de aljófares, perlas muy pequeñas y geralmente 

alargadas, como granos pequeños de arroz (DE CASTRO, 2011: 238). 
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pequenos recipientes, uma espécie de antepassado do blush para dar um ar “vivaz, fértil e 

saudável ao rosto. Havia diversos tons e combinações de vermelho, e se procurava, de acordo 

com o modo de aplicá-lo, expressar sentimentos, estados de ânimo e até diferenças de classe”108 

(MEJÍAS, 2014: 420). No período, para se obter o pó com cor e fixação desejadas para a pele, 

era preciso usar compostos tóxicos, sendo o mais popular deles o cinábrio, com altas 

concentrações de enxofre e mercúrio109. “O aspecto hierático das mulheres espanholas do 

século XVII talvez se deva ao excesso de maquiagem e às joias excessivamente pesadas que 

exacerbavam o volume já tão considerado da nova silhueta” (BOUCHER, 2010: 244).  

 

Fig. 37. Vestido de noite, Cristóbal Balenciaga, 1961. Tafetá de seda, Museo Cristóbal 

Balenciaga 

 

 

 

Séculos depois de elaborada, a obra Santa Casilda inspirou um vestido de noite de 1961 

de Cristóbal Balenciaga (1895 – 1972), estilista espanhol considerado um dos maiores nomes 

da história da Alta Costura. A silhueta da santa, marcada pelo volume dos quadris e pelo manto 

amarrado atrás dos ombros, foi apropriada numa modelagem complexa, em que o mesmo corte 

de tecido é drapeado abaixo da cintura para avolumar a parte inferior do corpo, se alonga como 

cauda e é costurado nas costas. “A frente é estendida nos ombros, formando duas grandes faixas 

                                                             
108 vivaz, fértil y saludable al rostro. Existian distintos matices y combinaciones de rojo, y se procuraba, segun el 

modo de ponerselo, expresar sentimientos, estados de ánimos y hasta diferencias estamentales (MEJÍAS, 2014: 

420). 
109 MEJÍAS, 2014: 420 
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que se cruzam abaixo do vinco traseiro. A prega começa no decote das costas, estendendo-se 

por todo o vestido como uma cauda”110 (VENEGAS, FERNÁNDEZ, 2013: 23). Como na 

pintura de Zurbarán, a parte de cima do vestido é ajustada ao corpo e tem decote redondo.  

O tecido escolhido foi o tafetá, um dos preferidos pelo pintor em sua série de santas 

mártires, e apresenta uma estampa de motivos naturais, em tons de rosa e roxo, cujos contornos 

remetem de forma estilizada aos adornos renascentistas do brocado em Santa Casilda. Como 

no vestido do século XVII, saias internas são utilizadas para dar volume à peça, sendo que o 

estilista utilizou tafetá liso em rosa para esse fim. Em comum ao artista, que viveu em meio aos 

tecidos desde criança e foi um mestre em reproduzi-los nas pinturas, tinha um apreço especial 

às matérias primas das roupas. Enquanto Zurbarán foi familiarizado com os têxteis graças ao 

comércio do pai111, Cristóbal conviveu com esses diferentes produtos graças à profissão da mãe, 

que era costureira e trabalhava para importantes famílias espanholas, como os marqueses da 

Casa Torres112. “Balenciaga tinha paixão pelo tecido, seu principal aliado, a pele de suas 

criações. Ele sabia que de uma boa escolha de materiais e suas qualidades estruturais dependia 

a conquista do volume de suas silhuetas inovadoras”113 (LORENZO, 2014: 5).  Para alcançar a 

silhueta das santas do pintor, ele também utilizava o gazar de seda, uma trama fina, flexível e 

transparente. Como afirmou Lucina Llorente, especialista em têxteis do Museo del Traje de 

Madrid, em entrevista à revista Vogue espanhola: “Com o gazar, ele alcança a ideia da prega na 

parte de trás, como as santas de Zurbarán. Depois se seguirão o supergazar e o zagar. Os tecidos 

são cada vez mais densos, com um efeito escultural mais pronunciado”114 (LUIS, 2018).  

O costureiro abriu seu primeiro atelier em 1914, durante a 1ª Guerra Mundial, e emigrou 

para Paris em 1936, às vésperas da 2ª Grande Guerra115, tendo que resistir a momentos de 

escassez de materiais. Na década após o último conflito, foi um dos principais criadores de 

moda, juntamente com nomes como Christian Dior (1905 – 1957), a utilizar modelagens 

volumosas, com grande quantidade de tecido, para celebrar uma nova fase de paz e 

prosperidade, e justamente nesse período alcançou a fama internacional. “Balenciaga viveu o 

                                                             
110 El delantero se prolonga en los hombros formando dos grandes bandas que se cruzan debajo del pliegue de la 

espalda. El pliegue arranca del escote de la espalda, prolongándose a lo largo del vestido a modo de cola. 
(VENEGAS, FERNÁNDEZ, 2013: 23). 
111 PRIETO, 2013: 25 
112 CAMARZANA, 2019 
113 Balenciaga had passion for the fabric; they were his main ally, the skin of his creations. He knew that on a 

good choice of materials and their structural qualities depended the achievement of the volume of his innovative 

silhouettes (LORENZO, 2014: 5).   
114 Con el gazar consigue esa idea del pliegue a la espalda, como las santas de Zurbarán. Luego le seguirán el 

supergazar y el zagar. Las telas son cada vez más tupidas, con un efecto escultórico más pronunciado (LUIS, 

2018). 
115 BAUDOT, 2000: 50 
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auge de sua fama e criação durante os anos 50, começando em 1951, mudando a silhueta 

feminina ao eliminar a cintura e aumentar os ombros, num talhe muito acentuado” (GARCIA, 

2002). Mesmo estabelecido na França, o estilista nascido na cidade litorânea espanhola de 

Guetaria não deixou de se influenciar pelas paisagens, cores, tradições e principalmente pela 

arte de seu país, com criações inspiradas em obras de artistas como Velázquez, Goya, El Greco, 

Zuloaga e Josefa Vargas, entre outros. “E, acima de todos os artistas, se ensimesmou com 

Zurbarán, com os hábitos de seus monges, com as figuras de suas santas, a quem maquiava e 

enfeitava” 116(CAMARZANA, 2019). Em junho de 2019, essa paixão foi relembrada na 

exposição Balenciaga y la pintura española, que reuniu 90 trajes e 55 pinturas no Museo 

Thyssen-Bornemisza, com curadoria de Eloy Martínez de la Pera. Além de coloridas roupas 

para a noite, baseadas nas santas mártires de Zurbarán, a mostra contava com uma ala dedicada 

aos monges do pintor, que, com o volume e brancura de seus hábitos, inspiraram vestidos de 

noiva inovadores, usados em casamentos de celebridades como a duquesa Carmen Martínez-

Bordiú e a rainha Fabíola da Bélgica. “O maior pintor de tecidos e roupas da história da arte 

espanhola juntou-se ao maior estilista que a Espanha já viu. Um final adequado para um 

mestre”117 (POUND, 2019).  

 

Fig. 38. Vestidos de noiva de Cristóbal Balenciaga e obras de Francisco de Zurbarán na 

exposição Balenciaga y la pintura española, Museo Thyssen-Bornemisza, junho de 2019. Jon 

Cazenave / Divulgação Museo Thysen-Bornemisza 

 

 

                                                             
116 Y, sobre todos los artistas, se ensimismó con Zurbarán, con los hábitos de sus monjes, con las figuras de sus 

santas, a las que maquillaba y enjoyaba (CAMARZANA, 2019). 
117 The greatest painter of fabric and cloth in the history of Spanish painting joined with the greatest couturier 

Spain will ever see. A fitting finale for a master (POUND, 2019). 
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3.3. Santa Margarita de Antioquia 

 

Fig. 39. Santa Margarita de Antioquia, Francisco de Zurbarán, 1631-34. Óleo sobre tela, 192 

x 112 cm, The National Gallery 

 

 

Não há indícios históricos da existência de Margarita de Antioquia, mas o apelo popular 

de sua lenda fez com que ela fosse cultuada como uma santa real118 e incluída na Legenda 

Aurea119, compilado oficial de hagiografias redigido pelo arcebispo italiano Giacomo da 

Varazze no século XIII. De acordo com o relato, a santa viveu no século III e era filha de um 

sacerdote pagão de família nobre em Antioquia, mas, por ser órfã de mãe, foi criada por uma 

curandeira que a iniciou nos ensinamentos do cristianismo120. Ao saber de sua conversão, o pai 

a teria expulsado de casa, o que levou a jovem a ganhar a vida como pastora de ovelhas121. O 

                                                             
118 BATICLE, 1988: 273 
119 VENEGAS, FERNÁNDEZ, 2013: 14 
120 VENEGAS, FERNÁNDEZ, 2013: 14 
121 ALVITI, 2017: 7 
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grande conflito da história, porém, começou quando o governador romano Olíbrio a observou 

trabalhando nos campos, se encantou por sua beleza, propôs casamento e foi rejeitado, pois a 

donzela tinha prometido sua virgindade a Deus122. Ao saber que Margarita era cristã, o homem 

aproveitou para vingar-se, ordenando sua prisão e submetendo-a às piores torturas. No entanto, 

mesmo com as penas, ele não conseguiu seu intento de dominar os desejos da mártir. “O 

denominador comum em cada instância é uma ênfase na inadequação e ineficácia, com Olíbrio 

incapaz de efetuar uma transformação na identidade de Margarita através da imposição de uma 

série de estratégias para dominação coercitiva”123 (BERESFORD, 2017: 184). Por preferir a 

dor e a morte a perder sua virtude prometida ao divino, ela teve sua integridade protegida até o 

limite, como uma prova de sua vocação à santidade: sofreu cortes, flagelos, queimaduras e foi 

imersa em um tanque de óleo fervente, saindo ilesa milagrosamente dessas provações, até 

finalmente sucumbir sendo decapitada124. Outro aspecto que a qualificaria para ascender aos 

céus era a resignação para passar pelos tormentos e martírios, apoiando-se na fé, demonstrando 

sua superioridade de alma diante das pessoas comuns. Como aponta Andrew M. Beresford, 

“...enquanto ela sofre uma dor excruciante com coragem e graça estilizada, caracterizando-se 

ao fazê-lo como uma figura de santa impassibilidade, ao mesmo tempo se torna superlativa aos 

nossos olhos, obrigando o público a reconheça que sua perfeição não pode ser imitada em nada 

que não seja em termos parciais e simbólicos”125 (BERESFORD, 2017: 185). Pela natureza de 

seus sacrifícios, Margarita foi cultuada com especial fervor na Idade Média, sendo incluída com 

as santas Bárbara, Doroteia e Catarina de Alexandria no grupo das “quatro virgens capitais”, 

martirizadas por manter a virgindade em nome do cristianismo126.  

Embora cada uma das santas tenha apelo individual em seus poderes específicos de 

intercessão, quando oravam como um coletivo, era a pureza sexual que aparentava ser 

mais significativa. A virgindade concedia às quatro um lugar especialmente 

proeminente no reino celestial, pois não eram apenas santas mártires, mas as noivas 

de Cristo. Com essa proximidade percebida, elas serviam como intercessoras ideais 

não apenas para Cristo, mas também para a Virgem Maria, com quem eram 

frequentemente retratadas127 (WEED, 2010: 1074).  

                                                             
122 BATICLE, 1988: 273 
123 The common denominator in each instance is an emphasis on inadequacy and ineffectuality, with Olybrius 

unable to effect a transformation in Margaret’s identity through the imposition of a range of strategies for coercive 
domination (BERESFORD, 2017: 184). 
124 BATICLE, 1988: 273 
125 while she suffers excruciating pain with fortitude and stylized grace, characterizing herself in so doing as a 

figure of saintly impassibility, she at the same time becomes superlative in our eyes, compelling the audience to 

recognize that her perfection cannot be emulated in anything other than partial and symbolic terms 

(BERESFORD, 2017: 185). 
126 WEED, 2010: 1065 
127 Although each of the saints held individual appeal in their specific powers of intercession, when prayed to as 

a collective, it was their sexual purity that appears more significant. Virginity granted the four an specially 

proeminent place in the heavenly realm, for they were not just martyr saints, but the brides of Christ. With this 
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Outro aspecto relevante na hagiografia de Santa Margarita é o corajoso enfrentamento 

ao demônio, que a visitou em sua cela na forma de um dragão. Nas lendas católicas, a alegoria 

do diabo como monstro era extremamente popular, e dava um especial toque de heroísmo às 

histórias de santos. “O imaginário do corpo monstruoso tem livre curso nas representações dos 

dragões, aos quais é confrontado um São Jorge. Com frequência, o Diabo toma uma forma 

monstruosa para apavorar o homem” (LE GOFF, TRUONG, 2018: 149). Segundo o folclore 

popular, a criatura atacou e chegou a engolir a santa, mas ela abriu sua barriga com um 

crucifixo, conseguindo libertar-se128. “Vemos que essa função do dragão e da cruz é 

fundamental na lenda. A cruz, memória da morte de Cristo, também é o símbolo do triunfo da 

própria morte. A virgem vai santificar-se dentro desta besta para sair gloriosa, sã e salva”129 

(SUBIRACHS, 1995: 27). O episódio também remete à figura do profeta Jonas, do Antigo 

Testamento, que, ao desobedecer a uma ordem divina de seguir rumo à Nínive, é engolido por 

uma baleia, e consegue sair ao arrepender-se. “A permanência no estômago do animal é 

confundida com a morte, é o trânsito ou a transferência que, na feliz solução dessa iniciação, 

implica necessariamente um renascimento, protegido pelo sobrenatural”130 (PEDRÓS, 1986: 

134). No relato oficial, incluído na Legenda Aurea, Giacomo da Varazze mudou a versão 

tradicional, afirmando que a santa apenas afastou o monstro com a cruz131. No entanto, foi 

mantido o culto popular à narrativa do engolimento, o que tornou Margarita de Antioquia uma 

padroeira das parturientes – as fiéis apelavam para a santa para que seus filhos nascessem “com 

a mesma facilidade com que ela emergira do dragão”132 (BATICLE, 1988: 273).  

Sua notoriedade a esse respeito é refletida pelo fato de que as mulheres em trabalho 

de parto costumam pedir que sua paixão seja lida em voz alta como fonte de 

inspiração, ou que uma cópia dela seja colocada na boca ou no ventre, numa interface 

entre o interno e o externo. Por esse motivo, Margarita é frequentemente representada, 

como é o caso do retrato de Zurbarán, com um livro na mão133 (BERESFORD, 2017: 

194) 

O dragão e a cruz são os principais atributos de martírio na iconografia de Santa 

Margarita, figurando na maioria de suas representações pictóricas para identificá-la. Os dois 

                                                             
perceived closeness, they served as ideal intercessors to not only Christ, but also to the Virgin Mary, with whom 

they were frequently depicted (WEED, 2010: 1074). 
128 VENEGAS, FERNÁNDEZ, 2013: 14 
129 vemos que esta función del dragón y la cruz es clave en la leyenda. La cruz, el recuerdo de la muerte de Cristo, es también el símbolo del 
triunfo de la propia muerte. La virgen se santiguará en el interior de esta bestia para salir gloriosa sana y salva (SUBIRACHS, 1995: 
27). 
130 La permanencia en el estómago del animal se confunde con la muerte, es el tránsito o traspaso que, en la soluciór~ feliz de esta iniciación, 
implica necesariamente un renacer, amparado por lo sobrenatural (PEDRÓS, 1986: 134). 
131 VENEGAS, FERNÁNDEZ, 2013: 14 
132 naisse aussi aisément qu'elle était sortie du dragon (BATICLE, 1988: 273). 
133 Her notoriety in this respect is reflected by the fact that women in labour would often ask for her passion to be read aloud as a source of 
inspiration, or to have a copy of it placed on their mouths or wombs,at the very interface between internal and external. For this reason 
Margaret is frequently depicted, as is the case in Zurbarán’s portrait, with a book in her hand (BERESFORD, 2017: 194). 
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elementos estão presentes na gravura da santa (fig. 40) de autoria de Hans Springinklee, artista 

alemão pupilo de Albrecht Dürer, que a incluiu em seu Hortulus Animae – livro de orações 

ilustrado com xilogravuras de temática cristã, que teve a primeira edição em 1516. O trabalho 

influenciou diretamente o retrato a óleo da década de 1630, mas sua “... utilização por parte de 

Zurbarán nos fala novamente de seu processo criativo, ao inverter literalmente a estampa, 

conservando exatamente a mesma posição de braços e a forma de segurar a cruz na gravura, e 

o gancho na pintura de Zurbarán”134 (PRIETO, 2013: 26). O mesmo posicionamento também é 

observado no dragão, que ronda a santa por trás e abre a boca de maneira ameaçadora. “Estamos 

perante um mesmo método de trabalho que consiste a partir de um modelo germânico, e em 

que as qualidades excepcionais conseguem sublimar com sua linguagem direta e imediata em 

relação ao espectador”135 (PRIETO, 2013: 26).  

 

Fig. 40. Santa Margarita de Antioquia, xilogravura em Hortulus Animae, Hans Springinklee, 

reprodução de cerca de 1550. 

 

O posicionamento da figura é similar na gravura de Springinklee e na pintura de 

Zurbarán, mas a indumentária é diversa. Enquanto a imagem de referência traz a santa com 

trajes de realeza, coroada por sua ascensão aos céus, o espanhol optou por representar a 

                                                             
134 utilización por parte de Zurbarán nos habla nuevamente de su proceso creativo, al invertir literalmente la 

estampa conservando exactamente la misma posición de brazos y la forma de asir la cruz en el grabado y el garfio 

en la pintura de Zurbarán (PRIETO, 2013: 26). 
135 Estamos pues ante un mismo método de trabajo consistente en partir de un modelo germánico al que las 

calidades excepcionales consiguen sublimar con su lenguaje directo e inmediato hacia el espectador (PRIETO, 

2013: 26). 
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personagem como uma pastora, do modo que é descrita nas hagiografias e no teatro. Na 

comedia de santos La Margarita preciosa, escrita em colaboração entre Calderón de la Barca, 

Jerónimo de Cáncer y Velasco e Juan de Zabaleta no século XVII, a jovem surge logo na 

primeira jornada como uma trabalhadora do campo: “A reelaboração dramática por nossos três 

gênios se abre com uma cena campestre, nos arredores de Antioquia: em um solilóquio, o 

demônio conta haver tomado a aparência de Egeo, um lavrador, cuja morte recente é ignorada 

por todos, para tentar a Margarita, formosa lavradora aldeã”136 (ALVITI, 2017: 8). A 

caracterização também teria sido influenciada pela tradicional festa espanhola de Corpus 

Christi, que no período envolvia três dias de eventos, com procissões, danças, teatro e desfiles 

de representações alegóricas de personalidades do Antigo Testamento e santos católicos137. 

“Santa Margarita desfila com a Cuca Fera [dragão], como símbolo do demônio dominado pela 

santa”138 (FLÓREZ, GITO, 1994: 49). Para além da fantasia da personagem, presente na 

festividade, Benito Navarrete Prieto aponta para a semelhança da indumentária no quadro com 

outros elementos do cortejo. Segundo ele, a santa é retratada como “... uma pastora vestida 

como as serranas descritas nas danças de Corpus”139 (PRIETO, 2013: 26).  

Embora a representações de categorias profissionais no teatro e em eventos religiosos 

fosse estereotipada, para facilitar o entendimento dos espectadores, seguiam as últimas modas 

e utilizavam materiais luxuosos, o que incentivava a participação de mulheres nobres140. Em 

anotações acerca de uma encenação cortesã de 1622 da peça El vellocino de oro, de Lope de 

Vega, o figurino de uma mulher serrana era descrito com “medalhões, joias de coral, chapéu de 

aldeã, sayuelo141 e manto”142 (VALLS, 2000: 67). Em textos literários do século XVII sobre o 

universo pastoril, a descrição de trajes idealizados também se fazia presente. “Os pastores e 

vaqueiras desses romances usam sedas ricas, tecidos preciosos e finos, que na vida cotidiana 

eram usados apenas por membros das classes privilegiadas, em contraste com a austeridade e 

                                                             
136 La reelaboración dramática por nuestros tres ingenios se abre con una escena campestre, en los alrededores 

de Antioquía: en un soliloquio, el Demonio cuenta haber tomado la apariencia de Egeo, un labrador, cuya reciente 

muerte es ignorada por todos, para tentar a Margarita, hermosa labradora aldeana (ALVITI, 2017: 8). 
137 FLÓREZ, GITO, 1994: 47 
138 Santa Margarita desfila con la Cuca Fera como símbolo del demonio dominado por la santa (FLÓREZ, GITO, 

1994: 49). 
139 una pastora ataviada como las serranas que se describen en las danzas del Corpus (PRIETO, 2013: 26). 
140 VALLS, 2000: 71 
141 Peça de tecido que cobria o busto, poderia ter mangas e ia até a cintura. Era uma espécie de gibão, mais utilizado 

por trabalhadoras, e a qualidade do tecido dependia da condição social de quem a usava. Ref: LORENZO, 2013: 

46 
142 con patenas, corales, sombrero de villana, sayuelo y manto (VALLS, 2000: 67). 
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pobreza da roupa real de peões e pastores”143 (MARTÍN, 2004: 171). Para sua pastora Santa 

Margarita, Zurbarán reservou a idealização à modelagem das roupas, que seguia a silhueta da 

moda com peças íntimas incômodas, inapropriadas para o uso no trabalho. Como faziam as 

espanholas em ocasiões sociais, a personagem tem o busto achatado pela peça interna justa ao 

corpo, que normalmente seria uma cotilla (corpete com estrutura de barbatanas)144, mesmo com 

o uso do sayuelo, gibão mais comum para classes populares, e os quadris acentuados com o 

guardainfante. Para a execução dessa estrutura para avolumar saias, “se recorria a armações de 

vime e almofadinhas para aumentar o volume das ancas, que se seguiam utilizando os aros, mas 

estes, ao invés de irem costurados a uma saia interior como os verdugados, se penduravam com 

fitas ou cordões; os aros podiam ser de ferro ou arame grosso, mas também se usava barbatanas 

de baleia ou fibra vegetal”145 (LORENZO, 2017: 125). Pastorear ovelhas com um 

guardainfante, portanto, seria uma tarefa impossível para uma verdadeira trabalhadora; o 

acréscimo da peça foi um artifício do pintor para ressaltar a elegância e nobreza da santa. “O 

seu traje simples e elegante de pastora evoca seu nascimento elevado e sua educação nos 

campos”146 (BATICLE, 1988: 273). Como as outras virgens mártires do pintor, o retrato de 

Santa Margarita é um modelo de santidade, uma imagem para devoção, logo está acima e não 

deve seguir as regras de vestuário das mulheres comuns. A diferença fica ainda mais clara 

quando observamos as pinturas de trabalhadoras não sacralizadas de seus contemporâneos, 

como Velázquez, que as representava com os trajes de ofício, sem adornos ou armações que 

impediam os movimentos do corpo. Em As fiandeiras (fig. 41), esse contraste fica evidente com 

as tecelãs, em primeiro plano, que utilizam camisas de algodão, saias sobrepostas sem estruturas 

internas e mantillas, e as cortesãs que são vistas em um ambiente mais elevado, com mantos de 

tafetá, vestidos de seda, cotilla e guardainfante.  

 

 

 

 

                                                             
143 Los pastores y las zagalas de estas novelas visten ricas sedas, preciadas telas y finos paños, que en la vida 

cotidiana sólo portaban los miembros de los estamentos privilegiados, en contraste con la austeridad y pobreza 
del atuendo real de rabadanes y cabreiros (MARTÍN, 2004: 171). 
144 LORENZO, 2013: 39 
145 se recurría a armazones de mimbre y a almohadillas para aumentar el volumen de las caderas; que se seguían 

utilizando los aros, pero estos, en lugar de ir cosidos a una falda interior como en los verdugados, colgaban unos 

de otros con cintas o cuerdas; que los aros podían ser incluso de hierro o de grueso alambre; y que se utilizaron 

también ballenas y esterillas de esparto (LORENZO, 2017: 125). 
146 Son élégant costume de bergère aisée évoque à la fois sa haute naissance et son éducation aux champs 

(BATICLE, 1988: 273). 
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Fig. 41. As fiandeiras, Diego Velázquez, c. 1657. Óleo sobre tela, 222,5 cm x 293 cm, Museo 

del Prado 

 

 

Para demarcar a profissão da santa, Zurbarán representou os materiais provenientes da 

atividade. Margarita utiliza uma pellica de pele de ovelha, peça semelhante a um colete e típica 

da indumentária de uma pastora147, além de saias, mangas externas, alforje e sayuelo em lã 

natural. No período, além de se destacar pelas sedarias, a Espanha era um polo exportador da 

trama de pelos de ovelha, produzida principalmente em Castela, e comercializava o tecido para 

todo o continente. “A lã merino castelhana era naqueles dias a de mais alta qualidade em toda 

a Europa, e por sua finura mais vantajosa que a inglesa, que outrora tinha sido a mais 

valorizada”148 (BILBAO, 1983: 232). A personagem utiliza o sayuelo vermelho logo abaixo da 

pellica, que é presa na frente com um botão rústico de madeira. A manga externa, à moda das 

mulheres de classe trabalhadora, não é totalmente costurada. “Em geral, as mangas se atavam 

aos corpos com cordões, mas entre as mulheres do povo o mais comum era unir as mangas ao 

corpo em um só ponto, deixando entrever a camisa”149 (PONZ, 2009: 135). A peça tem a barra 

                                                             
147 LORENZO, 2013: 46 
148 la lana merina castellana era en aquellos dias la de más alta calidad en toda Europa, aventajando por su 

finura a la inglesa que otrora fuera la más cotizada (BILBAO, 1983: 232). 
149 En general, las mangas se atacaban a los cuerpos con agujetas, pero entre las mujeres del estado popular lo 

más corriente era unir las mangas al cuerpo en un solo punto, dejando entrever la camisa (PONZ, 2009: 135). 
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dobrada, o que também revela um forro vermelho, e é confeccionada em lã azul-marinho, como 

a saia superior, que tem a frente mais curta, deixando à mostra a saia mais longa em lã vermelha 

com barrado verde escuro. A camisa é branca, de tecido opaco, com gola alta e pequenos 

cordões pendentes. “A peça que uma mulher do estamento popular endossava em primeiro lugar 

era a camisa (...) a camisa dos labradores era feita de tecido de cânhamo branco, como o resto 

do enxoval branco [como se chamavam as roupas de baixo]”150 (PONZ, 2009: 134).  

No século XVII, as mulheres da Espanha costumavam deixar os cabelos soltos nas laterais, 

adornados com alfinetes de materiais preciosos ou cordões de pérolas151, sendo o chapéu um 

acessório mais popular entre os homens e trabalhadores do campo. Como uma referência à 

atividade ao ar livre, sob o sol, de pastora, Santa Margarita apresenta um chapéu “à espanhola”, 

modelo que se reconhecia pela copa alta e pregas nas laterais152, em palha de centeio153. Já o 

calçado é um chinelo sem solado, amarrado por cima com cordões. Outro elemento rústico de 

sua indumentária é o alforje de lã de tear caseiro154, com desenhos geométricos e “semelhantes 

aos teares da Serra de Huelva, que combinam a cor da lã de ovelha negra e três tufos nas 

extremidades”155 (VENEGAS, FERNÁNDEZ, 2013: 15).  

Fig. 42. Tecido misto de lã e linho, século XVII, site de leilões CataWiki156 

 

 

                                                             
150 La prenda que en primer lugar se endosaba una mujer del estamento popular era la camisa (...) la camisa 

propia de los labradores era la que estaba confeccionada con tejido de cáñamo blanco, al igual que el resto de 

su ajuar de ropa blanca (PONZ, 2009: 134). 
151 HUETE, 2000: 217 
152 BOUCHER, 2010: 225 
153 VENEGAS, FERNÁNDEZ, 2013: 15 
154 VENEGAS, FERNÁNDEZ, 2013: 15 
155 similares a los telares de la sierra de Huelva que combinan el color de la lana negra de borrega y en los 

extremos tres copetoncillos (VENEGAS, FERNÁNDEZ, 2013: 15). 
156 https://www.catawiki.com/l/35595449-fabric-2-baroque-wool-and-linen-late-17th-century 

https://www.catawiki.com/l/35595449-fabric-2-baroque-wool-and-linen-late-17th-century
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A pérola tem um valor enigmático, porque apesar de ser uma pedra de grande valor, 
ela se esconde sob uma condição humilde, e apenas homens sábios e dignos 

descobrem seu verdadeiro valor; não jogue pérolas aos porcos, diz a expressão popular 

tirada do evangelho. A pérola / margarida tem um valor secreto que o cristão deve 

saber descobrir e valorizar como o maior tesouro. São Mateus diz: ao Reino dos Céus 

se passa como aquele comerciante que procurava pérolas finas, encontrou uma de 

grande preço, foi vender tudo o que tinha e a comprou. A lenda de Santa Margarita 

identifica todos esses valores na figura dessa virgem; uma verdadeira pérola no Reino 

dos Céus157 (SUBIRACHS, 1993: 27). 

 

Zurbarán adornou várias de suas santas com pérolas, em alusão a suas virtudes158 - “a 

natureza delicada e primitiva fez dela um emblema de virgindade” (RONNBERG, 2012: 784) 

– e com Santa Margarita não foi diferente: a donzela exibe no pescoço um colar de duas voltas, 

com pérolas brancas e negras. No caso, além de mostrar mais uma referência ao atributo de 

pureza da santa, que entregou seu corpo a Cristo, o pintor também fez uma alusão ao nome: 

margarita (margarida), em latim, significa pérola.  

                                                             
157 La perla tiene un valor enigmistico, pues a pesar de ser una piedra de gran valor, se esconde bajo una 

condición humilde, y sólo los hombres sabios y dignos descubren su auténtico valor; no tiréis margaritas a los 

cerdos, dice la expresión popular sacada del evangelio. La perla/margarita posee un valor secreto que el cristiano 

tiene que saber descubrir y valorar como el más grande tesoro. Lo dice san Mateo: Al Reino del Cielo le pasa 

como aquel mercader que buscaba perlas finas, encontró una de gran precio, y se fue a vender todo lo que tenía, 

y la compró. La leyenda de santa Margarita se objectiviza todos estos valores en la figura de esta virgen; una 

auténtica perla en el Reino de los Cielos (SUBIRACHS, 1993: 27). 

 
158 RAQUEJO, 2015: 408 
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Considerações finais 

 

Em sua série de santas virgens e mártires, Francisco de Zurbarán ultrapassa a iconografia 

e oferece retratos da moda dos séculos XVI e XVII, de estilos de joalheria, da matéria-prima 

têxtil utilizada em sua época, de referências de figurino teatral e gravuras. Cada uma das obras 

abrange diferentes possibilidades de leitura e análise, seja pelos aspectos técnicos, que, em sua 

maioria, se alinham aos estilos adotados pelos artistas espanhóis barrocos que viveram no 

mesmo período que o pintor, e em que ele se diferencia pela grande habilidade de reproduzir 

tecidos e joias, seja pelas inspirações, que incluem diversas plataformas artísticas, verbais (texto 

teatral) e não-verbais (gravuras, pinturas religiosas, figurinos), passando também pelos 

contextos social, histórico, geográfico e religioso. Como afirma Roger Chartier, “há textos que 

não supõem absolutamente a utilização da linguagem verbal: a imagem em todas as suas 

formas, o mapa geográfico, as partituras musicais, o próprio território devem ser considerados 

como non verbal texts” (CHARTIER, 2002:244).  

Embora seus quadros de santas propiciem leituras históricas sobre os diversos elementos 

que os compõem, o artista não apresenta uma narrativa organizada ou linear - as suas obras não 

são documentações objetivas do que seria a indumentária, o teatro ou as técnicas de gravação 

de seu tempo, e sim uma mistura de inspirações de diferentes períodos. No mesmo quadro, 

podemos vislumbrar o tecido mais utilizado por atrizes nos autos sacramentais do século XVII, 

modelagens de saias do século XVI e o posicionamento da modelo tal como numa xilogravura 

do século XV. A mesma pintura une instantâneos de diversos momentos, num conjunto 

harmônico, porém complexo, a ser analisado em partes. As santas não são mulheres espanholas 

comuns e contemporâneas ao pintor, e sim seres idealizados, donzelas que mostram semblantes 

serenos mesmo após os piores martírios, e que se preparam para ascender aos céus com 

vestimentas luxuosas e exclusivas. Como aponta Benito Navarrete Prieto, “Zurbarán as pinta 

às portas do céu, para conseguir, com sua imagem elegante, persuadir ao receptor da imagem 

sagrada, em um intento de modificar sua vontade e conduta a favor da santidade”1 (PRIETO, 

2014: 68).  

As composições, além de demonstrarem como o pintor era mestre em reproduzir 

tecidos, roupas e joias, também estão repletas de sentimento religioso. Os quadros de santas 

                                                             
1 pintándolas Zurbarán a las puertas del cielo para conseguir con su imagen elegante persuadir al receptor de la 

imagen sagrada en un intento de modificar su voluntad y conducta en favor de la santidad (PRIETO, 2014: 68).  
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foram elaborados com o objetivo de se tornarem objetos de devoção, tendo conventos e 

oratórios particulares de mulheres como primeiros destinos2, e a formosura e o luxo das 

retratadas eram maneiras de tomá-las como modelos3, persuadindo as fiéis a seguirem os 

ensinamentos contidos em suas hagiografias. Essas obras seriam “a reafirmação do rol que 

ocupavam as mulheres no Antigo Regime, fazendo com que muitas delas se identificassem com 

a vida exemplar dessas virgens”4 (PRIETO, 2013: 23). As santas de Zurbarán passaram por 

martírios em nome da fé, e quando não entregaram a virgindade a Cristo, foram esposas ou 

viúvas de moral inquestionável, de acordo com os ditames da Igreja. Para reforçar a validade 

dessa retidão moral, são representadas com belos rostos, expressões serenas e indumentária 

luxuosa, já que, na arte da Contrarreforma, a beleza física reflete a beleza da alma. Não deve 

ser vista como simplesmente a aparência física da retratada, e sim como a verdadeira beleza, 

que sobrevive à carne. As pinturas “manifestavam a ‘exaltação do eu, do desejo de ser eterno’ 

de donzelas cuja beleza foi divinizada pelo pintor, graças a atributos adicionados à sua 

representação”5 (VINCENT-CASSY, 2020: 6). Como resume Giulio Carlo Argan, “o ‘belo’ é 

considerado em função do agir e do sentir ‘belamente’” (ARGAN, 2004: 100). “As figuras são 

‘belas’ porque revelam uma natureza desde o início eleita e sucessivamente educada; a ‘alma 

bela’ é o novo título de nobreza a que todos podem aspirar” (ARGAN, 2004: 99).  

O posicionamento das personagens, tal como as expressões de seus rostos, também são 

um convite à fé. Quando não miram o espectador, as santas dirigem o olhar para os céus, ou 

inclinam a cabeça em sinal de humildade perante Deus. Como afirma Benito Navarrete Prieto, 

as santas de Zurbarán “apresentam um elemento chave no terreno persuasivo ou de 

comunicação com o espectador, que é o gesto e sua atitude (...) Há, portanto, um desejo expresso 

em fixar uma linguagem corporal de devoção” (PRIETO, 2013: 27)6. Já as referências ao 

figurino teatral, quando utilizadas, vêm de espetáculos ligados à Igreja Católica, como as 

comedias de santos, o teatro de santos, os autos sacramentais e encenações das festas de Corpus 

Christi, demonstrando a familiaridade de Zurbarán com esses eventos sociais, culturais e 

religiosos, populares na Espanha do século XVII.  

                                                             
2 PRIETO, 2013: 23 
3 ARGAN, 2004: 148 
4 Es la reafirmación del rol que ocupaban las mujeres en el antiguo regimen, haciendo que muchas de ellas se 

identificaran con la vida ejemplar de estas virgenes (PRIETO, 2013: 23). 
5 manifestaban la “exaltación del yo, del deseo de ser eterno” de unas doncellas cuya belleza era divinizada por 

el pintor merced a unos atributos añadidos a su representación (VINCENT-CASSY, 2020: 6) 
6 presentan un elemento clave en el terreno persuasivo o de comunicación con el espectador, como es el gesto y 

su atitud. (...) Hay por tanto um expresso deseo em fijar um lenguaje corporal de la devoción (PRIETO, 2013: 

27). 
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Além da religiosidade em si, as limitações impostas pela Igreja Católica espanhola para 

as obras de arte influenciaram o exercício criativo de Zurbarán em elaborar imagens de santas 

tão peculiares, com o traje composto por peças de diferentes épocas. O modo de representar as 

figuras sagradas como personajes a lo divino, com indumentária mais atual do que a que 

corresponderia ao momento em que elas viveram, era uma maneira de criar retratos com objetos 

mundanos, num momento em que havia poucos clientes seculares e o maior mecenas era o 

clero7 . Respondia, também, à necessidade da Igreja de persuadir os espectadores a manterem 

a fé católica, gerando maior identificação do público com os santos. Os retratos a lo divino ou 

personajes a lo divino eram o “produto ‘típico’ do barroco, que decididamente teria um cenário 

real, para convivermos com o personagem retratado como se ele estivesse diante de nós em 

nosso espaço, respirando nosso próprio ar”8 (VINCENT-CASSY, 2020: 6).  

Já a mistura de peças de roupas de diferentes períodos foi a maneira escolhida por 

Zurbarán para evitar críticas dos clérigos e religiosos mais ortodoxos, que associavam as roupas 

mais recentes a figuras mundanas 9, e, nas obras a partir de 1642, para obedecer a bula papal 

Sacrosancta Tridentina Synodus, que proibia representações sacras que seguissem literalmente 

a última moda10. Moda, esta, que floresceu no Ocidente justamente pela devoção a um ser 

divino que teve uma existência carnal. “No quadro de uma religião fundada na plena 

humanidade do Salvador, o mundo criado poderá ser louvado por sua beleza; a originalidade e 

o encanto do parecer poderão ganhar uma legitimidade; o traje poderá desenhar e amplificar as 

belezas do corpo” (LIPOVETSKY, 2009: 79). Enquanto as sociedades pagãs da Antiguidade 

permaneciam séculos sem variações nos estilos de traje, as sociedades cristãs, principalmente 

a partir da Idade Moderna, passaram a mudá-los com frequência. Em seu tratado O Império do 

Efêmero, Gilles Lipovetsky relaciona o surgimento da moda ao estabelecimento do cristianismo 

nos países ocidentais: 

 
Pelo dogma do deus-homem e a revalorização-legitimação que permite da esfera 

terrena, dos dados sensíveis e visuais, a religião da encarnação favoreceu 
incontestavelmente o aparecimento da moda. Assim como o cristianismo tornou 

possível, ao menos como quadro simbólico, a posse e a exploração moderna da 

natureza, do mesmo modo foi a matriz de sentido que permitiu a manifestação da 

moda como ordem estética autônoma, entregue tão somente aos caprichos dos homens 

(...) A moda não nasceu da exclusiva dinâmica social, nem mesmo do impulso dos 

                                                             
7 SÁNCHEZ, 1998: 21 
8 producto “típico” del Barroco, el cual, tendría decididamente hacia una ambientación real, a hacernos convivir 

con el personaje retratado como si estuviera ante nosotros en nuestro ámbito espacial, respirando nuestro propio 

aire (VINCENT-CASSY, 2020: 6). 
9 “¿Qué cosa más indecente, que una Imagen de nuestra Señora con saya entera, ropa, copete, valona, arandela, 

gargantilla, y cosas semejantes? ¿y unas santas vírgenes vestidas tan profanamente, y con tantos dixes y galas 

que no traen más las damas más bizarras del mundo?” (PRIETO, 2014: 60). 
10 LORENZO, 2013: 41 
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valores profanos; exigiu, mais profundamente, um esquema religioso único, o da 

Encarnação, que conduziu, diferentemente das outras religiões, ao investimento neste 

mundo, à dignificação das formas terrestres, das aparências e das formas singulares 

(LIPOVETSKY, 2009: 78) 

 Separadamente, as peças que compõem os trajes das santas de Zurbarán, “maior pintor 

de tecidos e roupas da história da arte espanhola” 11 (POUND, 2019), são preciosos objetos de 

estudo sobre indumentária, têxteis e joalheria. O artista revela, com riqueza de detalhes, as 

sedas, rendas, brocados, lãs, pérolas e pedrarias que fizeram parte do vestuário feminino 

europeu nos séculos XVI e XVII, além das inusitadas e amplas modelagens espanholas que 

influenciaram ou causaram estranhamento nos países vizinhos, como verdugado e 

guardainfante. “Independentemente das diferentes leituras que possam fazer destas telas 

zurbaranescas, até o momento são muito poucos os que se detiveram a estudar o vestuário e a 

moda usados pelas santas de Zurbarán, apesar de ser o elemento mais eloquente para 

contextualizar a obra e entender seu significado”12 (LORENZO, 2013: 41). Além dos atributos 

de santidade, elementos que remetem ao martírio ou a milagres realizados pelas personagens, 

as roupas e joias são decisivas na narrativa das hagiografias presentes nos quadros, definindo 

se determinada santa é plebeia ou da realeza, nobre ou trabalhadora, do campo ou da cidade, 

entre outros aspectos.   

 Mais do que simplesmente reproduzir estilos, Zurbarán atuou como um criador de 

moda. O pintor transferiu sua visão particular sobre o vestuário às obras, podendo utilizar no 

mesmo traje peças de diferentes épocas, maneiras inventivas de posicioná-las, tecidos de 

figurinos teatrais. Ao mesmo tempo em que respeitava determinações da Igreja, ele elaborava 

composições inovadoras com as roupas, que séculos mais tarde continuaram influenciando a 

moda, como pode ser visto em vestidos de Cristóbal Balenciaga da década de 1960, e, mais 

recentemente, na campanha de 2011 da grife de calçados Christian Louboutin (fig. 43), que 

revisitou a modelagem volumosa nos quadris para o figurino, as pérolas que as espanholas 

utilizavam para adornar os cabelos e o característico manto de tafetá que está presente em 

diversas telas das santas do artista, finalizando com um scarpin da marca sobre o bodegón de 

frutos. Citando novamente o costureiro espanhol Elio Berhanyer, Zurbarán foi o primeiro 

                                                             
11 The greatest painter of fabric and cloth in the history of Spanish painting (POUND, 2019). 
12 Independientemente de las diferentes lecturas que se puedan hacer de estos lienzos zurbaranescos, hasta la 

fecha son muy pocos los que se han detenido a estudiar el vestido y la moda que lucen las Santas de Zurbarán, a 

pesar de ser el elemento más elocuente para contextualizar la obra y entender su significado (LORENZO, 2013: 

41) 
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estilista de seu país, “senão o maior estilista da história da Espanha13 (...) Se tivesse nascido no 

século XX, teria sido como Yves Saint Laurent ou Dior”1415.  

 

Fig. 43. Anúncio integrante da campanha de outono/inverno 2011/12 da grife Christian 

Louboutin, 2011. Fotografia de Peter Lippmann / divulgação para meios impressos e digitais 

 

 

 O pintor não criou novas modelagens, mas apontou maneiras diferentes de combiná-las, 

inseriu elementos como releituras do estilo de outros períodos, apontou novos modos de utilizar 

acessórios, novas formas de compor figurinos com as cores – o que, na maior parte do tempo, 

caracteriza o trabalho de um estilista. Como aponta Gilles Lipovetsky, “a moda muda 

incessantemente, mas nem tudo nela muda”16. Enquanto estruturas de vestuário perduram por 

longos períodos, os detalhes mudam constantemente. O verdugado, por exemplo, surgiu em 

torno de 1470 e permaneceu em voga até a metade do século XVII. Mesmo a moda 

contemporânea preserva certas modelagens há décadas e apresenta mudanças estruturais sutis. 

Há clássicos como a calça jeans Levi’s 501, que mantém a maioria das características presentes 

ainda no século XIX, e o vestido tubular, que, mesmo produzido hoje por diversas marcas e 

com diferentes níveis de qualidade, remete à elegância minimalista da criação de Coco Chanel 

                                                             
13 “sino el diseñador de moda más grande de la historia de España” 
14 “hubiera nacido en el siglo XX, hubiera sido como Yves Saint Laurent o Dior” 
15 https://www.abc.es/cultura/arte/20130505/sevi-elio-exposicion-moda-201305042245.html 
16 LIPOVETSKY, 2009: 36 

https://www.abc.es/cultura/arte/20130505/sevi-elio-exposicion-moda-201305042245.html
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do início do século XX, entre muitas outras peças que fazem parte do cotidiano no século XXI. 

A forma de compor os visuais com essas peças, no entanto, muda constantemente, com 

diferentes tendências para as peças complementares e também para o visagismo. “As 

modificações rápidas dizem respeito sobretudo aos ornamentos e aos acessórios, às sutilezas 

dos enfeites e das amplitudes, enquanto a estrutura do vestuário e as formas gerais são muito 

mais estáveis” (LIPOVETSKY, 2009: 36).  

 

Com a moda começa o poder social dos signos ínfimos, o espantoso dispositivo de 

distinção social conferido ao porte das novidades sutis. Impossível separar essa 

escalada das modificações superficiais da estabilidade global do vestir: a moda só 

pode conhecer tal mutabilidade sobre fundo de ordem; foi porque as mudanças eram 

módicas e preservaram a arquitetura de conjunto do vestuário que as renovações 

puderam disparar e dar lugar a ‘furores’ (LIPOVETSKY, 2009: 37).  

 

 A moda apresenta tanto continuidades, quanto a sede pelo ‘novo’ e certas rupturas ao 

longo de sua história, mas, como a arte, também revisita o passado através de releituras. É o 

“eterno retorno da moda, da alternância do antigo e do novo, da reciclagem do passado, do ciclo 

alternativo do neo e do retrô” (LIPOVETSKY, 2009: 305). Nas roupas e nos acessórios, o 

passado é ressignificado, ressurge com novos elementos e atende a necessidades 

contemporâneas de expressão, refletindo tendências sociais, econômicas e de comportamento. 

Zurbarán mostra-se alinhado com mais uma característica desse sistema ao revisitar peças de 

períodos anteriores com novas combinações nos figurinos de suas santas, de acordo com o 

contexto religioso de sua época. E esse ciclo se perpetua com diferentes plataformas, 

ferramentas e personagens: as representações femininas em óleo sobre tela dão lugar a 

editoriais, anúncios e publicações em redes sociais, com modelos e influenciadoras digitais 

exibindo combinações de peças que unem influências passadas a novas tendências. Para além 

da qualidade artística, a série de santas e mártires de Zurbarán se diferencia por registrar o 

trabalho criativo de um verdadeiro estilista. 
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