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A criação do Grupo de Estudos Teresa D’Ávila  deu-se em 2006 a 
partir  uma proposta feita por Juraci Conceição de Faria, ex-aluna do Ins-
tituto Santa Teresa, a Ir. Helena Marcondes, para estudarem juntas a vida 
e a obra de Santa Teresa.

Inicialmente, consultaram Frei Patrício Sciadini, que esteve em 
Lorena, na Fatea, e, de próprio punho, deixou algumas referências para 
tais estudos.

Os primeiros membros do Grupo foram Ir. Helena Marcondes, 
Juraci Conceição de Faria, Marlene Barbosa Carvalho, esposa do Dr. 
Moacyr Barbosa Carvalho, gerente administrativo; Gentil Vian, Pedro 
Alberto de Oliveira, Regina Paula Rocha Faria (ex-aluna). 

Em 2012, sob a coordenação da Profa. Stela Maris Leite Carrinho 
o Grupo retomou suas atividades e, no dia 5 de março, no auditório São 
José, foi proposto o estudo de duas obras que suscitaram, em Teresa, o 
desejo de concretizar sua vocação: as Cartas de São Jerônimo e O terceiro 
abecedário do Pe. Francisco de Osuna.

Ir. Olga de Sá e Sonia Gonçalves Siqueira coordenaram o grupo 
juntas até 2019.  Com o falecimento de Ir. Olga assume a coordenação do 
grupo Wellington de Oliveira juntamente com Sonia  Gonçalves Siqueira.

Ainda hoje em reuniões mensais, o grupo de estudos avança na 
proposta, na aventura de descobrir mais e mais Teresa e suas relações, 
indagando-se: o que faz os escritos de  Santa Teresa tão firmes, tão poten-
tes tão atuais, comunicando ainda hoje a essência do humano?

Em nossas construções temos apreendido  Santa Teresa como uma 
profunda admiradora do humano, que reconhece em sua trajetória o po-

Wellington de Oliveira ||
Mestre e Doutor em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem 

pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e Pós-Doutorado 
em Psicologia da Educação pela mesma universidade. Atualmente é 

Reitor do Centro Universitário Teresa D’Ávila - UNIFATEA.

EntrE sonhos, amizadEs E afEtos:
caminhos construídos com tErEsa
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tencial e a capacidade criadora para a vida.  Ela crê firmemente que no 
homem estão todas as capacidades necessárias para levar uma vida livre e 
feliz, envolta em verdade e amor.  

Em que pese sua crença nesta possibilidade do homem (re)inven-
tar seu próprio caminho, Santa Teresa está igualmente convencida de  que 
o lugar onde o homem pode encontra-se com sua própria grandeza e de-
senvolver todo seu potencial  está no encontro intimo com Deus através 
da oração, gesto pleno de amor.

Teresa nos deixou uma grande produção de livros que vão cuidar 
de elucidar esta relação de amor com Deus construída na intimidade, no 
esforço pessoal, na compreensão do mundo exterior correlacionando-o 
com o interior, a fim de nos permitir a vivência de que reconhecer a vida 
é deixar-se enamorar nela e por ela. Não seriam esses os caminhos per-
corridos pelo Livro da Vida, As Moradas do Castelo Interior e Caminho 
da Perfeição? Teresa  nos oferece um caminho acessível, mas essencial: o 
amor a Deus e o amor ao próximo, sublinhando que onde há o amor, im-
pera a simplicidade para o reconhecimento de que no interior do homem 
habita a verdade.

Como apontou Lúcia Pedroso Pádua, recentemente em entrevis-
ta concedida, em Teresa aflorou e se desenvolveu uma poderosa espiri-
tualidade que buscou explorar o espaço interior como porta de entrada 
da experiência de Deus.  Não que sua interioridade fosse isolada de 
outros aspectos, como o litúrgico, o ético, o estético e o interpessoal, ao 
contrário, a verdadeira mística integra todos estes espaços, o místico 
encontra Deus em tudo. 

Esta belíssima migração que faz Teresa em direção ao centro do 
humano para encontrar-se com sinceridade com Deus e sua Palavra des-
velam as marcas  profundas  de uma  espiritualidade em espírito e verda-
de, que oferece o consolo da união com Deus e do perdão, a valorização 
do amor e do dom da sabedoria. 

Escrevendo em prosa coloquial, Teresa faz uso de muitas metá-
foras para expressar uma experiência espiritual que desafia nossa com-
preensão. Ao longo de sua escrita, ela integra imagens familiares tiradas 
do seu  ambiente cotidiano  “sensível” do século XVI para comunicar sua 
mensagem ao público. 

Por meio dessas imagens baseadas em uma experiência vivida por 
muitos e, por isso mesmo, compartilhada, Teresa procura descrever os 
passos em direção à união mística de formas que possam ser inteligíveis 
para pessoas que podem não ter experimentado diretamente isso. 

TERESA D´ÁVILA: MISTICISMO, AFETO E FÉ
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Essa linguagem prosaicamente cotidiana exerce na obra teresiana uma 
dupla função: a de comunicar a fé, mas também a de ajudar a proteger Teresa 
de acusações de pretensão e orgulho (já que as mulheres eram proibidas de 
sermão ou ensinar doutrina), descrevendo-a como uma mulher simples, sem 
educação e que fala francamente. Não há como atestar diretamente essa inten-
cionalidade, mas é quase impossível denegá-la, eis aí mais um dos paradoxos 
dos textos de Teresa. 

A jornada mística teresiana configura-se a partir de diversas metáforas 
para a alma sempre confiando-a a Deus. A alma é uma “mariposa” (mariposa). 
Ela começa sua vida como um humilde “verme” ou lagarta que “morre” a velha 
vida (sofre uma conversão) para renascer como uma mariposa que é atraída pa-
ra a luz.  Sim, a natureza como a alma aponta para um caminho simples, sem, 
no entanto, deixar de ser profundo. 

Teresa divide suas descrições da jornada espiritual em duas partes. O 
primeiro é meditativo ou ativo. Durante esta fase, a pessoa prepara sua alma 
para o que está por vir. Uma vez que a jornada começa, a alma se move para 
um mundo interior, o mundo da oração mental. Durante o primeiro estágio, os 
indivíduos devem cuidar de sua alma, buscando nutrição espiritual por meio 
de livros,  sermões,  imagens,  meditação e oração vocal. É nesta fase que a alma 
se prepara para a intervenção de Deus. 

A segunda parte da jornada, por sua vez,  é a contemplativa ou passiva. 
À medida que a alma cresce em espírito de oração, Deus assume o arbítrio. O 
indivíduo não precisa mais trabalhar na preparação da alma, mas permanece 
passivo para que Deus possa entrar e iluminar. 

Assim, expressando a jornada espiritual em metáforas e imagens da 
natureza, Teresa é capaz de com segurança validar a oração mental, pois se a 
interioridade se reflete na natureza, então segue-se que a oração interior faz 
parte da ordem natural das coisas.

Ao longo de sua escrita, Teresa se expressa comparando-se a uma mu-
lher analfabeta ou “mujercilla”, como ela constantemente se chama. Temos que 
discordar do comparativo, entretanto, não podemos deixar de antevê-lo como 
a ampla confiança de Teresa nas metáforas retiradas do mundo exterior para 
encontrar a linguagem necessária para fazer a experiência espiritual palatável 
e acessível a seus leitores, incluindo inquisidores e censores, leigos e suas ama-
das irmãs do Carmelo. 

Teresa tece uma tapeçaria complexa, acumulando metáfora sobre me-
táfora e são essas imagens tiradas do mundo natural que estreitam o vínculo 
com a linguagem e desvelam-se   indispensáveis para transmitir um significado 

VOLuME 1 - A hISTORICIDADE nAS RELAçõES CuLTuRAIS
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espiritual complexo, legando um significado simbólico mais profundo às 
suas experiências místicas.

Essa inspiração de Teresa para uso de uma linguagem curiosa-
mente simples é fruto de suas experiências com a natureza, incluindo seu 
contato com o comércio de seda e lã de sua família, bem como de sua fami-
liaridade com fontes espirituais e, plausivelmente, com muitos dos livros 
vernáculos sobre história natural que foram de grande circulação no início 
da Europa moderna. 

A escrita mística de Teresa de Ávila é indiscutivelmente incompa-
rável em termos de sua riqueza e simbolismo. Em seu esforço para expres-
sar suas experiências com o divino, os místicos tradicionalmente baseava-
se em imagens e símbolos, pois este era o único meio de expressar a natu-
reza inefável de suas experiências místicas. “O que dá à metáfora de Deus 
seu significado duradouro é a própria fato de que está enraizado em algo 
que é experimentado como incondicionalmente real ”(De Conick 34).

Teresa escreve sobre sua própria jornada espiritual, especialmente 
em sua obra-prima, Castelo Interior, que mostra a progressão interna da 
alma através de mansões ou moradas para o verdadeiro místico em união 
com Deus.

Essa forma figurada, direta, profunda, afável, da qual se utiliza 
Teresa, trouxe  às mulheres coragem para orar. Na sociedade patriarcal 
do século XVI,  ela provou às mulheres que, ao contrário da opinião pre-
valecente, elas não eram “ocas por dentro”, mas tinham sim força. Ela 
fez isso enfrentando uma série de sentimentos antifeministas masculinos: 
isso era “prejudicial à virtude, ― não é para as mulheres, pois elas serão 
suscetíveis a ilusões II, ― é melhor que elas  fiquem com a costura, elas 
não precisam dessas iguarias ,  o Pai Nosso e a Ave Maria são suficientes 
”(Caminho 21.2). Sem rejeitar o valor da oração vocal, ela armou suas 
irmãs carmelitas e as mulheres com o poder de compreender a oração 
mental ou a recordação. Como filha da igreja, ela conhecia seu dever como 
religiosa. No entanto, ela também sabia que se ―alguém dissesse ao outro 
que a oração é perigosa, devia considera-lo como  o perigo real e dele fugir 
”(Caminho 21.7). 

Seja o que for que Teresa dissesse, ela o fazia cuidadosamente.  
O uso das  circunlocuções, por exemplo,  para escrever sobre a oração 
mental, serve  para lembrar seus leitores eruditos de sua humildade e, ao 
exemplo da escrita de muitos místicos,  tornou-se a linguagem da vida 
cotidiana, o meio social, cultural e econômico, ao mesmo tempo um canal 
entre o sagrado e o profano. 

TERESA D´ÁVILA: MISTICISMO, AFETO E FÉ
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VOLuME 1 - A hISTORICIDADE nAS RELAçõES CuLTuRAIS

A vida humana é descrita como um mero sopro de vento, 
poeira e flores silvestres, os oponentes de Deus são fumaça, 
cera, penugem e palha enquanto Deus é descrito como 
uma fortaleza para os oprimidos, uma rocha, escudo, 
fortaleza, luz e pastor (Carswell 3).

O desafio fundamental de Teresa foi mostrar com segurança a im-
portância da oração mental, o esvaziamento da mente a fim de conhecer 
a Deus.  Nós não podemos nos esquecer de que os eruditos do tempo de 
Teresa eram presumivelmente os únicos que foram capazes de falar so-
bre Deus. No entanto, Teresa obscurece com segurança sua “conversa de 
Deus” - ela fala sobre Deus para comunicar a Deus. Ela foi uma mulher 
poderosa que transformou sua religião, ordenou e encorajou suas irmãs e 
seus  irmãos do Carmelo buscarem a perfeição espiritual. 

Teresa foi uma escritora notável, que por meio de sua linguagem 
de “fala feminina”, provou que era realmente uma filha da Igreja, legando-
nos uma  teologia mística que por todos os padrões da Igreja, a dignifica  
de ser denominada Santa Teresa de Ávila.

Somos herdeiros de Teresa D’Ávila e como grupo que se articula 
para estudar seus escritos nossa principal tarefa é iluminar a busca da ver-
dade pela experiência da fé, deixando clara a complementaridade entre as 
certezas da inteligência e as convicções do coração. Por isso, as atividades 
de pesquisa que desenvolvemos  priorizam as relações de Teresa com a 
história e os  problemas contemporâneos, como: a dignidade da vida hu-
mana; a promoção da justiça para todos; a qualidade da vida pessoal e fa-
miliar; a proteção da natureza; a procura da paz e da estabilidade política; 
a repartição mais equânime das riquezas do mundo e uma nova ordem 
econômica e política, que sirva melhor a comunidade humana  como vere-
mos nos textos distribuídos no volume I dessa coletânea. 

O volume II da coletânea, por seu turno, tratará da relação da ex-
periência mística nos textos de Santa Teresa abordando a trajetória que 
deslinda na compreensão da mestra a presença de Deus, a imensidão pela 
qual o Ser criador sustenta a criação,  os laços  de amizade espiritual em/
com/para Deus conosco. As discussões que propomos no volume sobre a 
mística  partem da busca teresiana da Verdade que  habita no mais pro-
fundo da alma humana. O volume III da coletânea (prelo) tratará da Ora-
ção e Meditação Teresiana.

Como grupo assumimos Teresa na condição de uma mulher sen-
sível e atentas às situações concretas de seu tempo. Seus ideais e sua voca-
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ção não partiram de uma simples idealização do Evangelho, mas de uma 
vontade profunda de vivê-lo nas condições históricas em que estava in-
serida. Para seguir seu chamado Teresa viveu momentos de contradições 
e de desafi os profundos, e sem sucumbir a eles, mostrou-se uma  mulher 
fi el a Deus em meio à crise e deu à sociedade de seu tempo respostas con-
cretas, que se convertem em exemplos de  vida e salvação, até hoje.

Seguimos com Teresa e convidamos aos leitores a assumirem sua 
causa de amor a Jesus, adotando atitudes, vivendo no Espírito e produzin-
do respostas céleres e signifi cativas, que saltam aos olhos, graças às mui-
tas energias, sonhos e vidas entrelaçados, comprometidos com a mudança 
e com uma resposta às crises do nosso tempo. 

O tempo em que juntos estudamos Teresa, o sonho de Ir. Olga 
de Sá na produção desta obra que restou inacabada,  a amizade que des-
frutamos das relações construídas nas múltiplas leituras e discussões, 
permitem-nos certamente dizer que experimentamos com Teresa a con-
soladora sensação de saber que nossas histórias conectam-se com uma 
história maior, que se desenvolve ao nosso redor, e da qual podemos ser 
parte. Para muitos de nós, efetivamente, resulta quase impossível, hoje, 
separar nosso caminho pessoal daquele traçado pela mística teresiana, um 
a mais, entre tantos que convergem na grande história da humanidade e 
que desejam contribuir para fazer do mundo um lugar de fraternidade e 
de harmonia.

Com carinho abrimos nosso coração e nossa leitura de Teresa e os 
convidamos à leitura colocando nela todo seu coração e toda sua alma pa-
ra que as refl exões suscitadas sobre e a partir de Teresa possam ajuda-los 
a pensar  o futuro com audácia, esperança e fé! 

rEfErência

TERESA D´ÁVILA (Santa). caminhos da perfeição. Petrópolis: Vozes, 2014.
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rEformadora E fundadora

Num tempo ingrato e agreste para a mulher autônoma, a Santa fundou 
17 Carmelos em 20 anos, de 1562 a 1582. E ainda colaborou na  fundação de dois 
conventos do Carmo.

Das quatro grandes obras escritas por Santa Teresa, o Livro das Funda-
ções, talvez o menos lido, destaca-se por tratar das dificuldades e dos grandes 
feitos durante sua peregrinação vocacional.

Conseguiu criar mais de trinta e dois mosteiros, recuperar o fervor de 
muitas carmelitas, juntamente com S. João da Cruz. Marcava sempre as Funda-
ções de Santa Teresa de Jesus a presença do Santíssimo Sacramento. A casa só 
estaria realmente edificada quando o Santíssimo estivesse no sactúno.

Após 25 anos no Convento da Encarnação, incentivada pela sobrinha, 
também religiosa no mesmo convento - como era costume para jovens de sua 
classe social -, resolveu realizar seu projeto de fundação, dificultada por muitos 
obstáculos, mesmo com a aprovação inicial de S. Pedro de Alcântara, do bispo 
de Ávila e do provincial Pe. Gregório Fernandez. Conseguiu, enfim, a aprova-
ção do provincial da Ordem, Pe. Salazar e de sua superiora, em 1562 - Convento 
se S. José de Ávila, onde passa a residir a partir de 1563 (tendo anteriormente 
regressado ao da Encarnação).

o carmElo dE são José:
as ânsias E mística missionárias

celeste campos  ||
Professora Titular da Fatea.

Olga de Sá ||
Doutora em Comunicação e Semiótica. Mestre em Letras,  pós-graduada 

em psicologia clinica, licenciada em Filosofia,  Pesquisadora, Professora 
aposentada da PUC-SP,  escritora e educadora.
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Viveu Teresa no Mosteiro de São José de Ávila como priora, durante 5 
anos, inicialmente entre treze religiosas, número que mais tarde passou a vinte. 
Viviam as monjas sob sublimes virtudes: obediência, fé e desapego. “Seu con-
solo era a soledade em que viviam”.

Frei João Batista Rubeo de Ravena, chegando a Ávila, e conhecendo o 
modo de vida das religiosas, no rigor da Regra Primitiva, em desmerecimento 
da chamada Mitigada, deu-lhe amplos poderes para fundar mais mosteiros.

Em 1567, funda, então, o mosteiro de Medina del Campo, onde tem o 
primeiro encontro com São João da Cruz.

Em 1568, fundam-se os conventos de Malagón e Valladolid. Em novem-
bro do mesmo ano, São João da Cruz funda o primeiro convento dos frades 
carmelitas descalços em Duruelo.

Em 1569, fundação dos conventos de Descalços, um em Toledo e dois 
em Pastrana, o de freiras e o de frades.

Em 1570, entre vinda e ida de Toledo e Ávila, recebe Teresa do reitor da 
Companhia de Jesus o pedido de uma casa em Salamanca, mosteiro de S. José 
de Salamanca, onde celebrou a primeira missa sem o Santíssimo Sacramento. 
Tratava-se de um lugar muito pobre, eram poucas as irmãs, ajudavam-se com o 
trabalho de suas mãos. Teresa doente, com febre constante. “Sentia repugnân-
cia extrema pelas viagens, especialmente as grandes; mas apenas me punha a 
caminho, tudo me parecia pouco, vendo que o fazia em serviço de Deus”... “on-
de o Senhor seria louvado e residiria no Santíssimo Sacramento”. “....louvores 
de Deus. Bem se deixa entender sua pureza em muitas coisas: na obediência, 
no gozo que encontra em tão estreita clausura e soledade, na alegria com que 
abraça as ocasiões de mortificação: o peso sobre os ombros; o cuidado com a 
perfeita obediência”. 

Em 1571, fundação do mosteiro de Nossa Senhora da Anunciação, em 
Alba de Tormes. Essa fundação se fez por deliberação da Duquesa de Alba, que 
acolheu Teresa de Lays e seu esposo, vítimas de dois problemas vividos: o 1°, 
da jovem que não tinha sido desejada pelos pais, pois pretendiam a todo custo 
um varão como filho; o 2°, da própria jovem que, do mesmo modo, ao se casar 
com Francisco Velasques, natural de Alba, sonha ter filhos, mas é desviada de 
seu desejo com a aparição de Santo André, a quem recorrera muito: “Filhos são 
estes bem diversos dos que desejas”. Referia-se à fundação do mosteiro.

Em 1574, no dia de São José, 19 de março, fundou-se o mosteiro de São 
José do Carmo de Segóvia. Por ser concedida a autorização só de palavras, 
grandes aborrecimentos tiveram, o maior deles, a proibição de ali se dizer mis-
sa, como já o fizera o frade descalço São João da Cruz.
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1575 - Fundação do Glorioso São José do Salvador. Pelo preceito 
recebido do Reverendíssimo Padre geral de não recusar fundação alguma, 
obrigou-se Teresa a aceitar o pedido do mensageiro da Vila de Beas, a muitas 
léguas de distância - fundar ali um mosteiro, com a facilidade de já terem 
uma casa à disposição. Fundou-se esse mosteiro do Bem-aventurado São José 
da Vila de Beas no dia de São Matias - 24/02/1575.

Dona Catarina Godines - antes símbolo da soberba - e Dona Maria 
de Sandoval, agora muito virtuosa, filhas de um casal de nobre linhagem e 
largamente provido de bens temporais, foram então tocadas pela fé, pelo 
sacrificio e penitências, e pela decisão de se tornarem monjas. Após longo 
período de males físicos terríveis, Catarina conseguiu recobrar a saúde e se 
propôs a trabalhar para fundar o mosteiro das Descalças do Carmo. No 
princípio da Quaresma de 1575 vieram as monjas e fundou-se o Mosteiro de 
São José do Salvador. Sabedora das fundações que faria Teresa, sob a Regra de 
Nossa Senhora do Carmo, suplica a Nossa Senhora a realização de seu desejo e 
consegue saúde para guardar a Regra, até com bastante disposição.

Fundação do Glorioso São José do Carmo.

Na ilha de Beas,Teresa conheceu um padre da Ordem dos Descalços, 
Mestre Frei Jerônimo da Madre de Deus. Chegara a Pastrana para tratar da 
recepção de uma noviça. A priora tudo fez para tê-lo na ordem, e, feito Comis-
sário Apostólico, teve autoridade e jurisdição sobre os Descalços e as Descalças. 
Mostrou-se ser ajudado pela Divina Majestade e escolhido por Nossa Senhora 
para Remédio de sua ordem. Muitos transtornos tiveram até que se dissessem a 
1.ª Missa - no dia da Santíssima Trindade, em 26 de maio de 1575.

E as dificuldades continuaram até a aquisição do prédio onde foi cele-
brada a primeira missa no convento de Sevilha no dia da Santíssima Trindade, 
no ano de 1575.

Em Sevilha a obra de Deus aconteceu, finalmente de forma notável: al-
tares enfeitados, ruas engalanadas, fogos, grande solenidade e o Santíssimo Sa-
cramento em soleníssima procissão. Inicia-se a luta entre Calçados e Descalços. 
Teresa recebe do Pe. Salazar ordem do Capítulo Geral das Carmelitas para se 
retirar para um mosteiro e deixar as fundações. Retoma o livro das Fundações 
e escreve o modo de visitar os mosteiros. Intensificam-se as perseguições.

Em 1576, consegue-se ainda a fundação de um mosteiro - o da Vila de 
Caravaca. Dona Catarina mais 3 donzelas, uma delas filha de Rodrigo de Moya 
(nobreza), acompanhadas por 2 Padres Descalços conseguem colocar ali o San-
tíssimo Sacramento.

Em 1577, Teresa chega à Ávila. Cinquenta freiras da Encarnação são 
excomungadas. S. João da Cruz é raptado a 3 de novembro. Teresa cai e que-
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bra um braço.

Em 1578, morre Pe. Rubeo; os carmelitas Descalços são subordinados 
aos Calçados.

1580 - Fundação de Villanova da Jara. Por razão de muitas persegui-
ções aos Descalços e Descalças, terminada a fundação de Sevilha, cessaram ou-
tros projetos. Aconselhada por seu confessor, Teresa escolhe duas religiosas do 
mosteiro de S. José de Toledo, uma como Priora, e outras 2 de  Malagon, uma 
para Sub-priora e fundam a ermida de Sant’Ana.

Ainda em 1580, Teresa (Valladolid) é requisitada por Dom Álvaro de 
Mendoza (antes da Diocese de Ávila e agora bispo de Palência) para 2 novas 
fundações: a de Palência e a de Burgos.

1581- D. Beatriz de Beaumont e Navarra, viúva, sem filhos e herdeira 
de  grandes haveres, pede ao Bispo de Osuma interceder junto a Teresa para a 
fundação de um mosteiro de monjas da Ordem de Descaças de Nossa Senhora, 
em Sória.

1582 - Para essa fundação, inúmeros contratempos sofreu Teresa, já bas-
tante fragilizada em sua saúde, passando por muitos obstáculos durante a via-
gem até Burgos, tendo de enfrentar ainda muitos senões para conseguir licença 
do Arcebispo, ainda que houvesse inúmeras facilidades e muita benevolência 
por parte de Dona Catarina de Tolosa, viúva cheia de virtudes e condições para 
o projeto. Em 19 de abril (menos de seis meses antes da morte de Teresa) foi 
celebrada a missa e introduzido o Santíssimo Redentor. Seria o Mosteiro do 
glorioso S. José de Sant’Ana, em Burgos.

No dia 15 de outubro (reforma do calendário - Papa Gregório XIII) mor-
re Teresa, às 9 horas da noite, no convento de Alba de Tormes.

A não ser quem o experimenta, ninguém crerá o contentamento 
que gozamos, nestas fundações, quando nos vemos já com clau-
sura onde não pode entrar pessoa do século. Por muito amor 
que tenhamos aos nossos amigos, não basta para deixarmos de 
ter grande consolação de nos ver- mos a sós. Como os peixes 
tirados do rio em grande quantidade numa rede, não podem 
viver se de novo os não lançam na água, assim as almas acos-
tumadas a permanecer nas correntes das águas de seu Esposo, 
daí arrancadas e metidas nas redes das coisas do mundo, ver-
dadeiramente não vivem até que de novo se mergulham nelas 
(AUCLAIR, 1995, pág.242).



VOLuME 1 - A hISTORICIDADE nAS RELAçõES CuLTuRAIS

17

tErEsa d´ávila - fundaçõEs

1515 –  Nascimento/Teresa de Ahumada y Cepeda 1528 - Morte D. Beatriz de 
Ahumada - 13 anos.

1531 – Teresa vai para o convento de N.S. Graças - 16 anos.

 1532 –  Doença: volta para a casa do pai.

1536  – Convento da Encarnação.

1537  –  Profissão de Freira.

 1538 –  Considerada morta. 

1542 –  Nasce S. João da Cruz.

1554 – Instalam-se os jesuítas em Ávila. Encontro c/ Francisco de Borja.

1558 –  Encontro com S. Pedro de Alcântara.

1560 –  Funda o convento conforme a ordem a Regra Primitiva do Carmelo.

1562 –  Iniciados em 1561 os trâmites para o futuro convento de S. José de Ávila, 
acontece a fundação (24 de agosto), onde passa a residir a partir de 1563, 
tendo antes regressado ao Convento da Encarnação.

1567 –  Em Ávila, recebe de Pe. Rubeo autorização para fundar mos- teiros de 
frades e freiras. Funda o Mosteiro de Medina del Campo, onde tem o 1° 
encontro com João da Cruz.

1568 –  Fundação dos conventos: Malagon e Valladolid (abril e agosto). Em no-
vembro é fundado o 1º convento dos frades carmelitas descalços em Du-
ruelo por João da Cruz.

1569 –  Fundação dos conventos de descalços: - Toledo (maio), Pastrana (de frei-
ras (09/07) e frades (13/07).

 1570 – Salamanca, no dia de S.Miguel.

1571 – Alba de Tormes. Obs. Teresa torna-se superiora do convento de Medi-
na del Campo e da Encarnação (onde João da Cruz torna-se o capelão. 
[“Conceitos do amor de Deus”-Teresa].

1574 – Segóvia (19 março).

1575 –  Convento de Beas (início da luta entre calçados e descalços), Teresa re-
cebe do Pe. Salazar ordem do Capítulo Geral das Carmelitas para se 
retirar para - um mosteiro e deixar as fundações. Retoma o livro das 
Fundações e escreve o modo de visitar os mosteiros. lntensificam-se  
as perseguições.
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1577 – Chega à Ávila. Cinquenta freiras da Encarnação são excomungadas. S. 
João da Cruz é raptado a 3 de novembro. Teresa cai e quebra um braço 
(24/12).

1578  – Morte do Pe. Rubeo; carmelitas Descalços são subordinados  aos Cal-
çados.

1580 –  Fundação do Convento de Villanueva de la Jara (fev.) Teresa, enferma 
em Toledo, depois Valladolid. Funda-se o Convento de Palência (dez).

1582 – Inauguração convento de Burgos. Morre Teresa, às 9h da noite no con-
vento de Alba de Tormes.- 15 de outubro (reforma do calen dário - Papa 
Gregório XIII.

rEfErência

AUCLAIR, Marcelle. teresa d’ Ávila.  São Paulo: Quadrante, 1995.
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as fundaçõEs carmElitanas no Brasil

“Em tempos de tristeza e de inquietação, não abandones 
nem as boas obras de oração, nem a penitência a que estás habituada. 

Antes, intensifica-as. E verás com que prontidão o Senhor te 
sustentará “(Santa Teresa D’Ávila)

a rEforma tErEsiana, plEnitudE da vida do carmElo

Importante estudar Teresa D’Ávila, partindo de sua natureza mais que 
de sua espiritualidade, embora tenha sido este o viés mais marcante de sua vida 
e obra.

Traçar uma cronologia fiel à ordem dos acontecimentos requer uma 
pesquisa histórica documental. Para realizar tal empreendimento buscam-se 
recursos em cartas, atas de registro de pessoas e imóveis etc. Para tal, buscamos 
os recursos disponíveis em livros, revistas, Internet etc. Não há uma ordem 
cronológica dos fatos, portanto não foi possível fazê-lo. Colocamos segundo 
critério escolhido certa ordem, iniciando com a Reforma Teresiana, seguindo 
depois para organograma das fundações, passando a fundações dos conventos 
e finalizando com as fundações no Brasil.

Elizabeth Hoffmann ||
Mestre em Psicologia, com área de concentração em 

Psicologia Escolar  do desenvolvimento humano.

celeste campos||
Professora Titular da Fatea.
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Teresa de Cepeda y Ahumada, Teresa de Ávila ou simplesmente Santa 
Teresa, tinha perfeito conhecimento do papel da mulher na sociedade e do que 
podia e como o podia fazer. Num século governado por homens, uma mulher 
consegue, mesmo dentro de sua circunstância feminina, fundar conventos para 
mulheres e para homens.

Entre todas as tentativas de reforma na Ordem do Carmo, a mais defini-
tiva e eficaz foi a empreendida por Santa Teresa de Jesus, na cidade espanhola 
de Ávila dos Cavaleiros. O que não conseguiram homens santos e sábios, o 
conseguiu essa mulher lutando contra marés, graças à ajuda divina mais que 
humana.

Santa Teresa de Ávila havia tomado o hábito carmelitano no Mosteiro 
da Encarnação no dia 2 (dois) de novembro de 1536. Mas não estava contente 
com o gênero de vida que ali se levava: demasiada relaxação entre as religiosas 
(visitas, saídas, muita liberdade e pouca observância e vida interior). Decidiu 
guardar sua Regra com a maior perfeição possível. Queria a Regra com total 
rigor - sem ‘relaxação’ e sem muito regalo.

Ao sentir a vontade clara do Senhor, Teresa pôs mãos à obra. Apesar 
dos murmúrios, insultos, vexames de todas as classes contra a fundadora e 
reformadora, mulher inquieta e realizadora, erguia-se o primeiro mosteiro 
reformado sob o patrocínio de S. José na cidade de Ávila, berço da reforma, 
inaugurado no dia 24 de agosto de 1562. Pela manhã uma sineta surda, porém 
alegre, anunciou aos habitantes de Ávila o nascimento da Reforma Teresiana. 
Radiantes de felicidade tomaram o hábito de descalças as 4 noviças escolhidas 
por Santa Teresa: Antônia de Hinao (do Espírito Santo),  filha espiritual de D. 
Pedro de Alcântara; Maria de la Paz(da Cruz), criada de D. Guiomar  de Ulloa; 
Úrsula de Sevilla (dos Santos), filha espiritual de Gaspar Daza, e Maria de Ávila  
(de São José), irmã de Julião de Ávila. [... Este foi o primeiro de uma enxurrada 
de  mosteiros  que ela fundou até o fim de sua vida (17 ao todo), num movimen-
to ainda vivíssimo nos dias  de hoje]. (Internet)  

E a obra de Teresa se expandiu, e se enriqueceu com a fundação de con-
ventos de homens que foram claros espelhos, lâmpadas ardentes, tochas acesas, 
estrelas resplandecentes capazes de esclarecer e guiar aos viajantes deste mun-
do - 28 de novembro de 1568 abria-se em Duruelo o 1º convento de Carmelitas 
Descalços, com Frei João de Yepes, incentivado e convencido pelo entusiasmo 
de Teresa - Uma mulher fazendo as barbas a homens estudados – como Frei 
João da Cruz - assim comentava mais tarde um frade. Idealizava ter defensores, 
pregadores e estudiosos de Igreja para a extensão do reino de Deus e Salvação 
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das almas; diretores espirituais de suas irmãs carmelitas, e, como uma arma, a 
oração e intimidade com Deus.                                                    

Apesar das tempestades- dois anos antes de sua morte, foi aprovada a 
Reforma Teresiana pela Santa Sé em 1580.

Porém, a agonia e os abalos dos tempos vindouros, a redução das 
54 províncias (séc. XVIII) a oito somente, a supressão de Ordens Religio-
sas no Mundo, como aquela da Revolução Francesa, o quase completo de-
saparecimento dos conventos carmelitas, por ocasião desse Movimento, 
quase nada subsistiu.

organograma das fundaçõEs BrasilEiras

Além de muito prestigiada, a Igreja Católica era a guardiã da socieda-
de patriarcal e religiosa praticada no Brasil colônia e império. Após 40 anos de 
fundação, a cidade tinha cerca de 80 casas, 3 igrejas e 3 conventos o que, pela 
proporção, faz notar o valor da Igreja durante a colonização. Alguns pesquisa-
dores, aliás, aventam o fato de a Coroa Portuguesa ter usado a Igreja como a 
mais importante ferramenta utilizada em seus interesses na terra brasilis. Até 
porque o padroado favorecia a Coroa Imperial: nas terras descobertas o Rei po-
dia autorizar ou obstruir o trabalho dos religiosos como bem lhe prouvesse. 

Citando o Pe. Manoel Medeiros (IHGP): A Igreja Católica no Brasil, por-
tanto na Paraíba, tinha dois governos: um canônico, com o Papa e os Bispos à 
frente, e outro imperial, com os reis de Portugal e depois o do Brasil, que tam-
bém era o Grão Mestre da Ordem Militar de Cristo, no seu comando. Quem 
comandava a Igreja era o rei de Portugal, era o rei do Brasil (Reino Unido) e era 
o Imperador do Brasil.                                                                                                        

As ordens religiosas dispunham de muitas propriedades, engenhos e 
escravos; ter um padre na família era fator muito importante nas disputas pelo 
poder. Assim, sabe-se, em contrapartida, que bens do Padre João Vaz de Salem, 
homem muito rico, influente, também vigário da freguesia de Nossa Senhora 
das Neves, foram confiscados.

Em 1580 quatro padres carmelitas, sob a orientação de Frei Domingos 
Freire acompanharam a expedição de Frutuoso Barbosa, encarregada de fundar 
uma colônia na Paraíba. ... é obrigação nossa e de todos os religiosos, que pro-
fessam nosso modo de vida, servir a Deus e à sua Mãe Santíssima, dedicando-
se à salvação das almas e incremento da religião cristã.  Apesar do fracasso 
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da tentativa de colonização, causado por uma violenta tempestade e dispersão 
dos navios, estabeleceram-se ali os carmelitas, chefiados por Frei Pedro Viana, 
numa capelinha dedicada a Santo Antônio, e daí iniciaram as fundações de con-
ventos, sendo o primeiro em 1583, convento do Carmo de Olinda.

Naquele tempo, as atividades dos religiosos em várias regiões do país 
eram a instrução e assistência moral e religiosa do povo, também a propagação 
da devoção mariana, além da evangelização dos índios.

Beneditinos (1581 a1596) cuidaram de construções em Salvador, Rio de 
Janeiro e Olinda, assim como os Jesuítas, e também os Franciscanos estabele-
ceram-se na Capitania da Paraíba em 1589 e o convento de Santo Antônio, em 
taipa, foi construído, depois reformado em pedra e cal; também a igreja de 
Santo Antonio foi uma das construções dessa época, e os dois depois utilizados 
por militares.

Em 1588, também Carmelitas aqui se instalaram e tivemos a construção 
de um convento da igreja de N. Sra. Do Carmo, de N. Sra. Da Guia e da  capela 
de Santa Teresa D’Ávila, conjunto carmelita em estilo barroco rococó. 

EvangElização dos índios  E fundação dos convEntos

O ano de 1580 é marco para a tentativa de colonização do Brasil com 
a intervenção religiosa dos carmelitas, também na evangelização dos índios e 
fundação de conventos (1583), Convento do Carmo de Olinda (1586), Convento 
do Carmo de Salvador, na Bahia. Seguem-se outras fundações, como o Conven-
to de Santos (1589), no Rio de Janeiro (1590), em Angra dos Reis (1539) e São 
Paulo (1594); no séc.XVII - Vitória do Espírito Santo (1685), Bahia, Pernambuco, 
Paraíba, Recife; outras fundações, no mesmo século: Maranhão, Belém do Pará, 
Amazonas (ao longo dos rios Negro e Solimões, onde intenso trabalho com os 
índios foi desenvolvido).

A revista Museu fala do Conjunto Carmelita em sua Breve História de 
João Pessoa, um belíssimo conjunto arquitetônico – a Igreja de Nossa Senhora 
do Carmo e a Capela de Santa Tereza D’Ávila. No séc. XVIII, o convento que 
aí existia foi demolido para a construção da residência do bispo D. Adauto de 
Miranda Henriques, no início da Rua Visconde de Pelotas.

Aliás, os séculos XVII e XVIII constituíram a época áurea do Carme-
lo brasileiro, sendo as atividades pastorais de pregação, de sacramentalização, 
devoção mariana, além da participação da vida cultural da época: estudos de 
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humanidade, de filosofia e de teologia. 

Vários carmelitas foram famosos pela santidade, como o irmão leigo 
frei Gonçalo da Mãe de Deus (falecido em 1654), do qual foi iniciado o processo 
de beatificação; assim como personagens ilustres e valiosos como o fundador 
do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Frei Leandro do Santíssimo Sacramento 
(1778-1829), e Frei José de Santa Madalena, introdutor da vacina contra a varí-
ola no Brasil.

convEnto dE santa tErEsa, salvador da Bahia dE todos 
os santos

Fundado oficialmente em 1665, serviria de permanência temporária pa-
ra os missionários africanos-os Padres Terésios, que, devido às correntes de ar, 
teriam como fazer escala na América, ao se dirigirem para a África; também, 
como porto seguro para as frotas que vinham de Angola. 1670, sobre a aparição 
do vulto de Santa Madre Teresa diante de todos os presentes, no dia 15 de feve-
reiro, sábado santo, ao ser colocada a relíquia da Santa, trazida da Espanha, por 
ele, num relicário de prata, feito por um ourives da Bahia.

Por ocasião da Independência, em 1822, os conventuais de Santa Teresa 
passaram por uma cisão, procurando alguns tentar salvar a Reforma Teresiana 
no Brasil, que, pelo decreto-lei de 2 de junho de 1840 foi extinta. 

Por portaria de 6 de janeiro de 1928, a igreja de Santa Teresa de Jesus e 
o convento foram declarados Monumentos Nacionais, hoje,  Museu Regional. 

fundação Em rEcifE, pErnamBuco

Em abril de 1686, a nau portuguesa que levava os Carmelitas Descalços 
para a Bahia aportou em Recife, hospedando-se no Palácio do Conde de Nas-
sau, antes de prosseguir viagem. Tiveram, então, oportunidade de assistir aos 
empestados com admirável caridade, sendo-lhes proposta uma fundação em 
Olinda, para o que lhes foi oferecida a igreja de Nossa Senhora do Desterro, 
onde se efetuou a inauguração, no dia 15 de outubro, festa de Santa Teresa. 

Só a 25 de agosto de 1831 deixaram a província brasileira os Terésios, 
ficando o edifício carmelita destinado a um orfanato.
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impEratriz: soB a protEção dE santa tErEsa 

Povos indígenas da nação Timbira - os Gavião e os Krakati - domina-
ram toda a região do rio Tocantins até a região de confluência com o rio Ara-
guaia, durante 40 anos, derrotando expedições de bandeirantes e soldados.  Em 
1844, no local onde fica hoje a hidrelétrica Tucuruí, deveria ser estabelecida a 
povoação, a mando do governo do Pará, que receberia o nome de Santa Teresa, 
o que só aconteceu com a chegada da expedição em 1849, que se estabeleceu 
em São João do Araguaia, no encontro das águas dos rios Tocantins e Araguaia. 
Realmente, só conseguiu o comando de frei Manoel Procópio aldear os temidos 
Gavião e Krikati, tendo já esses indígenas derrotado várias expedições: a 16 de 
julho de 1852 estava fundada a missão de Santa Teresa D’Ávila (antes Povoa-
ção de Santa Teresa do Tocantins, pelo governo do Pará), depois Vila Nova da 
Imperatriz e, por fim, Imperatriz - então, ali floresceu apenas a povoação de 
Santa Teresa, fruto do trabalho do amor, da ousadia e da persistência do frade 
carmelita Manoel Procópio do Coração de Maria.                                                                                                           

     

rio dE JanEiro - século Xviii

Em 15 de outubro de 1714, com planos de fundação, chegaram ao Rio 
de Janeiro os Carmelitas Descalços,  mas que desistiram em apenas 2 anos.

Em 1741, outros Carmelitas chegaram até o Rio Grande do Sul; e só 
tivemos religiosos da Ordem de novo no Rio de Janeiro em 1817, exercendo o 
ministério sacerdotal durante 8 anos na Capela de Santo Antônio dos pobres, 
na rua dos Inválidos, mudando-se depois para a igreja do Senhor dos Passos, 
tendo sua volta para Portugal, em 1830.

Só em 1911, no Sul e no Sudeste, os frades voltariam para uma no-
va expansão missionária, depois dos insucessos do século XIX: convento de 
Uruguaiana e Alegrete (1911), Porto Alegre (1913), Rio Grande (1917), Jagua-
rão (1934) e Santa Maria (1936).

No Sul do Brasil a fundação carmelita passou de Vicariato para Comissa-
riado Geral, Semi-província e Província (1978, 1999 e 2003) respectivamente.
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dEclínio E rEstauração

Como outras Ordens, a Carmelita entrou em declínio nos últimos 
anos coloniais e no tempo do Império. Em 1855, a Ordem chegou quase à 
extinção, com a proibição do governo imperial de se receberem noviços ou 
abrir novas casas.

Em 1889, com o advento da República, proclamou-se a separação da 
Igreja do Estado e as Ordens religiosas, poderiam de novo desenvolver-se livre-
mente, mostram-se escassas no número de adeptos (J. Dornas Filho, o Padroa-
do e a Igreja Brasileira, São Paulo, 1938, 290) em 1890, apenas 8 carmelitas (3 no 
Rio de Janeiro, 2 na Bahia, 1 em São Luís do Maranhão e 2 em Pernambuco) e os 
conventos, abandonados e em  ruínas.

A partir de 1900, com a ajuda de carmelitas espanhóis e depois, dos 
holandeses, conventos abandonados puderam ser restaurados, como nas pro-
víncias da Bahia e Pernambuco, Rio de Janeiro, Jaboatão dos Guararapes, São 
Paulo (1905), Angra dos Reis e Santos (1906), Itu (1917), Mogi das Cruzes (1919), 
acrescendo-se ainda novas fundações como: Itaim Bibi, SP. (1940), Belo Hori-
zonte (1914), Rio de Janeiro - Vicente de Carvalho (1947), Jaboticabal (1948), 
Unaí (1965) e Brasília; desde 1951, religiosos da Província da Alemanha Supe-
rior trabalham no Paraná (Comissariado Carmelita do Paraná-1955), sendo atu-
almente no Brasil 155 Carmelitas, incluindo 5 bispos. Trabalham em paróquias, 
comunidades de base, e alguns se dedicam ao ensino em estabelecimentos pú-
blicos ou particulares (dados de 2001).

as carmElitas E o carmElo BrasilEiro

A primeira Congregação feminina brasileira das irmãs carmelitas de 
vida ativa forma-se no final do séc. XIX, com Rita da Cássia Aguiar, uma viúva 
que recebe do prior Frei Carmelo Pastor Mol, em dezembro de 1899, o hábito da 
Ordem do Carmo da Lapa (Rio de Janeiro).

Com o nome de Irmãs Carmelitas da Divina Providência dedicam-se a 
atividades de saúde e educação, contando em 2001 com 291 irmãs, numa Con-
gregação que conseguiu 44 casa nas várias dioceses do país.

Em 1938, Frei J. M. Casanova Magret inicia no Nordeste uma Congre-
gação religiosa feminina - as Irmãs Missionárias Carmelitas de Jesus, que teve 
como fundadora a Madre Carmelita (Afra de Sá Ferraz), tendo já, em 2001, 68 
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irmãs e 14 casas nas regiões Nordeste e Norte, envolvidas em educação, saúde 
e assistência a menores e pobres.                          

As monjas carmelitas chegaram ao Brasil em 1948. Em Jaboticabal, onde 
era bispo auxiliar Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, foi criado um mosteiro de 
monjas, provenientes da Holanda, hoje com vocações brasileiras (11monjas em 
2001); em Paranavaí, em 1991 ergue-se outra fundação, onde vivem 8 monjas. 
Também em 1948, assumem uma casa em Paracatu, as irmãs carmelitas Missio-
nárias de Santa Teresa de Jesus, originárias da Itália.

Atualmente, mantêm-se com religiosas brasileiras 10 casas nos estados 
do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal, nas obras de edu-
cação das crianças e da juventude, e em trabalhos pastorais nas dioceses.

Desde o ano de 1986, temos a presença das Carmelitas do Instituto de 
Nossa Senhora do Carmelo, em Manaus. No mesmo ano, no Dia Mundial da 
Paz é o convento Sta. Teresa inaugurado com sete irmãs que partiram de Cruz 
Alta, no Rio Grande do Sul.

O Brasil é hoje o país da América Latina onde o Carmelo tem uma pre-
sença mais forte. Se ele cresce lentamente, não deixa de fazê-lo. Diante dos 
inúmeros problemas e desafios, persiste a Família Carmelitana na transmissão 
de valores próprios, como formar no meio das comunidades de oração, tendo 
como base a leitura orante das palavras e mantendo-se sempre ao redor da  
mesa  eucarística.

Vale frisar essa importância, pois, criada em 1587, a Ordem Terceira do 
Carmo, difundiu-se rapidamente em muitos lugares - nos Estados de Minas 
Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Distrito Federal. Comunidades leigas, 
como a fraternidade de Carmelitas Leigos de Belo Horizonte e uma comuni-
dade da Família Missionária Donum Dei (filiada à Ordem em 1987), no Rio, 
fizeram presença na história do Carmelo brasileiro, assim como as Confrarias 
do Escapulário - espalhadas em todos os Estados da Federação Brasileira, com 
uma longa história e tradição, alcançando, só na diocese de Petrolina, número 
superior a 100.

Lembremo-nos, ainda, oportunamente, de que os Carmelitas Descalços 
tiveram presença no Brasil na época colonial, afastamento por ocasião da Inde-
pendência (1822 até 1911) e hoje estão presentes em várias partes do país com 
duas Delegações Provinciais e uma Província.

Desde 1742, aqui se encontram as Monjas Descalças, com casa em vá-
rias dioceses. Presentes estão também algumas Congregações femininas de 
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Irmãs Carmelitas agregadas aos Descalços: Carmelitas Missionárias Terceiras 
Descalças (chegadas da Espanha em 1959), Carmelitas Servas dos Pobres (fun-
dadas no Rio de Janeiro, em 1950 para a recristianização da família operária e 
assistência aos pobres), Carmelitas da Caridade (vindas da Espanha, em 1952), 
Carmelitas Missionárias (vindas a Colômbia em 1988).

Não menos relevante, parece-nos, citar alguns carmelos ou comunida-
des em diferentes cidades e regiões do país: 

-  Carmelo de Santa Terezinha do Menino Jesus, em Aparecida;

-  Carmelo do Sagrado Coração de Jesus e Madre Teresa, 
Bananeiras;

-  Comunidade Pequena Flor de Santa Terezinha, Barra do Piraí;

-  Comunidade de Santa Tereza de Los Andes OCDS, Belém;

-  Comunidade Santa Terezinha, OCDS, Com. Santa Teresa de Jesus 
OCDS, Com. S. João da Cruz OCDS, Convento S. João da Cruz 
(Filosofia), Convento Sta.Teresa de Jesus (Teologia), Carmelo 
Santa Teresa, todos em Belo Horizonte; 

-  Carmelo Santa Terezinha do Menino Jesus e Comunidade Santa 
Terezinha do Menino Jesus, em Campinas; 

-  Centro Teresiano de Espiritualidade, São Roque;

-  Comunidade Santa Terezinha Doutora da Igreja, Itaboraí;

-  Comunidade Santa Terezinha do Menino Jesus, Doutora, em 
Jundiaí;

-  Comunidade Sta.Teresa de Jesus OCDS e Convento Santa Teresa, 
os dois no Rio de Janeiro;

-  Carmelitas Missionárias Teresianas, em Florianópolis;

-  Convento Santa Teresa, inaugurado no dia 1º de janeiro de 1986 
- Dia Mundial da Paz.

-  Carmelo Santa Teresa de Jesus e São João da Cruz, Teresina.

Ainda, outras fundações poderiam ser citadas em Avaré, Franca, Campos 
dos Goytacazes, São João da Boa Vista, Cachoeiro de Itapemirim, Brasília, etc.

Se na Terra existe um lugar que pode ser comparado ao céu, o Carmelo 
é este lugar. (Santa Teresa D’Ávila)                                
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pEnsionato para moças

Alojamento e abrigo para moças que se estabeleciam na capital (SP) 
durante os Cursos de Faculdade.

Em 28 de fevereiro de 1933, a pedido da inspetora Francisca Lang, é 
autorizada pelo arcebispo D. Duarte Leopoldo e Silva, a fundação da primei-
ra casa para moças em São Paulo – Pensionato Auxilium, realização também 
sonhada por ele. Inicialmente funcionando na Alameda Notman, e depois, a 
partir de 1937, na rua Guaianazes, passou por vários melhoramentos, tendo 
recebido até 1967 cerca de 1.342 pensionistas. 

Funda-se em 1944 o Pensionato Santa Teresa, cujas atividades dura-
ram 14 anos, de 12 de janeiro de 1944 a 30 de setembro de 1958, locado ini-
cialmente na Rua Veiga Filho, 83. Com a ecônoma inspetorial, Revda. Irmã 
Elvíria Gaido, iniciaram os trabalhos de adaptação as irmãs Zoe Versiani, 
Julina Spur, Alice Goulart e Maria do Carmo Figueiredo, acompanhadas de 
duas meninas de serviço.       

Era um amplo imóvel, com jardim e excelente quintal, próximo à igreja 
do Puríssimo Coração de Maria, dos padres claretianos, que passaria a contar 
com a colaboração das irmãs na catequese. Retiro espiritual e conferências co-
mo as de outubro desse ano, antecedendo a festa de Santa Teresa, celebrações, 
bênçãos e sermões aconteciam no centro, que passou a recepcionar também 
excursões de alunas e ex-alunas dos colégios da congregação, e recolhiam ain-
da irmãs que se dirigiam a São Paulo para cursos ou tratamento de saúde. Re-
cebiam, ali, as irmãs e as pensionistas, assistência religiosa - missas semanais, 
sacerdotes salesianos para atendimento nas confissões, retiro espiritual anual.

Entretanto, devido ao progresso e ao devassamento do prédio, por 
causa das inúmeras construções e pela consequente sofisticação da região da 
Avenida Angélica e Av. Higienópolis, graves inconvenientes foram previstos, 
acontecendo a venda do imóvel, também já necessitado de reformas. Na regu-
lar sessão do Conselho, do dia 22 de junho de 1958, o Conselho Inspetorial le-
vou em consideração a oferta da Sociedade Paulista de Construções Ltda., pela 
soma de Cr$9.300.000,00 (nove milhões e trezentos mil cruzeiros), divididos 
conforme contrato, e, em ofício de 3 de julho do mesmo ano, foi solicitado ao 
cardeal de São Paulo D. Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota autorização para 
o fechamento do Pensionato – sendo 30 de setembro de 1958 a data oficial.
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as filhas dE maria auXiliadora - fundaçõEs no Brasil

implantação do instituto – 1892 – 1917

O historiador Eugênio Ceric afirma que As Filhas de Maria Auxiliadora 
dependiam canonicamente dos bispos, em cujas dioceses residiam, não sendo 
ainda o instituto de direito pontifício. Assim, a vinda das Filhas de Maria Au-
xiliadora para a América Latina foi precedida pela presença dos salesianos que 
de certo modo lhes preparava o caminho, situação essa que perdurou até 1907, 
quando a Santa Sé passou a exigir autonomia dos institutos femininos.

Em 1902 é inaugurada a Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, 
com a direção, a partir de 1905, das Filhas de Maria Auxiliadora, sendo Santa 
Teresa a padroeira do Hospital. Na América Latina o berço das Filhas de M. Au-
xiliadora foi Argentina (1875), Uruguai (1876) e Brasil. Foi a partir de 1878 que 
a figura de D.Bosco e sua obra passou a ter divulgação pela imprensa do Rio de 
Janeiro. Niterói: com 3 sacerdotes, 3 irmãos coadjuntores e 1 acólito.

A partir de1909, estabeleceram-se as irmãs em Niterói, fundando, de 
início, o Externato Santa Teresa, numa casa situada à beira-mar, perto do por-
to das barcas que ligavam a cidade ao Rio de Janeiro. A primeira diretora foi 
a irmã Ana Masera, anteriormente visitadora das casas do Brasil, formando 
a comunidade com as irmãs Olívia Facchini, Turíbia Teles, Carmelita Alegra, 
Júlia de Carli e Maria Marcigaglia. com o título de Externato de Santa Teresa, 
abria-se esta primeira casa em Niterói, no dia 8 de fevereiro de 1909, com um 
resumido número de alunas... e o  externato festejará, com o Colégio Salesiano 
e o Oratório Nossa Senhora Auxiliadora o jubileu episcopal do bispo de Niterói, 
D.Benassi. De 1909 a 1913, o Externato Santa Teresa foi a única obra salesiana.                                                                                                                              

Em 1930, o Conselho Inspetorial decidiu encerrar aí as atividades das 
Filhas de Maria Auxiliadora, que foram transferidas para uma nova obra a ser 
fundada na cidade de Campos.

As Filhas de Maria Auxiliadora chegam ao Vale do Paraíba, em 1892, 
para a educação da juventude. A partir de janeiro de 1892,  Pe. Miguel Rua 
anuncia a ida de 10 irmãs e 2 noviças para assumirem a direção de 3 obras – 
Lorena,  Guaratinguetá e Pindamonhangaba, sendo aqui bastante efêmera, na 
direção de um pequeno externato; em Lorena como auxiliares do Colégio São 
Joaquim; sendo mais expressiva a obra de Guaratinguetá: o Colégio do Carmo, 
a casa-mãe das filhas de D. Bosco; e mais tarde, a Santa Casa local e um pouco 
depois, o Asilo Santa Isabel.
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a criação das faculdadEs dE filosofia

Os nomes de Getúlio Vargas, como presidente e do ministro da educa-
ção Gustavo Capanema marcam o grande passo da criação das Faculdades de 
Filosofia, Ciências e Letras, a partir dos anos 40, tendo o governo estabelecido 
em 1939, pelo decreto-lei nº 1.190, a criação da Faculdade Nacional de Filosofia. 
E para facilitar melhor a preparação das religiosas para o ensino, elas próprias 
começaram a fundação de suas Faculdades de Filosofia.

fundação do instituto santa tErEsa, Em lorEna 

Desde o início dos anos 50 começou a ser ventilada a ideia de que, ao 
lado da Faculdade de Filosofia dos Salesianos, fosse aberto também um setor 
feminino, sob a direção das irmãs de Maria Auxiliadora.                                                                                                                       

Com o fechamento da Escola Santa Carlota, em Lorena, conseguiu-se 
por um período de 10 anos, manter o Departamento Feminino da Faculdade 
numa parte do prédio.                          

Coube à irmã Glória Monte Claro, que viera do Rio para Lore-
na a 11 de fevereiro de 1948, a ideia de não se permitir que a cidade, até 
então servida pelo Colégio Santa Carlota, funcionando no prédio em-
prestado pela Santa Casa, agora, sem condições de consertá-lo, sofres-
se tão grande perda; o colégio passaria para os cuidados do Estado, 
que após reforma, teria 10 anos para usá-lo como Ginásio do Estado.                                                                                                                                          
                    Recorreu a irmã aos préstimos do Dr. Gama Rodrigues, prove-
dor da Santa Casa, através de sua esposa Lili, ao prefeito José Airosa Rangel, 
a políticos outros; aclamados por ela foram os nomes das irmãs Maria José 
Duarte, Olga de Sá e Maria Amélia Simões, formadas em São Paulo, e o Setor 
Feminino da faculdade teve como promotor imediato e incentivador do pro-
jeto o Padre Carlos Leôncio.                                   

A data 9 de janeiro de 1954 marca o projeto – fundação do setor femi-
nino da Faculdade, de tão grande interesse das famílias locais, com a vinda 
das referidas irmãs, acompanhadas pela Vigária Inspetorial, Ir. Inês Holibko-
va, sendo utilizada como sede provisória o antigo Instituto Santa Carlota, 
então sede da Faculdade Feminina dos Salesianos, até que seja construído o 
prédio das Irmãs na Av. Peixoto de Castro.
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Inicia-se o Curso de Pedagogia com 28 alunos, permanecendo separa-
dos os dois grupos, o feminino e o masculino, em períodos diferentes e com 
aumento de trabalhos de alguns professores, para que tudo fosse arranjado 
adequadamente, e por isso, houve também, por interferência do Dr. Antonio 
Rodrigues, acomodações escolares no antigo Solar do Conde Moreira Lima, 
hoje Casa da Cultura.

No ano seguinte, 1955, assumiu a direção, e também aulas, por sete 
anos, a tão admirada Irmã Maria José Duarte.

Aos 28 de setembro de 1957 foi inaugurado o novo prédio do Instituto 
de Santa Teresa, por ocasião da visita do Reitor Mor dos Salesianos, P. Renato 
Ziggiotti.

Em março de 1958 começaram a funcionar regularmente as aulas no 
novo Instituto. Para lá foi transferido o curso primário, tendo início no mesmo 
ano o curso ginasial.    

Passaram a funcionar na chamada sub-sede os Cursos de Teologia Ca-
tequética, Letras, História e Pedagogia, com habilitações em Sociologia, Econo-
mia Doméstica/Educação Rural e Psicologia.

Na década de 60 surgiram o Curso Colegial Clássico e Científico e o 
Curso Normal. Também grande importância mostrou, nesse período, o Cine 
Clube, coordenado pela Irmã Iracema Farina, oferecendo às alunas e pessoas 
da comunidade ocasião para ingresso na cultura cinematográfica, mediante a 
assistência e o debate de filmes clássicos, sob a orientação de pessoas competen-
tes, convidadas especialmente para essa finalidade. 

Transcreva-se de um documento preparado em 1986 por Irmã Olga: 
Desde essa época, porém, apesar da aparência vistosa do prédio, considerado 
cartão de visita de Lorena, as Irmãs de ocuparam com a juventude pobre, e o 
trabalho no meio do povo, seja com a catequese nos bairros e no Ginásio Esta-
dual Arnolfo de Azevedo, seja criando a Escola Doméstica Colméia, que edu-
cou muitas meninas em regime gratuito de internato, dando-lhes alimentação, 
trabalho e estudo; mantendo também o Centro de Assistência Mamãe Marga-
rida, a Escola Agro-Artesanal, o Clube Agrícola e o Antigo Ginásio Rural, ideia 
pioneira em todo o Estado de São Paulo.

Os anos 60 marcam atritos e grande crise entre salesianos e as Filhas 
de Maria Auxiliadora. A princípio houve apenas uma repartição de campos 
de atividades – Letras e História sob a responsabilidade das Irmãs e Filosofia, 
Geografia, Ciências sob os cuidados dos Salesianos; Estudos Sociais e Pedago-
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gia em ambas as seções; os departamentos seriam únicos, até que não mais se 
sustentou tal situação.

Passaram-se os anos... e as irmãs - quantas delas sustentaram o grande 
sonho-não permitiram que o ideal das  Filhas de Santa Teresa se enfraquecesse. 
Eis a FATEA.

Percalços, diferenças, até ressentimentos parecem-nos ofuscados pela 
beleza da imagem de Santa Teresa, recebendo-nos, pela entrada principal, na 
parede da construção nova de nosso prédio. E, mais uma vez, elos se estabele-
cem, levando-nos ao belíssimo artigo da Revista Ângulo número 105, abril- ju-
nho de 2006, A Capela da PUC : uma leitura 01-06,  obra da querida “diretora 
de todos os tempos” Irmã Olga de Sá.

Trata-se de uma leitura histórica que, diz Ir. Olga, não se perca de vez, 
quer pelo interesse próprio, quer porque se abre para outras leituras.

Esta capela, hoje paróquia do Imaculado Coração de Maria (PUC), à 
rua Monte Alegre, Alto das Perdizes, pertenceu ao Convento das Carmelitas 
até 1949, quando as Irmãs se transferiram para o atual Mosteiro, à Avenida Ja-
baquara, 240.

Que se nos permita, ainda, transcrever do belíssimo texto de Irmã Ol-
ga os destaques dos painéis de azulejos que nos levam às passagens da vida 
de Santa Teresa: suas visões dos demônios, seus êxtases, ferida por um dardo 
de amor; a clássica atitude de doutora da Igreja, à mesa, com a pena na mão, 
iluminada pela graça de Deus; os vitrais coloridos e painéis pintados represen-
tando passagens da vida da Santa; Santa Terezinha em trompe l’oeil, cercada 
por anjos; Santa Teresinha e São Tomás de Aquino, encerrados em pequenas 
tribunas; uma pintura ilusionista que apresenta Santa Teresa em êxtase, por 
anjos rodeada.

As imagens primitivas, mais simples e sem douramentos, que represen-
tam Santa Teresa, Santa Terezinha e S. João da Cruz foram levadas para a atual 
capela do convento do Jabaquara.

Permitido nos seja ainda transcrever um parágrafo da escrita de Ir. 
Olga, sobre a Capela da PUC: Nesta capela, rezaram, sofreram e se alegra-
ram, por mais de vinte e cinco anos (de 1923 a 1949), Irmãs Contemplativas, 
guiadas pela mística de Santa Teresa que prometia a alegria. [...] uma das 
dimensões fundamentais da vida carmelitana, sem a qual nenhuma jovem 
pode entrar para o Carmelo, senão perderá sua vida em devaneios, melanco-
lias e fantasias místicas. 
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A Inquisição interveio várias vezes na vida de Teresa de Jesus, espe-
cialmente no último período de sua vida. Ela não era uma freira qual-
quer. A grande reformadora do Carmelo gozava do mais alto prestígio 
[...]. Justamente por isso ela sentiu na própria carne os estragos da 
inveja dos outros. [...] Com repetida insistência foi acusada à Inquisi-
ção. O Tribunal temia que a Reforma com as seguintes fundações de 
conventos fossem infectadas pelo espírito maligno. 

A Inquisição espanhola ou Tribunal do Santo Ofício da Inquisição 
foi uma instituição fundada em 1478, por Fernando II de Aragão e Isabel de 
Castela para manter a ortodoxia Católica em seus reinos e atuou de 1480 até 
1834. Esta Inquisição peculiar foi o resultado da Reconquista da Espanha 
das mãos dos árabes muçulmanos, e da política de conversão de judeus e 
muçulmanos espanhois ao catolicismo. Ela foi um importante instrumento 
na política chamada “limpeza de sangue” contra os descendentes de judeus 
e de muçulmanos convertidos. 

Santa Teresa D’Ávila (1515-1582) nasceu num momento de grande 
atividade inquisitorial. A Espanha acabara de expulsar os últimos muçulma-
nos (1492) e precisava se firmar como nação livre, independente e católica. 
Através da centralização do poder pelos reis católicos, foi defendida a ban-
deira de um só território, uma só lei, uma só religião, alterando-se, de forma 
irreversível, as estruturas sociais até então existentes que se pautavam na 
tolerância cultural e racial.

inquisição E santa tErEsa

Sônia M. Gonçalves Siqueira||
Mestre em Design e Inovação pelo Unifatea. 

Professora do Unifatea. Pesquisadora.

Ivone Brandão de Oliveira||
Mestre em Teologia Dogmática pela Pontifícia Faculdade de 

Teologia N. Sra. da Assunção e Mestre em Ciência da Religião 
pelo Centro Universitário Salesiano – SP. Docente do Centro 

Universitário Salesiano – SP. Biblista.
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Para consolidar a unidade o novo país se lançou numa busca frenética 
de todos os que considerava inimigos de sua soberania, empecilhos a expansão 
de seu poder político e econômico, entraves à vivência de uma fé ainda medie-
val, presa a medos, superstições, pecados, bruxas e o diabo. 

Teresa de Cepeda e Ahumada nasceu na província de Ávila apenas vinte 
e três anos após a descoberta da América. Diante das possibilidades abertas pela 
descoberta e povoação do Novo Mundo Hispânico a ambição dos comerciantes 
espanhois era transformar-se em fidalgos por meio de casamentos e certificados 
oficiais de nobreza, O avô paterno de Teresa, Juan Sánches1, seguiu exatamente 
este padrão, mas com uma diferença: era um converso, um judeu que se 
converteu ao cristianismo, em 1492, como alternativa à expulsão da Espanha, 
adotando o sobrenome do irmão de sua esposa cristã, Cepeda.

Seu filho, Alonso de Cepeda, subiu ainda mais na escala da fidalguia, 
casando-se com duas mulheres bem-nascidas, a segunda das quais, Beatriz de 
Ahumada, mãe de Teresa, podia rastrear sua linhagem até os cavaleiros que 
reconquistaram Castela aos mouros, no século XI.

A Inquisição levou em consideração que Teresa era descendente de 
judeus para abrir processos contra ela? Eu não sei com certeza. De qualquer 
forma, este não foi o objeto da intervenção, embora dado o rigor com o qual 
o Tribunal o acompanhou, é possível que tenha levado isso em consideração. 
Ela descendia de convertidos e a palavra ‘converso se aplicava geralmente a 
qualquer pessoa que se converteu ao catolicismo procedente do judaísmo, e 
seus descendentes’ (no século XVI, questões ligadas a este problema evoluíam 
rapidamente). (GONZÁLES ÁLVARES, p.06)

Entretanto, as referências explícitas à inquisição nos escritos de Santa 
Teresa chegam a dez, escassas para o conjunto de suas obras. No Livro da 
vida (2010, 33,5) encontramos duas alusões: primeiro, ao ambiente de pre-
caução e de medo que envolvia as manifestações de visionários e iluminados 
que atingiram o auge das excitações e provocaram uma dramática tarefa da 
inquisição. Segundo, uma declaração da própria Teresa de seu estado de âni-

1 D. Juan Sanchez de Toledo, avô paterno de Teresa, era um comerciante residente na cidade de Toledo, na colação de 
Santa Leocadia, casado com a Sra. Inês de Cepeda, “cristã velho”, original de Tordesilhas. D. Juan, era judeus, foi pe-
nitenciado pela Inquisição de Toledo, em 22 de junho de 1485 por “heresia e apostasia contra nossa santa fé católica” 
e teve que ir em procissão com os reconciliados, por sete sexta-feiras, pelas igrejas de Toledo, com “um sambenito com 
suas cruzes “. Com ele foram reconciliados todos os seus filhos, exceto o mais velho. Don Juan Sanchez não concordou 
com a afronta inquisitorial. O “Toledano”, como era conhecido, continuou o seu negócio, e após quinze anos de re-
conciliação entrou na Ciudad Real, com uma ação de nobreza. Seus filhos adquiriram a categoria de cavalheiros “com 
pureza de sangue”. Isso não foi suficiente para evitar a sombra do “sambenito” sobre seus filhos e netos o que o levou 
a se mudar para Ávila. Don Juan estava disposto a gastar uma fortuna apenas para inserir seus filhos na sociedade 
cristã tradicional. Pagou o preço e usou todos os recursos, até mesmo abandonar o nome Sanchez.
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mo, e sua falta de temor, derivada da sua consciência de fidelidade à fé, à 
Igreja e às Escrituras. Esse destemor lhe permitia brincadeiras quando exis-
tisse qualquer possível denúncia. 

Na vida de Teresa é possível perceber dois momentos ligados às de-
núncias contra ela: denúncias por ocasião de sua experiência de oração e dos 
fenômenos espirituais que afetaram seus escritos e sua pessoa; denúncias con-
tra seus escritos, durante sua vida e após sua morte.

a vida Espiritual dE tErEsa

Todo desenvolvimento e desdobramento da vida espiritual de Teresa 
começam com a visão de Cristo chagado, na quaresma de 1554, data que marca 
a irrupção de graças místicas: locuções, visões e que durou até 1562, limitada 
pela dolorosa experiência da incapacidade de entender a origem do que suce-
dia em sua vida e da incapacidade de reduzir essa experiência a expressões pa-
ra dá-las a entender aos demais. Essa era uma prova interior por sentir o risco 
de ela mesma cair no erro e a necessidade de que alguém garantisse sua atitude 
como correta diante de Deus (PACHO 2009, p. 420).

Essa busca de luz para que alguém a pudesse iluminar começou com 
o abrir-se a seus amigos e conselheiros imediatos. Depois, recorreu a leituras 
de textos que pudessem traduzir sua experiência de oração, como Subida do 
Monte Sião, de Bernardino de Laredo. Aconselhada por outros, deveria escre-
ver tudo quanto lhe sucedia como se fosse um verdadeiro auto processamento. 
S. Francisco de Borja passou aliviando momentaneamente sua vida; mesmo as-
sim, continuava sem consolo, cheia de temores de que o demônio lhe enganas-
se. Papel importante desempenhou Pedro de Alcântara ao entrar em sua vida. 
Ele a entendeu, por ter vivido essas mesmas experiências. Teresa ainda não en-
contrara luz, porque dizia que o Senhor a conduzia por um caminho de temor. 
Essa situação se agravou porque, apesar de toda discrição, transformou-se em 
boatos que se converteram em caso polêmico entre os defensores e detratores 
(PACHO 2009, p. 420).

Teresa escreveu por obediência a seus conselheiros e mestres que que-
riam ler e discernir a intensa e complexa fenomenologia dos movimentos es-
pirituais, que saltavam a seus olhos. Por outro lado, ela sentia necessidade do 
respaldo dos letrados.
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a inquisição

A palavra “Inquisição” significa “procura” e o histórico de suas origens 
leva-nos a ver que esta não foi concebida como órgão de intransigência odiosa, 
mas, sim, como medida defensiva do bem comum, religioso e civil. Consciente 
disto, o historiador distingue entre a intenção dos homens da Igreja que insti-
tuíram a Inquisição, e a conduta daqueles que a executaram, deixando-se, não 
raro, levar pelas paixões.

A Inquisição não foi criada de uma só vez nem procedeu sempre do 
mesmo modo no decorrer dos séculos. Por isto distinguem-se

1)   Inquisição Medieval, voltada contra as heresias cátara2 e a 
valdense3  nos séculos XII/XIII e contra um falso misticismo 
do século XIV;

2)   Inquisição Espanhola, instituída em novembro de 1480 por 
iniciativa dos reis Fernando e Isabel; visando principalmen-
te aos judeus e aos muçulmanos; tornou-se poderoso instru-
mento do absolutismo dos monarcas espanhois até 1834, a 
ponto de quase não poder ser considerada instituição ecle-
siástica (não raro a Inquisição espanhola procedeu indepen-

2 Originado da palavra grega καϑαρός katharós, que significa puro, o catarismo era um movimento cristão que ocorreu 
na região sul da França e na parte Norte da Itália do fim do século XI até o começo do século XIV. Os cátaros eram 
considerados heréticos pela Igreja Católica. Gnósticos e maniqueístas, os cátaros acreditavam na existência do Bem e 
do Mal. Para eles, a existência do Mal era ontológica, o que os tornava maniqueus. Em contrapartida, se intitulavam 
como os únicos e verdadeiros bons cristãos, o que os faz serem lembrados na história como a seita cristã maniqueia. 
Algumas crenças dos cátaros eram que toda a matéria existente no mundo havia sido criada pelo deus do mal com 
o objetivo de aprisionar o Deus bom. Desta forma, torna-se maligno o universo material e seu criador, o que faz as 
ideias do catarismo entrarem em conflito com as do catolicismo, que prega que um Deus do bem criou o mundo e as 
pessoas. Conhecido como Demiurgo, seria um Deus menor e criador do mundo material, seria a fonte do divino e o 
princípio de todas as coisas.

 Com esta concepção de que todo plano material representava o Mal, eram contra a maternidade, pois alegavam que 
a “mater”, ou seja, a mãe, estaria produzindo mais matéria a aumentando o mal presente no mundo. Eles afirmavam 
que a mulher, quando grávida, estaria possessa, pois ao gerar mais matéria, tornava-se a fonte de todo o mal, pois um 
ser humano seria incapaz de gerar seres espiritualizados. De acordo com os cátaros, todo ser que nasce neste mundo 
já nasce imperfeito, possuindo um Karma. Casar e procriar eram duas coisas consideradas como obras do Deus Mal, 
mas ainda assim eram uma benção pois livrariam os homens de uma maior degeneração.

3 Pedro Valdo era um comerciante de Lyon e iniciou seu movimento por volta de 1174. Decidiu encomendar uma 
tradução da Bíblia para a linguagem popular e começou a pregá-la ao povo sem ser sacerdote. Ao mesmo tempo, 
renunciou a sua atividade e aos bens, que repartiu entre os pobres.

 Desde o início, os valdenses afirmavam o direito de cada fiel de ter a Bíblia em sua própria língua, sendo esta a fonte 
de toda autoridade eclesiástica.

 Os valdenses reuniam-se em casas de família ou mesmo em grutas, clandestinamente, devido à perseguição da Igreja 
Católica. Celebravam a Santa Ceia uma vez por ano. Negavam a supremacia de Roma, rejeitavam o culto às imagens 
vistas por eles como idolatria e se diziam guardadores da doutrina cristã apostólica. Em virtude de sua recusa em 
interromper suas pregações, foram excomungados em 1184. Mesmo após a morte de Pedro Valdo, em 1217, seus 
discípulos continuaram o movimento, sendo nomeados valdenses. Condenados pelo papado os valdenses foram per-
seguidos durante a Idade Média e durante a Reforma Protestante, quando se juntaram ao protestantismo no Sínodo 
de Chanforan em 1532. 
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dentemente de Roma, resistindo à intervenção da Santa Sé, 
porque o rei da Espanha a esta se opunha);

3)  a Inquisição Romana (também dita “O Santo Ofício”), insti-
tuída em 1542 pelo Papa Paulo III, em vista do surto do Pro-
testantismo.

a Inquisição Espanhola

Em meados do século XV a Espanha apresentava uma situação política 
assaz complexa. A maior parte do território fora libertada da ocupação árabe 
(muçulmana) que desde o século VIII aí se exercia. Os califas árabes domina-
vam apenas na região de Granada, ao sul do país. Contudo os soberanos dos 
pequenos reinos da península não se entendiam entre si, de modo que a obra 
da Reconquista se achava estagnada desde a tomada de Sevilha em 1248 por 
obra de Fernando III o Santo.

Em 1479, os monarcas Fernando de Aragão e Isabel de Castela, ten-
do-se previamente unido em matrimônio, começaram a reinar conjuntamen-
te sobre todo o território livre da Espanha, pondo termo às rivalidades san-
grentas, que solapavam os esforços de unificação nacional. A Espanha entrou 
então numa fase nova da sua história, fase selada pela vitória das tropas de 
Fernando e Isabel sobre os árabes em Granada, no ano de 1492. Nesta data, 
tendo sido extinto o último reduto árabe, não restava mais poder estrangeiro 
legalmente instalado em território espanhol. Contudo a obra de unificação 
estava longe de se achar consumada: não somente o fator étnico ou racial 
dividia entre si a população; também o elemento religioso diversificava os 
cidadãos; havia, sim, em meio à grande maioria de cristãos da península, 
grupos muito influentes de judeus e de muçulmanos. Este fato mereceu a 
atenção dos reis Fernando e Isabel, os quais resolveram empenhar zelo fer-
renho (inspirado, sem dúvida, por motivos nacionais, mas corroborado por 
têmpera religiosa) a fim de absorver ou (caso isto não fosse possível) elimi-
nar os elementos heterogêneos da população.

O papa não desejava a Inquisição instalada na Espanha, porém Fer-
nando insistiu. Ele persuadiu a Rodrigo Borgia, então bispo de Valência, a 
usar de sua influência em Roma, junto ao papa Sixto IV. O bispo teve êxito, e 
a Inquisição foi instalada em Castela. Mais tarde, ele teve apoio espanhol ao 
seu papado, ao suceder Sixto IV, com o título de papa Alexandre VI.
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Sixto IV era papa quando a Inquisição foi instalada em Sevilha em 
1480. Ele foi contra, devido aos abusos, porém foi forçado a concordar quando 
Fernando ameaçou negar apoio militar à Santa Sé. Fernando obteve assim o que 
desejava: controlar sozinho a Inquisição espanhola.

Em 1481, Fernando e Isabel indicaram Tomás de Torquemada para in-
vestigar e punir os conversos — judeus e mouros que diziam ter-se convertido 
ao catolicismo, mas que, de fato, continuavam a praticar suas antigas religiões 
em segredo. Alguns judeus disfarçados tornaram-se padres e mesmo bispos. 
Os detratores chamavam os judeus convertidos de marranos, uma expressão 
pejorativa, que se crê significar porcos. 

Apesar das frequentes admoestações pontifícias, a Inquisição Espanho-
la ia-se tornando mais e mais um órgão poderoso de influência e atividade do 
monarca nacional. Para comprovar isto, basta lembrar que a Inquisição no ter-
ritório espanhol ficou sendo instituído tutor permanente durante três séculos a 
fio. Nisto diferia bem da Inquisição Medieval, a qual foi sempre intermitente, 
tendo em vista determinados erros oriundos em tal e tal localidade. A manu-
tenção permanente de um tribunal inquisitório impunha avultadas despesas, 
que somente o Estado podia tomar a seu cargo; foi o que se deu na Espanha: 
os reis atribuíam a si todas as rendas materiais da Inquisição (impostos, mul-
tas, bens confiscados) e pagavam as respectivas despesas; consequentemente 
alguns historiadores, referindo-se à Inquisição Espanhola, denominaram-na  
“Inquisição Régia”.

Ainda mais, a concessão feita pelo papa aos monarcas seria pretexto 
para novos e novos avanços destes: os sucessores de Torquemada no cargo 
de Inquisidor-Mor já não foram nomeados pelo Papa, mas pelos soberanos es-
panhois (de acordo com critérios nem sempre louváveis). Para Torquemada e 
sucessores, foi obtido da Santa Sé o direito de nomearem os Inquisidores regio-
nais, subordinados ao Inquisidor-Mor.

Não satisfeitos, Fernando e Isabel criaram o chamado “Conselho Ré-
gio da lnquisição”, comissão de consultores nomeados pelo poder civil e des-
tinados como que a controlar os processos da Inquisição; gozavam de voto 
deliberativo em questões de Direito civil, e de voto consultivo em temas de 
Direito Canônico.

Em síntese, a chamada Inquisição espanhola “caçou” incansavelmente 
hereges: mulçumanos, judeus, luteranos, alumbrados, entre outros. 
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tErEsa E a inquisição

A Inquisição espanhola, no século XVI, passou por dois momentos: pri-
meiro, o processo de desenvolvimento que aconteceu entre 1517 e 1569; depois, 
de 1569 até 1621, período que alcançou a plenitude, chegando a uma eficiência 
que marcou toda a sua história. 

No que diz respeito a Teresa, inúmeras vezes os juízes da Inquisição, de 
diversos tribunais, escutaram o nome da monja carmelita de Ávila. Eram várias 
as acusações: espírito visionário, exercer influência ilegítima na consciência e 
na vida interior de suas monjas, cercear a liberdade, difundir falsas doutrinas 
sobre a oração interior aprendidas no livro dos alumbrados.

Ainda em 1554, começou a experimentar fenômenos extraordinários e 
surpreendentes que a desconcertavam. Decidiu consultar pessoas de sua con-
fiança que lhe pareciam entendidas em matéria de oração. Francisco de Salceda 
e Gaspar Daza os escolhidos, concluíram que tratava-se do demônio.

Teresa não se conformou com aquele veredito, continuou consultando-
se com pessoas cultas, letradas, inclusive, pessoas que, posteriormente, seriam, 
tal qual a monja, santificados. Entre eles, S. Francisco de Borja que percebeu ser 
tudo aquilo coisa de Deus. Com a repetição dos fenômenos, a cidade acreditou 
que eram sintomas de alumbramento e falsas doutrinas. Era necessário debelar 
rapidamente o problema antes que o Santo Ofício intervisse.

As visões e graças espirituais se sucediam com maior frequência, Teresa 
temia que o demônio a estivesse enganando, se assustava com o desejo, cada 
vez mais intenso, de reformar a Ordem4.

Em 1562, Teresa de Jesus se encontrava no palácio de Dª Luisa de la 
Cerda, em Toledo redigindo o Livro da vida. O Inquisitor Solo y Salazar acon-
selhou-a a recorrer ao Mestre de Ávila, apóstolo de Andaluzia, em caso de dú-
vidas e inquietações. Apesar do apoio do Mestre, a situação não melhorou. Em 
1564, apenas um pequeno grupo estava a seu favor.

Começaram a compará-la com Magdalena de la Cruz, a mais famosa 
visionária de seu tempo, a quem a Inquisição de Córdoba processou em 1546. 
Havia grande inquietação ao redor de Teresa, um ambiente de reserva, descon-
fiança, o receio envolvia Madre Teresa pelos caminhos da Espanha.

4 No Convento da Encarnação de Ávila se vivia de forma muito mundana, inclusive com distinção social – havia freiras 
mais ricas do que outras -, em suma, lá se reproduziram os padrões de comportamento da sociedade do Quinhentos. 
Em 1563, Teresa abandonou a Encarnação para dar vida ao primeiro Carmelo Descalço.
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Apesar das inquietações e dúvidas, a Inquisição, até aquele momento, 
mantivera silêncio. Mas por pouco tempo, para o “bem” de Teresa. Os proces-
sos do Santo Ofício contra a Madre foram manifestações próprias de sua época 
e exigências do próprio ambiente.  

denúncias e processos de córdoba (1574-1575)

A Inquisição em boa parte dos anos entre 1530 e 1560 ficou sob a res-
ponsabilidade do Inquisitor Geral Fernando de Valdés, provado jurista e forte 
conservador, dotou-a de eficaz estrutura e ordenação em todos os aspectos: ter-
ritorial, econômico, estrutural com completo organograma de pessoal, compe-
tências e cargos, diligências nos procedimentos inquisitoriais; obteve também 
novos recursos e privilégios pontifícios. Um aspecto muito cuidado foi a fixa-
ção de leis e práticas mais duras no que diz respeito à vigilância e ao controle 
dos escritos (PACHO, 2009, p. 420-1). Os escritos se converteram nas obras de 
mais alta qualidade para a inquisição. Era difícil sentir-se livre do medo aos que 
embarcavam na aventura de uma vida espiritual por caminhos novos. Teresa 
sentiu muito a perda de leituras que foram incluídas no Índice.

 Para aludir aos inquisidores, no Livro da vida, Teresa usou fórmulas 
jocosas. Chamava-os de “anjos” e ao Inquisitor mór de “anjo maior”.  Em 1564, 
o Inquisitor Soto e Salazar a aconselhou a enviar o manuscrito da autobiogra-
fia ao Mestre Ávila. Em 1580, o inquisitor Quiroga anunciou-lhe o veredicto 
mais favorável que poderia esperar, assegurando que lera o livro pessoalmente, 
apresentando-o à Inquisição e a doutrina foi examinada com muito rigor. Os 
inquisitores sempre respeitavam Teresa, mas não podiam barrar as iniciativas 
de outros, nem a metodologia processual da instituição. O incidente mais sério 
foi a entrega do original à princesa de Éboli5 que, mesquinha e vingativa, de-
nunciou O Livro da vida à inquisição. (PACHO 2009, p. 421).

Em outubro de 1574, Alonso Lopes foi enviado como visitador à Anda-
luzia onde grassavam os espiritualistas. Foram interrogados muitos suspeitos 
e algumas beatas como Maria Robles, Catarina de Sena, Leonor de Molina, Ana 
de Herrera entre outras. Maria Mejias apontou um dado comprometedor ao 

5 Ana de Mendoza pertencia a uma das mais poderosas famílias castelhanas da época: Mendoza. Única filha de Diego 
Hurtado de Mendonza y de la Cerda, vice-rei de Aragão e Maria Catalina de Silva e Toledo, casou-se com a idade de 
12 anos, com Ruy Gomez de Silva, por recomendação do príncipe Filipe, futuro Filip II; seu marido era príncipe de 
Eboli (cidade localizada no reino de Nápoles) e ministro do rei. Era uma das mulheres mais talentosas de sua época, 
e apesar de ter perdido um olho por causa de um treinamento de esgrima, era estimado como uma das mais belas 
damas da corte espanhola.
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afirmar a estreita relação entre Carleval6  e Teresa. Este conhecia o livro de Tere-
sa, em cujas revelações e profecias se apoiavam os denunciados. 

Os investigadores de Córdoba apontam que Teresa tinha um livro de 
revelações mais elevado que o de santa Catarina de Sena. Nenhum inquisitor, 
nem mesmo Alonso Lopes, encontrara tal livro, cuja busca foi desencadeada 
pelas denúncias da princesa de Éboli, em fins de 1574 e começo de 1575. Nesse 
ano, continuaram as investigações sobre Carleval e Madre Teresa. Enquanto is-
so, Teresa continuava sua vida normal de fundadora. Na correspondência desse 
período não se encontra nenhuma alusão do que estava ocorrendo. O Conselho 
continuava tentando obter o manuscrito e fazia seu próprio balanço afirmando 
que tudo não passava de embustes e enganos (PACHO, 2009, p. 422). 

No relatório de Teresa estava registrado: que era um grande servo do 
Senhor, e tinha um livro de revelações maior do que a de Santa Catarina de Sie-
na, e entre elas haveria muitos mártires de sua Ordem (LLAMAS MARTINES, 
apud. GONZALES ALVARES, p.08)

O caso com a princesa Éboli começa quando seu marido, grande ben-
feitor do convento, faleceu. Viúva, ela tomou o hábito do Carmelo e partiu para 
Pastrana. Não quis entrar só: trouxe suas criadas e exigiu que fossem admitidas 
com ela no noviciado. Assumiu o nome de Ana da Madre de Deus. Para ela não 
havia regras, nem Constituições e menos ainda obediência. Não fazia caso da 
Prioresa e troçava abertamente dos capelães, confessores e visitantes. Os es-
cândalos eram tantos que foi necessário dizer-lhe que sua digna presença não 
condizia com a pobreza do convento 

Teresa percebeu o drama que suas religiosas viviam, aproveitou um 
momento propício para tirá-las de Pastrana. Quando ela recebeu de dona Ana 
de Jimena uma casa pronta, apressou-se em organizar a celebração da primeira 
missa, selando a fundação do convento de São José do Carmelo, em Segóvia. 
Com essa fundação, era possível retirar as irmãs de Pastrana, transferindo-as 
para o novo mosteiro, o que aconteceu na clandestinidade, mas com sucesso. 
Com essa transferência, a princesa de Éboli se viu forçada a regressar o palácio. 
Como represália, ela desencadeou uma perseguição às monjas descalças. 

6 Teresa tinha amizade de longa data e bem conhecida com Bernardino Carleval, reitor da Universidade de Baeza, a 
quem ela havia designado confessor de seu novo convento em Malagón, em 1568. Ambos Carleval e Teresa contam-se 
seguidores de Juan de Ávila (1500-1569), que dera educação e orientação espiritual para um grande número de leigos 
e clérigos na Andaluzia. De 1572-1574, a Inquisição realizou uma investigação intensiva sobre o trabalho de Carleval 
em assessoria espiritual, em parte porque os pequenos grupos que organizou para reuniões de oração usurparam 
prerrogativa organizacional da Igreja, em parte porque acreditava-se  ter ele incentivado práticas iluministas entre 
seus seguidores.
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Enquanto viveu no convento, a Princesa soubera que Madre Teresa ti-
nha escrito uma narrativa sobre sua vida, que guardava segredo sobre ela, uma 
vez que fora escrita unicamente por ordem dos seus confessores. Devido à im-
prudência de uma religiosa, Agostinha, que lhe contara sobre os escritos, Ana 
de Mendonza utilizou todos os recursos para conseguir uma cópia. Assim, a 
vida da Madre Teresa andou nas mesas do Palácio, como objeto de diversão e 
brincadeira. Esse material foi denunciado à Inquisição por conter visões, reve-
lações e a exposição de doutrinas perigosas. 

Teresa de Jesus trouxe à Segóvia um pequeno caderno dos Pensamentos 
sobre o Amor de Deus e mostrou-o ao confessor, o P. Yanguas, padre afamado 
pela austeridade das suas virtudes e pelos comentários a Sto. Tomás. Depois de 
ler os escritos, questionou-a por escrever tais coisas e disse que era melhor jogar 
no fogo. O P. Yanguas era zeloso e interpretava S. Paulo como aquele que orde-
nava às mulheres que se calassem nas assembleias, isto é, que não pregassem 
nem imprimissem livros. Por outro lado, a Inquisição mostrava-se severa em 
tudo quanto se referia ao conhecimento das Escrituras. Uma das acusações que 
mais pesavam sobre os Alumbrados de Toledo tinha sido a de se reunirem em 
grupos, clandestinamente, para comentarem as Sagradas Escrituras “pelos can-
tos”; chamavam-nos até “discípulos das doutrinas secretas e dos recantos...” 
(AUCLAIR, 1953, p. 269).

Teresa sempre foi cuidadosa em relação às Escrituras. Dizia que elas 
lhe causavam muita consolação quando transmitidas por teólogos letrados e 
santos, mas nunca fazia alusão à leitura direta, embora as citações que delas faz 
provam que as conhecia. Quando uma candidata que acabara de ser admitida 
ao noviciado lhe disse que traria a sua Bíblia, ela disse-lhe que não precisavam 
dela porque eram ignorantes. Para o Inquisitor-mor P. Diogo de Quiroga isto 
representava sensatez.

Informes no tribunal de valladolid (1575)

Também giraram em torno do Livro da vida e objetivavam examinar 
a conduta e espírito de Teresa de Jesus. O Livro da Vida foi apresentado em 
1574-75 ao Tribunal da Inquisição em Madri que, no início de 1575, o devolveu 
ao Bispo de Ávila, D. Álvaro de Mendonza que o havia enviado. Em seguida, o 
Tribunal de Valladolid reclamou o manuscrito da Madre a Dom Álvaro.

Se no processo de Córdoba o nome da monja foi associado ao do Dr. 
Carleval, agora aparecia associado ao de Inácio de Loyola, a quem se acusava 
de alumbrado. Para a Inquisição, o importante do Livro era o valor de testemu-
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nho e reflexo fiel da vida da autora. Teresa havia sido comparada com a alum-
brada Magdalena de la Cruz. Não era possível julgá-la em pessoa, porque não 
havia provas claras, evidentes de iluminismo e, além disso, gozava de grande 
prestígio pelo seu trabalho.

a Inquisição de Sevilha, 1575-1576

A fundação de Sevilha ocorreu em meio à crise e maré iluminada, de-
vido à sentença contra uma senhora, dona Catarina, a quem a inquisição levara 
ao cadafalso.

Entre as primeiras vocações chegou ao convento uma viúva chamada 
Maria Del Corro, que não se ajustou bem no convento, porque no parecer de Te-
resa, estava fora de juízo. Ao deixar o convento, com a ajuda de um melancólico 
clérigo, denunciou o convento à inquisição. A denúncia tinha por alvo Teresa 
e uma jovem pouco madura chamada Isabel de São Jerônimo. As acusações 
chegaram aos Inquisitores Carpio e Páramo. Estes resumiram a “doutrina no-
va, suspeitosa, de embustes e semelhante à dos iluminados de Extremadura”. 
Pediram que o livro que estava em poder de Frei Domingo Báñez lhes fosse 
enviado, pois nele está tudo de que se pode acusar Teresa de Jesus (PACHO 
2009, p.422).

As investigações do Tribunal se prolongaram e o tempo tornou-se pe-
sado; os interrogatórios tinham lugar no convento, “fora de hora”, mas o resul-
tado foi surpreendente. Foi enviado um informe a Madri solicitando instruções 
e parece que tudo ficou parado, uma vez que o informe se perdeu. Vinte anos 
depois reclamaram os informes sevilhanos, mas não houve resposta.

Outro problema que Teresa enfrentou durante o período de Sevilha, foi 
o das relações com Maria Batista. Em 1574, Maria Batista alardeava a intenção 
de se tornar santa, afirmando a própria humildade e não ser perfeição cuidar da 
saúde. Ao chegar o momento da eleição da priora, Maria Batista buscou votos 
para si. Teresa escreveu dizendo-lhe que esse comportamento revelava pouca 
humildade e que o mais conveniente seria o bem do mosteiro de Valladolid.

Mas, em 1575, o Livro da vida fora denunciado à Inquisição e entregue 
a Báñez para que decidisse de seu destino. Circulavam várias cópias do Livro 
e muitas e variadas eram as pessoas que o tinham lido, inclusive a princesa de 
Éboli; e parecia ser ela uma das que haviam feito denúncia do livro ao tribunal, 
acusando-o de estar cheio de doutrina perniciosa. Teresa sabia que na opinião 
de Báñez os escritos de uma mulher não deviam tornar-se públicos. 
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Maria Batista estava frequentemente com Báñez, e criticava tudo o que 
Madre Teresa fazia, dando-lhe conselhos, enquanto agia segundo sua cabeça nos 
assuntos do Convento de Valladolid. Teresa escreve-lhe abordando o fato de ela 
fazer com que o capítulos das monjas de Valladolid se recusasse a receber uma 
noviça que Teresa – usando dos poderes conferidos pelo padre geral – já havia 
admitido. Depois passou a considerações mais gerais sobre o caráter de Maria 
Batista, mostrando uma grave contradição entre as pretensiosas proclamações 
de espiritualidade e a grande vaidade que demonstrava a todo momento. 

Veio depois uma questão mais delicada. Maria Batista começava a en-
contrar defeitos em Graciano e criticar a atitude de Teresa frente ao jovem que 
se tornara superior. Maldosamente insinuou que depois de ter encontrado Gra-
ciano, Teresa deixara de relacionar-se com Bañez, com quem Maria Batista se 
encontrava diariamente. A acusação a Graciano devia ter partido não só da ma-
lícia de Maria Batista, mas também dos carmelitas descalços de Pastrana, não 
muito amigos da cultura e da leitura, e partidários de formas mais tradicionais 
de penitência, que Graciliano repudiava.

Teresa estava decidida a defender Graciano a todo o custo, juntamente 
com a amizade que nutria por ele. Afirmou, em um de seus escritos que ele era 
santo e sensato. Como Báñez não lhe tinha escrito uma só palavra, Teresa pede 
a Maria Batista que peça a ele que assinale o que deveria ser cortado no Livro, 
uma vez que ela se sentia feliz por não o ter queimado. Essa afirmação significa 
que o Livro da vida estava salvo.

Por outro lado, Teresa começou a perceber que faltava prudência, tato e 
perspicácia em Graciano. Procurou orientá-lo recorrendo às cartas, abrindo-lhe 
os olhos em relação aos assuntos de Andaluzia, entre os calçados e a ainda mal 
firmada presença dos descalços nesse lugar. Solicita que atue com delicadeza 
para que o trabalho se torne frutuoso.

Teresa recorria a uma linguagem cifrada na correspondência com Gra-
ciano: ela passaria a chamar-se Lourença ou Ângela; ele, Eliseu, Paulo ou Pa-
blo; os calçados eram “os gatos” ou “os pássaros noturnos”; os descalços, “as 
águias”; as calçadas, “as cigarras” e as descalças, “as borboletas”; ao núncio 
ficava bem “Matusalém” e Ângelo Salazar, “Melquisedeque”. Jesus, cujas pala-
vras comunicava a Graciano, seria “José”. (ROSSI, 1988, p.162-3).

Graciano continuava sua “visita” ao Carmelo descalço de Castela e Te-
resa aconselhava-o a não acreditar em tudo que lhe diziam, especialmente no 
que lhe diziam as monjas. Recomendou que não deixasse as prioras e monjas 
saírem de casa a não ser para fundar um novo convento.
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Em dezembro de 1575, uma noviça que tinha deixado o convento por 
não ter suportado as asperezas da vida do Carmelo, denunciou Teresa e suas 
monjas à Inquisição. Nesse mesmo período, o padre geral a intimava a escolher 
um convento em Castela e aí se retirar imediatamente. Graciano, apoiando-se 
na condição de visitador e, portanto, superior imediato de Teresa, decidiu que 
ela não partiria antes do verão.

A ordem de encerrar-se num convento, como num cárcere, foi-lhe no-
tificada por via hierárquica; de Roma chegou ao provincial de Castela, que en-
viou ao prior dos calçados de Sevilha, o qual entregou a Teresa. De Graciano, 
que fora seu grande admirador, Teresa não recebeu nenhuma palavra. 

Teresa tinha que enfrentar o caso da Inquisição. Mas quais eram as acu-
sações? Algumas acusações eram ridículas como o fato de as carmelitas, duran-
te a comunhão, passarem o veu de uma para as outras e se confessarem com 
a priora. Estas questões foram facilmente solucionadas: o veu era passado por 
não disporem de veus suficientes para todas; as monjas realmente falavam de 
suas almas às prioras, mas estas não lhes davam absolvição.

Por trás dessas acusações havia algo que intrigava o Tribunal: as des-
calças introduziam novas práticas religiosas extravagantes, capazes de ferir a 
secular tradição ritual da Igreja. Essas práticas e a permanência na cela durante 
muitas horas, imersas em contemplação, fazia pensar em “coisas de alumbra-
dos”, pelas quais tinham sido acusadas, processadas e condenadas diversas 
pessoas em Castela e outras regiões. 

Era difícil entender o que era alumbrado. O que se sabe é que “todos os 
que eram perseguidos tinham em comum, embora de modos e tons diversos, a 
busca de uma relação pessoal e íntima com Deus, a afirmação do valor da pri-
mazia da oração mental. Grande número dos acusados eram conversos, e havia 
muitas mulheres entre eles” (ROSSI, 1988, p.167-8).

Teresa mantém uma atitude absolutamente tranquila e alegre. Todos 
estavam admirados por vê-la assim impassível. Ela experimentava uma espécie 
de estranho contentamento ao saber que era acusada. 

O motivo que a deixou apavorada era saber que sua obra, o Livro da 
vida, estava na Inquisição e a respeito dele foram feitas acusações bastante gra-
ves, embora soubesse que não seria tão fácil acusá-la. Ela passara pela censura 
o caminho da Perfeição. Discutiu e verificou com vários teólogos aquilo que 
dizia e fazia, mantendo-se dentro do ensinamento de mestres como João de 
Ávila, universalmente reconhecido como defensor da fé católica. Quando lhe 
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foi pedido um verdadeiro e preciso depoimento por escrito, preparou-o com 
equilíbrio e firmeza. O destinatário era o jesuíta Rodrigo Alvarez, considerado 
perito em matéria de erros e ilusões.  No depoimento aparece um longo elenco 
de eclesiásticos, nomeados com seus cargos, como garantia. Falou de suas re-
lações com Pedro de Alcântara e João de Ávila e, para garantir que não estava 
enganada, recorreu a grandes letrados, ainda que não fossem dados à oração 
mental. Deu explicação sobre suas experiências e reafirmou sua vontade de 
permanecer “filha da Igreja”, salvaguardando a experiência religiosa que cons-
tituía o sentido de toda a sua vida. 

Parece que o depoimento convenceu o perito. Este, poucos dias depois, 
pediu-lhe outro, mas desta vez como ilustração de suas experiências excepcio-
nais. Ao responder, Teresa começou com uma definição sobre oração sobrena-
tural: essa experiência não depende do esforço nem da diligência pessoal. Faz 
também uma série de distinções e definições das várias formas da experiência 
mística.

Finalmente, em 29 de abril de 1576, Teresa escreveu a Maria Batista 
dizendo-lhe que tinha saído sem danos daquela perseguição e sido eximidas 
de todas as acusações. Não era somente uma carta, mas uma circular que ela 
pediu a Maria Batista que a enviasse às prioras de Medina e de Salamanca. Os 
detalhes seriam depois comentados nas reuniões capitulares e nos recreios.

novo processo em Sevilha, 1578-1579

Outro grave incidente aconteceu em Sevilha e foi relatado em uma crô-
nica escrita por Maria de São José, que esteve no centro do conflito com algu-
mas monjas e entre elas a protagonista Isabel de São Joaquim e um clérigo, 
Garciálvarez, que se deixou influir e seduzir por elas. Foram envolvidos outros 
confessores. 

O caso chegou ao limite e a priora Maria de São José perdeu a paci-
ência. Limitou os encontros entre confessor e penitente e por fim o despediu. 
Garciálvarez foi reabilitado e recolocado com plenos poderes pelo visitador 
dos calçados Pe. Cárdenas. Essa decisão desencadeava o conflito dos Calçados 
com objetivo de acabar com a Reforma Teresiana. No final de 1578, o clérigo e 
as monjas redigiram e enviaram à Inquisição uns memoriais contra Teresa; os 
entregaram também aos padres do Carmo. “As religiosas, submetidas à chanta-
gem sob ameaças, inclusive de excomunhão, testificaram sobre quanto se lhes 
interrogava” (PACHO, 2009, p.423).
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A priora Maria de São José foi deposta e seu cargo entregue à sua 
acusadora. Contudo, a inquisição não pronunciou sentença condenatória. No 
final, afirmou que tudo tinha sido averiguado. Garciálvarez foi afastado de 
seu cargo pelo arcebispo; Maria de São José recolocada como priora pelo 
novo Vigário, Pe. Angel de Salazar. A paz voltou à comunidade pela atuação 
de Maria de São José que conduziu tudo com justiça e bondade, obtendo a 
retratação das responsáveis. 

os Escritos tErEsianos E a inquisição

Mesmo depois da morte de Teresa, os processos da Inquisição não ter-
minaram. Os seus escritos eram marcos sempre abertos e privilegiados do vi-
gilante Tribunal. A primeira obra solicitada pelos inquisitores foi o Livro da 
vida. Quando se editaram os restantes, foram denunciados como peça de novos 
processos. Os escritos e a autora cresciam em fama, em extensão e em aceitação 
e assim os escritos terminaram denunciados à Inquisição, durante o período de 
1589 até 1598.

Alonso de La Fuente, dominicano de Llerena, dedicou a essa empresa 
dezessete anos. Sua primeira denúncia foi a carta dirigida ao Conselho da In-
quisição de Llerena, em 26 de agosto de 1589. Ele enumera os erros dos escritos 
de Teresa, afirmando que foi inspirada por um anjo mau; seus escritos excedem 
sua capacidade de mulher. A Inquisição acusou o recebimento.  Depois, pre-
parou outros memoriais porque Alonso era incansável e tinha seus complexos, 
sentindo-se mais competente que todos.

Outros denunciantes acusavam os escritos de Teresa. Entre eles encon-
tramos:

Antonio de Sousa entregou um memorial no Tribunal de Valladolid, • 
em junho de 1590;

João de Orellana, dominicano, apresentou acusação em abril de 1591 • 
e ele mesmo ratificou em agosto de 1593, por indicação do próprio 
Santo Ofício;

João de Lorenzana, dominicano, enviou denúncia em 1591. Foi re-• 
gistrado em Madrid a 27 de agosto de 1593.

Cônego Francisco Peña, redigiu memoriais em Janeiro de 1598 e re-• 
cebidos em Madrid, em fevereiro. (PACHO 2009, p. 423-4)
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Essa campanha contra os escritos de Madre Teresa parece que não obte-
ve resultado algum. Não há nenhuma sentença inquisitória, nem favorável nem 
adversa. Muitos foram os defensores dos livros e doutrina de Teresa. A própria 
Inquisição encarregou um informe ao agostiniano Agostinho de Quevedo, que 
apresentou a 18 de junho de 1591. Veio em defesa de Teresa frei Luís de León.  
O Pe. Francisco de Ribera fez a melhor defesa e apresentação da Santa, em uma 
biografi a, publicada em Salamanca em 1590.
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Para o estudo das representações pictóricas e escultóricas de Teresa 
D’Ávila usaremos o método iconográfico descrito e analisado por Erwin Pano-
fsky (1882-1968).

O termo iconografia procede das palavras gregas ícone (imagem) 
e graphein (escrever). Iconografia é, portanto, a disciplina cujo objeto de 
estudo é a descrição das imagens, ou, de acordo com alguns autores, a 
escritura em imagens.

Os estudos iconográficos ganharam grande destaque com a Escola de 
Warburg, criada por Aby Warburg, e que teve como principal representante o 
historiador Erwin Panofsky, responsável pelo embasamento e divulgação do 
método iconográfico.

Este método, segundo o autor, é constituído por três etapas em que in-
tervém tanto a experiência e sensibilidade dos indivíduos, como também a sua 
“familiaridade com objetos e eventos”. (PANOFSKY, 1979, p.65) 

A primeira fase a que ele denomina pré-iconográfica, o objeto de in-
terpretação é o tema primário ou natural subdivido em fatual e expressional, 
“constituindo o mundo dos motivos artísticos”. (Ibdem, p.64). Nesta fase, são 
identificados pelo autor da pesquisa as formas mais puras da obra analisada, 
assim como os motivos e significados artísticos presentes em certas configura-
ções de linhas e cor.

O segundo momento, análise iconográfica, visa a correta identificação 
dos motivos, imagens, historias e alegorias portadoras de um significado se-
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cundário ou convencional. Este diz respeito ao estatuto e domínio de tudo o 
que identificamos com os termos referidos anteriormente. E o princípio correti-
vo de interpretação é a história dos tipos, “compreensão da maneira pela qual, 
sob diferentes condições históricas, temas ou conceitos foram expressos por 
objetos e eventos”. (Panofsky, 1979, p. 65)

A última etapa, interpretação iconológica, busca o significado intrínse-
co ou conteúdo das formas e objetos. Procura, também, a relação da imagem 
com a cultura da época, filosofia, religião e atitudes de uma dada sociedade 
que se apresentam condensados numa dada obra. A isto ele chama história 
dos sintomas culturais ou símbolos. “Compreensão da maneira pela qual, sob 
diferentes condições históricas, tendências essenciais da mente humana foram 
expressas por temas e conceitos específicos.” (PANOFSKY, 1979, p.65).

Portanto, para o autor não interessa a linha, a cor, mas a expressão do 
autor, a maneira como ele utiliza estes elementos formais para manifestar uma 
dada situação, um acontecimento. 

No nosso caso em particular, como os artistas atualizaram os fatos, os 
acontecimentos da  vida de Santa Teresa para então representá-los. Como os ar-
tistas, em vários momentos da história representaram temas e conceitos ligados 
à vida de Teresa D’Ávila.

tErEsa dE cEpEda E ahumada

Teresa de Cepeda e Ahumada nasceu em Ávila, Espanha, aos 28 de 
março de 1515, numa família da baixa nobreza. Filha de Alonso Sánchez de 
Cepeda e Beatriz Dávila e Ahumada. Alonso teve três filhos de seu primeiro 
casamento. Beatriz deu-lhe outros nove.

Aos 12 anos ficou órfã de mãe e depois de um período como aluna no 
convento das Agostinianas, nasceu nela a inclinação para a vida religiosa. 

Em 1535, aos 20 anos, ingressou, contra a vontade do pai no Convento 
das Carmelitas, no ano seguinte, no mesmo Convento, professou seus votos. 
Teresa permaneceu cerca de vinte anos no Convento da Encarnação, em meio a 
provações, doenças graves e continuadas, e uma intensa dificuldade para orar. 
Após esse conturbado período, a Santa não teve outra vontade, se não a de “co-
nhecer e amar a Deus”. 

Foi uma mulher forte, corajosa, inquieta e livre para a época. Não ficava 
satisfeita com o pouco, percebeu os descaminhos da vida carmelita, propôs mu-
danças internas na Ordem, embora não fosse uma tarefa fácil, já que enfrentaria 



TERESA D´ÁVILA: MISTICISMO, AFETO E FÉ

52

grandes reações contrárias, mesmo assim se dedicou a esse desafio.

Aos 47 anos, em 1562, abandona sua comunidade, para dar vida ao 
primeiro Carmelo Descalço; no dia 24 de agosto, desse mesmo ano, os sinos do 
Carmelo de São José, em Ávila, repicam festivos, anunciando um novo mostei-
ro e mais um sacrário.

Como reformadora do Carmelo, Teresa combinou uma singular vida 
contemplativa aliada a um notável talento administrativo. Ao longo de 20 
anos, fundou 19 mosteiros de monjas e 13 de frades Carmelitas Descalços. 

Na fundação do convento de Burgos, o último, as dificuldades não 
diminuíram. Em julho de 1582, quando o convento já ia com suas obras 
adiantadas, Santa Teresa tinha intenção de retornar a Ávila, mas viu-se for-
çada a mudar seus planos para ir a Alba de Tormes visitar a duquesa Maria 
Henríquez. A Beata Ana de São Bartolomeu afirmou que a viagem não estava 
bem programada e que a Santa estava tão fraca que desmaiou no caminho. 
Certa noite só puderam comer alguns figos. Chegando a Alba, Teresa teve 
que deitar-se imediatamente. Três dias depois, disse à Beata Ana de São Bar-
tolomeu: “Finalmente, minha filha, chegou a hora de minha morte”. O Pe. 
Antonio de Heredia ministrou-lhe os últimos sacramentos. Quando o mesmo 
padre levou-lhe o viático, a Santa conseguiu erguer-se do leito e exclamou: 
“Oh, Senhor, por fim chegou a hora de nos vermos face a face!” Ela morreu às 
9 horas da noite de 04 de outubro de 1582. Foi sepultada em Alba de Tormes, 
onde repousam parte de suas relíquias.

Teresa foi beatificada em 1614 pelo Papa Paulo V. Em 1622, foi cano-
nizada por Gregório XV juntamente com Santo Inácio de Loyola, S. Francisco 
Xavier e Felipe Neri. Todo esse trabalho, de valor inestimável, fez com que 
em 27 de setembro de 1970, o Papa Paulo VI concedesse a ela o título de Dou-
tora da igreja. 

a ordEm camElita

A Ordem dos Carmelitas tem sua origem na Idade Média, iniciando 
na região do Monte Carmelo (atual região de Israel) com os eremitas. Já no 
século XII, os monges decidiram se manter no local, seguindo os ensinamentos 
de vida deixados pelo profeta Elias. No século XIII – período de renovação da 
vida urbana -, outro momento hierofânico relaciona a devoção ao escapulário 
ao “privilégio sabatino”, conexão feita pelo papa João XXII que teve um sonho 
revelador que suscitou a Bula Sabatina. Em fins do século XVI, Teresa d’Ávila e 
São João da Cruz reformaram o Carmelo. 
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Os Carmelitas tiveram a ajuda de políticos e da Igreja desde o início 
da Reforma, conseguindo construir conventos e monastérios pela Europa oci-
dental. Na Espanha e em Portugal, principalmente com a ajuda de Felipe II, no 
século XVI, eles se expandiram para os novos continentes descobertos.

iconografia dE tErEsa d´ávila

Teresa D’Ávila viveu o “terror do século XVI”, abalado pela Reforma 
Protestante (1517) e a paralisia da Igreja Católica governada por Papas orgulho-
sos, devassos como Leão X ou Clemente VII, face ao avanço do protestantismo; 
e a Contra-Reforma que teve como ápice o Concílio de Trento.

A Contra-Reforma, como o próprio termo diz, foram reformas levadas a 
cabo pela Igreja Católica, a partir de Paulo III (1534-1549), tendo em vista deter 
o avanço do Protestantismo, restaurar a Igreja face aos ataques de Luteranos, 
Calvinistas etc., e promover o crescimento do Catolicismo. O clímax da Contra-
Reforma foi o Concílio de Trento (1545-1563), um longo e sofrido Concílio que 
tinha por objetivo reformar e, principalmente, reforçar os dogmas da Igreja.

Uma das questões levantadas pelos Protestantes dizia respeito aos san-
tos e sua representação na igreja. Lutero, e sobretudo Calvino, proibiram sua 
presença. E a Igreja Católica? O Concílio de Trento em sua XXV sessão ocorrida 
nos dias 03 e 04 de dezembro de 1563 determinou:

Ordena o Santo Concílio a todos os Bispos e demais pessoas 
que tenham o encargo ou obrigação de ensinar, que instruam 
com exatidão aos fiéis, antes de todas as coisas, sobre a interces-
são e invocação dos santos, honra das relíquias e uso legítimo 
das imagens, segundo o costume da Igreja Católica e Apostó-
lica, recebida desde os tempos primitivos da religião cristã, e 
segundo o consentimento dos santos Padres e os decretos dos 
sagrados concílios, ensinando-lhes que os santos que reinam 
juntamente com Cristo, rogam a Deus pelas pessoas, e que é 
útil e bom invocá-los humildemente, e recorrer às suas orações, 
intercessão e auxílio para alcançar de Deus os benefícios por 
Jesus Cristo seu Filho e nosso Senhor, que é nosso Único Reden-
tor e Salvador [...]
Além disso declara este santo concílio, que as imagens devem 
existir, principalmente nos templos, principalmente as imagens 
de Cristo, da Virgem Mãe de Deus, e de todos os outros santos, 
e que a essas imagens deve ser dada a correspondente honra e 
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veneração, não por que se creia que nelas existe divindade ou 
virtude alguma pela qual mereçam o culto, ou que se lhes deva 
pedir alguma coisa, ou que se tenha de colocar a confiança nas 
imagens, como faziam antigamente os gentios, que colocavam 
suas esperanças nos ídolos, mas sim porque a honra que se dá 
às imagens, se refere aos originais representados nelas. Tudo is-
to está estabelecido nos decretos dos concílios, principalmente 
no segundo de Nicéia, contra os impugnadores das imagens.

Ensinem com muito esmero os Bispos, que por meio das histó-
rias de nossa redenção, expressas em pinturas e outras cópias, 
o povo é instruído e sua fé é confirmada e recapitulada conti-
nuamente. [...]

[...] não se coloquem quaisquer imagens de falsos dogmas, nem 
que causem motivo a rudes e perigosos erros. E se acontecer 
que sejam expressas e figurem em alguma ocasião, histórias e 
narrações da sagrada Escritura, por serem estas convenientes à 
instrução da plebe ignorante, ensine-se ao povo que isto não é 
copiar a divindade como se fosse possível que fosse vista com 
olhos corporais, ou que a divindade pudesse ser expressa com 
cores ou figuras.

[...] evite-se também toda desonestidade, de modo que não se 
pintem nem adornem as imagens com formosura escandalo-
sa. [...] Finalmente, ponham os Bispos tanto cuidado e esmero 
neste ponto, que nada fique desordenado ou posto fora de seu 
lugar, ou de modo tumultuoso, nada profano, nada desonesto, 
pois é muito própria da casa de Deus a santidade.

(CONCILIO ECUMÊNICO DE TRENTO, Sessão XXV).

Terminado o Concílio, foram colocadas em prática suas determinações, 
entre elas, a representação dos santos.

O protestantismo aboliu as imagens e proscreveu a arte religiosa. Con-
tra a posição herética dos reformistas que negavam o culto dos santos, a Con-
tra-Reforma reafirmou a necessidade desses guias, personagens intermediárias 
que fazem a ligação entre a vida terrestre e a celeste. Os templos, então, são 
ricamente decorados, recobertos de talha dourada e policromada, mármore; 
imagens preciosas em nichos. Nem um detalhe pode ser esquecido, o importan-
te é tocar os sentidos, emocionar, porque a emoção estética é o início da emoção 
religiosa, o caminho para a persuasão.

Contra o anti-iconismo e a iconoclastia da Reforma, a igreja ro-
mana reafirma o valor ideal e a necessidade prática da demons-
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tração visual dos fatos e da própria história, visando à edifica-
ção e ao exemplo. [...] Encoraja os modos mais espetaculares de 
arte. [...] (ARGAN, 2004, p.57)

O refortalecimento da Igreja Católica contrarreformista colaborou para 
a rápida divulgação da santidade no mundo católico. Mais do que isto, rea-
firmou os valores ligados à santidade, a busca da pureza, da perfeição.  Essa 
prática de divulgar a história de santos em gravuras e, posteriormente, adaptar 
essas imagens para outro suporte artístico como a pintura, é uma tradição me-
dieval que foi reforçada com o Concílio de Trento, fazendo com que o religioso 
e o fiel utilizassem a arte como ferramenta didática para transmitir, reforçar ou 
impor a doutrina católica. 

No caso de Teresa D’Ávila podemos distinguir quatro tipos de icono-
grafia. A primeira e mais antiga, segue o retrato realizado pelo carmelita Juan 
de la Miséria  em Sevilha, no ano de 1576, quando Teresa tinha  61 anos. Ao 
lado da santa, este primeiro retrato introduz um elemento místico: a presença 
de uma pomba, tradução figurativa de uma visão minuciosamente descrita por 
Teresa. Obviamente, esta primeira iconografia recebeu variações como a locali-
zação da Santa numa cela, ou uma Teresa rejuvenescida.

A primeira representação iconográfica destaca a pomba branca porque, 
no Cristianismo, ganhou o privilégio de ser símbolo de Cristo, da Igreja, do 
Espírito Santo, bem como símbolo da alma, do espírito em sentido geral. Santa 
Teresa conhecia este significado:

«Tenho para mim que uma alma, que chega a este estado, já 
não fala nem faz coisa alguma por si mesma, senão que, de tu-
do quanto ela há-de fazer, tem cuidado este Soberano Rei. Oh! 
Valha-me Deus, quão claramente se entende aqui a declaração 
do versículo do Salmo 54 e se vê, que tinha razão o salmista – e 
a terão todos – em pedir asas de pomba! Entende-se claramente 
que é voo o que o espírito dá para se levantar acima de tudo o 
criado e de si mesmo, em primeiro lugar; mas é voo suave, é 
voo deleitoso, voo sem ruído.»

A pomba é ainda símbolo da castidade, inocência e fidelidade conjugal 
– e, nessa linha de significados, também símbolo da esposa, dado que o Cântico 
dos Cânticos observam «Amiga minha, minha pomba, minha bela».

Depois de sua canonização, em 1622, a difusão dos escritos de Teresa 
determinou um novo tema iconográfico, a arte começou a se aproximar da fi-
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gura espiritual de Teresa, ainda que com alguma timidez. Seu trabalho como 
escritora foi admirado, mas a profunda humanidade que jorra de seus escritos 
não foi indicada, um temor reverencial impedia os artistas de representarem 
suas obras, a fim de retirar delas representações que ilustrassem suas tensões 
dinâmicas. Assim, Teresa é exaltada como uma doutora da Igreja, mas o livro 
que simboliza sua qualidade como escritora mística permanece fechado, com as 
páginas ainda a serem lidas, analisadas.

Uma terceira forma iconográfica volta-se para a natureza mística da 
inspiração de Teresa e foi retratada, a partir de meados do XVII com o Êxtase de 
Santa Teresa, obra de Lorenzo Bernini. Os artistas finalmente leram os escritos 
da Santa e, com isso, representaram sua vibrante espiritualidade.  

Outro tema da iconografia teresiana é aquele em que ela é representada 
como guia dos humanos em direção ao Paraíso. Teresa é aquela que, segundo as 
determinações do Concílio de Trento, intercede junto a Deus para a Salvação.

Em síntese, a iconografia teresiana teve seu desenvolvimento mais am-
plo no barroco e foi necessariamente condicionada pelo espírito da época. Daí a 
exaltação de suas visões, êxtases e contemplações prevalecer sobre a represen-
tação de episódios de sua vida. Um tema frequentemente reproduzido é o da 
comunhão dada a ela por São Pedro de Alcântara, ajudado por São Francisco 
de Assis e Santo Antônio de Pádua, ambos campeões de pobreza evangélica e, 
neste caso, representados como diáconos.

Giovanni Narduck, nasceu em 1526, mas ficou conhecido como Frei Ju-
an de la Miséria.  Segundo alguns autores, Juan chegou a Espanha com o intuito 
de peregrinar a Santiago de Compostela.  Posteriormente, se estabeleceu no 
Santuário da Virgem de Argaño, onde viveu algum tempo construindo uma 
pequena casinha próxima à ermida.

Em 1576 estava em Sevilha onde conheceu Teresa sendo encarregado 
pelo Provincial Frei Jerônimo Gracián da Mãe de Deus de representá-la. Pe. 
Jerônimo teve que se haver com o pintor que, segundo consta, não era lá estas 
coisas como artista e com a inquieta Teresa a quem mandou que se “estuviese 
queda, y se dexase retratar”.

De acordo com relatos, o retrato não saiu a contento de Teresa que, com 
muita naturalidade, disse para o acabrunhado pintor: “Deus te perdoe, Frei 
Juan, porque me fizeste padecer aqui o que só Deus sabe, e ao fim me pintastes 
feia e remelosa!”

Frei Juan de La Miséria representou Teresa aos 61 anos (Fig. 01), em 
3/4, sobre fundo neutro, à direita da composição, com o hábito das Carmelitas 
descalças. A Santa de mãos postas, olhar erguido contempla, a sua esquerda, a 
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pomba que irrompe na claridade, representando o Espírito Santo.

A pomba é o atributo de alguns Doutores da Igreja, nomeadamente, 
Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e São Jerônimo; é ainda emblema da 
candura e da inspiração divina, aparecendo em Santo Inácio de Loyola, São 
João Crisóstomo, e os já referidos, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho.  O 
significado da pomba branca ganha no Cristianismo o privilégio de ser símbolo 
de Cristo, da Igreja, do Espírito Santo, bem como símbolo da alma, do espírito 
em sentido geral. Santa Teresa conhecia este significado:

Figura 1 - Retrato realizado, em 1576, por Giovanni Narduch, mais conhecido como Frei 
Juan de la Miséria (único realizado quando Teresa ainda estava viva)
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Tenho para mim que uma alma, que chega a este estado já não fala 
nem faz coisa alguma por si mesma, mas, de tudo o que tem que fazer, cuida 
esse soberano Rei. Oh, valha-me Deus, pois se vê claramente aqui a explica-
ção do versículo [Salmo 54] e como se entende que tinham razão e a terão 
todos em pedir asas de pomba! Entende-se claramente que é voo, o que dá o 
espírito para erguer-se acima de todas as coisas criadas. E de si mesmo, em 
primeiro lugar. «Mas é voo suave, é voo deleitoso, voo sem ruído.» (TERESA 
D’ÁVILA, 2010, p.188) 

 A pomba é ainda símbolo da castidade, inocência e fidelidade conjugal 
– e, nessa linha de significados, também símbolo da esposa, dado que o Cântico 
dos Cânticos observa «Amiga minha, minha pomba, minha bela» (Livro dos 
Cânticos 2, 12-14).

A ave é um dos atributos mais representados na hagiografia da Santa. 
Ainda, na pintura de Juan da Miséria, próximo à cabeça de Teresa está a seguin-
te frase em latim: Misericordias Domini in aeternum cantabo [Misericórdias do 
Senhor, cantarei eternamente].

Figura 2 - Santa Teresa Inspirada pelo Espírito Santo (Atribuído a El Greco)
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Doménikos Theotokópoulos, mais conhecido como El Greco, nasceu 
em Creta, que naquela época pertencia à República de Veneza, e era um centro 
artístico pós-bizantino, em 1541.  Treinou ali e tornou-se um mestre dentro des-
sa tradição artística, antes de viajar, aos vinte e seis anos, para Veneza, como já 
tinham feito outros artistas gregos. Em 1570 mudou-se para Roma, onde abriu 
um ateliê e executou alguns trabalhos. Durante sua permanência na Itália, en-
riqueceu seu estilo com elementos do maneirismo e da renascença veneziana. 
Mudou-se finalmente em 1577 para Toledo, na Espanha, onde viveu e traba-
lhou até sua morte, em 1614.

Ainda que em 1580 Teresa e El Greco estivessem em Toledo é muito 
improvável que se conhecessem. Teresa às voltas com suas reformas, doenças, 
El Greco com seus clientes e pinturas. No entanto, segundo Walter Niggs, há 
um grande paralelismo entre o trabalho dele e a mística teresiana. As figuras 
mais assombrosas de El Greco nasceram em Toledo há alguns passos da casa 
onde Teresa residiu durante seis meses.  Artista e Santa nunca se encontraram 
pessoalmente, mas as pinturas flamejantes, metafísicas de El Greco exprimem, 
em cores quentes, luminosas, o que Teresa revestiu em palavras. “[...] Artista 
e monja falam a mesma linguagem da mística. [...]” Teresa e El Greco viveram 
uma realidade mística voltada para o céu e interpretam a partir dali os aconte-
cimentos terrestres. (NIGGS, 1995, p.53) 

Dada esta afinidade de pensamento, não é improvável que El Greco 
seja o autor do retrato de Santa teresa Inspirada pelo espírito Santo. Obra 
sem autoria, mas que pelas pinceladas sinuosas, o uso das cores lembra muito 
a iconografia do pintor cretense.

Na Fig. 02 vemos uma Santa Teresa muito jovem com o hábito das car-
melitas, sentada em 3/4, que fixa seu olhar na pomba que irrompe da claridade. 
Ela está a direita da composição, e apresenta, à esquerda, um livro aberto e 
apoiado sobre uma estante. A Santa pousa sua mão esquerda sobre o livro e 
carrega na direita uma pena. 

O quadro em tons de ocre, marrom e sépia apresenta pincelas que lem-
bram El Greco, assim como a luminosidade que se espalha, a partir da pomba, 
sobre o rosto de Teresa. Alguma semelhança observamos ainda na triangulação 
do rosto e nos dedos longos, sobretudo os da mão esquerda.

Ao contrário da obra de Juan de La Miséria, vemos uma jovem que não 
se encontra debruçada sobre o texto como se esperaria de alguém a escrever; na 
realidade, a obra parece focar o momento em que a Santa vê a pomba do Espí-
rito Santo e para subitamente de escrever, ao notar a visão sacra. A mão destra, 
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a que escreve, ergue-se ligeiramente do papel.

A iconografia do Santo ou Santa que escreve sob inspiração divina é 
algo semelhante a outras representações de, por exemplo, São Gregório I, dito o 
Magno, cuja obra Santa Teresa de Ávila leu. Não podemos deixar de sublinhar 
o efeito instrutivo desta semelhança que estabelece claramente um paralelismo 
entre São Gregório Magno, Doutor da Igreja, e Santa Teresa de Ávila, Doutora.

(figuras 3 e 4) Gravuras de adrian collaert e cornelius Galle

A efígie de Teresa foi muito reproduzida, principalmente por gravado-
res flamengos do século XVII, tornando-se base para as demais referências da 
sua fisionomia, ajudando outros gravadores a produzir séries de gravuras sobre 
cenas de sua vida. Ademais, as gravuras foram um material de grande acessibi-
lidade na época, facilitando a divulgação de seu modelo de santidade e a repro-
dução de obras de artes pelos artistas da Idade Moderna até os dias atuais.

Dois desses grandes gravadores foram Adrian Collaert e Cornellius 
Gale. O primeiro nasceu em Antuerpia entre 1555 e 1565. Collaert aprendeu os 
princípios da arte em seu próprio país, mas passou alguns anos na Itália, onde 
melhorou sensivelmente sua técnica. Em seu retorno a Flandres, gravou um 
grande número de placas, executado em um estilo perfeitamente acabado, mas 
com um certo grau de secura. Morreu em Antuérpia em 1618.  

Cornelius Galle também chamado Cornelius Galle, o Jovem (1576-1650) 
foi neto do gravador Philip Galle e, como seu pai, Cornelius, o Velho, também 
gravador. Cornelius, o Jovem é o mais  importante sobretudo por suas gravuras 
de obras de Rubens. 

 Adriaen Collaert e Cornellius Galle fizeram uma série de 24 gravuras 
sobre a vida de Santa Teresa de Ávila, dedicada a Roderico Lasso Nino, cama-
reiro-mor do arquiduque Alberto da Áustria. A série foi publicado em Antuér-
pia em 1613, mas teve  várias edições.

Da série realizada pelos gravadores destacamos duas: A primeira (Fig. 
03) nos mostra Teresa sentada numa sala, segurando na mão direita uma pena 
e tendo as suas costas uma cadeira e ao fundo a janela. À frente da jovem ob-
servamos uma mesa revestida com uma toalha, onde repousam alguns livros, 
um crucifixo, uma ampulheta, um tinteiro e um livro aberto. Ao lado da mesa 
temos um banco. Teresa parou de escrever e com a pena suspensa, em êxtase, 
observa os raios do sol Divino que invadem sua cela. Num deles lemos: “spiritu 
inteligentiae repleut illam” [Ela estava repleta no espírito de inteligência] Atrás 
dela, ainda integrando sua visão, a pomba do Espírito Santo, também envolta 
em raios fulgurantes que formam um halo sobre a cabeça da Santa.
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Figura 3 

Figura 4: Peter Paul Rubens (1577–1640). Teresa de Ávila. (óleo sobre tela, 1615.) 
Kunsthistorisches Museum
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A figura número 04 - Teresa ouve a voz de Deus-, da mesma série, 1613, 
nos mostra uma Teresa muito jovem, ajoelhada em frente a uma mesa de altar 
onde se encontra um livro - um livro de rezas? - e um crucifixo. No painel do 
retábulo, encimado por lambrequins e lampadário, podemos observar a repre-
sentação do Ecce Homo.  Ao lado do retábulo uma mesinha com ampulheta

Teresa se encontra numa pequena capela e no fundo ao alto, à esquerda, 
temos uma tribuna de onde uma freira acompanha a cena. A gravura nos fala 
do encontro místico de Teresa com Cristo. Ao mesmo tempo que a presença da 
ampulheta, nas duas gravuras, nos remete à brevidade da vida.

Peter Paul Rubens (1577-1640) Teresa de Ávila, (óleo sobre tela. 1615), 
Kunsthitorisches Museum. Rubens nasceu na cidade de Siegen, na Vestefália 
(atualmente Alemanha), onde seus pais se encontravam exilados por apoiarem 
a luta dos Países Baixos pela independência da Espanha.

Ele passou a maior parte de sua vida em Flandres (hoje parte da Bél-
gica), só retornando à Antuérpia em 1587, após a derrota dos separatistas em 
Flandres e a morte de seus pais. Interessado em arte, Rubens tornou-se, aos 
15 anos, aprendiz de Adam van Noort. Ingressou depois no ateliê de Tobias 
Verhaeght e finalmente passou a trabalhar com Otto van Veen, o que lhe des-
pertou a admiração pela Itália e pela cultura latina clássica.

Rubens viajou e estudou em Milão, Gênova, Florença e Roma, onde 
observou as pinturas de Michelangelo na Capela Sistina.

Depois de receber sua primeira encomenda, feita pelo cardeal da Áus-
tria, o pintor foi solicitado a realizar diversas outras obras, principalmente pin-
turas para igrejas e retratos da aristocracia. Além de excelente pintor, era uma 
pessoa de bom relacionamento e grande simpatia.

Por essas qualidades, o duque de Mântua o enviou em missões diplo-
máticas, sobretudo na Espanha. Em Madri, Rubens conheceu a obra de Ticiano 
e Rafael na coleção real, e recebeu encomendas, como o famoso retrato equestre 
do duque de Lerma, primeiro-ministro de Filipe III. Em 1608, retornou à Antu-
érpia, onde lhe foi oferecido o cargo de pintor da corte junto aos governantes 
espanhóis dos Países Baixos, o arquiduque Alberto e a arquiduquesa Isabel, 
filha de Filipe II da Espanha, que se tornou mecenas e amiga do pintor.

A fama de Rubens atingiu toda a Europa e ele recebeu encomendas de 
dirigentes como Filipe III e Filipe IV, da Espanha, a rainha-mãe Maria de Médi-
ci, da França, e Carlos I, da Inglaterra. Pintou “O Rapto das Filhas de Leucipo”, 
“A Derrota de Senaqueribe”, “Alegoria de Paz e Guerra” entre outras obras.



VOLuME 1 - A hISTORICIDADE nAS RELAçõES CuLTuRAIS

63

Figura 5:  Peter Paul Rubens (1577-1640) Teresa de Ávila, (óleo sobre tela. 1615), 
Kunsthitorisches Museum.

A morte da esposa, em 1626, foi um duro golpe parao pintor que se  
casou novamente em 1630. São dessa fase “O Julgamento de Páris” e “O Rapto 
das Sabinas”. Rubens morreu rico e bem-sucedido em tudo o que fez e deixou 
um imenso legado de arte barroca.

A iconografia teresiana teve seu desenvolvimento mais amplo no bar-
roco pleno e foi necessariamente condicionada pelo espírito da época. Daí a 
exaltação de suas visões, êxtases e contemplações prevalecer sobre a represen-
tação de episódios de sua vida, que ainda era tão evocativo.

Na figura 5 Rubens envereda por este caminho. Temos então um re-
trato de meio corpo, em tons de marrom, ocre e amarelo; pinceladas vigo-
rosas, diagonais – bem de acordo com a técnica difundida no Barroco –. No 
centro de uma composição triangular, diagonalmente, Santa Teresa idosa é 
representada, em trajes carmelitas, com um livro aberto na mão direita e uma 
pena na esquerda.

A Santa olha para a ponta de uma flecha ou um raio que vem em sua 
direção e banha seu rosto de luz. Dentro da dubiedade que caracteriza o Barro-
co esta figura que se projeta na direção de Teresa tanto significa a centelha da 
inspiração Divina – ela está escrevendo -, como a flecha do amor Divino que lhe 
transpassará o coração. 
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Via em suas mãos [anjo] um dardo de ouro grande e no final 
da ponta me parecia haver um pouco de fogo. Ele parecia en-
fiá-lo algumas vezes em meu coração e chegava às entranhas. 
Ao tirá-lo me parecia que as levava consigo e me deixava toda 
abrasada em grande amor de Deus. (TERESA D’ÁVILA, 2010, 
p.167-8)

Gregorio Fernández, Santa Teresa de Jesus (1624) realizada em madei-
ra dourada e policromada (Fig. 6). Procede do convento de Nuestra Señora 
del Carmen de Valladolid. Museu Nacional de Escultura (Valladolid). Gregorio 
Fernández (1576-1636) escultor barroco espanhol, considerado o maior expo-
ente da escola de escultura de Valladolid. Nasceu em Sarria (Lugo) em 1576 
e mudou-se para Valladolid em 1605, porque ali se estabelecera a Corte. Foi 
aluno de Rincón e começou a dirigir comissões importantes para uma clientela 
ricos, como Filipe III, o Duque de Lerma, os Condes de Fuensaldana e grandes 

Figura 6: de Gregorio Fernández, Santa Teresa de Jesus (1624) realizada em 
madeira dourada e policromada. Procede do convento de Nuestra Señora 
del Carmen de Valladolid. Museu Nacional de Escultura (Valladolid). 
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ordens monásticas. Em Valladolid, também estudou as obras de Juan de Juni 
e Pompeo Leoni. Dos últimos adquiriu uma elegância estilizada e acadêmico, 
como se observa em seu estilo original de Juni, tomou as imagens religiosas de 
grande drama, mas Gregorio Fernández foi mais naturalista

Sua produção reflete uma mudança estilística. Parte de um maneiris-
mo refinado e evoluir para o naturalismo barroco. Adequando seus trabalhos 
para os ideais contra reformistas vigentes à época. As figuras ganharam cores 
sóbrias para evitar distrair os fiéis. 

As atitudes são calmas, mas intensamente dramáticas e apliques são 
usados como olhos de vidro, dentes de marfim etc., para reforçar esta aborda-
gem da realidade. Os modelos de Gregorio Fernández causaram grande impac-
to tanto Valladolid como no norte da Espanha ao longo do século XVII.  Anna 
de Orbea, condessa de Oñate, tia do ilustre monge Juan de Orbea, fundou no 
mosteiro de Valladolid, das Carmelitas Calçadas, uma capela dedicada a Santa 
Teresa, a imagem da santa foi esculpida por Fernandez em 1624, a partir da se-
gunda representação iconográfica da Santa. Teresa é representada com a pena 
suspensa no ato de receber inspiração, hábito marrom e manto levantado no ar, 
como se o levantara a extrema força do que é revelado a santo.

Figura 7: Quadro de José de Ribera - Santa Teresa de Jesus (1630 - óleo 
sobre tela), pertencente ao Museu de Belas Artes de Sevilha. José de Ribera 
(Xàtiva, 12 de Janeiro de 1591 – Nápoles, 1652); pintor tenebrista espanhol 
do sec. XVII, também conhecido como Giusepe de Ribera ou com o nome 
italianizado de: Giuseppe Ribera. Foi apelidado pelos seus contemporâneos 
como Lo Spagnoletto, «el espanholito», por ser de baixa estatura e porque 
reivindicava as suas origens assinando como «Jusepe de Ribera, espanhol» o 
«setabense» (de Játiva).

Ribera é um pintor destacado da Escola Espanhola, embora a sua obra 
se tenha integralmente realizado em Itália não se conhecendo de fato exemplos 
seguros dos seus inícios em Espanha.

O pintor decidiu partir para Itália e seguir as pisadas de Caravaggio. 
Assim iniciou a sua viagem, pelos seus 17 anos, primeiro em direção ao Norte, 
a Cremona, Milão e a Parma, para logo depois se dirigir a Roma, onde o artis-
ta tomou conhecimento tanto com a pintura classicista de Reni e de Ludovico 
Carracci como com o áspero tenebrismo que estava a ser praticado pelos ca-
ravagistas holandeses residentes naquela cidade. Finalmente, Ribera decidiu 
instalar-se em Nápoles, seguindo a intuição de que era ali que mais facilmente 
poderia encontrar encomendas para seus trabalhos. Em poucos anos, José de 
Ribera adquiriu fama em toda a Europa graças, sobretudo, aos seus trabalhos 
de gravura; sabendo-se que até mesmo Rembrandt os colecionava.

A prática do dramatismo de Caravaggio foi o seu ponto forte. Deu iní-
cio a uma intensa produção que o manteve distanciado da Espanha, aonde nun-
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Figura 7: Quadro de José de Ribera - Santa Teresa de Jesus (1630 - óleo sobre 
tela), pertencente ao Museu de Belas Artes de Sevilha.

ca regressou, embora se sentisse unido ao seu país de origem dado que Nápoles 
foi um vice-reino do Império Espanhol e ponto de encontro entre duas culturas 
de vocação figurativa, a ibérica e a italiana.

Nos séculos seguintes a sua morte a apreciação da arte de Ribera viu-se 
condicionada por uma “lenda negra” que o apresentava como um pintor fúne-
bre e desagradável, que pintava obsessivamente temas de martírio com um ve-
rismo truculento. Um escritor afirmou que «Ribera embebia o pincel em sangue 
dos santos». Na realidade, Ribera evoluiu de um tenebrismo inicial em direção 
a um estilo mais luminoso e eclético, com influências do renascimento venezia-
no e da escultura antiga, e soube captar com igual acerto o belo e o terrível. A 
sua gama de cores aclarou-se na década de 1630 por influência de Van Dyck e 
de outros pintores, e apesar dos sérios problemas de saúde de que padeceu na 
década seguinte, continuou a produzir obras importantes até falecer.

Neste retrato, ora pertencente ao Museu de Belas Artes de Sevilla, Santa 
Teresa foi representada extremamente jovem com o hábito carmelita que con-
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Figura 8 - José de Ribera - Santa Teresa de Jesus. Óleo sobre tela sem data

trasta com o fundo escuro tipicamente “caravagista”. Teresa se apresenta sen-
tada, com um dos braços estendidos e mão espalmada, e o outro, dobrado, com 
a mão sobre o coração. A sua frente, a esquerda do espectador, vemos uma 
pequena mesa onde repousam um livro fechado, outro aberto, um rolo de pa-
pel e uma pena acomodada no tinteiro. A jovem ligeiramente inclinada para a 
esquerda, observa, em êxtase, o céu que se abre num clarão alaranjado em cujo 
centro desponta um raio. Nas laterais do “raio divino” dois pares de putti tipi-
camente barrocos observam a manifestação divina.

Nesta tela, também de Santa Teresa de Jesus, notamos a mistura de 
iconografias de Teresa com iconografias características do Barroco. Uma Santa 
Teresa com características marcadas e corpo robusto por causa da idade apre-
senta-se encostada em uma mesa contra uma cortina em tons marrom. A Santa, 
com o hábito carmelita, ligeiramente inclinada, encosta o dorso da mão esquer-
da sobre a mesa e apoia sobre a palma folhas de papel. O braço direito elevado 
traz na mão a pena. Teresa observa com um ar curiosidade e alegria a pomba 
que paira al alto a direita. Sobre a mesa observa-se, além das folhas, um livro 
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fechado, um estilete – para apontar a pena – e um crânio.

O quadro todo em tons de marrom, ocre, bem ao estilo de Ribera, apre-
senta uma luz que atravessa diagonalmente a tela projetando-se sobre a cabeça 
da pomba, o rosto e parte do manto da Santa. Na parte inferior, a esquerda, a 
luz, a partir do manto de Teresa, projeta-se sobre parte do crânio e as folhas 
sobre a mesa.

A iconografia segue o exemplo amplamente divulgado depois de 
sua canonização, em 1622, em que a arte começou a mostrar a figura es-
piritual de Teresa. Seu trabalho como escritora foi divulgado, mas o livro 
que simboliza sua qualidade como escritora mística, permanece fechado, 
com as páginas ainda a ser explorado. A inspiração de Teresa escritora 
vem do Espírito Santo que Ribera, como muitos outros a começar por 

Figura 9:  Peter Paul Rubens - Teresa intercedendo por Bernardino de Mendoza no 
Purgatório.  (óleo sobre tela. 1630-35). Museu Real de Belas Artes de Antuérpia (Bélgica).
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Juan de la Miséria, representou por uma pomba, tradução figurativa de 
uma visão minuciosamente descrito por Teresa: 

“Em uma vigília de Pentecostes [...] Eu vi acima de minha cabe-
ça uma pomba muito diferente do nossa. Ele não tinha penas, 
mas suas asas foram formados por conchas que deram à luz um 
grande esplendor [...]” (TERESA D’ÁVILA, 2010, p.362-3).

Além da pomba/Espírito Santo, ele representou sobre a mesa uma cavei-
ra, presença constante na iconografia do Barroco e que nos fala sobre a finitude 
da vida, a precariedade de tudo o que é material: “Tu és pó, e ao pó voltarás”.

O grande retábulo pintado para o altar da igreja do Convento dos Car-
melitas Descalços de Antuérpia (Holanda), nos mostra o traço do prolífico Peter 
Paul Rubens. O que é único é a intenção da peça: tentar convencer os protestan-
tes, por meio da propaganda, da existência do Purgatório.

Peter Paul Rubens - Teresa intercedendo por Bernardino de Mendoza 
no Purgatório. (óleo sobre tela. 1630 - 35). Museu Real de Belas Artes de An-
tuérpia (Bélgica), Figura 9. Pintado entre 1630 e 1635, quando Rubens era um 
pintor consagrado e estabelecido em Antuérpia, o retábulo é intitulado Teresa 
intercedendo por Bernardino de Mendoza no Purgatório.

Ele mostra Santa Teresa de Ávila, para que Rubens já havia pintado o 
retrato mais conhecido ajoelhando-se diante de Jesus Cristo. A freira, fundado-
ra dos Carmelitas Descalços, tentando mediar para encurtar o sofrimento das 
almas que sofrem no Purgatório tormento temporário, incluindo Bernardino 
de Mendoza, comandante geral da Armada espanhola, que aparece na parte 
inferior do retábulo, tomando a mão de um anjo e implorando para ser salvo 
das chamas. 

A obra de arte é pura propaganda. Rubens foi contratado pela Igreja 
Católica para tratar os protestantes dos Países Baixos iria entender o dogma 
católico do purgatório.

Gian Lorenzo Bernini (Nápoles, 1598 – Roma, 1680) foi um proemi-
nente artista do barroco italiano, trabalhando principalmente na cidade de 
Roma. Distinguiu-se como escultor e arquiteto, ainda que tivesse sido pintor, 
desenhista, cenógrafo e criador de espetáculos de pirotecnia. Entre o fim do 
Renascimento e o início da era moderna, Bernini surgiria num momento em 
que a arte, ao contrário do que ocorrera no século anterior, não mais acom-
panhava o pensamento científico e filosófico, que se tornara “demasiado 
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complexo, abstrato e sistemático”, num período artístico cujas características 
fundamentais seriam “o catolicismo revigorado, o Estado absolutista, o novo 
papel da ciência”. Independentemente se a arte estava ou não ligada aos de-
cretos de Trento, não se pode negar que o papado continuava patrocinando a 
arte em larga escala, visando, entre outras coisas, a fazer de Roma uma entre 
as mais belas cidades cristãs. 

Bernini era capaz de esculpir sobre a superfície do mármore como se ele 
fosse um material flexível. Além disso, a matéria parece ser metamórfica, ou se-
ja, sua forma plástica não é imóvel, mas pode variar de acordo com a posição da 
luz, do olhar do espectador, do local em que é disposta. Ele traria ainda em su-
as obras, seguindo linhas predominantemente diagonais, uma intensa relação 
com a luz, que ajudaria a moldar a escultura. Assim, mais uma vez, percebe-se 
o modo como o artista cria seu próprio universo das formas, o que torna suas 
obras ainda mais peculiares.

  Mesmo assim, Bernini conseguia utilizar elementos básicos da arte do 
período. Diante de suas dimensões, detalhamento, e mesmo pela forma como 
suas temáticas eram desenvolvidas, suas obras são capazes de levar os indiví-
duos a certo estado de excitação, podendo fazê-los encontrar tal satisfação que 
os possibilitaria uma espécie de fusão com o infinito, dissolvendo-se o senti-
mento do poder supremo e do inconcebível, como já afirmava Wölfflin sobre a 
arte barroca: “quer dominar-nos com o poder da emoção de modo imediato e 
avassalador. O que traz não é uma animação regular, mas excitação, êxtase, 
sobriedade”.

O interesse de proporcionar um caráter sagrado ao utilizar determina-
das estratégias para entrada de luz com aspecto supraterrestre, por exemplo, 
também está presente em suas obras, fazendo, inclusive, com que o indivíduo 
se sinta engolido pelo espaço desmedido que o submergia. Era, sobretudo, uma 
arte da ilusão, que buscava fascinar e veicular, de maneira própria a cada obra, 
uma mensagem ideológica, persuadindo e estimulando emoções.

Figura 10: Lorenzo Bernini - O êxtase de Santa Teresa, grupo escul-
tórico criado para a Capela Cornaro, na Igreja de Santa Maria della Victoria, 
entre 1645-1652. A escultura encontra-se na Capela Cornaro, à esquerda do 
altar-mor da Igreja de Santa Maria Della Vitoria, Roma. A Igreja foi o único 
edifício de que Carlo Maderno, considerado o arquiteto-chefe do Vaticano, 
na primeira década do século XVII, assinou totalmente o projeto. Aos cuida-
dos dos Carmelitas Descalços, a princípio fora dedicada a São Paulo, sendo 
posteriormente devotada à Santa Virgem Maria, após a vitória dos católicos 
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sobre os protestantes em White Mountain, em 1620, que promoveu a Contra-
Reforma na Boêmia, daí por diante chamando-se Santa Maria Della Vitoria.

Em 1646 Bernini, arquiteto da Basílica de São Pedro, teve um grande 
revés profissional porque o campanário que emolduraria a fachada da igreja 
ameaçava ruir.  Tudo começou em 28 de setembro de 1641 quando foi emiti-
do um aviso:

O Cavaliere Bernini, que se encarregou de construir um campanário 
em São Pedro, fracassou, e o grande peso da torre vai derrubar a fachada. 
Tendo chegado ao conhecimento do papa, este chamou Bernini e severamen-
te repreendeu-o por não ter aceitado o conselho de ninguém. (MORRISSEY, 
2005, p.165)

No final de 1645, surgiram três rachaduras na fachada. Aparentemen-
te, nem a torre nem a fachada inteira corriam o risco de desmoronar, porém 

Figura 10: Lorenzo Bernini - O êxtase de Santa Teresa, grupo escultórico criado 
para a Capela Cornaro,  na Igreja de Santa Maria della Victoria,  entre 1645-1652.
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a reputação e a autoridade de Bernini estavam arruinadas. Ele nunca teve a 
oportunidade de se defender pessoalmente perante a comissão. Em 1646 a Con-
gregação indicada para avaliar os problemas do campanário deu seu veredicto 
e este não foi nada favorável para o arquiteto:

Um campanário recém-construído acima da fachada da basílica do Va-
ticano deverá ser totalmente demolido até o nível dos apóstolos [isto é, a linha 
do telhado] e as pedras desmanteladas [devem ser] postas acima dos flancos 
da igreja para serem usadas na construção de novas torres, erguidas de acordo 
com um projeto atualmente sob estudo e avaliação. (MORRISSEY, 2005, p.179)

Na esperança de se livrar da pecha de incompetente, Bernini entrou em 
contato com o Cardeal Mazzarin, ministro de Luis XIV, com o intuito de con-
seguir encomendas na França. Entretanto, a solução veio na própria cidade de 
Roma, na pessoa do cardeal Federico Cornaro, ex-cardeal patriarca de Veneza, 
que incumbiu Lorenzo Bernini de criar o que se tornou sua fusão mais famosa 
de arquitetura e escultura, o Êxtase de Santa Teresa, na Capella Cornaro. Berni-
ni ansiava por reabilitar-se e agarrou a ocasião. Ainda mais que Cornaro se dis-
punha a gastar 12 mil scudi - uma grande soma, superior ao custo total de uma 
igreja de Borromini - seu grande inimigo, responsável direto por suas agruras 
na Basílica de São Pedro.

Assim se quisesse, Bernini podia lançar mão de todos os meios possí-
veis: podia criar não só uma escultura, mas todo um ambiente arquitetônico 
espetacular (para calar os críticos que o rejeitavam como construtor) e talvez 
incluir alguma pintura. Podia reunir todas as artes numa cena teatral e, tendo 
êxito, criar o maior de todos os seus dramas. (SCHAMA, 2010, p.116)

Tudo que Bernini realizara até então parecera um ensaio diante da ta-
refa extremamente delicada, sedutora e difícil. Nessa pequena peça dramática, 
incontida, que enche completamente o raso transepto dessa pequena e nada 
excepcional igreja, Bernini apagou as distinções entre arquitetura e escultura e 
entre o amor sagrado e o físico para uma nova espécie de espaço de devoção em 
que o amor de Deus - o que Teresa chamou de unión mística - se tornou uma 
coisa palpável, física.

O núcleo da capela é a própria Santa Teresa, uma peça de mármore 11,6 
x 3,6 m. No Livro da Vida ela narra o momento de seu êxtase:

Quis o Senhor que eu visse aqui algumas vezes essa visão: via 
um anjo junto de mim do lado esquerdo em forma corporal, 
o qual não costumo ver, a não ser por maravilha. Ainda que 
muitas vezes se me apresentem anjos, é sem vê-los, mas com a 
visão passada de que falei primeiro. Esta visão quis o Senhor 
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que eu visse assim: não era grande, mas pequeno, muito boni-
to, o rosto tão aceso que parecia dos anjos muito elevados que 
parecem que se abrasam inteiros. Devem ser os que chamam 
de querubins, pois os nomes eles não me dizem, mas vejo bem 
que no céu há tanta diferença de uns anjos a outros, e de outros 
a outros que eu não saberia dizer. Via em suas mãos um dardo 
de ouro grande e no final da ponta me parecia haver um pouco 
de fogo. Ele parecia enfiá-lo algumas vezes em meu coração e 
chegava às entranhas. Ao tirá-lo me parecia que as levava con-
sigo e me deixava toda abrasada em grande amor de Deus. Era 
tão grande a dor que me fazia aqueles gemidos, e tão excessiva 
suavidade que põe em mim essa enorme dor que não há como 
desejar que se tire nem se contenta a alma com menos do que 
Deus. Não é uma dor corporal, mas espiritual, ainda que não 
deixe o corpo de participar em alguma coisa e até bastante. É 
um corte tão suave que se passa entre a alma e Deus que suplico 
eu a sua bondade que a dê experimentar a quem pensar que eu 
minto. (TERESA D’ÁVILA, 2010, p.167-8). 

Figura 11:  Visão geral da Capela Cornaro onde se encontra a imagem de Santa Teresa de Bernini
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Na capela, Bernini representou este exato momento, lançando mão de 
seus talentos em escultura, arquitetura e teatro. Suspenso acima do altar, um 
anjo - jovem, celestial e espiritual - segura na mão direita uma flecha com uma 
ponta de ferro que acabou de tirar do peito de Teresa. Com a mão esquerda, de-
licadamente mantém afastado um pedaço do manto dela para que possa mer-
gulhar a flecha outra vez. Está sorrindo, sua expressão é de suave compreensão 
em relação ao êxtase que ela sente.

Teresa propriamente dita está recostada, afastada do anjo como se num 
desmaio, os olhos fechados, a boca ligeiramente aberta num meio arquejo, 
como se o corpo não conseguisse sustentar o êxtase que a alma experimenta. 
O corpo está quase todo coberto pela veste. Somente as mãos e os pés são 
visíveis (a mão esquerda pende inerte ao longo do corpo, e o pé esquerdo, 
descalço, se estende para fora do bloco). Atrás de Santa Teresa e do anjo, 
raios dourados de bronze, luz dourada do sol tornada tangível, se derramam 
sobre eles, assim como a luz natural que entra por uma janela escondida, 
que banha a escultura e ilumina as superfícies lisas, polidas, desse quadro 
extraordinário. 

Bernini utilizou toda sua teatralidade para fazer de sua obra uma vi-
são inesquecível. Não apenas a envolveu numa explosão de raios solares, de 
modo que seu rosto e seu corpo parecem arder no fogo divino, como literal-
mente cortou a parede do fundo, para que a luz natural de uma fonte oculta 
ilumine a cena desde o alto. (SCHAMA, 2010, p.120)

Para erguer Teresa, o Cavaliere recorreu a uma técnica que desen-
volvera à perfeição durante décadas: a variação de texturas. A nuvem que 
carrega a Santa tem uma superfície áspera, não só para criar a ilusão de um 
vapor misterioso como para ressaltar o brilho do corpo e do manto rigorosa-
mente polidos. Para manter a pedra-nuvem suspensa, foi necessário escavá-
la e prendê-la à parede da capela com grampos e cabos escondidos.

O grupo escultórico está posto entre dois pares de colunas de már-
more azul encimados de capiteis coríntios, que sustentam um frontão con-
vexo, de mármore branco que se curva para a igreja. Ao longo das paredes 
laterais da capela, em dois recintos com arcos, verdadeiros camarotes, o es-
cultor colocou as figuras de Federico Cornaro; do seu pai, o doge; e dos seis 
cardeais da família. Quando um visitante caminha pela nave na direção da 
capela-mor, o olhar cai primeiramente sobre Frederico, que olha para a nave 
como numa saudação. Ele parece estar de pé no final de um corredor ou apo-
sento longo, abobadado, com colunas jônicas ao longo dos lados e anjinhos 
pousados sobre um frontão interrompido ao fundo. 

Em camarotes laterais emoldurados pelo mais caro giallo - mármo-
re amarelo -, membros da família Cornaro, na maioria falecidos há muito 
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tempo, contemplam a maravilha. (O camarote teatral era uma novidade que 
acabava de ser introduzida em Veneza, cidade natal dos Cornaro, e Bernini, o 
produtor-empresário devia ter conhecimento disso). Alguns observam o anjo 
e a Santa, enquanto outros, inclusive o próprio Federico, comentam o drama 
e seu significado, convidando-nos a entrar no âmago da questão. (SCHAMA, 
2010, p.120).

O término da capela, em 1652, foi saudada com aclamação. Bernini 
usou todo o seu repertório para criar uma bela fusão, uma integração perfei-
ta de todas as artes: cor, movimento, luz, música. 

[...] Assim, Bernini seguiu o exemplo do rival e criou um tem-
plo convexo em miniatura. Porém o êxtase que tem lugar ali 
é tão incontível, tão explosivo que o chão se move e o templo 
incha, verga, arqueia-se e por fim se rompe, como o equiva-
lente arquitetônico do ventre que explode, jogando seu mira-
culoso conteúdo na borda do proscênio, diante de nós, pas-
mos espectadores. (SCHAMA, 2010, p.120 e 23)

Figura 12:  Alonso Cano (1601-1667) - Santa Teresa de Jesus. Escultu-
ra dourada e policromada. Igreja de Bom Sucesso, Sevilla. Alonso Cano foi 
pintor, arquiteto e escultor espanhol nascido em Granada. Seu pai Miguel 
Cano, era um prestigioso fabricante de retábulos, e com ele Alonso aprendeu 
as primeiras noções de desenho arquitetônico e de talha de madeira, muito 
cedo começou a descobrir o seu enorme talento.

Em 1614 se transferiu para Sevilha, onde aprendeu pintura com Fran-
cisco Pacheco, mestre de Velázquez e escultura com Juan Martínez Montañés. 
Em 1624, dois anos de obter o título de Mestre Pintor, realizou o seu primeiro 
quadro, um São Francisco de Borja com a inconfundível marca de Pacheco. 
Foi durante muitos anos companheiro de Velázquez.

Suas obras foram uma mescla entre o maneirismo italiano e o barroco 
e os desenhos são o destaque da sua obra. Em uma época em que domina-
va o tenebrismo, foi colorista como Zurbarán, Sánchez Cotán e João Batista 
Mayno.

Em 1629 fez a sua obra mais imponente o Retábulo do Altar Mór da 
Igreja de Santa Maria de Lebrija (Sevilha). Outras de suas pinturas destaca-
das são: O Milagre do Poço, São Francisco de Borja e o Retábulo do Menino 
Jesus de Getafe.

Em 1638 mudou-se para a capital, onde o Duque de Olivares o no-
meou pintor de câmara. Esteve de passagem pela corte de Madri, onde man-
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teve contato com as coleções reais e a pintura veneziana do Século XVI. Co-
mo escultor, suas obras mais famosas são o retábulo de Nossa Senhora da 
Oliveira na Igreja de Lebrija e as figuras colossais de São Pedro e São Paulo.

Em 1652 foi para Granada onde obteve o cargo de “racionero” da 
Catedral, graças à colaboração de Filipe IV. Ali completou a decoração da Ca-
pela Maior. Não obstante os constantes conflitos com os clérigos locais. Con-
seguiu pouco depois ser Mestre-mor da Catedral, pouco tempo depois desta 
nomeação veio a falecer. Foi enterrado na cripta da Catedral de Granada.

Alonso Cano, como tantos outros artistas, representou uma Teresa 
escritora jovem, o que contrasta com a primeira representação da santa de 
Ávila, criada por Juan de la Miséria.

Figura 12: Alonso Cano (1601-1667) - Santa Teresa de Jesus. Escultura 
dourada e policromada. Igreja de Bom Sucesso. Sevilla. 
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Observamos, então, uma estátua de volta plena, encarnada, policroma-
da com um douramento grave, solene, entremeado por damascos de azuis pro-
fundos. Em que Teresa, em trajes carmelita, carrega não esquerda um livro aber-
to e na direita, suspensa no ar, uma pena. A jovem, com expressão de êxtase, 
tem os olhos voltados para cima como se contemplasse algo que a paralisou.

Ainda que esculpida no século XVII, a estátua, por seus traços, pla-
nejamento do tecido, está mais próxima do Maneirismo do que do Barroco, do 
Maneirismo Reformado despontado pela teoria do Decorum propugnado pelos 
teóricos de Trento e, obviamente, mais compatível com os intentos catequizan-
tes, didascálicos e propagandísticos deliberados na última sessão trentina de 
1563.

Com efeito, a Igreja Contra Reformista rapidamente estendeu o seu 
controle sobre os artistas e a produção de imagens impondo o postulado da 
clareza e inteligibilidade das histórias sagradas, do realismo na expressão dos 
afetos para melhor instigar o estímulo emocional dos fiéis à piedade.

Pintor italiano pertencente a Escola Veneziana ativa no século XVIII. 
Fontebasso iniciou sua aprendizagem com Sebastiano Ricci, mas foi fortemen-
te influenciado por seu contemporâneo Giovanni Battista Tiepolo. Em 1761-62 
visitou S. Petersburgo onde trabalhou nas pinturas do Palácio de Inverno. Em 
1768, após seu retorno, foi eleito presidente da Academia e contribuiu para a 
decoração de uma capela da Igreja de S. Francesco dela Vigna (1756). Era ex-
celente na execução de retábulos, pequenas telas mitológicas, cenas de gênero, 
temas alegóricos e episódios bíblicos.

A natureza mística da inspiração de Teresa foi retratada, a partir de me-
ados do século XVII pela representação do Êxtase. Os artistas finalmente leram 
os escritos da Santa e com sucesso retrataram sua espiritualidade vibrante.

Texto e imagem retratavam inteiramente os transbordamentos da al-
ma barroca, e o escultor e arquiteto italiano Bernini foi um dos mais felizes na 
transposição da palavra para a forma plástica na Capela Cornaro, pertencente 
a Igreja de Santa Maria da Vitória.

Figura 13: Francesco Fontebasso - O êxtase de Santa Teresa. (Óleo sobre 
tela, 72x56cm). Budapeste, Hungria. Francesco Fontebasso também não se fur-
tou ao tema do Êxtase e nos apresenta Santa Teresa de Ávila com face pálida, 
desfalecida, sustentada por um anjo adolescente envolto numa exuberante e 
esvoaçante capa vermelha – cor tão ao gosto dos artistas do barroco veneziano. 
A sua frente outro anjo pairando sobre as nuvens se aproxima com uma flecha 
pronta para atingi-la.
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A pintura de Fontebasso corresponde bastante fielmente à descrição de 
Santa Teresa de Ávila:

Quis o Senhor que eu visse aqui algumas vezes essa visão: via 
um anjo junto de mim do lado esquerdo em forma corporal, 
o qual não costumo ver, a não ser por maravilha. Ainda que 
muitas vezes se me apresentem anjos, é sem vê-los, mas com a 
visão passada de que falei primeiro. Esta visão quis o Senhor 
que eu visse assim: não era grande, mas pequeno, muito boni-
to, o rosto tão aceso que parecia dos anjos muito elevados que 
parecem que se abrasam inteiros. Devem ser os que chamam 
de querubins, pois os nomes eles não me dizem, mas vejo bem 
que no céu há tanta diferença de uns anjos a outros, e de outros 

Figura 13: Francesco Fontebasso - O êxtase de Santa Teresa 
(óleo sobre tela, 72X56cm.) Budapeste, Hungria.
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a outros que eu não saberia dizer. Via em suas mãos um dardo 
de ouro grande e no final da ponta me parecia haver um pouco 
de fogo. Ele parecia enfiá-lo algumas vezes em meu coração e 
chegava às entranhas. Ao tirá-lo me parecia que as levava con-
sigo e me deixava toda abrasada em grande amor de Deus. Era 
tão grande a dor que me fazia aqueles gemidos, e tão excessiva 
suavidade que põe em mim essa enorme dor que não há como 
desejar que se tire nem se contenta a alma com menos do que 
Deus. Não é uma dor corporal, mas espiritual, ainda que não 
deixe o corpo de participar em alguma coisa e até bastante. É 
uma corte tão suave que se passa entre a alma e Deus que supli-
co eu a sua bondade que a dê experimentar a quem pensar que 
eu minto. (TERESA D’ÁVILA, 2010, p.167-8)

É interessante constatamos que a diferença fundamental entre o trecho 
supracitado e a obra do pintor italiano é a inclusão do anjo que segura Teresa e 
dos dois puttis que observam a cena entre nuvens, no céu.

Também o Flos Sanctorum refere este momento:

Cresceu com semelhantes favores em Thereza o fogo do  
divino amor, e costumava ver junto a si da parte esquerda 
um Anjo de grande formosura, tão viva e abrazada que lhe 
parecia seraphim, o qual trazia nas maos uma setta de oiro 
com a ponta abrazada em fogo, e com ella lhe trespassava o 
coração. (ROSÁRIO, s.d., p.161)

A composição toda na diagonal, traz no centro a Santa em trajes car-
melitas. Em termos cromático, predominam na obra tons quentes como o la-
ranja, o rosa, os diversos tons de azul, marrom e o vermelho da capa do anjo 
a esquerda que puxa o olho do espectador para a figura de Teresa. O fundo 
não apresenta apenas nuvens e puttis, trata-se de um fundo colorido com 
gradações tonais, não assumindo particular importância. A atenção do es-
pectador foca-se nas três personagens representadas, que podem ser inscritas 
numa forma ovoide visual e iluminada segundo as técnicas bem conhecidas 
do Barroco onde sombra e luz apoiam o efeito teatral da cena.

Giuglielmo Flamingo Borremans (1672-1744) - Êxtase de Santa Teresa 
(óleo sobre tela, 1742) Igreja de Santa Teresa (Figura 14). Giuglielmo Flamin-
go Borremans  foi pintor, nascido em Antuérpia. Era ativo principalmente na 
Itália, especialmente em Nápoles e Sicília, onde pintou afrescos nas paredes 
e tetos de várias igrejas.
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Pouco se sabe sobre sua juventude e educação. Na primeira, ele se ins-
talou em Nápoles, onde foi influenciado por Luca Giordano e Paolo de Matteis. 
Cerca de 1714-1715, estabeleceu-se em Palermo, terreno fértil em que encontrou 
seu próprio estilo, baseado na experiência Flamengo, mas enriquecida com a mais 
recente experiência napolitana. Morreu em Palermo, em 1724. Outro artista que 
tratou o Êxtase de Santa Teresa foi Guglielmo Fiamingo Borremans num quadro 
de altar realizado para a Igreja de Santa Teresa.

Misturando influencias flamengas com as do Barroco italiano nos apre- 
senta uma obra extremamente teatral em que vemos, na parte inferior da com-
posição, uma Teresa de Ávila jovem, com hábito carmelita, desfale cida, apoiada 
num serafim. De seu lado direito, outro serafim indica ao anjo que desce dos céus 
o coração de Teresa. A frente, um pouco mais  à esquerda da moça, dois peque-
nos querubins brincam tendo a seus pés um lírio – símbolo da pureza - e uma 
caveira - símbolo da efemeridade da vida. Um terceiro, bem à frente de Tere sa 
observa o desen rolar da cena.   Entre o querubim que observa Teresa e o Serafim 
à frente da flecha, que aponta para o coração da Santa, vemos, numa pequena 

Figura 14: Giuglielmo Flamingo Borremans (1672-1744) - Êxtase 
de Santa Teresa (óleo sobre tela, 1742) Igreja de Santa Teresa.
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Figura 15: Detalhe da obra deGiuglielmo Flamingo Borremans (1672-1744) - Êxtase de 
Santa Teresa (óleo sobre tela, 1742) Igreja de Santa Teresa. 

área de claridade, a cabeça de um anjo. O anjo que atingirá a Santa, na área inter-
mediária da tela, des ce do céu na posição diagonal envolto em tecido azul. Na 
parte superior da obra, observa-se o céu onde anjos flutuam em todas as posições 
enquanto Nossa Senho ra, Deus Pai, Cristo, São Pedro repousam sobre nuvens. 
Todos, enfim, observam a cena que se desenrola a seus pés.

Em termos cromáticos observamos a profusão de tons quentes: verme-
lhos, castanho, laranja, enfatizando a temática do fogo. Mais uma vez temos uma 
luz que incide diagonalmente sobre a figura de Santa Teresa acentuando a dra-
maticidade da cena e deixando os demais personagens que ocupam a parte “ter-
rena” do quadro num claro-escuro. Na parte superior, o “céu”, a luz se concentra 
no Pai, Filho, Nossa Senhora e São Pedro.

Pintor italiano, filho do ourives Giovanni Bazzani, treinados no estú-
dio de Giovanni Canti (1653-1715). Giuseppe era um artista refinado e culto e, 
quando jovem, tirou proveito das ricas coleções de arte de Mântua, estudando 
as obras de Andrea   Mantegna, Giulio Romano, pintores venezianos do século 
16, especialmente Paolo Veronese, e ar tistas flamengos, sobretudo Rubens.
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Seus primeiros trabalhos, por exemplo Assunção (coleção particular), 
revelam uma afinidade com pintores venezianos contemporâneos como 
Giovanni Battista Piazzetta, Federico Bencovich e Andrea Celesti, e acima de 
tudo Rubens e Veronese. A inspiração dos dois últimos artistas é evidente em 
uma série de obras que podem ser datados das décadas de 1720-1730.

As rápidas pincelada de Bazzani podem ter derivado não só desses 
artistas, mas também do seu contemporâneo italiano, Alessandro Magnasco. 
Bazzani permaneceu em Mântua todo toda a sua carreira artística e morreu ali. 
Desde 1752 foi professor na Academia de Belas Artes de Mântua. Esta pintura 
em estilo Rococó pode ser comparado com a escultura de Bernini do mesmo 
assunto na Igreja de Santa Maria della Vittoria, em Roma.

Lançando mão de cores quentes, Bazzani nos mostra uma Teresa jovem 
(Figura 16), com hábito carmelita, desfalecida nos braços do anjo envolto num 
manto vermelho mas que deixa o peito descoberto, que está prestes a feri-la 
com a flecha do amor divino.

Ainda que de pequenas proporções, é trabalhado com linhas diagonais, 
cores quentes e apresenta a alma religiosa superaquecido com conteúdo erótico 
apenas um pouco menos abertamente que o escultor italiano Lorenzo Bernini.

Figura 16: Giuseppe Bazzani (1690 - 1769) O Êxtase de Santa Teresa 
(óleo sobre tela. 76X60 cm. 1745-50). Budapeste. Hungria.
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Perto de completar os quinhentos anos de seu nascimento investigamos 
na vida de Santa Teresa a face da escritora. Indagamos como foi a sua formação. 
Teve educação formal? Quais foram suas leituras? Por que Teresa escreveu? Co-
mo escreveu? Que conteúdos abordou? Como se relacionou com o leitor? Qual 
o histórico de suas obras?

Todos os detalhes relacionados com a escrita dessa monja do século XVI 
nos interessam. Cada traço ou particularidade nos ajudará a conhecer pessoa 
tão singular, de personalidade ímpar, que viveu rompendo barreiras, lutando 
com sentimentos contraditórios, encerrada numa sociedade fechada, cujas mu-
lheres não tinham voz nem vez. O interesse se acentua pelo fato de ser mulher, 
religiosa e viver numa época em que não era comum às mulheres serem alfabe-
tizadas, leitoras e muito menos escritoras. O primeiro dado que leva a isso é o 
fato de ela ter tido formação esmerada e conforme os moldes de seu tempo, pa-
ra classe privilegiada. No entanto, Teresa não frequentou escolas, academias ou 
qualquer instituição formal. Embora interna no Mosteiro Agostiniano de Ávila, 
por um ano, não temos registro desse período. Doente, abandona o internato e 
vai para a casa do tio, Dom Pedro de Hortigosa, onde se inicia nas leituras de 
cunho espiritual. Podemos ver que seu aprendizado foi realizado de maneira 
doméstica, voltado para os interesses femininos da época, sem ensino técnico 
que pudesse auxiliá-la em tempos futuros. Tornou-se autodidata por esforço 
próprio, porque queria algo mais da vida. No entanto, o que recebeu no lar foi-
lhe de grande valia para o destino que escolheu.

santa tErEsa d´ávila - a Escritura

gênEsE da oBra tErEsiana

leonor a. S. vargas Gayean||
Mestre em Literatura Brasileira pela UNITAU - Taubaté

cleuza Martins de carvalho||
Mestre em Literatura Brasileira pela USP-SP
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Por exemplo, aprendeu a ler e escrever, recurso que poucos recebiam 
na época. Na infância, Teresa ouviu e leu inúmeros relatos ingênuos, na ado-
lescência, enredos fantásticos e a partir dos vinte anos, textos religiosos e es-
pirituais.  Aos 14 anos, chegou a ler romances de Cavalaria, muito apreciados 
pela sociedade. E quando se manifestou nela o desejo de seguir vida religiosa, 
começou a ler textos de cunho espiritual, todos em espanhol. Pouco leu a Bíblia, 
pois a edição espanhola foi recolhida pelo Índex, em 1559, e ela não conhecia 
latim nem outra língua além do espanhol. Afastou-se das Sagradas Escrituras 
por pura contingência da situação.

Em relação às leituras espirituais, Santa Teresa leu as Cartas de São Je-
rônimo, os textos do Padre Granada e dos espirituais franciscanos Osuña, Lare-
do e Pedro Alcântara. Conheceu também A Vida de Cristo do Cartuxo Lindolfo 
da Saxônia, as Moralias de São Gregório e as confissões de Santo Agostinho.

Embora tenha lido muito para os padrões da época, fez leituras aleató-
rias, segundo as oportunidades do momento, sem orientação direta de superio-
res ou confessores.

Como diz Frei Pedro Paulo di Berardino, OCD:

A santa passou cerca de vinte anos neste estado, um pouco por-
que via tudo com olhos de sua inocência cheia de ignorância, 
um pouco porque se acomodara à situação e um pouco – ou 
talvez muito – porque não tinha encontrado um diretor espiri-
tual ou confessor que a instruísse e a alertasse. (BERARDINO, 
1999, p. 45)

Segundo alguns registros da época e da própria santa, as orientações 
eram dadas durante as confissões. E ela sempre mudava de confessor, por von-
tade própria ou por contingências da vida. De certa forma, ao mudar de confes-
sor estava demonstrando desconforto ou insatisfação em relação às orientações 
recebidas e/ou em relação a si mesma. Talvez daí se achar pecadora incorrigí-
vel, sempre em dívida com Deus. Houve época em que a procura por confessor 
foi acentuada. Aflita, insegura, cheia de dúvidas e incertezas procurava outro 
confessor, depois outro, e assim sucessivamente. Essa procura durou anos. Ins-
tintivamente, buscava fonte segura, adequada, que lhe trouxesse alívio, segu-
rança, firmeza. Queria orientações firmes de como proceder, de como encontrar 
o caminho certo da perfeição, pois seria a via mais curta para se estar com Deus 
plenamente.

Dentro do próprio labirinto espiritual foi capaz de perceber que recebia 
orientações equivocadas:
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Já sabeis que a primeira pedra deve ser a boa consciência; e, 
com todas as vossas forças, libertai-vos até dos pecados veniais 
e segui o mais perfeito. Tem-se a impressão de que qualquer 
confessor sabe disso, mas trata-se de uma ilusão; aconteceu-me 
tratar com um deles, que fizera todo o curso de teologia, de coi-
sas de consciência, tendo ele me prejudicado muito ao não dar 
importância a certas faltas. E sei que ele não pretendia enganar-
me, nem tinha razões para isso; simplesmente não tinha melho-
res recursos. O mesmo me aconteceu com outros dois ou três. 
(Teresa D’Ávila, Santa, 2001, p. 316, C 5, 3).

Na procura incansável de confessores conseguiu encontrar alguns reli-
giosos que, de uma forma ou de outra, lhe trouxeram algum alento e orientações 
seguras. É o caso, principalmente, de São João da Cruz, com quem conversava 
muito, e, quando distantes, se correspondiam fartamente. Infelizmente, não po-
demos hoje usufruir do registro dessas cartas e de muitas outras endereçadas 
a religiosos, civis e autoridades da época. Escreveu aproximadamente 15 mil 
cartas, das quais restaram apenas 440, segundo informação de Erika Lorenz. 
(2004, p. 132)

As cartas que escreveu para São João da Cruz foram queimadas por 
ele, por medo da perseguição da Inquisição a ambos. É uma lástima, pois nelas, 
provavelmente, os assuntos místicos foram amplamente questionados, discuti-
dos, compartilhados.

Voltando à questão do processo da escrita, Santa Teresa primeiro se 
“converte” e a conversão está profundamente ligada à “oração contemplativa” 
de Osuña, da mesma maneira que à escritura. Influenciada negativamente por 
Pe. Vicente Barrón - confessor do pai e mais tarde seu diretor espiritual - aban-
dona esse tipo de oração. Anos mais tarde, por volta dos 40 anos, durante a 
quaresma, depara-se com a pequena estátua de Cristo coberta de chagas e a 
conversão acontece. Ela volta a fazer as “orações contemplativas” de Osuña, 
orações espontâneas, sem textos decorados, ou seja, conversas íntimas com os 
santos, os anjos, o Espírito Santo, Maria, Jesus e Deus. A partir daí, dá-se tam-
bém o início das “manifestações de graça mística”, que vão acompanhá-la até o 
fim de seus dias na terra.

É por essa época que os confessores ficam mais aturdidos com suas 
declarações. Santa Teresa começa a escrever, orientada por um confessor, pa-
ra que tentasse por ordem nas experiências místicas vividas turbulentamente, 
misturando visões infernais às celestiais. De certa forma, os confessores ficaram 
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aturdidos com o volume, a diversidade e a frequência das manifestações, rece-
osos em relação à veracidade das mesmas, querendo por à prova o comporta-
mento dessa monja inquieta, que fugia completamente dos padrões comuns. 
O que ela descrevia como visão era próprio dos exotéricos, dos bruxos, e dos 
que lidavam com adivinhações e demais feitiçarias praticadas na Idade Média, 
perseguidos truculentamente pela Igreja e pelo Estado por meio da Inquisição. 
Portanto, era natural que os padres tivessem receio de tal procedimento. Daí o 
medo e a necessidade de testá-la de todas as maneiras, para que tivesse com-
portamento adequado ao das religiosas da época ou se revelasse de todo, caso 
fosse outro o sentido de suas visões.

Com dificuldades e receios, mas com muito empenho e determinação, 
voltou-se para o ofício de escrever, como se fosse uma obrigação exemplar a ser 
executada com urgência. No fundo, sentia que a estavam pondo à prova. Por-
tanto, era necessário corresponder à altura. Melhor dizendo, sentimos que ela 
queria livrar-se logo dessa incumbência, receber as orientações cabíveis e poder 
usufruir de algum alento, certo equilíbrio e estabilidade, que tanto almejava. 

Começou a escrever por volta dos quarenta anos e sentiu na pele a falta 
de formação técnica, especifica. Sentiu que lhe faltava conhecer as regras da 
gramática e da retórica, a arte da ênfase, os efeitos de expressão e de recursos 
para causar impressão, saber dissuadir, conseguir convencer – ensinamentos 
corriqueiros oferecidos na formação dos homens, nas academias, nos mosteiros 
e seminários da época. Às mulheres ofereciam formação doméstica, requintada 
para as nobres, mas muito diferente da recebida pelos homens.

Mesmo sem ter os recursos formais, Santa Teresa teve boa formação e 
possuía capacidade e determinação para vencer as limitações e seguir em frente. 

Em 1560, começou a escrever relações. Em 1562 concluiu o Livro da 
Vida, primeira versão. Mal sabia ela que jamais pararia de escrever. As primei-
ras experiências resultaram em obras de cunho muito pessoal, mas também de 
enorme valor social, tanto para a vida dos conventos femininos e masculinos, 
como para leigos interessados nesse tipo de leitura. O pedido para que continu-
asse a escrever foi mantido. Na verdade, ela encontrou no exercício de escrever 
a luz que tanto procurava. Escrever funcionou como ferramenta essencial para 
ir desmontando o labirinto espiritual em que vivia, criado pela impossibilidade 
de se expressar plenamente. Por incrível que pareça, realizava muitas coisas ao 
mesmo tempo. Não deixou de lado nenhuma obrigação ou responsabilidade e 
foi assumindo outras de maior envergadura. Lançou-se à realização das tarefas 
com empenho, disposição e determinação inigualáveis, porque sentia que essa 
era a vontade de Deus. Escreveu e trabalhou incansavelmente. Foi também o 
período da Reforma Carmelitana e da fundação de novos conventos; portanto, 
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época de muitas viagens, atritos com a sociedade, com religiosos e autoridades 
civis etc. Mas quando algo não dava certo, dizia ser coisa do diabo, e voltava 
mais determinada a insistir, até conseguir realizar o que precisava ser realiza-
do. Enfrentava tudo com certa serenidade e segurança porque não deixou de 
escrever e de acreditar que a mão de Deus estava por detrás de tudo, impulsio-
nando-a, orientando-a, dando suporte em cada dificuldade encontrada.

Ficamos com a impressão de que, quando Santa Teresa pegava no pa-
pel para escrever, estando em lugares e horas os mais estranhos, sem conforto 
algum, sem ambiente propício, nem nada, aqueles eram momentos de paz, de 
pura luz. É como se ela estivesse conversando com Deus, com os anjos, com 
Jesus Cristo ou Maria. 

Ao registrar as memórias das experiências místicas, Santa Teresa não 
usou dos recursos que sabia existirem para facilitar a vida de quem escrevia 
ou falava em público, mas entregou-se à tarefa com os recursos que possuía: a 
sua verdade declarada em linguagem simples, clara, sem subterfúgios. Recla-
mava da falta de domínio da língua, da posse das palavras para que pudessem 
ajudá-la a expressar ideias, impressões, chegando a dizer que para muita coisa 
importante faltava nome. Mas nada disso a fez recuar, desistir. Pelo contrário, 
registrou categoricamente todas as experiências místicas, indo além, nos rela-
tando o caminho para se chegar a tais experiências: a oração.

Embora tenha começado a escrever tardiamente, muito proveito pude-
mos tirar dessa vivência. 

Primeiro, a determinação em escrever fez com que Santa Teresa supe-
rasse diversos obstáculos como: vencer sérios problemas de saúde; enfrentar re-
jeição às suas ideias e propósitos; superar conflitos com inimigos pessoais e da 
comunidade religiosa; desenvolver habilidade para vencer resistências, virar o 
jogo e reunir adeptos; enfrentar até a Inquisição, entregando-se a ela ao pedir 
socorro ao inquisidor quanto à validade de suas ideias, mostrando-lhe que não 
eram heréticas. Começou a enxergar os problemas com naturalidade, pois a fé 
lhe assegurava ajuda na resolução dos mesmos. 

Segundo, ao escrever, Santa Teresa deixou de próprio punho tudo de 
que precisamos para lhe conhecer a personalidade. Foi o registro talvez, mais 
que as obras de fundações, que lhe deram não só notoriedade, mas reconheci-
mento de sua santidade.

Terceiro, o conteúdo dos seus escritos, por mais distanciados ou dife-
renciados, é todo doutrinário. Está voltado para o ensino de como se chegar à 
perfeição a partir da prática e não da teoria.

Quanto às influências gerais recebidas a respeito da escrita de Santa Te-
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resa, temos certeza de que o fato de ela ter estado em contato, desde pequena, 
com o mundo da leitura, deve tê-la marcado profundamente. Estamos falando 
de estruturas de linguagem, que mudam o pensamento. Foi interiorizada a es-
trutura de uma literatura que tinha organicidade exemplar. Nada foi gratuito 
ou inútil. Tudo serviu para mais tarde dar-lhe desenvoltura ao ato de escrever. 
Também deve ter influenciado nas decisões e no desempenho de Santa Teresa. 
Por exemplo, as Novelas de Cavalaria têm na estrutura determinados eixos que 
aparecem em todas e as caracterizam. Assim, fidelidade, defesa incondicional, 
obediência hierárquica, valores e outros ingredientes devem ter dado à perso-
nalidade de Santa Teresa as marcas, que, misturadas à sua carga pessoal, lhe 
traçaram o perfil que tem.                             

Também a leitura da vida dos santos mártires deve ter tido ressonân-
cia parecida e contribuído para enriquecer seu universo, marcando seu com-
portamento, suas decisões e a escrita. No registro das experiências místicas foi 
intermediando conselhos, orientações, prevenções, na verdade, tudo o que diz 
respeito ao relacionamento do homem com o sagrado. Sua preocupação estava 
voltada para os que tinham vida consagrada, para os que haviam escolhido a 
vida religiosa, mas a maneira e o conteúdo das mesmas, ditas de maneira tão 
simples e clara, serviam e servem para orientar qualquer pessoa. Aproveita-
va todas as oportunidades, cada momento, cada brecha, e até desculpas, para 
estimular comportamento exemplar ou corrigir desvios. Tirava exemplos da 
própria vida, confessando-se culpada por ter perdido tanto tempo com leituras 
profanas, com amizades infrutíferas, com conversas banais como as desenvol-
vidas no parlatório etc..

Santa Teresa, à medida que escrevia, segundo ela, Deus a convocava 
para realizar mudanças fundamentais no próprio comportamento e na dos con-
ventos, onde se devia privilegiar a oração. O sentimento de culpa e de pecado 
acompanhou-a por longo período. Estava ligado à vida social das religiosas, 
comum naquela época, mas aos olhos de Santa Teresa havia incompatibilidade 
de intenções, perda de tempo e nenhuma contribuição efetiva para a formação 
das monjas. 

Para compreendermos personalidade tão especial e complexa, precisa-
mos da visão global de sua passagem pelas terras de Espanha, no século XVI. 
Ao tentarmos compreender seu desenvolvimento espiritual, tudo é importante, 
desde os detalhes insignificantes até os feitos de maior vulto, tudo nos ajudará 
a ter uma ideia aproximada do que foi Santa Teresa e de como desabrochou 
sua santidade. Os tempos eram difíceis para uma mulher, em especial para 
uma mulher religiosa. Tudo desperta interesse em se tratando do revelar a vida 
dessa monja que, além de ser canonizada, já em 1622, também veio a receber o 
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título máximo de Doutora da Igreja, em 1970. 

Vamos esboçar uma divisão temporal de sua vida para termos clareza 
a respeito do seu progresso espiritual e da sua profunda relação com o ato de 
escrever. Como fez muitas coisas ao mesmo tempo, além de sofrer enfermidade 
grave – desconhecida e só descoberta qual era no século XX, pelo estudo dos 
sintomas - tudo fica meio confuso a respeito de como se deu o seu desabrochar 
espiritual. Mesmo porque ele não aconteceu de maneira fácil e rápida. Tudo te-
ve a sua hora e um custo emocional muito grande, o que permitiu especulações 
e classificações equivocadas a seu respeito.

Lembramos ainda que Erika Lorenz realizou belíssimo estudo e tam-
bém organizou o processo de desenvolvimento de Santa Teresa em três etapas, 
de maneira profunda e apropriada. Tem foco nos conteúdos e esclarece o ama-
durecimento do processo. 

Faremos um percurso semelhante, mas nos atendo à questão do tempo 
para que possamos compreender melhor os estágios básicos que explicam o ato 
de escrever de Santa Teresa, foco deste trabalho.         

Santa Teresa viveu 67 anos, os quais podemos dividir em três fases fun-
damentais, mas as fronteiras são tênues, no entanto essenciais, para explicar 
nosso foco de trabalho na jornada de vida, rica em desdobramentos.

A primeira fase engloba os primeiros vinte anos, que foram de forma-
ção profana. Educada para a vida comum, prepararam-na para crescer, saber 
cuidar de uma casa, casar, ter filhos, seguir o marido em tudo e obedecer às 
autoridades constituídas – a pública e a religiosa. Podemos supor que foi assim, 
mais pelos medos revelados veladamente em seus escritos do que baseados em 
documentação outra ou informações claras da época. Ela tinha medo, principal-
mente, de um casamento arranjado, a que teria de se submeter mesmo contra a 
sua vontade. Por isso foge de casa para entrar para o convento. Podemos intuir 
que o pai tinha outros planos para a filha.

A segunda fase vai dos vinte aos quarenta e cinco anos, mais ou menos. 
É a fase da procura aflitiva de um caminho, o próprio caminho na Ordem das 
Carmelitas. A escolha da vida religiosa foi feita aos vinte ou vinte e um anos 
e quanto a isso não teve vacilação. Achamos que o desconforto vinha da pró-
pria estrutura dos conventos, mas isso ainda não era claro para ela. Percebia 
que determinados comportamentos considerados normais e corriqueiros nos 
conventos, para ela representavam um perigo e até desvio de intenções. Mas 
neste estágio tudo ainda lhe era muito confuso. Mesmo porque foi um período 
de grande desconforto físico. Acometida de doença desconhecida, sentia dores, 
febres, desmaios e chegou ao coma, e quase foi enterrada viva. Ao recuperar 
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os sentidos ficou paralítica por quase três anos, vindo a recuperar a saúde sem 
remédios e intervenção cirúrgica que o justificasse. Esteve fora do convento à 
procura de recursos, mas a fé e a escolha continuaram inabaláveis. 

Outro dado importante no período é que, embora sofresse ao mesmo 
tempo muitas perturbações, não deixou de fazer leituras espirituais. Leu tudo 
que lhe caía às mãos; até livros recolhidos pelo Índex foram escondidos para 
serem lidos e relidos. Evitou que fossem queimados textos importantes.

A terceira e última fase é a das concretizações. Longe de ser a mais se-
rena e leve, é a das realizações materiais e espirituais. Ambas caminham juntas. 
Achamos que o ponto crucial da questão reside no fato de um confessor pedir-
lhe que colocasse no papel as experiências místicas e todo tipo de manifestação 
a que vinha sendo submetida, já na segunda fase. A partir daí as mudanças co-
meçam a aparecer. À medida que escrevia, mais disposição tinha para realizar. 
As transformações acabaram por ser radicais. Numa comparação superficial e 
aleatória, podemos concluir que não realizou nada anteriormente. Na verdade, 
o que fez na terceira fase foi o mais importante e substancial, tanto no plano 
material quanto no espiritual. Foram eles que gravaram seu nome nos anais 
da História da Humanidade. É como se desvinculássemos os anos anteriores, 
dada a comparação com os anos posteriores. No entanto, sabemos que as pri-
meiras fases também são fundamentais para um processo de desenvolvimento. 
A alusão que fizemos é apenas para reforçar as diferenças no amadurecimento 
espiritual de Santa Teresa. Principalmente, dizer que ela não se tornou santa 
da noite para o dia. Tudo o que foi evidenciado como improdutivo fez parte 
de um desenvolvimento exemplar, embora não apresentasse frutos visíveis, foi 
fase necessária para o amadurecimento, o fortalecimento e o desabrochar das 
conquistas superiores. Foi a via crucis de Santa Teresa. Conseguiu chegar ao 
ápice, depois de realizar dolorosamente a sua trajetória. E a venceu com firme-
za e determinação.

A divisão do seu tempo aqui na terra em fases tem apenas efeito didáti-
co para compreendermos melhor o processo de santificação e para reforçarmos 
a importância do fato de escrever sobre suas experiências.

Quando nos referimos às suas abundantes realizações, estávamos falan-
do do que escreveu, da reforma do Convento das Carmelitas e das Fundações 
realizadas por Santa Teresa. Seu trabalho não se limitava a isso; também cuida-
va da gestão, aconselhava as monjas, viajava, negociava, vivia as experiências 
místicas, fazia amizades importantes para sua vida espiritual, fazia inimizades 
por conta das realizações, enfrentava resistências, convencia pessoas e grupos, 
correspondia com amigos e autoridades e escrevia cotidianamente. 
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As fundações realizadas por Santa Teresa são em número de dezessete 
para as monjas e duas para os monges, na seguinte ordem:

Monjas: 1562 – Ávila; 1567 – Medina Del Campo; 1568 – Valladolid; 
1568 – Malagón; 1569 – Toledo; 1569 – Pastrana; 1570 – Salamanca; 
1571 – Alba de Tormes; 1574 – Segovia; 1575 – Beas de Segura; 1575 
– Sevilha; 1576 – Caravaca (delegado a Ana de San Alberto); 1580 – 
Villanueva de La Jara; 1580 – Palencia; 1581 – Soria; 1582 – Granada 
(delegado a Ana de Jesus); 1582 – Burgos.

Monges: 1568 – Duruelo; 1569 – Pastrana.

A Reforma dos Conventos das Carmelitas, na Espanha, além de passar 
pela rejeição dos próprios religiosos, também sofreu forte pressão da socieda-
de. Os conservadores queriam mantê-los como eram, principalmente que con-
tinuassem sendo sustentados pelos nobres da época, pois havia uma espécie de 
comércio ou troca de favores, aos quais os conventos tinham de se submeter. 
Santa Teresa quis e realizou, embora por etapas, a reforma radical: o voto de 
pobreza dispensava qualquer tipo de compromisso de remuneração por parte 
da sociedade, vida de recolhimento e oração, uso de roupas rústicas e tantas ou-
tras privações. Passaram a se chamar Carmelitas Descalças e, por bom tempo, 
tiveram de conviver com as Carmelitas Calçadas.         

Todo esse trabalho a que chamamos de realizações materiais são im-
portantes na vida de Santa Teresa. Nada pode ser considerado inferior ou de 
menor peso. Elas se refletem e se provocam entre si e puxam a escrita para o seu 
curso. Tudo remete à experiência de vida, em que as realizações de cunho ma-
terial impulsionam as de cunho espiritual, criando um movimento centrífugo e 
centrípeto constante, no qual elas se sustentam e a grande obra vai surgindo.

O ato de escrever também teve características próprias. Primeiro, es-
creve para atender seu confessor e, de acordo com o resultado e a orientação 
recebida, continua a escrever. Novos objetivos vão aparecendo e os conteúdos 
se diversificando. Vai se arriscando em propostas cada vez mais arrojadas até 
atingir o ápice. Os escritos, todos acabam sendo de orientação religiosa, mas 
há especificidades. Da mesma maneira, todos falam a partir de experiências 
muito pessoais e concretas. Assim nasceu a obra que fala da própria vida, das 
manifestações místicas, do registro de seus feitos, das doutrinas e das que es-
tabelecem regras e ações específicas para os conventos, da busca da perfeição, 
cartas, memorandos, poemas etc. O saldo é rico e variado, refletindo o período 
fértil da escrita.
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Depois de publicados todos os textos de Santa Teresa, ou seja, após a 
apresentação das Obras Completas, ela foi organizada em dois blocos funda-
mentais: Obras Maiores e Obras Menores.

Obras Maiores reúnem quatro obras: O Livro da Vida, Caminho da 
Perfeição, castelo Interior ou Moradas, livro das fundações.

Obras Menores: Constituições, relações, Conceito de Amor a deus, 
Modos de visitar os conventos, vexame e a resposta a um desafio, Poesias, 
Exclamações, notas, Pensamentos, Memórias.

Há ainda Cartas escritas aos superiores, aos confessores, aos amigos 
religiosos, aos familiares e autoridades. A grande perda em relação a elas se 
refere às cartas endereçadas a São João da Cruz, perto de 100, que foram quei-
madas por ele, por meio da Inquisição.

O Livro da vida foi o primeiro livro escrito por Santa Teresa. É um teste-
munho existencial. Na verdade, deveria se chamar Confissões, tal o parentesco 
com as confissões de Santo Agostinho. Relata suas experiências, reafirmando 
a escolha da vida religiosa. Entregar-se ao chamado de Deus foi o que fez de 
melhor, mas tinha consciência plena de não ser merecedora de tal privilégio. 
Reconhece que foi cumulada de bens espirituais por bondade de Deus e não 
por merecimento próprio.

caminho da Perfeição e Castelo Interior ou Moradas são obras de for-
mação e buscam transmitir convicções e experiências realizadas a respeito da 
mística católica.

Especialmente caminho da Perfeição se organiza com indicações de 
práticas cristãs na consagração à vida religiosa. 

Castelo Interior ou Moradas incentiva o aperfeiçoamento que deve ser 
realizado por etapas para que haja comprometimento como o dela, resguardan-
do-se de desânimos e até de desistências. 

O Livro das Fundações não foge às experiências de vida, embora fosse 
encomendado por seu confessor com o objetivo de registrar, passo a passo, 
o histórico das edificações dos diversos conventos organizados por Santa 
Teresa, em todo o território de Espanha. No entanto, ela extrapola esse objetivo 
intermediando conselhos às monjas, recomendando sobre comportamentos e 
fazendo alertas a respeito da melancolia de que elas podiam ser acometidas. 
Nele estão relatadas as viagens, muitas, realizadas pela própria Santa. Também 
elenca dificuldades e realizações, relacionamentos efetivados por conta das 
edificações, ajudas e empecilhos encontrados etc. Foi escrito enquanto Santa 
Teresa viajava de um convento a outro, de uma fundação a outra. O objetivo era 
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escrever a história desse trabalho de valor incalculável para a Igreja; no entanto, 
como era do feitio da santa, não ficou presa aos dados históricos, intermediava 
conselhos, fazia orientações espirituais, expunha objetivos religiosos, estimulava 
a obediência, o amor fraterno, oração etc.

Obras Menores, assim classificadas apenas pelo volume das mesmas, 
pois todas refletem o espírito de Santa Teresa e suas preocupações urgentes.                 

Constituições e Modos de visitar os conventos reúnem normas e 
sugestões sobre o modo de viver nos conventos. Constituições é obra escrita 
para o Convento São José, de Ávila, mas foi retocada e devido à clareza e 
importância do documento, passou a ser encaminhado a todos os conventos 
fundados por ela. 

Modo de visitar os conventos contém sugestões enviadas ao prelado 
que realizava visitas canônicas aos Carmelos. Ressalta o novo estilo de vida das 
religiosas implantado por ela: suavidade, amor e experiência de Deus são os 
objetivos maiores. 

Conceitos do Amor de deus gira em torno dos motivos seletos do Cân-
tico dos cânticos. Os originais foram queimados por Santa Teresa ao receber 
críticas por ter a obra sido feita por mulher.

exclamações são solilóquios teresianos e se encontra perdido.

Vexame é escrito espiritual, crítico e humorístico que atribui espiritua-
lidade excessiva a São João da Cruz.

resposta a um desafio é uma espécie de retorno ao divino nos tor-
neios realizados à época e dos desafios dos livros de Cavalaria, com lições 
espirituais.

Poesias: Santa Teresa não foi poeta, mas tinha inspirações motivadas 
por momentos de graças místicas “Vivo sem viver em mim” e pequenas can-
ções para ocasiões festivas: Natal, celebrações de tomada de veu, profissão de 
votos, procissões caseiras etc..

Papeis Esparsos são registros de alguns fatos ou recordações de dados 
de interesse pessoal e cadernos tais como “livros de tombo”, “contratos de fun-
dações” e cadernos de “compras e gastos”.

Quanto aos textos autógrafos de Santa Teresa, eles tiveram destino 
assegurado pelo respeito e admiração que lhe devotavam, não só dentro dos 
conventos e no meio religioso, mas também das autoridades constituídas que 
tiveram sensibilidade e responsabilidade para reuni-los e protegê-los da des-
truição. Embora Santa Teresa não tenha escrito para publicar, apenas para uso 
doméstico – confissão e doutrinação – quase tudo o que escreveu foi conservado 
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e editado. Talvez por não ter intenção de publicá-los, seus escritos autógrafos 
não caíram em mãos de tipógrafos, chegando quase íntegros até nós. 

O destino de suas obras, na Espanha, se resume a três lugares.

1 –  Biblioteca de Escorial: Felipe II reclamou e recebeu os origi-
nais de O livro da vida, caminho da Perfeição (primeira re-
dação), fundações e o Modo de visitar conventos. Os textos 
foram integrar os presumidos autógrafos de São J. Crisósto-
mo e Santo Agostinho.

2 –  Carmelitas Descalças de Sevilha: guarda Castelo Interior ou 
Moradas.

3 –  Carmelitas de Valladolid: preserva caminho da Perfeição 
(segunda redação).

No entanto, há inúmeros manuscritos autógrafos menores como cartas, 
relações, memoriais etc., dispersos pelo mundo. Vamos encontrá-los, em espe-
cial, em Portugal, Itália, França, Inglaterra, Bélgica, Áustria, Polônia, México, 
Cuba, Equador, Peru e Chile.

Quanto à difusão da obra, ela aconteceu de forma lenta, mas com edi-
ções cuidadosas, tendo a preocupação com a veracidade dos textos, com notas 
explicativas, atento para que os textos não fossem deturpados. Na verdade, a 
escritora nasceu depois de sua morte, pois teve apenas um texto publicado em 
vida – Constituições – dado o interesse momentâneo pela obra. Todos os outros 
textos foram aparecendo da seguinte forma:

1 –  Constituições, em 1581, é publicado pelo Pe. Gracian, em Alcalá.

2 –  caminho da Perfeição, em 1583, editado por D. Teotônio, em 
Évora.

3 –  caminho da Perfeição, em 1585, publicada pelo Pe. Gracian, em 
Salamanca.

4 –  caminho da Perfeição, em 1586, editada por São João de Ribeira, 
em Valência.

5 –  Obras Completas, em 1588, organizada em dois volumes por Frei 
Luis de León e editada por Guillermo Fóquel, em Salamanca. Era 
composta das seguintes obras: O Livro da vida, relações, Cami-
nho e avisos, castelo Interior e Exclamações.
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6 –  No mesmo ano Jayme Cendrat laça os mesmos textos organizados 
por Frei Luis de León, em Barcelona.

7 –  Reedição de Obras Completas sai em Salamanca, no ano de 1589.

Fora da Espanha, a difusão acontece ainda no século XVI. Foi publicada 
em latim e em diversas línguas europeias e chegou, hoje, às línguas africanas e 
asiáticas. 

Na Itália, a primeira publicação sobre Santa Teresa saiu em Roma, em 
1599 – Vita della Madre Teresa, com tradução do R. Mons. Giovanni Sordini. 
Dessa maneira, seus textos chegaram à França em 1601, novamente em Roma, 
Colônia, Antuérpia, Colônia outra vez.

Nas Américas, Argentina e México foram pioneiros. O primeiro impres-
so saiu em Buenos Aires em 1780 – Letrilla que llevaba por registro em su Bre-
viario La Seráfica Madre Santa Teresa de Jesus: Nada te turbe, nada te espante.

O Brasil recebeu Santa Teresa tardiamente; no entanto, isso não deve 
ser entendido como não lida ou conhecida. Veio pelas mãos de uma monja car-
melita descalça do Mosteiro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro: Madre Maria 
José de Jesus. Seu nome civil Honorina Capistrano de Abreu, filha do escritor 
Capistrano de Abreu. Fez a tradução da obra em prosa e contou com a colabo-
ração de Manuel Bandeira na parte poética.

Neste primeiro trabalho de pesquisa sobre Santa Teresa e a Literatura, 
escolhemos falar dos primórdios do processo de gênese dos textos autógrafos, 
para que pudéssemos adentrar o estudo da obra já de posse dos elementos bá-
sicos que levam ao conhecimento e valorização da mesma. 

Portanto, quanto à obra em si, podemos dizer que foi escrita de forma 
aleatória, obedecendo às oportunidades do momento. Numa análise superfi-
cial, podemos achar que seja fragmentada, sem consistência organizacional ou 
coisa que o valha. No entanto, na Introdução Geral de Obras Completas da Ed. 
Loyola há informação que nos chama a atenção e nos ajuda a perceber a obra 
em sua plenitude:

Todos os escritos teresianos são ocasionais, não há um plano 
prévio nem se voltam para um mesmo objetivo. (...) Mas em 
que pese essa desarticulação, trata-se na realidade de peças 
unidas entre si, que oferecem ao leitor uma mensagem única. 
(Obras Completas. 2001, p. 15)
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O fato de ter objetivo único, e isso é muito claro na obra, dá aos seus 
escritos, realizados por vinte anos mais ou menos, um valor incalculável, em-
bora múltiplo, tudo busca desaguar no mesmo manancial: a mensagem mística 
nascida da experiência da autora. 

Resta ainda responder: por que Santa Teresa escrevia? Os motivos são 
vários e já levantados por seus estudiosos: confessar e buscar clareza de sen-
timentos, por considerar-se grande pecadora, por sentir-se endividada com 
Deus, por ser reincidente no erro, por obedecer aos confessores, como ajuda na 
fraqueza, para compensar o que deve a Deus, e por aí vai. Mas como ela mesma 
disse em várias ocasiões, a mão de Deus está em tudo. A sua misericórdia abre 
os caminhos e a nós cabe segui-los diligentemente.

Daí acharmos que escrever foi seu caminho de santidade. Foi a via cer-
ta no momento oportuno. Sem escrever dificilmente teríamos acesso às suas 
experiências místicas com tanta veracidade e riqueza de detalhes. Nem seus 
superiores e confessores teriam uma ideia aproximada de informações de foro 
tão íntimo e privilegiado, e não iam ter, portanto, capacidade de compreendê-la 
em plenitude. A posteridade jamais chegaria perto desse universo tão ímpar. 
Como conhecer os sentimentos mais íntimos e usufruir de manancial tão rico 
por outras vias? Como perpetuar suas experiências místicas a não ser pelo pró-
prio testemunho, na forma mais segura e clara da escrita?

Quando dissemos no início deste estudo que os confessores queriam 
testá-la, pareceu-nos forte a expressão, e até inadequada. No entanto, por tudo 
que lemos e vimos a respeito de Santa Teresa, sentimos que eles precisavam 
definir a situação: ou ela tinha algum distúrbio psicológico ou as manifestações 
eram verdadeiras. De qualquer forma, eles precisavam resolver a questão. E a 
mão de Deus interferiu de maneira exemplar. À medida em que ela punha no 
papel o que sentia e pensava, mais trabalhava, se equilibrava, realizava. Foi o 
período mais fértil, da sua vida. Ele vai marcar definitivamente a sua santidade. 
Fez nesse período o que não tinha feito até então, por conta de doenças, fra-
quezas, relacionamentos, interferências equivocadas e todo tipo de motivos, às 
vezes banais, impedindo-a de ter vida equilibrada e produtiva.

Ao escrever, a vida também fluía com a mesma facilidade com que a 
pena deslizava na folha de papel em branco, deixando nele o que precisava 
ser revelado. Quanto mais escrevia mais realizava. Deixou a impressão de que 
estava obstruída por tanta informação. Caso não libertasse as manifestações 
místicas, acabaria por morrer sufocada. Tanto é verdade que não parou mais de 
escrever. Incorporou a escrita de tal forma à sua vida, que o realizar era como 
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comer, trabalhar, descansar, dormir. Tinha de fazer parte da sua vida. E Deus 
achou que essa também foi a maneira de podermos comungar da sua vida.                                                
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Apesar de universalmente conhecida como grande mística, é ainda pou-
co estudada como a grande escritora que também foi. Falar da escritora pressu-
põe fazer referências constantes à sua doutrina espiritual, como, por outro lado, 
falar da experiência mística de Teresa é entrar na linguagem literária que tradu-
ziu tal experiência. Podemos, pois, reconhecer desde já que o estudo de Teresa, 
a escritora, é inseparável do estudo de Teresa, a mística. Assim, ao concentrar 
a atenção na expressão literária teresiana, encontramos elementos que permi-
tam apreciar melhor também sua doutrina e espiritualidade. Teresa de Jesus: 
mulher do século XVI que se expressou por meio de obra escrita. E obra escrita 
de grande valor literário. Por outras palavras, o que Teresa escreveu, além do 
valor religioso, tem valor estético. Teresa, como Agostinho e Pascal, está entre 
os autores espirituais que foram também grandes escritores, autores de textos 
lidos até mesmo por pessoas estranhas à prática religiosa. Buscar as raízes da 
beleza que encontramos nas páginas teresianas é lembrar que Teresa de Cepeda 
e Ahumada nasce em Ávila, uma das mais belas cidades de Castela, rodeada 
de antigas e famosas muralhas. A paisagem da cidade natal lhe inspiraria, mais 
tarde, a nitidez das imagens de uma de suas maiores obras, as Moradas ou 
Castelo Interior. É precisamente como um castelo rodeado de muralhas que 
Teresa expressará o íntimo da vida humana, o lugar onde se dá o encontro com 
o divino. Teresa desde o berço contemplou o belo à sua volta e também desde 
muito cedo começou a experimentar o fascínio da palavra poética. Palavra que 
conheceu, antes de mais nada, por meio de seus pais, cristãos fervorosos, que 
lhe fizeram familiar a leitura dos salmos, dos cânticos, das parábolas evangé-
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licas. As Escrituras Sagradas, as divinae l!tterae, foram, pois, a porta pela qual 
Teresa entrou no mundo da literatura. Mas a Espanha renascentista do início do 
século XVI cultivava também com entusiasmo as humanae Iitteroe. E o interes-
se de Teresa pela leitura foi despertado em sua própria família. O exemplo lhe 
vinha, em primeiro lugar, de seu pai, leitor apaixonado, que mantinha em casa 
uma rica biblioteca, onde ao lado das obras latinas não faltavam as obras em 
castelhano, em romance, para que todos pudessem lê-las. É Teresa mesma, em 
sua autobiografia, quem recorda a figura do pai entre os livros que guardava 
para os filhos: “Era mi padre aficionado a leer buenos librosy ansí los tenía de 
romance para que leyesen sus hijos” (Libro dela Vida, 1,1) http://www.hotto-
pos.com/seminario/sem2/concha.htm 

rEcEpção

Nesta investigação intitulada Teresa D’Ávila – a Escritora - foram apre-
sentados na parte I a relação de suas obras, os assuntos abordados, a finalidade 
de cada texto e a respectiva datação, assim como as condições de produção 
(escreveu recolhida num convento ou viajando de um lugar para outro, resol-
vendo demandas práticas?); a localização dos originais, ressaltando a conser-
vação dos mesmos, através dos tempos; as traduções na Europa, nas Américas 
e no resto do mundo; o percurso da leitora/escritora e as influências recebidas 
(religiosas e profanas).

Reunidas estas informações, buscamos, nesta sequência do estudo, avan-
çar no caminho já iniciado, investigando a recepção dos escritos de Santa Teresa.

Para isso, pesquisamos em dicionários de literatura, obras de crítica e 
história literária, procurando fundamentos que nos auxiliassem a ver não ape-
nas a recepção em si, mas como se deu através dos tempos.

Embora Santa Teresa tivesse escrúpulos, cuidados excessivos com a 
divulgação de seus escritos, preocupação evidenciada principalmente na pri-
meira obra, o Livro da Vida, os escritos tiveram não só divulgação interna, nos 
conventos, mas chegaram aos leigos, causando impacto, criando uma aura em 
torno de sua figura, não como escritora, mas como santa. Por causa disso, a va-
lorização e publicação de seus textos foi consequência natural. No entanto, sua 
preocupação com a divulgação dos textos era constante, como podemos ver nas 
seguintes declarações:

Para o que vou falar, não dou igual licença, nem desejo que, caso o 
mostrem a alguém, digam quem o escreveu, quem é nem a quem sucedeu; por 
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isso não direi o meu nome, nem o de ninguém, tentando escrever o melhor que 
puder para não ser reconhecida, e assim o peço pelo amor de Deus. Bastam pes-
soas tão instruídas e sérias para aprovar alguma coisa boa se o senhor me der 
graça de dizê-la; se houver algo assim, será Dele, e não meu, porque não sou 
instruída, não tenho boa vida, nem fui educada por mestres nem por ninguém 
(porque só os que me mandam escrever sabem que eu o faço, e no presente não 
estão aqui); e quase furtando o tempo, e com pesar, porque me impedem de fiar 
e porque, estando em casa pobre, há muitas ocupações... (O.C., 2014, p. 72-3)

O cuidado com a recepção recai sobre o ponto de sua formação. À época, 
enquanto para os homens as oportunidades de ter boa instrução formal eram 
maiores, as mulheres não tinham nenhuma. A elas era dada uma educação sim-
plificada, voltada para a constituição do lar, longe das universidades, distante 
dos cursos de Filosofia, Teologia, Estética etc., em que uma monja como Santa 
Teresa pudesse se beneficiar, em seus escritos.

Por outro lado, sabemos que sua formação não foi das piores. O fato de 
ter consciência de suas limitações deve ter partido de algum termo de compara-
ção. O fato em si já demonstra algum nível de esclarecimento incomum à época. 
Teve boa formação, incluindo um rico repertório de leituras. Elas lhe valeram e 
muito. Entrou para o universo da escrita com bagagem religiosa e leiga, que, de 
alguma maneira, a ajudaram no exercício da escrita.

Apresentamos outro texto de Santa Teresa, demonstrando a mesma 
preocupação com a recepção: 

Creio bem que pouco saberei acrescentar ao que já tenho dito em textos 
que escrevi em cumprimento à obediência, temendo antes repetir as mesmas 
coisas; porque me assemelho aos pássaros a quem ensinam a falar e que não 
sabem senão o que vêem e ouvem, repetindo-o constantemente. Assim se passa 
comigo, sem tirar nem pôr. (O.C., 2014, p. 439).

Podemos ver que ela volta à carga sobre a competência em escrever. 
E o que quer dizer, ao final das contas, é que não vale a pena ler seus escritos, 
pois não tem preparo para realizá-los. Tenta barrar a recepção dos mesmos, por 
pudor, não querendo ser reconhecida como escritora.

Baseadas nessas informações, sabemos que seus textos seguiram cami-
nho próprio e oposto ao desejo da escritora. Nos trechos citados e em outros 
momentos de suas obras, Santa Teresa supõe leitura reservada e limitada de 
seus escritos. No entanto, eles seguiram caminho diverso devido justamente 
à receptividade que tiveram, dentro dos conventos e fora deles. As publi-
cações cuidadosas feitas na Espanha e fora dela também são responsáveis 
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pelo grande sucesso dos mesmos. D. Felipe II, após a morte de Santa Teresa, 
quando recolhe alguns originais à Biblioteca de Estoril – a biblioteca nacional 
espanhola – demonstrou apreço e respeito pelos seus escritos. Assim, tanto 
as autoridades religiosas quanto as civis reconheceram o valor dos textos da 
Santa, desde muito cedo.

Refazer o caminho da recepção nos é quase impossível. Precisaríamos 
fazer levantamento na imprensa local, cruzar dados como o volume das pu-
blicações, vendas, reedições e ir tirando conclusões. Não podendo contar com 
esses expedientes, recorremos aos que estão ao nosso alcance. 

Em primeiro lugar, chamamos a atenção sobre a teoria da recepção es-
tética desenvolvida por Hans Robert Jauss, a partir de 1970, em oposição aos 
Formalistas Russos e ao Estruturalismo, que desenvolviam seus estudos ba-
seados apenas nos textos, sem se importarem com o compromisso social dos 
mesmos, ou seja, com o valor e o peso da recepção numa dada estrutura social 
e com o criador, responsável pelas mesmas. Para tanto, lançamos mão da obra 
de Regina Zilberman, Estética da recepção e História da literatura, que nos 
apresenta a teoria de Jauss, de forma tal, que pudemos nos orientar ao realizar 
nosso trabalho.

Do pouco que conhecemos da vida de Santa Teresa dá para afirmar que 
foi pessoa inteligente, inquieta, instigante e jamais neutra, apagada, indiferen-
te. Por onde passava provocava amizades sinceras e duradouras ou inimizades 
ferozes. Com certeza, sua obra seguiu o mesmo caminho: ou a aceitavam plena-
mente ou a refutavam totalmente.

Pudemos ver nos documentos pesquisados que houve edições cuida-
dosas, cheias de notas de rodapés, procurando dar o maior número possível 
de informações sobre o texto e a autora. Mas encontramos textos sobre ela que 
refletem descaso, indiferença, apenas cumprimento do dever, sem demonstrar 
seu valor claramente.

Tudo isso faz parte do processo de recepção.     

Optamos por investigar a presença de referências ao nome de Teresa 
D’Ávila nos dicionários de literatura e livros de história e crítica literárias e até 
em enciclopédias de diferentes nacionalidades, marcando os capítulos de tais 
referências e onde estão inseridas, buscando com isso identificar como essas 
disciplinas classificam sua obra. 

De acordo com o material disponível, o primeiro texto na Literatura 
Brasileira, é de Manuel Bandeira, no livro noções de História das literatu-
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ras, em que demonstra ser profundo conhecedor da obra de Santa Teresa, 
sendo tradutor de sua poesia. Dá à escritora lugar privilegiado na literatura 
do século XVI.

No capítulo Literatura Espanhola/Época Medieval/Literatura Castelha-
na, diz o seguinte:

A Mística constitui uma das melhores porções da literatura espanhola 
no século XVI. 

Nele domina a figura genial de Santa Teresa de Jesus (1515 – 
1582) (...) Santa Teresa escreveu em versos e prosa. A sua poesia 
é, na forma, de cunho tradicional – quintilhas em redondilhas 
e vilancicos à maneira popular – e uma grande simplicidade de 
forma, fundo sentimento religioso; suas obras em prosa com-
preendem uma autobiografia, escrita a mando de seu confes-
sor, em que há passos de alta escrita. El Castillo Interior o las 
Moradas, em que se encontra uma teoria completa da oração 
e uma classificação dos estados psicológicos (as moradas são 
os sete degraus de oração, através dos quais penetramos em 
nós mesmos até chegar ao castelo interior, onde encontramos 
Deus), o Libro de las Relaciones, sobre os favores espirituais 
obtidos de Deus, o Libro de las Fundaciones, história da funda-
ção de dezoito conventos e o Camino de Perfección, conselhos 
para as monjas do primeiro convento fundado. (BANDEIRA, 
1960, p. 205-6).

A abordagem de Bandeira é clara, direta, eficiente, embora sucinta, toca 
nos pontos essenciais necessários a uma classificação da obra de Santa Teresa. 
Não fica dúvida quanto a seu valor enquanto obra mística, mas nosso foco é seu 
reconhecimento enquanto obra literária. Quanto a isso, ele também não deixa 
dúvida. Uma vez admitida em obra de história literária é porque possui valores 
condizentes com esse status.

Em seguida, vêm as observações de Otto Maria Carpeaux, um austrí-
aco que combateu o nazismo e foi obrigado a refugiar-se no Brasil, em 1939. 
Naturalizou-se brasileiro e aqui escreveu a maioria de suas obras.

Em sua História da literatura Ocidental, 8 volumes, de 1985, en-
contramos no volume II referências a Santa Teresa, no capítulo Realismo e 
Misticismo.
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Na história espiritual dos tempos modernos, a mística desem-
penhava um papel importantíssimo, e tanto mais importante 
quanto se conservou quase sempre subterrâneo. São raros os 
momentos em que a mística sobe à superfície, e então se trata 
de momentos decisivos, com consequências incalculáveis para 
a história espiritual literária. Antigamente, os historiadores 
de literatura tomavam conhecimento apenas de alguns da-
queles momentos: Bernardo de Clairvaux e a historiografia 
medieval, a mística franciscana e o dolce stil novo, a mística 
neoplatônica da Renascença e a ressurreição da lírica petrar-
quesca, e, no século XVI, Santa Teresa de Ávila e San Juan de 
la Cruz. (CARPEAUX, 1985, p. 234).

Há parentesco forte entre o que Bandeira afirma e o que Carpeaux es-
creve. Eles se complementam e ambos evidenciam o maior respeito pela obra 
de Santa Teresa.

Carpeaux vai além, reforça a importância de ter citado sua obra nos 
seguintes termos:

A história dos movimentos místicos faz parte da história da 
Igreja e das religiões. À historiografia literária caberia ape-
nas ocupar-se daqueles poucos místicos que souberam dar às 
suas experiências uma expressão de valor literário, indepen-
dente do valor como documentos religiosos. (CARPEAUX, 
1985, p. 234).

Páginas à frente, o escritor penetra mais fundo nas questões literárias 
e foca o que seria de importância ímpar observar nos textos de Santa Teresa, 
complementando que eles não foram devidamente estudados enquanto tex-
tos literários. Diz o seguinte:

Mas impõem-se mais outras distinções. A tentativa de distin-
guir na mística espanhola da segunda metade do século XVI 
uma maneira renascentista e uma maneira barroca, nunca foi 
feita: do lado barroco colocar-se-iam a mística de ação de San-
ta Teresa e a mística da evasão de San Juan de la Cruz; do la-
do renascentista, a interpretação tomista, realista, por Fr. Luis 
de León. A análise dos modos de sentir e pensar daria como 
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resultado a influência erasmiana nestes últimos e a influência 
realista-estoica do Barroco nos primeiros. Mas tudo isso é, por 
enquanto, terra incógnita, ainda não explorada, e só a análise 
do estilo literário dá a certeza de que os dois Luíses, escrevendo 
em espanhol ciceroniano, pertencem à Renascença, enquanto a 
prosa coloquial de Santa Teresa e a poética metafisica de San 
Juan já são indícios do Barroco.  (CARPEAUX, 1985, p. 412).

Evidentemente que ninguém se lançou à tarefa de desvendar os im-
bricados valores literários presentes nas obras dos dois escritores. Os estu-
diosos dos textos dos dois religiosos estão mais preocupados em divulgar a 
obra como carisma cristão, deixando de lado um valor imponderável presen-
te na obra de ambos.

Ernesto Gimenez Caballero, em lengua y literatura de la Hispanidad, 
Madrid, Síntesis, 1944, cita no seu índice remissivo a obra de Santa Teresa por 
vinte e sete vezes (páginas: 93, 11, 103, 104, 108, 115, 119, 122, 123, 124, 126, 
127, 129, 130, 131, 132, 140, 141, 143, 146, 156, 159, 160, 164, 166, 167, 169), no 
entanto, não nos foi possível identificar nada no interior da mesma que estivesse 
relacionado com a obra de Santa Teresa.

O quarto texto pesquisado foi o dicionário de Literatura, que engloba 
a Literatura Brasileira, a Literatura Portuguesa, a Literatura Galega e a Estilísti-
ca Literária, realizado sob a direção de Jacinto Prado Coelho, em três volumes. 
Nele encontramos cinco verbetes fazendo referência a Santa Teresa.

O primeiro, à página 98, v. 1., diz respeito ao Pe. Manuel Bernardes – 
1644 – que cita em seus tratados os místicos espanhois. Diz Maria de Lourdes 
Belchior: Os místicos nórdicos – Van Esch, Ruysbroeck -, os místicos espanhois 
Santa Teresa, São João da Cruz, S. Francisco de Sales, S. Pedro de Alcântara, 
Gerson e outros são autoridades e fontes citadas nos seus tratados. (Cf. BEL-
CHIOR in: Coelho, 1987, v. 1, p. 98).

O segundo verbete, à página 477, v. 1, a respeito da Influência Espa-
nhola na Literatura Portuguesa; diz o seguinte: Na espiritualidade portuguesa 
de Seiscentos não deixaram de actuar Frei Luis de Granada (que viveu, aliás, 
em Portugal) e Santa Teresa e S. João da Cruz; é este um capítulo por dilucidar, 
como tantos outros. (COELHO, 1987, v. 1. p. 477).

É mais um autor reconhecendo a necessidade de esclarecimentos em 
torno da obra de Santa Teresa, mesmo sendo apenas a respeito de sua influência 
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na literatura portuguesa. Reconhece que ela foi capaz de influenciar escritores, 
o que, de certa forma, é muito importante. Ter créditos junto a monjas, compa-
nheiras encerradas num convento dedicado à oração é uma coisa. Outra bem 
significativa é influenciar escritores, pessoas cônscias do seu labor, não se dei-
xando levar por qualquer um.

O terceiro verbete, à página 645, v. 2, no tópico Mística, Literatura, dis-
cute o que seria considerado mística e conclui assim: 

Neste caso, só as obras que tratem desse desenvolvimento carismático 
da vida sobrenatural têm jus à classificação de obras místicas. E, para se integra-
rem adequadamente nos domínios da literatura mística, hão-de atingir aquele 
nível de beleza a que é obrigada toda a verdadeira criação artística. Obedecem 
às condições apontadas as obras de São João da Cruz ou as de Santa Teresa de 
Ávila. (COELHO, 1987, v. 2, p. 645).

Continua afirmando:

Por literatura mística devia apenas entender-se o conjunto 
de obras, com beleza literária, que procuram comunicar o 
inefável da experiência de Deus. (...) Assentemos num critério, 
discutível embora: integramos no capítulo da literatura 
mística as obras que, de modo teorético ou histórico ou de 
modo concreto e pessoal, tratem da vida sobrenatural do 
Homem. Entenda-se toda a obra que como ciência ou como 
prática, trate da experiência existencial de Deus. (BELCHIOR 
in: COELHO, 1987, v. 2, p. 645).

A autora é muito clara quanto à inclusão das obras de Santa Teresa no 
universo da Literatura. O fato do conteúdo das mesmas versar sobre a experi-
ência de Deus não impede que sejam reconhecidas como obras literárias, desde 
que tenham preocupação com a estética. A autora reconhece que a obra Santa 
Teresa possui essa preocupação. 

O quarto verbete, à página 648, v. 2, fala da influência de Santa Teresa 
na vida de Soror Clara do Sacramento, freira franciscana, (1652 – 1717) que, a 
partir de 1685, escreveu uma biografia, Relação da sua vida, algo semelhante à 
Vida de Santa Teresa. A obra, que se conserva manuscrita, revela uma experi-
ência fecunda dos caminhos da vida mística. (BELCHIOR in: Coelho, 1987, v. 
2, p. 648).

O verbete mostra que os escritos de Santa Teresa muito cedo começa-
ram a influenciar as pessoas. 
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O quinto verbete, à página 1090, v. 3, falando da tipografia, traz à tona 
a obra de Santa Teresa: Enfim, lembramos que o Camino e Perfección, de Santa 
Teresa de Ávila, saiu impresso em Évora, pela primeira vez, com uma carta 
introdutória do Arcebispo D. Teotónio de Bragança. (MARTINS in: COELHO, 
1987, v. 3, p. 1090).

Os cinco verbetes são pequenos, mas significativos para o conhecimen-
to da obra de Santa Teresa. Importante também para compreendermos sua re-
cepção.

A quinta obra pesquisada foi o Dicionário Universal de Literatura, de 
Henrique Perdigão, publicado pela Livraria Lopes e Silva Ed., Porto, 1939. 

Diz o seguinte:

A Academia Espanhola considera os seus escritos como os mais belos 
monumentos da língua castelhana, valendo-lhe, também, as poesias que com-
pôs um posto de destaque entre os poetas místicos da Espanha. Todos esses 
trabalhos foram em 1588 mandados imprimir por Luis de Leon e depois nova-
mente publicados em 1675, em Bruxelas, formando 2 volumes. (PERDIGÃO, 
1939, p. 76A e B).   

O sexto texto que nos deram subsídios sobre a recepção da obra de San-
ta Teresa foi a História da literatura Portuguesa, de Saraiva e Lopes, 1976, que 
no capítulo V, Literatura Apologética e Mística refere-se a uma obra de Santa 
Teresa nos seguintes termos: As últimas páginas (do livro Boosco Deleitoso) 
relatam uma experiência mística vivida que prenuncia o mais celebre livro do 
gênero, as famosas Moradas de Santa Teresa de Ávila. (SARAIVA e LOPES, 
1976, cap. V, p. 153). 

Na mesma obra, numa passagem no capítulo Prosa Doutrinal e Re-
ligiosa, que se refere às literaturas castelhana e portuguesa, os autores citam 
novamente Santa Teresa, empregando nessa passagem a palavra ascética para 
nomear esse gênero da literatura. 

Eles dizem: 

Nada na literatura portuguesa se pode comparar às Moradas 
de Santa Teresa, ou às obras de São João da Cruz. São, mesmo, 
raras as obras que é usual classificar como ascéticas, isto é, as 
que se ocupam dos preceitos que levam à perfeição espiritual e 
preparam para o gozo da união com Deus. (SARAIVA e LOPES, 
1976, p. 443).
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Os autores introduzem não só uma palavra nova, mas um conceito no-
vo, aos nossos olhos, a respeito da obra de Santa Teresa. O termo ascético, em-
bora esteja pairando no terreno da Mística, não quer dizer a mesma coisa. Pode-
mos afirmar que a nomenclatura requer revisão de conceitos. É o que faremos 
após repassar os textos da pesquisa.

O sétimo texto a ser pesquisado foi a Enciclopédia larousse cultural, 
edição de 1998, que apresenta Santa Teresa de maneira simplificada, mas corre-
ta, valorizando sua escrita:

Uma das maiores escritoras em língua castelhana, Santa Teresa come-
çou a escrever, em 1562, um livro de caráter autobiográfico, Libro de su vida 
(1611), que foi retomado no Libro de las Fundaciones (1610), no qual descreve, 
de forma realista, os esforços e lutas para fundar os conventos de uma ordem. 
As duas obras místicas, camino de la perfección (1583) e Castillo interior o 
Libro de las siete moradas (1588) reafirmam a fé e a absoluta união com Deus. 
Escreveu também poemas, dos quais restam 31, e enorme correspondência, com 
458 cartas autenticadas. (1998, p. 123).

A Enciclopédia Barsa toma caminho diferente, emite informação incor-
reta e repete o que já foi dito por outros estudiosos. 

Como pudemos ver, nesta pequena amostra, a obra de Santa Teresa 
recebe preferencialmente a classificação de Literatura Mística, aparecendo tam-
bém as denominações de literatura apologética, doutrinal/religiosa e ascética. 
O uso que se faz é como se estivessem dando o mesmo significado para os ter-
mos. Fomos buscar respaldo em dicionários de Filosofia e Filologia para tentar 
esclarecer essa confusão. 

Estudo dos Termos:

O primeiro termo:

Apologia, s. f. – discurso para justificar, defender ou louvar. Do latim 
ecles. Apologia, derivado do grego apologia (CUNHA, 1997, verbete apologia.)

Apologética (gr. Apologeikós: que defende, que justifica). (NASCEN-
TES, 1955, verbete apologética)

Em seu sentido negativo, a apologética designa a parte da teologia tra-
dicional que tem por objetivo defender racionalmente a fé cristã contra todo e 
qualquer ataque a um de seus dogmas; em sentido positivo, é a parte da teologia 
que visa estabelecer, através de argumentos históricos e racionais, o fato mesmo 
da Revolução cristã. (JAPIASSÚ, MARCONDES, 1996, verbete apologética).
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A obra de Santa Teresa desde o Livro da Vida, passando pelas demais, 
incluindo a poesia e até sua correspondência, não é uma defesa, nem elogio à fé 
cristã, embora não esteja alheia ou distante dessa possibilidade. Não podemos 
dizer abertamente que sua obra seja apologética, nem no sentido literal, nem no 
sentido filosófico do termo. Indiretamente, ao ensinar a orar, traçar caminhos 
em busca da perfeição, em dizer como fez a reforma dos conventos e de como 
construiu dezoito deles, estava defendendo a fé cristã, o legado de Cristo, mas de 
forma sutil, indiretamente.

O segundo termo:

Ascese, s. f. exercício prático que leva à efetiva realização da virtude, à 
plenitude da vida moral. (CUNHA, 1997, verbete ascese)

Ascese – Do gr. Áskesis, meditação. (NASCENTES, 1955, v.1, verbete 
ascese).

Ascese (gr. Askesis: exercício) 1 – Regra de vida pautada pela renúncia 
dos prazeres sensíveis, implicando uma mortificação das paixões, obtenção 
da perfeição moral e ao desabrochamento espiritual. Ex.: a ascese cristã ou 
devotamento do espírito à meditação das coisas divinas.

Toda regra ou estilo de vida pautada pela austeridade pessoal e por 
comportamentos comedidos e metódicos. Ex.: a ascese intelectual na pesqui-
sa científica. 

Em Platão, preparação do espírito para chegar à contemplação da 
verdade. 

Santa Teresa levou vida ascética, mas seus escritos nem sempre pre-
gavam a austeridade. Era contra a autoflagelação, os jejuns prolongados, as 
mortificações. Recomendava a busca da perfeição moral, mas abominava 
exageros. Gostava do despojamento, do desapego dos bens materiais. Lutou 
contra si mesma por achar-se imperfeita, de má vida, pecadora. E foi desco-
brindo, à medida que escrevia, um dado importantíssimo de sua Pedagogia 
do Caminho – a entrega total a Deus. Concluindo e deixando expresso em 
seus escritos que o ser humano é fraco, falho, incompetente, só capaz de 
superar suas limitações pelas mãos de Deus, ao deixar-se possuir por Ele. 
Portanto, ela segue caminho contrário, em seus escritos, ao preconizado pela 
ascese. Afirmou e reafirmou que só pela bondade de Deus, pela interferência, 
pelo amor de Deus somos capazes de aprimoramento. 

Portanto, o termo ascese ou ascético não se encaixa plenamente aos es-
critos de Santa Teresa. Da mesma maneira como acontece com a palavra Apolo-
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gia, não se opõem ao sentido de ascese, resvalam no conceito em muitas situa-
ções, mas não podemos afirmar que seus escritos preguem o ascetismo.

O terceiro termo:

Místico (lat. Mysticus, do gr. Mystikós: relativo ao mistério ou a uma 
crença oculta (CUNHA, 1997, verbete místico).

Em um sentido genérico, aquilo que diz respeito ao misticismo, ou 
que tem um caráter místico. Em sentido pejorativo, caráter mágico ou miste-
rioso de algo, que exerce fascínio. Ex.: a mística do poder, a mística do artista. 
A mística é um conjunto de crenças mais ou menos “transcendentes” ao nível 
de consciência e das práticas, frequentemente centrado numa representação 
privilegiada e comandando a ação de um indivíduo ou de um grupo de um 
modo não-racional. Os místicos são pessoas de profunda vivência religiosa, 
que adotam a mística como um modo privilegiado de se relacionarem com o 
“sobrenatural” e com Deus. No cristianismo, São João da Cruz (1545 – 1591) 
é um grande místico.

Segundo a definição de Mística, achamos que a obra de Santa Teresa 
reflete o que perpassa no conceito que lhe é próprio. Está ligado principalmen-
te ao sentido de mistério, mas longe do seu sentido negativo: ou seja, aquele 
unido ao caráter mágico, fascinante, deturpador. Não, os escritos de Santa Te-
resa, em si, já vieram revestidos de certo mistério, pelo caráter não-racional dos 
textos. A Santa se dizia apenas portadora da vontade de Deus ou de Jesus, ali-
mentando um imaginário fértil de relações com o sagrado. Não só ouvia vozes, 
via, conversava, passava por sensações físicas provocadas pela experiência da 
contemplação. Por isso, seus escritos fazem parte do universo da Mística Cristã, 
que possui vocabulário, imagens, sinais, símbolos e conteúdos próprios.

Esta preocupação em enquadrar a obra numa nomenclatura correta não 
tem muita importância em si. Abordamos o assunto, porque está ligado à ques-
tão da recepção, de como os estudiosos viram a obra através dos tempos. O 
que nos interessa é o olhar sobre a obra, mostrando como a enxergam, como a 
usufruem, como a reconhecem.

A pequena pesquisa resultou na revelação de olhares diversos lança-
dos sobre a obra de Santa Teresa. Embora a pesquisa se revele pobre e não tão 
representativa pelo número de obras pesquisadas, pudemos ver um desdobra-
mento interessante de valorização dos escritos, construídos sem pretensões. No 
entanto, com energia singular foram se desvelando ricos, provocantes, hábeis 
na capacidade de convencer, de envolver os leitores que foram ganhando vida 
afora. A obra que nasceu como simples exercício, possivelmente um recurso 
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para que as pessoas que a cercavam entendessem a essência de Teresa, ganhou 
vida própria e vitalidade sufi ciente para infl uenciar não apenas religiosos, mas 
avançar no seu destino e chegar à Literatura, à Filosofi a, à Estética. 

Jauss com sua teoria da recepção dizia que as obras são respostas às 
perguntas feitas pela sociedade de cada época, construídas por diversos escri-
tores, cada um a sua maneira, replicando às questões levantadas, segundo o au-
tor, silenciosamente. A obra de Santa Teresa tem se mostrado a grande resposta 
de seu tempo. Aquela que soube ouvir e também responder à altura as questões 
mais prementes da sociedade em que viveu.
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Evolução da tipologia das igrEJas católicas

O estabelecimento da liberdade religiosa no Império Romano (Edito de 
Milão), emitido pelo imperador Constantino, em 313, foi o capítulo inicial do 
desenvolvimento de um tema, que dominou, por séculos, a história da arquite-
tura europeia. A diferença fundamental entre os rituais pagãos e a nova religião 
era a interioridade da liturgia cristã. 

Os templos greco-romanos eram relativamente pequenos e simples, in-
terior despojado, reservando para o exterior toda a magnificência e esplendor. 
No cristianismo, no entanto, é o interior do templo, que era para abrigar os fieis 
e também as suas características representam conteúdo simbólico e ritual. Es-
sas diferenças fizeram com que os templos existentes não servissem como um 
modelo para as novas igrejas que começaram a ser construídas, além do fato de 
que sua imagem foi associada, na mente popular, aos cultos pagãos e o Cristia-
nismo entendia ser necessário diferenciá-las.

Um edifício muito maior, cujas funções, tanto civil como religiosa, se 
realizaram no seu interior, como a basílica romana, era mais apropriado ao 
novo culto.

O princípio tipológico das igrejas cristãs, a basílica paleocristã, tem su-
as origens na basílica romana. Ainda que possamos nos remontar arquitetoni-
camente mais além, pode-se estabelecer a evolução de ambas a partir das stoas 
gregas, sendo o espaço basilical o resultante da cobertura do espaço definido 
por duas stoas opostas.

arquitEtura dos mostEiros 
carmElitas na Espanha
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Mestre em Design e Inovação pelo Unifatea. 
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A basílica romana, entretanto, é simétrica em relação aos dois eixos: 
colunata frente a colunata, ábside frente a ábside: portanto, cria um espaço que 
tem um centro preciso e único ligado a função do edifício, não a  do caminho do 
homem.  Já a antiga Basílica romana refere-se a um edifício que, em sua origem, 
nada tinha a ver com o culto. Tratava-se de um edifício de múltiplos usos, de 
caráter representativo, servindo como mercado, edifício bancário e bolsa, sala 
de justiça e simples ponto de encontro.

Tipologicamente falando, a basílica romana apresenta partido longi-
tudinal, três naves, sendo a central mais alta, recebendo iluminação natural de 
ambos os lados e por cima das naves laterais, tendo em ambas as extremidades 
ábsides, que funcionam como tribunas. Colunas ajudam a sustentar o peso do 
telhado e separam a nave central das laterais. Todos estes elementos serão parte 
da igreja cristã de forma basilical, embora outros lhe sejam acrescentados. 

Os construtores cristãos adotaram algumas relações simbólicas espa-
ciais: o tour um símbolo da intenção do homem para chegar a Deus, e a luz 
que vem de cima, representando a luz divina que ilumina o espaço sacro. Para 
atingir estes objetivos simbólicos, foram necessários algumas mudanças: mover 
o acesso da lateral para a fachada, que surge ao  substituir uma das ábsides  por 
um pórtico. No lado oposto, colocado na frente da ábside restante temos o altar. 
As igrejas cristãs servem como mundos interiores, como lugares que represen-
tam a eterna Cidade de Deus.

O tratamento exterior era simples, sem adornos, geralmente tijolo ou 
pedra à vista, contrastando com o interior mais luxuoso, feito e decorado com 
materiais preciosos, mármores de diferentes cores, objetos de ouro e prata, te-
tos de ouro. A luz que vem de cima e sua direcionalidade para o altar, o interior 
majestoso, tudo contribui para enfatizar o forte caráter simbólico.

Uma das questões mais importantes foi a orientação do espaço. O culto 
católico necessita de um espaço orientado, onde o altar ocupa o lugar principal. 
No início do medievo ocorreram grandes inovações nos templos católicos: as 
plantas centradas, octogonais como São Vital de Ravena, e em cruz grega, como 
São Marcos de Veneza. Porém a inovação que mais repercutiu, na futura forma 
da basílica, foi o acréscimo de um transepto, um eixo perpendicular à nave. 
Mais do que uma justificativa funcional, tem uma intenção simbólica de repre-
sentar em planta a cruz latina, símbolo máximo do cristianismo.

A basílica de São João de Laterano (313-19 d. C.), construída no tempo 
de Constantino, é considerada a primeira sala de reuniões cristã, e nela estão 
configurados os principais elementos deste tipo arquitetônico – a nave central 
(1), o transepto (2), as naves laterais (3), o nártex (4), o altar (5), a ábside (6) onde 
ficava o presbitério.
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tErEsa d´ávila E a arquitEtura carmElita

Existiria uma arquitetura carmelita?

Durante muitos anos houve um intenso debate historiográfico sobre a 
pertinência ou não do termo arquitetura carmelitana, debate extensivo também 
ao caso de outras ordens religiosas. A polêmica confrontava os que defendiam 
a existência de um estilo arquitetônico carmelitano que se concretizou na igreja 
do convento da Encarnação de Madrid, e os que se opunham a esta ideia, ar-
gumentando que no conjunto de edifícios dos carmelitas Descalços erigidos na 
Espanha, Portugal e México, durante os séculos XVI e XVII, não existia uma as-
piração artística ou uma vontade clara de estilo arquitetônico, senão uma mera 
sujeição aos desejos de pobreza e simplicidade expressos por Santa Teresa em 
suas Constituições e coincidentes, ademais, com a austeridade reclamada por 
outras ordens reformadas; uma simplicidade que, mesmo assim, ia sendo rela-
xada paulatinamente, até desvirtuar-se por completo desde meados do século 
XVII, com a proliferação de ornatos supérfluos e a adequação dos novos edifí-
cios aos ditados pelo gosto barroco.

Esta dicotomia construtória nos levará a falar, por um lado, de arquite-
tura carmelitana, e, por outro, de arquitetura dos carmelitas. O problema his-
toriográfico estaria resolvido, reduzindo a questão de estilo a uma questão de 
modo e adotando, portanto, uma solução similar à relacionada com a atividade 
de construção de outras ordens religiosas.

No capítulo 8 das Constituições dadas por Santa Teresa em Salamanca 
em 1581, (apud. BLASCO ESQUIVIAS, 2011, p.13) a autora expressou clara-
mente um desejo de simplicidade e moderação que resultaria essencial para 
a arquitetura do Carmelo e sobreviveria nas sucessivas revisões realizadas no 
texto durante o século XVII. Em seu escrito, a Santa estabeleceu que a casa ja-
mais se lavre, senão a igreja, nem haja coisa curiosa, senão tosca de madeira; e a 
casa seja pequena e as peças baixas; coisa que cumpra à necessidade, e não seja 
supérflua. Forte o mais que puderem, e a cerca alta e campo para fazer ermidas 
onde se possam retirar-se para a oração, como o faziam nossos padres. (apud. 
BLASCO ESQUIVIAS, 2011, p.13).

Alguns meses depois, nas Constituições do Capítulo de Alcalá, insisti-
rá Santa Teresa em que “nossas casas não se lavrem com edifícios suntuosos, 
senão humildes, e as celas não serão maiores de dois passos em quadro” (I, II). 
(apud. BLASCO ESQUIVIAS, 2011, p.13) Poucas, porém concisas palavras pa-
ra enunciar todo um programa de ascetismo edificativo, baseado na desnudez 
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arquitetônica, em estruturas humildes, porém harmoniosas, na concentração 
espiritual, nos espaços reduzidos e nos âmbitos propícios à meditação e ao voo 
místico, incluindo uma série de ermidas dentro da cerca, para possibilitar o 
retiro e a oração solitária das monjas, tal como estipulavam as regras funda-
mentais da Ordem.

Movida por sentido prático e resolutivo, Santa Teresa enuncia de um 
modo natural - sem intenção culta - as três categorias fundamentais da arqui-
tetura, definidas por Vitrúvio na Antiguidade e desenvolvidas modernamente 
por Leon Battista Alberti:

Teresa foi taxativa quanto à firmitas ou solidez de suas casas de reli-
gião, especificando que fossem fortes o mais que puderem e que os trabalhos de 
lavra ou serralheria se reservassem só para as igrejas dos conventos, tal como 
convinha à sua dignidade espiritual e ao moderno conceito de decoro vigente 
nos finais do século XVI. (apud. BLASCO ESQUIVIAS, 2011, p.13)

Quanto à Utilitas, segunda das categorias vitruvianas, Teresa também 
se mostrou clara e concisa, estabelecendo uma estreita relação de dependência 
entre forma e função, e entre esta e a mais estrita necessidade. Tudo o que não 
fosse indispensável e útil à vida monástica, ou seja, todo o supérfluo, estava 
sobrando em seus conventos, pois atentava contra o recolhimento e o sosse-
go imprescindíveis para desenvolver qualquer experiência de tipo espiritual, 
desde a simples oração, até o arrebatado êxtase. Santa Teresa rechaça as coisas 
curiosas que movem à distração e rechaça também os luxos e as comodidades 
banais, pedindo que a casa seja pequena e as peças baixas. 

Finalmente, do ponto de vista arquitetônico, e sem faltar à dignidade 
e ao decoro, à continitas (beleza e harmonia), devidos a uma casa de religião, 
a pobreza obedecia à aceitação da austeridade tridentina proclamada pela 
contrarreforma católica, que a própria Santa subscreveu em sua reforma do 
Carmelo. 

Na realidade, Santa Teresa não deu pautas concretas sobre a forma de 
seus conventos, nem teve intenção expressa de criar um estilo distintivo e assi-
milável à sua Ordem, quiçá porque ambas as circunstâncias, plenamente mun-
danas, escapavam aos interesses espirituais e ao entendimento dela e de São 
João da Cruz. Nas poucas palavras de Teresa não encontramos detalhes precisos 
sobre a dimensão ou forma das plantas, ainda que suas recomendações fossem 
totalmente claras, relativamente, ao modo e à atmosfera que queria lograr para 
propiciar a calma e o sossego espiritual nos recintos de sua Ordem reformada; 
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fatores todos eles que, em conjunto e sem propor-se conscientemente, incidirão 
na criação de uma tipologia arquitetônica ou estrutura profunda contida nos 
diversos modelos de conventos carmelitanos.

Suas primeiras fundações tiveram lugar em casarões adquiridos ou do-
ados por algum nobre. Pouco a pouco, no entanto, foi-se abandonando a este 
costume e começaram a surgir os primeiros edifícios conventuais de planta no-
va, que podemos denominar teresianos - mais que carmelitanos - e que foram 
fundados pela própria Santa e, desde o ponto de vista arquitetônico, refletem 
claramente seu desejo de materializar um ideal construtivo baseado no inti-
mismo religioso e na simplicidade. Estes modestos conventos dispunham de 
templos muito simples, tanto em seu espaço interno (de uma só nave, com abó-
badas lisas e muros encalados), como em sua fachada, extremamente austera 
e funcional e composta por uma porta de acesso, um nicho com a imagem do 
titular, uma janela alta para iluminar o coro e um frontão triangular como ar-
remate, parapeitando assim o simples telhado a duas águas da única nave. O 
modelo, que já tinha sido definido na Baixa Idade Média pela ordem francisca-
na, encontrou um desenvolvimento especificamente carmelitano mediante as 
regras ditadas em 1594 e, sobretudo, em 1600 pelos padres gerais da Ordem. 
Estes iniciaram então um processo de homogeneização da arquitetura carmeli-
tana destinada a controlar a construção de novos conventos mediante o estabe-
lecimento de um modelo ou traço universal, que ficaria definitivo, em seus tra-
ços fundamentais, em 1605, no desaparecido convento de Santo Hermenegildo 
de Madrid, casa central da Congregação da Espanha.

Desde então, o traçado da igreja se imporá como modelo obrigatório 
para o Carmelo Espanhol: planta de uma só nave (sem capelas nem nichos la-
terais) e alçado interior de pilastras de ordem toscano, com coro alto aos pés, 
que originava um nártex ou pórtico sobre o coro, cúpula cega na capela maior 
e testeiro reto.

alguns mostEiros tErEsianos

Neste trabalho, analisaremos o partido arquitetônico, a fachada e de-
coração interior de alguns dos mosteiros adaptados ou construídos por Teresa 
D’Ávila. São eles: 1) Mosteiro de São José (1608); 2) convento da Encarnação; 3) 
Convento de Santa Teresa.
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mostEiro dE são José

Também chamado das Madres, recolhe melhor o ideal monástico de 
Teresa, caracterizado pela simplicidade e austeridade.

Na primeira fundação (1562) foram muitas as dificuldades pelas quais 
passou a Santa para realizar seu projeto. Necessitou da ajuda de familiares, ami-
gos e membros da nobreza e clero. Sua irmã Juana de Ahumada e seu cunhado 
Juan de Ovalle, adquiriram as casas como residência habitual e empreenderam 
as adaptações das mesmas em dependências conventuais; para seu financia-
mento contou com a ajuda de seu irmão Lorenzo de Cepeda das Índias. D. 
Guiomar de Ulloa e D. Aldonza de Guzmán solicitaram a licença do papa para 
fundar um convento de carmelitas e alguns prelados, como o bispo Alvaro de 
Mendonza, Gaspar Daza e Pedro de Alcântara, apoiaram também a carmelita.

O mosteiro se compunha de uma série de casas, que se agruparam e 
uniram criando um espaço arquitetônico que ainda hoje se conserva e que nada 
tinha a ver com a arquitetura de outros mosteiros da cidade, e uma pequena 
igreja, hoje desaparecida, que foi substituída, em 1608, por outra levantada.

Da primeira construção restou uma pequena capela batizada em 1578, 
por Francisco Salcedo.

Traço do arquiteto Francisco Mora, grande devoto da santa, em estilo 
herreriano, que criou o protótipo da igreja carmelita (1607-1610). O templo res-
ponde a novas abordagens estéticas e inaugura o modelo dos templos da 

Ordem, com tríplice pórtico, sobre o qual avança o coro das religio-
sas, uma só nave e capelas laterais que foram dotadas por membros da no-
breza avilena. 

Fachada: apresenta galilé com 3 arcos. Num nicho superior, uma ima-
gem de S. José e o Menino, obra de Girardo de Merlo.

Interior: uma nave e seis capelas.

Pintura: as mais memoráveis são um S. Francisco de Assis de Zurbarán 
e um Cristo amarrado na coluna da flagelação, de Alonso Cano. 

convEnto da Encarnação

Inaugurado em 04 de maio de 1515, dia em que a Santa recebeu o ba-
tismo, nele Teresa permaneceu quase ininterruptamente de 1535 a 1562, saindo 
para fundar o Mosteiro de S. José.
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Surgiu de um abrigo para beatos fundado por Dona Elvira González de 
Medina, em 1478, junto à Porta de S. Vicente; pouco depois se mudou para o 
lugar atual, convertendo-se em casa de religiosas com votos.

Quando Teresa de Cepeda, sem permissão paterna, ingressou na Or-
dem do Carmo, o Convento era um dos mais povoados da cidade, contava com 
um número elevado de bens, e a vida conventual não era rigorosa, existindo 
grandes diferenças sociais entre as monjas.

No Mosteiro da Encarnação recebeu conselhos de Francisco de Borja, 
João da Cruz e Pedro de Alcântara e lá preparou a Reforma do Carmelo. 

A Igreja foi reformada no Barroco.

Fachada: conserva-se no mesmo estado em que estava no tempo de Te-
resa, com exceção da parte superior da torre que foi reconstruída em 1715 por 
Frei Julián Cano. A portada, de estilo renascentista avilense, forma um arco de 
meio ponto com grande segmento. Os emblemas que existem sobre a saliência 
são de Don Nuño González del Aguila, que sufragou a reforma do convento, 
em 1526.

O conjunto da fachada, construído em alvenaria de granito é fechado 
por um grupo de madeira representando o mistério da Encarnação.

Interior: reformado na primeira metade do século XVIII, tem planta em 
cruz latina, com uma só nave, abóbadas e cúpula no transepto. A maioria dos 
altares é decorado em estilo barroco, mas as estruturas são da época de Teresa, 
portanto, maneiristas.

No altar dedicado a São João da Cruz temos a imagem do grande mís-
tico e uma pequena escultura de Teresa.

convEnto dE santa tErEsa

A construção, edificada sobre a casa de Teresa, teve início em 1635, sob 
o patrocínio do Conde Duque de Olivares, sendo inaugurado em 1636. O traço 
do arquiteto carmelita Frei Alonso de São José é claramente barroco. 

Exterior: Apresenta fachada de granito que se organiza num tríptico 
pórtico formado por arcos de meio ponto protegido por grades. Sobre o arco 
central se destaca a estátua da Santa, em pedra branca, portando uma coroa e 
na mão uma pena dourada. 
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Existem numerosos brasões na parte central superior como o dos Ce-
peda y Ahumada; o da Ordem das Carmelitas; o do Conde Duque de Olivares; 
o da Intendência (corpo militar do qual é patronesse); o de Doutora da Igreja. 
A parte superior da fachada, por sua vez, termina por um frontão triangular 
ornado de pináculos. Nas laterais, dois campanários simples com sinos.

Interior: Obedece a estética de seu tempo, respondendo à tipologia da 
Ordem, planta de cruz latina de uma só nave e capelas laterais. A nave encima-
da por abóbadas de aresta, é mais ampla do que as laterais 

Retábulo principal: obra supostamente de Gregório Fernandez, repre-
senta Santa Teresa acompanhada da Virgem e S. José. 

Esculturas: podemos destacar o conjunto escultórico formado por retá-
bulos, imagens e mesas de altar, algumas de Gregório Fernández e outras de 
seu atelier. Relevo especial para o retábulo maior e as talhas de Cristo atado à 
coluna e o de Santa. Teresa, que inicialmente formavam um grupo escultórico, 
da Virgem do Carmo e de São João da Cruz.
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Ao celebrarmos os 500 anos de nascimento de Santa Teresa D’Ávila, 
a Espanha e o mundo exaltam o percurso existencial e espiritual dessa monja 
carmelita nascida em Ávila, em 1515, canonizada por Gregório XV em 1622, e 
primeira mulher a receber o título de Doutora da Igreja por decreto de Paulo 
VI, em 1970.

Dos inúmeros caminhos percorridos por essa andarilha de Deus nos 
seus 67 anos de existência terrena, detivemo-nos sobre três aspectos de sua pro-
fícua história: a sua origem e a de sua respeitada família na Espanha do século 
XIV; sobre a sua aproximação espiritual e seu amor incondicional a Jesus como 
monja carmelita consagrada; e, de modo especial, sobre a sua produção literá-
ria, legado que conduz os homens e as mulheres do século XXI à chama que 
tem mantido acesa e reluzente a sua obra de escritora e de educadora por esses 
cinco séculos.

tErEsa dE ávila

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de mil quinhentos 
e quinze, uma quarta-feira, nasceu Teresa, minha filha, às cinco 
horas da manhã, meia hora mais, meia hora menos, aos primei-
ros alvores do dia.

O Ângelus da aurora começou a soar na igreja de São Domin-
gos; depois, repicaram todos os sinos de Ávila: os de São João, 
São Pedro, Santo Isidro e São Pelaio, São Gil, São Bartolomeu, 

Juraci conceição de faria||
Mestre em Educação pela UMESP, Doutora em Educação 
Matemática pela UNICAMP - SP, Presidente do Instituto 

Malba Tahan, Educadora, Escritora, Poetisa. 

tErEsa dE ávila, tErEsa dE JEsus, 
tErEsa dE todos nós!
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São Vicente, Santa Cruz, São Cebrião, São Nicolau, São Tiago, 
São Romão, Mosén Rubi; os da Catedral e os dos conventos: 
dos beneditinos aos carmelitas, das clarissas às agostinianas de 
Nossa Senhora das Graças, das franciscanas aos dominicanos 
de São Tomás, dos cistercienses e das cistercienses de Santa 
Escolástica, São Millán e Santa Ana, às dominicanas de Santa 
Catarina... Todas as vozes metálicas, de todos os santos da cida-
de, fizeram vibrar as velhas pedras porque em Ávila não havia 
senão cantos e santos: Em Ávila, santos e cantos. (AUCLAIR, 
1995, p. 9).

 Assim ficou registrado no livro de anotações do pai de Teresa Sán-
chez de Cepeda y Ahumada, o relato dos primeiros momentos do dia em que a 
menina Teresa nasceu. 

Seu pai, D. Alonso Sánchez de Cepeda, homem notável de Ávila, casou-
se em segundas núpcias com Beatriz de Ahumada, moça que pertencia a mais 
fina flor da nobreza castelhana e que, além de Teresa, deu-lhe os filhos Rodrigo, 
Fernando, Lourenço, Antonio, Pedro, Jerônimo, Agostinho, Juana e João . 

A residência de D. Alonso Sánchez de Cepeda era um solar rico e belo 
situado na plazuela de São Domingos, em frente à igreja de São Domingos. 
Homem devoto da fé cristã e admirador do saber e dos livros, D. Alonso em-
penhou-se para que seus filhos aprendessem cedo a soletrar e soubessem ler 
corretamente antes dos 7 anos e, desde a mais tenra idade, estivessem próximos 
de Deus, das missas e dos santos ofícios. 

Ávila, na região de Castela, era a cidade dos leais e dos cavaleiros. Bata-
lhas tecidas contra os flamengos, os mouros e os luteranos significavam, naque-
la época, uma ameaça permanente à alma e aos bens da cidade guardada por 24 
torres. As muralhas de Ávila haviam protegido a vida de Afonso XI quando não 
contava senão um ano de idade. De Ávila, partira o Rei Afonso VIII, rodeado de 
avileses, para reconquistar o seu reino e vencer os mulçumanos. O suporte que 
Ávila proporcionou ao rei Carlos V levou-o a exaltar aquela fortaleza medieval 
como cidade modelo: Esta cidade é a cabeça que as outras cidades dos nossos 
reinos devem tomar por modelo.

Os feitos gloriosos de Ávila influenciaram a bela filha da nobreza. Às 
escondidas do pai, Teresa começa a ler romances de cavalaria e a escrever seu 
primeiro livro: O Cavaleiro de Ávila, obra em parceria com seu irmão Rodri-
go de Cepeda. Parentes e amigos louvaram a vivacidade do estilo, o colorido, 
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o encadeamento apaixonante da narrativa e precoce agudeza do espírito dos 
irmãos escritores.

Entretanto, um acontecimento marcante exige que a jovem escritora 
assuma outros papéis no seio da família. Teresa perde a mãe aos 13 anos. As 
tarefas domésticas deixavam-lhe pouco tempo para a leitura e a escrita. Oito 
meninos e três meninas careciam de estudos e cuidados. 

Teresa de Ahumada y Cepeda tinha 16 anos quando a internaram no 
convento das agostinianas de Nossa Senhora das Graças (AUCLAIR, 1995, p. 
31). As agostinianas recebiam moças da nobreza para se aperfeiçoarem no estu-
do da religião e na prática das virtudes, mais do que na instrução. Aprender o 
catecismo, saber ler, escrever e fazer algumas contas, bordar bem, ser uma ren-
deira hábil, uma boa fiandeira e entender um pouco de música eram bagagem 
mais do que suficiente para as mulheres daquele tempo.

Reflexões sobre a vida de uma mulher casada, de modo especial, a 
submissão total ao homem, ao ambiente, aos usos e costumes daquela época 
levaram a jovem Teresa a afastar-se do amor humano e aproximar-se cada 
vez mais do amor divino. Em busca de seu ideal, travou uma luta contra o 
pai. D. Alonso não aceitava o propósito da filha de se entregar ao Esposo 
Celestial. Teresa vence essa batalha familiar e, aos 16 anos, ingressa no Con-
vento da Encarnação, em Ávila.

tErEsa dE JEsus 

Nessa noite da sua vigília de armas, não dormiu: todos os si-
nos, distantes ou próximos, que tinham repicado no dia de seu 
nascimento, dobravam agora, recordando-lhe que era o dia de 
finados. [...] Quando pequena, tinha oferecido sacrifícios, es-
molas e terços pelas almas dos defuntos. E ainda nessa noite, 
em que os sinos pareciam tocar eternamente, para sempre, só 
entrou em paz quando pediu a Nossa Senhora do Carmo que a 
tomasse como refém e tirasse do abismo os mais desesperados. 
(AUCLAIR, 1995, p. 51-52).

Teresa de Ahumada tomou o hábito aos dois de novembro. Os primei-
ros 20 anos de sua vida no mosteiro, Teresa viveu entre o mundo e Deus, bus-
cando conciliar esses dois contrários. Experimentou a vaidade e outros peca-
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dos, escapou da morte e, finalmente, em 1553, graças à lucidez de seu diretor 
espiritual, Pe. Baron, Teresa de Ahumada conseguiu voltar a renascer Teresa 
de Jesus. A oração e o trabalho eram os degraus da escada que a levavam 
diariamente até Deus.

Tomada de seu espírito nato de liderança, Teresa de Jesus organizou a 
reforma do Convento da Encarnação e da regra primitiva do Carmelo. E não 
parou por aí. Dispondo apenas de uma carroça como meio de transporte e de 
um ou dois cavalos, a determinada determinação de Teresa, essa andarilha de 
Deus do século XVI, realiza uma proeza inigualável: funda 19 mosteiros num 
intervalo de 20 anos (1562-1582), tendo sido destes 17 para as monjas e dois 
para os frades carmelitas. 

Ela dizia que se na Terra existe um lugar que pode ser comparado ao 
céu, o carmelo é esse lugar! E, para trazer o céu na terra, ela não mediu esforços. 
Pedia de porta em porta, articulava-se com o clero e outras Ordens religiosas, 
viajava de norte a sul da Espanha, negociava, fazia amizades por conta de suas 
realizações, enfrentava resistências, ameaça de excomunhão, convencia pessoas 
e grupos, correspondia com amigos e autoridades.

Em 1561, Santa Teresa e suas companheiras iniciam os trâmites para a 
fundação de um convento de carmelitas em Ávila, o Convento de São José.  
Referindo-se a Madre Teresa de Jesus durante um sermão na Igreja de São 
Tomás, um pregador menciona: Já não há em Ávila conventos demais para 
repartir entre eles as parcas esmolas?. Teresa de Jesus, no entanto, mantém-se 
calma e sorridente, como se não fosse com ela. Pelo canto do olho, ia lendo no 
seu livro de horas a cópia de uma sequência de breves sentenças de pacífica 
vitória que ela mesma tinha composto e que gostava de repetir (AUCLAIR, 
1995, p. 113):

Nada te turbe,
Nada te espante,

Todo se pasa,
Dios no se muda,

La paciencia
Todo lo alcanza;

Quien a Dios tiene
Nada le falta:

Sólo Dios basta.
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Essa oração, pedra fundamental da primeira obra de Teresa de Jesus 
em Ávila - Convento de São José, em 1562, tornou-se não só o escudo e a pro-
teção de Teresa durante as fundações das demais obras que executou, como foi 
capaz de atravessar cinco séculos e tornar-se força espiritual para aqueles que 
a recitam. 

Em 1567, dá-se o primeiro encontro de Teresa de Jesus com São João da 
Cruz , o seu irmão de alma e amigo espiritual da grande obra carmelita. Falan-
do às irmãs descalças, Teresa disse: o padre João é uma das almas mais puras e 
santas que Jesus possui em sua igreja (PAULA, 2014, p. 92).

Em 1568, Teresa de Jesus funda o primeiro convento dos carmelitas 
descalços em Duruelo, canonicamente erigido com todas as licenças necessá-
rias. Na primavera de 1569, o provincial elevou-o a priorado com licença de 
receber noviços para serem educados na mesma vida. No ano seguinte, a Ma-
dre funda o segundo convento dos carmelitas descalços, o de Pastrana. Tal 
fato, idealizado e executado por uma mulher, recebe comentários maldosos 
do próprio clero: Uma mulher fazendo as barbas a homens estudados como 
o Frei João da Cruz.

Para as monjas, Teresa fundou o Convento de Medina Del Campo 
(1567), os conventos de Valladolid e Malagón (1568) e os conventos de Toledo 
e Pastrana (1569).  Em 1570, deu-se a fundação do Convento de Salamanca e, 
no ano seguinte, a fundação do Convento de Alba de Torres. Três anos depois, 
em 1574, o Convento de Segóvia foi erigido e, em 1575, os Conventos de Beas e 
de Sevilha. A fundação do Convento de Caravaca ocorreu em 1576 e, em 1580, 
a do convento de Villanueva de la Jará e do Convento de Palência. O Convento 
de Sória foi fundado em 1581 e, em 1582, os de Granada e Burgos.

A própria Madre desenhava os planos, assessorada por um bom ar-
quiteto. Uma vez construída, suas casas testemunhariam às gerações futuras a 
preferência de Madre Teresa pelos materiais rústicos – tijolos à vista e cal, vi-
gas de madeira por aplainar, bem como o seu sentido das proporções e da boa 
distribuição. Se as celas eram pequenas, os corredores eram amplos, as salas 
de estar cômodas, as dependências práticas. Os menores detalhes revelavam o 
espírito empreendedor de Teresa (Cf. AUCLAIR, 1995, p. 338).

Madre Teresa idealizava também defensores, pregadores e estudiosos de 
igreja para a extensão do Reino de Deus e a salvação de almas. Ela almejava dire-
tores espirituais para suas irmãs carmelitas, e, como uma arma, a oração e intimi-
dade com Deus. Também sonhava fundar mosteiros para além da Espanha.
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Nos anos finais de sua vida, Madre Teresa inicia a fundação de conven-
tos carmelitas para a colonização de índios no Brasil. As obras tiveram início em 
1580, poucos anos antes de sua morte e, em 1583, as portas do Convento do Car-
mo de Olinda e de Salvador abrem-se no nordeste brasileiro. 

Do século XVII em diante houve uma considerável expansão da obra 
carmelita em outras cidades e em diversos estados brasileiros. Fundaram-se 
conventos carmelitas no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, Santos, São Pau-
lo, Vitória, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Recife, Maranhão, Belém do Pará e 
Amazonas. 

A Madre via esse alvo exército de amor estender-se por toda a terra e 
milhares de almas contemplativas povoarem ao longo dos séculos os conventos 
do Carmelo: 

A Jesus e aos seus prediletos: os pecadores, os doentes, os de-
sesperados, os moribundos, os que lutam, os que sofrem, os 
que combatem na guerra, os que querem a paz, os que procu-
ram o amor, os que encontram as lágrimas... (AUCLAIR, 1995, 
p. 350).

Aos 67 anos, tendo minadas suas forças e sua energia vital, Teresa de 
Jesus faleceu em Alba de Tormes, às 9 horas da noite de 4 de outubro de 1582.

Os sinos daquele Carmelo soaram, e também os de Ávila, os de Medina 
del Campo, de Valladolid, Soria, Malagón, Salamanca, Toledo, Palencia, Bur-
gos, Segóvia,  Pastrana, Villanueva de la Jara, Caravaca, Sevilha, Beas e Grana-
da; em todos os conventos que ela fundara e em todos os corações que sua alma 
havia arrebanhado para Jesus. 

Ao exemplo de sua terra natal, aquela monja carmelita de Ávila ha-
via construído uma verdadeira fortaleza espiritual, base da vida monástica nos 
Carmelos do século XVI. 

Mais do que isso: Madre Teresa de Jesus havia transformado sua pró-
pria existência na pedra angular de uma grande obra - plena de seu fulgor e de 
sua luz! - que se estenderia nos séculos subsequentes a outros povos e a outras 
terras mais distantes.



VOLuME 1 - A hISTORICIDADE nAS RELAçõES CuLTuRAIS

127

tErEsa dE todos nós

Toque do sino: trabalho. Toque do sino: recreio, enquanto gi-
ram as rocas. Toque do sino: ofícios, disciplinas, penitência. 
Toque do sino: exame de consciência... Onde quer que esti-
vessem, houvesse o que houvesse, à mesma hora, em todos os 
conventos do Carmelo, todas as carmelitas se ajoelhariam e 
purificariam a transparência desse cristal da alma cuja beleza 
a Madre Teresa descrevera [...]. Às oito da noite, o sino anun-
ciaria o começo do silêncio. Até a Prima do dia seguinte, só 
se falaria com Jesus e com os habitantes das moradas celestes. 
(AUCLAIR, 1995, p. 350).

As regras descritas por Madre Teresa para os Carmelos e as fundações 
dos conventos carmelitas certamente constituem o marco espiritual e físico de 
sua obra e de todo o seu porvir no mundo. 

De modo análogo, os registros escritos de sua história, de seus per-
cursos, de seus sentimentos e de seu caminho em busca de perfeição nos brin-
dam, cinco séculos depois de seu nascimento, com uma obra grandiosa que tem 
mantido viva entre nós Teresa D’ Ávila, Teresa de Jesus, Teresa de todos nós! 
(FARIA, 2015, 39).

Tão pulsante quanto a autora é a sua grandiosa obra, uma coleção de 
13 livros, apresentadas em dois blocos nas Obras Completas: Obras Maiores e 
Menores. As Obras Maiores reúnem o Livro da Vida, o caminho de Perfeição, o 
Livro das Fundações e Castelo Interior ou Moradas. Nas Obras Menores estão 
contempladas: Constituições, relações, Conceito de Amor a deus, Modos de 
visitar os conventos, Vexame e respostas a um desafio, Poesias, Exclamações, 
notas, Pensamentos, Memórias e as Cartas escritas aos seus confessores, aos 
amigos religiosos, aos familiares e autoridades.

Diante da vasta obra de autoria de uma mulher do século XVI, é im-
prescindível ressaltar que Teresa aprendeu a ler e a escrever na casa paterna, 
recurso que poucos recebiam na época, ainda mais as meninas. 

Inicialmente, Teresa escrevia em estado de oração ou de êxtase, profun-
damente inspirada. Dizia ela que as palavras lhe eram ditadas pelo Senhor, que 
a fazia escrever com mais facilidade e clareza. 

Com seus escritos, experimentou um conflito inicial avassalador. O 
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amigo Francisco de Salcedo e Pe. Gaspar Daza diziam-lhe que suas experiên-
cias não eram de Deus, mas do demônio.  Causou-me tanto temor e pesar que 
não sabia o que fazer de mim. Tudo era chorar. 

Frei Diogo de Cetina, confessor jesuíta de Santa Teresa, consegue apla-
car um pouco sua angústia; incentiva-a a continuar escrevendo. 

De acordo com CARVALHO E GAYEAN: 

primeiro ela escreve para atender seu confessor e, de acordo 
com o resultado e orientação recebida, continua a escrever. Os 
escritos, todos acabam sendo de orientação religiosa, mas há 
especificidades. (2014, p. 45). 

Assim nasceu a obra que fala da própria vida, das manifestações mís-
ticas, dos registros de seus feitos, das doutrinas e das que estabelecem regras 
e ações específicas para os conventos, da busca da perfeição, cartas, memoran-
dos, poemas etc..

Em suma, todos os escritos de Teresa D’ Ávila são ocasionais, não há 
um plano prévio presente neles nem se voltam para um mesmo objetivo. Mas 
em que pese esta desarticulação, trata-se na realidade de peças unidas entre si, 
que oferecem ao leitor uma mensagem única: o amor incondicional de Teresa a 
Jesus (2001, p. 15).

O ofício de escrever tanto quanto o de fundar Carmelos tornaram-se 
ambos complementares e indissociáveis na rotina dessa andarilha de Deus. O 
primeiro, obriga-a a peregrinar em seu castelo interior, na solidão de sua cela, 
na companhia de sua pena e de seus próprios registros. O segundo, produz o 
movimento inverso: conduz Teresa para o exterior de sua morada, para loca-
lidades distantes, em permanente contato com pessoas desconhecidas em prol 
de uma obra divina que deveria adquirir, sob sua maestria, um corpo espiritual 
dentro de um plano físico e arquitetônico.

A difusão da obra literária de Teresa D’ Ávila na Espanha do século XVI 
se dá tardiamente. A escritora nasceu depois de sua morte. Apenas um de seus 
textos foi publicado em vida: Constituições em 1581, um ano antes de seu fale-
cimento. No mundo, as edições de suas obras ocorrem a partir do século XVII 
e, no Brasil, o acesso se deu apenas muito recentemente, no século XX.

O corpo físico dessa obra espiritual traz uma mensagem mística, nas-
cida da experiência de Teresa D’ Ávila com o sagrado. Ainda que não se consi-
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derasse apropriadamente uma escritora, a poesia é um ponto chave na obra de 
Teresa D’Ávila. 

No Livro da Vida (16, 4), ela registra: Sei de alguém [ela mesma] que, 
não sendo poeta, improvisa estrofes muito sentidas, declarando seu penar, não 
usando para isso o intelecto.

Compunha poesias para colocar alegria e festa na vida monótona dos 
mosteiros e nas rigorosas disciplinas que ali havia. Teresa sempre trazia um 
toque de humor, compunha paródias para dar mais leveza às tradições mo-
násticas.

Além dessa dimensão humana, os poemas de Teresa de Jesus estão im-
buídos de sua dimensão divina: buscam o inefável e o Absoluto e narram si-
tuações de profundo encontro de seu amor com Deus, de vivenciar esse amor, 
através de êxtases sublimes. Suas poesias tratam de um tipo de mistério, a ex-
periência de transformar essa realidade humana em divina, e a divina que de-
seja estar mais próxima da humana. 

Na concepção de Barbosa a mística e a poesia de Teresa D’Ávila pos-
suem uma proximidade inegável.  

Propõe entrar no segredo de Deus, no íntimo mais íntimo. Per-
furar a realidade e, a consequência disso é aceitar o amor com 
que esse Deus lhe brinda, desnudar-se, consentir em ser essa 
criatura amada, reconhecer esse amor ao próximo e daí se es-
forçar por transmitir isso ao outro. (BARBOSA, 2014, p. 22).

À guisa de exemplificação, são os versos citados que constituem o poe-
ma que ficou conhecido como Oração de Teresa de Ávila e que, 500 anos depois 
do nascimento de Teresa de Ávila, é recitado por diversos povos, em diversas 
línguas e representa um fragmento de sua mística e de sua poética. 

Em sua obra, Teresa vive!

Em sua obra, Teresa educa para a busca do sagrado, do amor e da 
perfeição; motiva-nos a ir ao encontro do outro, a caminhar na paciência 
e na alegria.

Como mencionado, Teresa de Jesus faleceu em 1582, aos 67 anos. Meses 
após seu sepultamento, seu corpo exalava um perfume tão divino que obrigou 
à verificação de seus superiores. 



TERESA D´ÁVILA: MISTICISMO, AFETO E FÉ

130

A obra de Teresa, certamente, guarda esse perfume com que a Santa foi 
agraciada para trazer aos homens de seu tempo e do nosso tempo, a carícia de 
sua mística e a de seu amor incondicional ao sagrado.  

Quem se aproxima de sua obra, encontra um ser divino e atemporal, 
que os muros de Ávila e os séculos que sucederam seu nascimento não foram 
capazes de conter ou de aprisionar: Teresa de Ávila! Teresa de Jesus! Teresa de 
todos nós!
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Dando continuidade aos estudos sobre a obra de Santa Teresa, assumi-
mos o desafio de analisá-la sob a perspectiva do Barroco, motivados por Otto 
Maria Carpeaux. Em a História da literatura universal, 8 volumes, publicados 
entre 1958 – 1966, pela Editora O Cruzeiro, ele diz o seguinte:

A tentativa de distinguir na mística espanhola da 2ª metade de século 
XVI uma maneira renascentista e uma maneira barroca nunca foi feita: do lado 
barroco colocar-se-iam a mística de ação de Santa Teresa de Ávila e a mística de 
evasão de san Juan de la Cruz; do lado renascentista, a interpretação tomista, 
realista, da união mística por Fr. Luis de Granada e a interpretação platônica, 
idealista, por Fr. Luis de León. (CARPEAUX, 1958, p. 412).

A data da afirmação é recente em relação à publicação da obra de Santa 
Teresa. Ela começou a aparecer na segunda metade do século XVI. As obras 
completas, sob a responsabilidade de Frei Luis de León, foram publicadas em 
1588. É pouco provável que tenha saído algum estudo sobre o tema depois da 
edição da obra de Carpeaux. Desde a publicação das obras de Santa Teresa até 
os dias de hoje muita coisa mudou em relação à literatura e à crítica: classifica-
ções, terminologia, valorização etc.. Não sendo a obra encarada como de ficção, 
os escritos de Santa Teresa passaram a ser reconhecidos apenas como textos 
religiosos, deixando de lado essa vertente para análise.

Queremos desenvolver, neste estudo, a possibilidade de estudá-la 
também como texto literário e evidenciar, na medida do possível, as influên-
cias que deve ter desencadeado na produção não só literária, mas na totali-
dade artística subsequente. 
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Parece temerário afirmar as influências, uma vez que sua obra se diri-
gia a público específico, reservado, de objetivos religiosos e nenhuma preocu-
pação estilística ou literária evidente. Talvez pudéssemos retirar o termo influ-
ências e substituí-lo por precursora. Não sabemos se o problema fica resolvido. 
O fato é que, na obra está muito claro que Santa Teresa pontua naturalmente 
quase todas as características que serão as bases do próximo estilo de época, 
o Barroco. Pelo que nos consta, Santa Teresa e São João da Cruz, juntos com 
Camões, são os primeiros a escrever dentro do espírito que florirá no século 
XVII, em todas as artes conhecidas. Eles viveram e atuaram no século XVI. 
Santa Teresa, casuisticamente, no seu centro. Por isso, ela recebeu, viven-
ciou e acompanhou todo tipo de influência, pressão, formas de governo (o 
Absolutismo), postura religiosa, o cisma da Igreja Católica, os valores, tudo 
à sombra da Santa Inquisição, enfim, presenciou todo tipo de transformação 
por que passou a sociedade da época.

Por exemplo, a divisão da Igreja Católica aconteceu a partir de 1517, 
quando houve a visita de um representante do Papa Leão X, à Alemanha. Ele 
trazia a intenção de arrecadar fundos para a reforma da Basílica de São Pedro, 
no Vaticano. O representante oferecia indulgências aos pecadores que dessem 
esmolas. A atitude reforçou a revolta desencadeada pela propaganda agressiva 
de Johann Telzel, o enviado do Papa. Martim Lutero, como reação, escreveu 95 
Teses que se opunham ao comportamento de Roma. Essas Teses serviram de 
base, posteriormente, para a divisão da Igreja. No entanto, a crise não foi unica-
mente de fé, mas administrativa, econômica e de vários outros fatores externos 
que se confrontavam com a religião. Depois do Protestantismo alemão surgiu 
o Calvinismo em Genebra e o Anglicanismo na Inglaterra, que não mais re-
conheciam a autoridade papal. O que não podemos esquecer é que o Papa 
Leão X era filho da poderosa família dos Médici, que atuou como mecenas no 
período do Renascimento, em Florença, na Itália. Portanto, para não deixar 
ruir um projeto da envergadura da reforma da Basílica de São Pedro, achou 
que poderia cometer o deslize...   

Somando-se a isso, várias outras causas de peso surgem no século XVI 
e, antes dele, que vão influenciar na criação de uma sociedade fragilizada, fra-
cionada, em crise. Esta podia ser material, filosófica, ideológica, espiritual. As 
transformações sociais promovidas pelas novas descobertas, por exemplo, en-
riqueceram ou fortificaram economicamente países que nunca tinham atingi-
do tal patamar. A riqueza mudou de lugar, assim como certos conceitos e tais 
mudanças provocaram desconforto. Por exemplo, quando Copérnico (1473 – 
1543) desenvolveu a teoria heliocêntrica contrapunha-se à teoria geocêntrica 
em conformidade com a Bíblia, que considerava a Terra como centro do Uni-
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verso. Este fato emancipa a cosmologia da teologia, permitindo grande desen-
volvimento da Ciência, mas, em contraponto, causou muita insegurança na 
sociedade. Somando-se a isso, aconteceu a ampliação do mundo conhecido 
em consequência das novas descobertas. Tudo isto não foi aceito pacífica e 
automaticamente. Criou-se um desconforto que, de alguma maneira refletiu 
no comportamento dos dirigentes, da sociedade e das Artes. Santa Teresa vi-
venciou tudo isso de perto.

A Espanha já possuía uma Escola de Espiritualidade, confirmando uma 
tradição mística por meio da fundação de várias ordens religiosas: a beneditina, 
a dominicana, a franciscana, a carmelita e a inaciana: a 1ª da alta Idade Média, a 
2ª e 3ª da baixa Idade Média, e as duas últimas da Idade Moderna. A carmelita, 
embora fundada no século XIII, na Síria, só vai se firmar no século XVI, com a 
contribuição importante de Santa Teresa e São João da Cruz. 

Quando a Igreja Católica começou a articular o movimento da Contrar-
reforma, em 1540, com a Companhia de Jesus, Santa Teresa estava sofrendo de 
achaques e nem tinha passado pela conversão. Em 1545 iniciou-se o Concílio 
de Trento, que terminaria em 1563, outra iniciativa contrarreformista. Santa 
Teresa continuava afastada, envolvida com suas doenças. Só na quaresma de 
1554 converte-se diante de um Cristo ensanguentado. Como ela mesma diz em 
o Livro Vida, sempre procurei quem me desse luz. (2014, p. 73). 

E o que é converter-se?

 Segundo a tradição judeu-cristã, conversão significa dar as costas para 
a alienação provocada pelo pecado e voltar-se para Deus. [...] Em referência a 
esse processo, a Escritura usa o termo grego metanóia, para indicar essa mu-
dança da mente e do coração pela qual a pessoa se afasta do pecado e volta-se 
para Deus, dentro do amor fiel e do serviço. (BORRIELLO, CARUANA, DEL 
GENIO, SUFFI, 2003, p. 271).

Ou seja, além da virada mental para o verdadeiro amor é preciso se 
empenhar no serviço de Deus. Este foi o rumo que Teresa tomou. Na década 
de 60 ela começou a vida religiosa produtiva (não que ela não o fosse anterior-
mente, mas é a partir daí que deixa um legado importante não só para a Igreja 
e a sociedade da época, mas para a posteridade): começa a escrever e a realizar 
fundações. Segue nessas atividades até o fim da vida.

Santa Teresa escreveu várias obras, todas importantes em seus fins, e 
nosso trabalho analisará suas características que, possivelmente, revelam para 
construir o perfil do Barroco.



TERESA D´ÁVILA: MISTICISMO, AFETO E FÉ

134

Ao decidir como realizar o trabalho, privilegiamos Castelo Interior ou 
Moradas por trazer no próprio nome e em seu interior índices que facilitam a 
nossa realização. Mas isso não quer dizer que outras obras não serão utilizadas; 
é o caso da Poesia, que não pode ficar de fora.

A primeira questão que vamos colocar é sobre o Barroco. Como afirma 
Francisco Maciel da Silveira, em Literatura Barroca – Literatura Portuguesa:

1. A palavra barroco, tomada de empréstimo ao vocábulo em-
pregado para designar uma pérola de forma irregular, rotula 
um movimento literário que, embrionário na Espanha, origi-
nado na Itália e difundido pela Europa Central, abrangeu em 
Portugal todo o século XVII e se prolongou, já agonizante e 
degradado, pela primeira metade do século XVIII. (SILVEIRA, 
1987, p. 9).

Na sequência, ainda afirma ele:

Estabelecido que o Barroco é um fenômeno artístico cronolo-
gicamente delimitado, podemos ir em busca de sua gênese. 
Ela remonta a meados do século XVI, enraizando-se na crise 
espiritual, moral e cultural desencadeada pelo progresso, mas 
também decomposição dos valores da Renascença. Essa crise, 
a que assiste convulsionada a Europa, gravita essencialmente 
em torno do conflito gerado por dois meios de conhecimento 
da realidade que se revelaram visceralmente antagônicos. De 
um lado, perfilava o avanço e desenvolvimento das ciências; 
de outra banda, sob o estandarte da fé cega e do fanatismo sec-
tário, cerravam fileira o imobilismo e o retrocesso da religião. 
(SILVEIRA, 1987, p. 9).

Com essa contribuição nos voltamos para os textos de Santa Teresa e 
dos teóricos para estabelecer as devidas conexões. O estudo requer a revisão de 
obras a respeito do assunto que possibilitem o diálogo direto e franco com os 
escritos da Santa. Há as que estão direcionadas à Literatura e há as que estão 
voltadas para as Artes Plásticas. Tanto umas como outras não deixam de pon-
tuar as características entre si. Para simplificar e não sermos repetitivos, privi-
legiamos três delas e passamos ao estudo propriamente dito. 

Em primeiro lugar, queremos colocar que o Barroco literário possui 
duas vertentes poderosas: o conceptismo e o cultismo. O primeiro, privilegia 
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o conceito, a ideia, o desenvolvimento de um pensamento lógico. O segundo, 
preocupa-se com o efeito retórico-psicológico e a exploração do bizarro, crian-
do uma arte pela arte.

Obviamente, Santa Teresa, São João da Cruz e o Padre Vieira são con-
ceptistas. 

Em Santa Teresa, ideias simples ou complexas são abordadas através 
do desenvolvimento de um pensamento lógico. 

Em primeiro lugar, porque a principal coisa a fazer neste caso é amar 
a Deus sem interesse. Em segundo lugar, porque não deixa de ser de pouca 
humildade pensar que, por nossos serviços miseráveis, havemos de conse-
guir coisa tão grande. Em terceiro, porque a verdadeira preparação para essa 
graça é o desejo de padecer e de imitar o Senhor, e não de ter consolos, já que, 
afinal, O temos ofendido. Em quarto, porque Sua Majestade não é obrigado 
a conceder-nos gostos, como o é de dar-nos a glória eterna se seguirmos os 
Seus mandamentos. Sem essas graças não poderemos salvar-nos, sabendo 
Ele melhor do que nós o que nos convém e quem O ama de verdade. (Castelo 
Interior in: Obras completas, 2014, p. 479).

Pequenas e grandes teses são defendidas por ela livro a fora, por 
exemplo, sobre o sinal, o amor, gosto/contentamento, a água, o amor, o de-
mônio etc..               

Vamos começar com Estilos de Época, de Domício Proença Filho. É li-
vro didático e direto, simples e fácil de identificar as características levantadas 
pelo estudioso com as encontradas na obra de Santa Teresa. Foi o jeito mais 
claro que encontramos para discutir a validade e pertinência da afirmação de 
Otto Maria Carpeaux.

Domício Proença Filho diz, em consonância com vários outros estudio-
sos do período, o Homem barroco se debate num conflito oriundo deste duelo 
entre o espírito cristão e o espírito secular. (PROENÇA FILHO, 1969, p. 140). 
Fruto desse embate, surgiram obras cujas características peculiares marcaram 
as artes, a literatura, a música, o teatro, enfim, a cultura desse período.

No trabalho, procuraremos evidenciar até que ponto os escritos de San-
ta Teresa que, segundo Carpeaux, encabeçam um dos períodos mais conturba-
dos e profícuos da cultura humana - o Barroco - realmente tiveram esse papel. 
Estilo tratado com desprezo por alguns estudiosos, desconhecido por outros, 
acabou sendo redescoberto tempos depois por especialistas mais preparados 
e mais sensíveis ao manancial de obras ricas, emblemáticas e difíceis de serem 
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absorvidas. O ponto chave para o reconhecimento do período Barroco é consi-
derá-lo um movimento artístico realizado a partir do século XVII. No entanto, 
Santa Teresa e São João da Cruz produziram seus textos na segunda metade do 
século XVI, e por serem obras de cunho religioso, não foram abordados como 
possíveis precursores do Barroco, a menos que isso tenha acontecido e não seja 
do nosso conhecimento. Nosso esforço consiste em evidenciar até que ponto a 
obra pode ser considerada precursora. 

A escolha de Castelo Interior ou Moradas foi por ser obra da maturi-
dade de Santa Teresa e por apresentar maior número de índices a respeito do 
período, favorecendo nosso propósito.

O plano do trabalho refere-se basicamente à pontuação das caracterís-
ticas do Barroco elencadas pelos estudiosos para, em seguida, ir discutindo em 
que ponto elas são pertinentes à obra de Santa Teresa.

A primeira característica diz o seguinte: 

O culto do contraste – seja no plano estético, através, por exem-
plo, do recurso do exagero nos relevos, ao choque de coloridos, 
seja na área das ideias contrastando elementos como amor e 
sofrimento, vida e morte, juventude e velhice, ascetismo e mun-
daneidade, carne e espírito, religiosidade e erotismo, realismo e 
idealismo, naturalismo e ilusionismo, céu e terra, numa tentati-
va de conciliar polos opostos até aqueles então considerados ir-
reconciliáveis: a razão e a fé. (PROENÇA FILHO, 1969, p. 141).

 
Embora Santa Teresa tenha escrito muito, nunca pensou realizar algo 

em formato literário utilizando-se de recursos estilísticos próprios de textos 
com fins estéticos. Deu inúmeros testemunhos, na própria realização da obra, 
de sua incapacidade e falta de recursos para escrever. Diz que não foi prepara-
da para tal prática, como o foram seus confessores, por exemplo. 

No entanto, instigada a escrever, realizou proficuamente a tarefa. Efe-
tivou-a com apenas duas preocupações centrais: não errar nas orientações e 
conceitos importantes e ser compreendida por quem a ler.

Castelo Interior ou Moradas, como as obras anteriores, está centrado 
na oração, nos benefícios adquiridos por meio dela. A pessoa de Santa Teresa 
também passou pela dúvida e insegurança quanto aos conceitos. Mas, quando 
escreve já não está dividida entre uma coisa e outra, entre fé e razão. No entan-
to, devido às condições vividas, no seu momento de monja da Igreja Católica 
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em crise, vai pontuando as dificuldades pelas quais cada monja deveria ou po-
deria estar passando. O principal era saber se defender e se afirmar na oração 
para não se perder e conseguir viver o verdadeiro vendaval pela qual a Igreja 
Cristã estava sendo submetida. Nesse sentido, deixa transparecer um tempo 
de conflitos, permeado de contrastes, de choques, de embates que serão encon-
trados na viagem que cada religiosa deverá empreender na busca do próprio 
conhecimento para sair da terra em busca do céu; deixar sua condição humana 
e terrena para encontrar a celeste ou divina. 

Desse modo, verificamos que a característica do contraste é ricamente 
presente nesta obra. Retirados das próprias palavras de Santa Teresa, os mais 
comuns são: Deus x nós, coisas pequenas x coisas grandiosas, grandeza x abje-
ção, pureza x sujeira, humildade x não humildade, cuidar x descuidar, o abs-
trato (oração) x o concreto (obras), a guerra x a paz, nossa casa x a casa dos 
outros, imaginação x obras, agruras x contentamento, corpo x alma, terreno x 
sobrenatural, clareza x obscuridade, temor servil x grande confiança, amar x 
pensar, imaginação x intelecto, braseiro e perfume x lama e fogo, inquietação x 
serenidade, morte x vida, engano x certeza, desviar x encaminhar, pobre x rico, 
lucro x prejuízo, remédio x veneno, contente x descontente, transitório x eterno, 
lucro x perda, grandeza x baixeza, demônio x anjo, pouco x muito etc.

 Em Poesia o contraste também está presente de forma abundante. No 
poema Aspiração à Vida eterna realizado em transe místico, segundo Luís de 
León, no prefácio da obra, deixa transparecer em cada verso o aspecto do con-
traste de forma muito clara:  

     
Vivo sem em mim viver
E tão alta vida espero
Que vivo de não morrer.        
Nas Mãos de Deus:
Morte dai-me, dai-me vida;
Saúde ou moléstia dai-me;
Honra ou desonra mandai-me;
Dai-me paz ou guerra e lida.
Seja eu fraca ou destemida,
A tudo direi que sim:
Que mandais fazer de mim?
Ante a Formosura de Deus
Ó Laço que assim juntais
Dois seres tão diferentes,
Por que é que vos desatais,                    
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atado, em gozos trocais
As dores as mais pungentes?
Ais do Desterro
O amor que é mundano
Se apega a esta vida;
Mas o amor divino
À outra nos convida.
Para a Pátria
A pobreza é a estrada real
Que o Imperador celestial
Trilhou com todo o desvelo
Monjas do Carmelo!
À Profissão de Israel dos Anjos
Seja meu gozo no pranto;
Sobressalto, meu repouso;
Meu sossego, doloroso;
Minha ventura, quebranto.

A segunda característica segue a mesma linha da primeira e diz o 
seguinte: 

Oposição de homem voltado para o céu ao homem voltado pa-
ra a terra. (PROENÇA FILHO, 1969, p. 141).

Santa Teresa, ao fazer seus aconselhamentos às monjas que deveriam 
se esforçar para entrar no caminho da santidade e da salvação eternas, lança 
mão de uma estratégia interessante: recorre a estórias baseadas na experiência 
de pessoa que ela conhece. No entanto, é a ela mesma que está se referindo. 
Constrói, assim, o que é a vida terrena e a vida celeste como forma de levar as 
religiosas a conhecerem os contrastes que formam esses dois universos, prepa-
rando-as para o caminho do bem. Soube pontuar as diferenças com linguagem 
simples e direta, mas capaz de impressionar até os indiferentes.

Por exemplo, com as próprias palavras da Santa, a vida terrena é cheia 
de cobras, vermes, perdição, insegurança, desassossego, falsidade, vaidade, 
coisas peçonhentas, imperfeição, dificuldades, feras, desterro, inimigos à porta, 
sobressaltos, parasitas, inquietações, fraquezas, angústias, misérias, enganos.

Já a vida celeste é fonte, água viva, joia rara, sol, cristal, amor, tesouro, 
segurança, paz, não há necessidade de forçar para ser duradouro e contínuo, 
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obediência, perdão, virtude, desapego, generosidade, retidão, humildade, har-
monia, verdade, retidão, justiça, boas obras, esperança.

Da forma como colocou, nem era necessário ressaltar pontos, pessoas 
comuns eram e são capazes de discernir e escolher o melhor lado. Mesmo por-
que as pessoas a quem se dirigia já tinham feito escolha, de acordo com a lin-
guagem mística, de desposar o Senhor, de ser esposas dedicadas e totalmente 
entregues à Sua vontade. O difícil era permanecer no propósito, vencer o assé-
dio do mundo, as dificuldades e serem fieis. A proposta de Santa Teresa as aju-
dava e orientava para que obtivessem suas conquistas o mais rápido possível.

A terceira característica diz o seguinte: 

Dentro do espírito de contraste, preferência pelos aspectos 
crueis, dolorosos, sangrentos e repugnantes, numa tentativa de 
mostrar ao homem a miséria do homem através de vigorosas 
impressões sensoriais. (PROENÇA FILHO, 1969, p. 141).

Santa Teresa não tem preferência por esse recurso, mas o utiliza ao 
descrever a vida na terra e nas moradas inferiores. Por exemplo, acentua o 
Cristo ensanguentado, o Cordeiro imolado para salvar a humanidade. Tam-
bém fala das misérias infernais, da vida perdida e infeliz de quem não esco-
lhe o caminho do bem. Mesmo falando de coisas pesadas, não consegue ser 
barroca plenamente, pois ainda está dentro do espírito renascentista. Vejam 
o caso do demônio e de tudo que ele pode fazer, ela não consegue carregar 
nas tintas. Um exemplo:

Respondo assim à primeira dúvida: se a alma estivesse sempre 
unida à vontade de Deus, está claro que não se perderia. Mas 
vem o demônio com suas sutis armadilhas e, sob a aparência 
de bem, vai afastando-a da vontade divina em coisinhas in-
significantes e introduzindo-a em outras que faz parecer não-
ruins. Assim, vai pouco a pouco obscurecendo o seu intelecto, 
enfraquecendo-lhe a vontade e fazendo crescer nela o amor-
próprio, até que, de queda em queda, afasta a alma da vontade 
de Deus e a aproxima da sua. (Castelo Interior in: Obras com-
pletas, p. 507). 
A quarta característica é o pessimismo – nascido do con-
flito entre o eu e o mundo, dentro daquele dualismo cha-
ve de que já tratamos, e que leva, inclusive, a um bifron-
tismo do homem, santo e pecador. (PROENÇA FILHO, 
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1969, p. 141).
Existe em Santa Teresa uma desconfiança em relação às 
coisas da terra, do homem mundano, entorpecido pelo 
apego aos bens materiais, incapaz de liberdade, de paz, 
de amor verdadeiro. No fundo, sua obra é uma forma de 
luta, de repúdio ao fatalismo que leva ao pessimismo e às 
suas consequências. Ao aconselhar as monjas, Santa Tere-
sa vai revelando as misérias humanas vividas por alguns, 
enganadoramente, como se experimentassem o paraíso 
prometido. Santa Teresa pontua todos os equívocos que 
podem ou são cometidos nesse plano, impedindo os ho-
mens de chegarem a Deus.
Mas vem o demônio com suas sutis armadilhas e, sob a 
aparência do bem, vai afastando-a da vontade divina em 
coisinhas insignificantes e introduzindo-a em outros que 
faz parecer não-ruins. (Castelo Interior in: Obras comple-
tas, 2014, p. 507).
[...] É mais fácil reconhecer quando se trata de coisa do 
demônio, embora saiba ele, com suas inúmeras sutilezas, 
imitando o anjo de luz. (Castelo Interior in: Obras com-
pletas, p. 523).
A quinta característica contempla plenamente Castelo 
Interior ou Moradas que revela a convivência com Deus 
aqui na terra, nas condições normais de cada ser humano, 
desde que se disponha a buscar Deus dentro de si mesmo. 
O autor diz o seguinte: Humanização do sobrenatural, 
mistura de céu e terra, na visão do mundo. (PROENÇA 
FILHO, 1969, p. 141).

Castelo Interior ou Moradas, o terceiro livro escrito por Santa Teresa, 
resume-se numa viagem mística que a cristã confessa deve realizar para chegar 
ao seu fim último que é o das bodas com seu Rei e Senhor. Para casar-se com 
Ele, realizar tal proeza, é necessário passar por todas as sete Moradas até chegar 
ao seu centro, onde se encontra o Esposo amado. O que significa esse caminho 
místico? Significa uma depuração, de fato, a capacidade de se desprender dos 
bens materiais, das impurezas, das imperfeiçoes, para viver plenamente no pla-
no espiritual. Mas, Santa Teresa enfatiza a importância de realizar isto ainda na 
terra, na condição material, cercada de seduções, provocações, perigos, trope-
ços, armadilhas, impedimentos. É necessário que seja assim, dado o contrapon-
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to das benesses que receberá em troca. Ela reafirma a possibilidade do contato 
com Deus ainda na condição terrena porque ele está dentro de nós. 

Na primeira vez em que Deus concede essa graça, quer Sua Majestade 
mostrar-se à alma por visão imaginária de Sua Santíssima Humanidade, a fim 
de que ela perceba com clareza que recebe tão poderoso dom. (Castelo interior 
in: Obras completas, p. 570).  

A sexta característica, embora voltada mais para as artes plásticas, po-
demos dizer que frequenta as páginas de Santa Teresa no sentido de plasmar 
impressões no leitor. O estudioso diz o seguinte: 

Fusionismo, isto é, fusão de luz e treva, fusão de sons, daí o 
uso até abusivo de figuras de linguagem, fusão do racional com 
o irracional, anulação de linhas limítrofes, de passagens entre 
partes e capítulos. (PROENÇA FILHO, 1969, p. 141). 

Alguns exemplos nos fazem entender a característica que foi usada 
abusivamente no Barroco. Em Santa Teresa ela aparece em alguns momentos: 
dor saborosa e doce, morte saborosa, braseiro e perfume em contraposição à 
lama e fogo, inimigo transfigurado em anjo de luz, demônio age como lima sur-
da, esfriamento da caridade, flores da virtude, zelos indiscretos, tempestade, 
remédio, lutas, armas, imagens esculpidas na lembrança, ouro da sabedoria, 
saborosissimamente ferida, são alguns exemplos encontrados. 

A sétima característica é a:

[...] intensidade, ou seja, o desejo de exprimir intensamente 
o sentido da existência, expressa no abuso de hipérbole, na 
exacerbação das paixões e sentimentos, na intensidade da dor 
amorosa, do ciúme, do arrependimento (até conduzindo à 
loucura), do desejo sexual traduzido em palavras de fogo, le-
vando até ao assassinato, à violação, ao incesto; nos excessos 
de desespero; no orgulho desmesurado, no gesto das emo-
ções fortes, do espetáculo aterrador, da morte, do macabro, 
das alucinações, do fantástico. (PROENÇA FILHO, 1969, p. 
141 Cf. DIAZ-PLAJA p. 170). 

Em Santa Teresa vamos encontrar a característica intensidade voltada 
para a vida mística, em que toda exacerbação de sentimentos e paixões terrenas 
são vivamente detalhadas e denunciadas como desvio e prejudicial à vida reli-
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giosa. Às vezes, a escritora se utiliza da própria experiência para chegar a deta-
lhes sobre as possibilidades dos desvios, dos enganos, das escorregadelas. Ela 
o faz como se falasse de terceiros, tornando o exemplo impessoal. A intenção é 
conscientizar as monjas dos perigos a que poderão passar. A cada morada que 
está sendo descrita, enumera obstáculos, aconselha comportamentos e atitudes, 
abre e expõe todos os recursos que tem na defesa do caminho. Procura resguar-
dar cada monja das investidas do diabo e do perigo das próprias fraquezas. 

Quanto às paixões, Santa Teresa transita entre a própria paixão pelo 
Esposo amado e a Paixão do Esposo pela humanidade, tendo sido capaz de dar 
a vida por ela. Ela incentiva as monjas a vivenciarem esse amor na plenitude, 
abrindo-se para Deus e morrendo para os prazeres do mundo.

A oitava característica é a acumulação de elementos. Largamente utili-
zada nas artes plásticas, a acumulação de elementos pode ser entrevista na des-
crição das Moradas, principalmente as primeiras. Na maioria dos casos, ocorre 
em toda a obra a descrição de coisas positivas e negativas, a preocupação maior 
de acentuar as diferenças entre o bem e o mal. 

Ó irmãs! Como vos poderei descrever a riqueza, os tesouros e 
os deleites que há nas quintas moradas? Creio que seria melhor 
não dizer nada das que faltam, pois não se saberia descrevê-las; 
o intelecto não é capaz de captá-las nem as comparações ser-
vem para explicá-las. Para esse fim, são muito baixas as coisas 
da terra. (Castelo Interior in: Obras completas, p. 487).   

A nona característica - Impulso pessoal mais do que normas ditadas 
por modelos - casa perfeitamente com a situação da escrita de Santa Teresa. 
Embora reclame do começo ao fim, na obra, o fato de não ter formação especí-
fica para escrever, assume seu próprio jeito espontâneo, informal e vai criando 
seu caminho. Melhor dizendo, ela abre para possibilidade de um estilo que será 
afirmado no século XVII: o Barroco.

A décima característica - Niilismo temático, - que segundo citação do 
autor é aquela em que: 

[...] se debate o poeta, carente dos grandes motivos vitais – o 
amor e a guerra – que lhe legou o Renascimento. Sua temáti-
ca será, pois, mínima ou inexistente; bastará que lhe sirva de 
pretexto para a habilidade poética, para o grupo de recursos 
retóricos que deseje colocar em evidencia. (PROENÇA FILHO, 
1969, p. 141 - 42).
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Para Santa Teresa esta característica não faz sentido, pois tanto o amor 
quanto à guerra são motivos que fazem parte ativa da sua vida de monja. Nesse 
aspecto ela continua dentro do espírito renascentista com seus motivos vitais: 
o amor a Deus e a Cristo e a guerra declarada aos infiéis, aos reformadores, aos 
desviados que se faz presente em todas as suas obras. Há fortes indícios de que 
tenha escrito pensando em estar realizando uma guerra contra os que se des-
viaram do caminho de Deus.  

A décima primeira característica – tendência para a descrição, levada 
até à inverossimilhança – tem em Castelo Interior ou Moradas possibilidades 
incríveis, como se os seguidores desse estilo de época, usassem uma espécie de 
espelho para produzirem suas obras. Igrejas barrocas, palácios, peças musicais 
etc.. fica difícil imaginar que não tenham sido influenciados pela obra de San-
ta Teresa. Os detalhes e motivos das esculturas e composições de altares nos 
interiores das igrejas comparados às descrições feitas em Castelo Interior ou 
Moradas nos levam a acreditar em influência e até em imitação.

Falo de considerar a nossa alma como um castelo todo de dia-
mantes ou de cristal muito claro onde há muitos aposentos, 
tal como no céu há muitas moradas! A bem da verdade, ir-
mãs, não é outro coisa a alma do justo senão um paraíso onde 
Ele disse ter suas delícias. Pois não achais que assim será o 
aposento onde um Rei tão poderoso, tão sábio, tão puro, tão 
pleno de todos os bens se deleita? (Castelo Interior in: Obras 
Completas, p. 441).

Terminamos aqui a revisão da obra estilos de época, de Domício 
Proença Filho. Passaremos agora à obra a Estética do Barroco, de Sônia Siqueira, 
examinada nos mesmos moldes da obra anterior. 

Sônia Siqueira também enumera características a respeito do estilo em 
estudo, com clareza e objetividade. Há variação na caracterização do mesmo 
por ser uma obra direcionada ao estudo das artes visuais. Embora estejamos 
falando de literatura, podemos aproximar os pontos de vista de Siqueira da 
viagem ao Castelo Interior ou Moradas de Santa Teresa.

O Ilusionismo, primeira característica apontada, discute a movimen-
tação, o dinamismo nas artes visuais, que revelam a dicotomia entre estética e 
concepções filosóficas e científicas, evidenciando o caráter ilusório do mundo 
sensível. Afirma que a dicotomia é apenas aparente. A arte corresponde ao sa-
ber filosófico e científico dos Seiscentos. É o seu espelho; daí a obra ter a riqueza 
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de detalhes, embora contraditórios entre si, mas reflexo de seu tempo. Exem-
plifica com as pinturas dos forros das igrejas, onde o fiel tem a ilusão de estar 
no céu ao entrar numa capela, igreja ou basílica. No fundo, é a criação de um 
ambiente onde Deus possa estar. 

Santa Teresa nos dá ao descrever os ambientes das respectivas moradas 
pelas quais o fiel deve passar, o exemplo mais sintomático da característica: as 
moradas nada mais são do que o interior de uma pessoa, de um ser humano, 
com toda a carga que este traz de contradições, imperfeiçoes, experiências, mas 
é lá que Deus se encontra. A compreensão dessa dinâmica reforça esta e outras 
características do período. 

Eu gostaria de explicar que essa casa é, para nós, Cristo. Creio ter li-
do ou ouvido em algum lugar que a nossa vida está escondida em Cristo ou 
em Deus – o que não é pouca coisa – ou que nossa vida é Cristo. Para o meu 
proposito, qualquer uma dessas expressões serve. (Castelo Interior in: Obras 
Completas, p. 494).

A segunda característica é a tendência para o exagero. O fato de o pe-
ríodo não ter medida mostra artistas libertos, capazes de percorrer todas as 
vertentes possíveis conjugadas com o desconforto psicológico e o dinamismo 
próprio do momento.

Enxergamos em Santa Teresa a desmedida em várias situações: a de 
colocar moradas tão contraditórias num mesmo castelo, ou seja, em uma vida 
humana, pobre ou rica, estudada ou não. Outra desmedida vem pelas palavras 
de Giselle Gomes. 

Ela promove uma nova maneira de relação entre varões e mulheres, na 
qual é possível viver a ternura e o carinho, a companhia e a solidão, a cumpli-
cidade e as alianças para tornar possível o sonho de Deus na história. (GOMES, 
2014, p.21). 

Também podemos acrescentar a ousadia de ir além dos espaços assina-
lados às mulheres, atrevendo-se a converter-se em mestra de espiritualidade, 
em escritora e fundadora, em líder de um movimento de reforma de mulheres 
e varões. (GOMES, 2014, p. 20).

Num tempo que isso não era permitido. Em 1574 foi introduzido o Es-
tatuto de Limpeza de Sangue que impedia judeus e mulçumanos de entrarem 
para a sociedade e para a Igreja. Nos conventos de Santa Teresa não havia dis-
tinção entre escravas, iletradas e criadas em relação às demais confessas. 
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A terceira característica é a Arte do dinamismo. Nas artes visuais é mui-
to fácil reconhecer o movimento numa peça estática composta com a predomi-
nância de curvas e contracurvas, a mudança de motivos, luz e sombra e tantos 
outros recursos usados na sua concretização. 

No texto de Santa Teresa podemos perceber o esforço de percorrer as 
moradas com o objetivo último de chegar ao centro, onde se encontra o Esposo 
amado, Deus. Chegar lá é o resultado desse movimento. A pessoa não pode 
parar sem correr o risco de estacionar ou regredir. Também a linguagem usada 
com a predominância de determinados verbos e os mesmos usados no gerún-
dio, colabora com a comprovação. Diz Cristiana Dobner: 

Porém, o que mais atraía e fascinava a religiosa era a sua capa-
cidade de acolher a irrupção de Deus e indicar aos demais co-
mo proceder com discernimento para caminhar (andar! Verbo a 
que Teresa tem mais afeição) nos caminhos de Deus. (DOBNER, 
2014, p. 29).

Trata-se de um recolhimento que também me parece sobrenatural, por-
que não consiste em ficar às escuras ou em fechar os olhos, nem em coisa algu-
ma exterior, muito embora, involuntariamente se fechem os olhos e se deseje a 
solidão. Sem artifícios humanos, parece que se vai construindo o edifício para 
a oração a que me referi. Os nossos sentidos e as coisas exteriores parecem ir 
perdendo seus direitos, ao passo que a alma vai recuperando os seus, que havia 
perdido. (Castelo Interior in: Obras completas, p. 480).

A quarta característica é a Descentralização. A estudiosa justifica com 
as descobertas de Kepler (1571-1630) e de Copérnico (1475-1543) o que vai ca-
racterizar o período. Kepler diz que a Terra não é o centro do universo e que 
gira em torno do sol. Copérnico também. As artes visuais vão refletir isso da 
seguinte forma: 

[...] a organização geométrica do quadro desaparece. Imperam 
a diagonalidade, as formas que se imbricam, se interpõem, que 
não podem ser inscritas no círculo. (SIQUEIRA, 1993, p. 31).

Como acontece na obra de Santa Teresa a descentralização? Entende-
mos que o fato de ela deslocar para o ser humano o esforço na busca de Deus 
seja um dado importante, como exemplo. Há também o deslocamento do Deus 
intocado, distante, no alto céu, bem separado dos homens comuns para um 
Deus cheio de misericórdia e que está dentro das pessoas. Ela o humaniza. 
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É isto que afirma o seu texto. A reforma que ela realiza no convento, dando 
um novo perfil a ele, acabou sendo uma espécie de descentralização do poder 
conventual, uma vez que foi organizado em formato menor, sem depender de 
doações, reclusão e pobreza.

Não encontro outra coisa com que comparar a grande formosura de 
uma alma e a sua grande capacidade. De fato, a nossa inteligência – por aguda 
que seja – mal chega a compreendê-la, assim como não pode chegar a compre-
ender a Deus; pois Ele mesmo disse que criou à Sua imagem e semelhança.

Se assim é – e não há dúvida nisso -, não há razão para nos cansar bus-
cando compreender a formosura desse castelo. Pois, ainda que entre ele e Deus 
exista a diferença que há entre Criador e criatura – já que esse castelo é criatura 
-, basta que Sua Majestade diga que o fez à Sua imagem para que possamos 
entender a grande dignidade e formosura da alma. (Castelo Interior in: Obras 
completas, p. 441 - 442).

A quinta característica é a Estética do Feio, do Grotesco, do Horrível e 
do Macabro. Em Santa Teresa reconhecemos esta estética ao descrever o univer-
so do demoníaco, inferior, em conformidade com o passageiro, o transitório da 
vida terrena, bem diversa da vida celeste que é segura e para sempre. A carac-
terística aparece de maneira amena em conformidade com a escritora. 

Porque, em suma, a intenção de quem comete um pecado mortal não é 
contentar a Deus, mas dar prazer ao demônio. Sendo este as próprias trevas, a 
pobre alma torna-se também treva como ele. (Castelo Interior in: Obras com-
pletas, 2014, p. 445).

A sexta característica é o Jogo. Diz a estudiosa: 

Colocado diante de valores opostos, antagônicos, o homem 
da época não sabe, não deseja escolher. [...] A Igreja lança 
mão do jogo, do Teatro, para convencer; o monarca joga, cria 
um mundo de aparências, também para convencer os súditos. 
Todos, na realidade, participam de um grande jogo. (SIQUEI-
RA, 1993, p. 31-2).

É uma característica que nada tem a ver com Santa Teresa, pois é justa-
mente para fugir das ilusões da vida, do mundo da aparência que ela realiza a 
Reforma no Convento e escreve vários livros alertando, orientando, dirigindo 
as monjas do Carmelo. Mas, na vida real, no espaço onde teve de atuar, com 
certeza, para realizar o que realizou teve de jogar e jogar como profissional. 
Encontrou resistência entre os religiosos, o poder municipal, o estadual e o uni-
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versal dos superiores e das instituições, não só em relação à reforma do conven-
to, mas em relação aos seus escritos. 

Há algumas histórias que chegam a ser engraçadas, mas todas elas sur-
giram como resultado das dificuldades encontradas na realização de seus pro-
pósitos. Por exemplo, a compra de uma casa para uma Fundação, comprada em 
nome de outra pessoa, recomendação dada pelo seu auxiliar local, para que o 
negócio saísse e com custos menores. Depois de descoberto, quiseram reverter 
o combinado, mas aí já era tarde. Como a história teve muitos desdobramentos, 
colocaremos apenas parte dela como comprovação.

Ninguém imaginava que o preço da casa fora tão baixo e por isso, quan-
do a notícia se espalhou, começaram a aparecer compradores dizendo que o 
clérigo fizera um negócio irregular e que era preciso desfazer a operação de 
venda por ser grande o engano. (Fundações in: Obras completas, 2014, p. 765).  

Outra história diz respeito à desativação de uma casa carmelita. Uma 
nobre espanhola, ao ficar viúva, entrou para o convento e queria fazer do con-
vento o seu palácio real. Sem alternativas, Santa Teresa negociou habilmente a 
retirada de todas as suas monjas da casa, na calada da noite, deixando para trás 
somente a comitiva real.

Há muitas histórias pitorescas e outras cheias de dificuldades, to-
das elas estão em seu livro Fundações, contadas com linguagem delicada 
e saborosa.

A sétima característica é a Universalidade. Diz a autora: Pela primeira 
vez na História da Arte, um estilo é identificado em todos os continentes co-
nhecidos na época. (SIQUEIRA, 1993, p. 32). A universalidade em Santa Teresa 
reside na temática abordada: Deus e o Amor a Deus e aos homens, na sua con-
dição sublime.

E esse amor, filhas, não será fabricado em nossa imaginação, mas sim 
provado com obras. E não penseis que o Senhor olhe para as nossas obras; Ele 
examina a determinação de nossa vontade. (Castelo Interior in: Obras Comple-
tas, p. 463).  

A oitava característica é o Triunfalismo. Segundo a estudiosa: 

A Arte Barroca é triunfal, monumental, suntuosa, exatamente 
porque é instrumentalizada para convencer o fiel das verdades 
da Igreja Católica e o súdito do poder divino dos Reis. (SIQUEI-
RA, 1993, p. 34).
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Complementando a afirmativa de Siqueira, Afonso Ávila diz o se-
guinte:

No fundo, o triunfalismo não significa aí uma consciência abso-
luta de vitória, porém a tentativa de conter, pelo ilusório e ma-
ravilhoso, a marcha transformadora do tempo, de contrapor às 
forças de evolução a imagem de um mundo estável e ideal que 
é preciso fazer triunfar sobre a história. (ÁVILA, 1971, p.37)

Esta fala nos ajuda a enxergar o triunfalismo em Santa Teresa de forma 
genuína: a capacidade pessoal de percorrer todas as moradas do Castelo Inte-
rior. Quem conseguir tal proeza triunfará das misérias humanas, das ruínas do 
mundo material e estará pronta para as bodas, para dar o passo derradeiro e 
chegar às delícias celestes preparadas por Deus. Para Santa Teresa, consiste no 
triunfo individual, em realizar um sonho não pessoal, mas de Deus.

São imensos e elevadíssimos o mistério e a graça que Deus ali comunica 
à alma num instante. E ela fica com um deleite tão grande que não sei com que 
compará-lo. O Senhor parece querer manifestar-lhe naquele momento a gloria 
do céu, fazendo-o de um modo mais inefável que em qualquer outra visão ou 
gosto espiritual. (Castelo Interior in: Obras Completas, p. 571). 

Retórica Persuasiva é a nona característica. É o aspecto que mais pode-
mos explorar na obra da santa. Ninguém pode afirmar que ela fosse invasiva, 
agressiva e tivesse intenção de convencer de qualquer jeito. No entanto, com 
os parcos recursos que tinha, foi habilidosa suficientemente para conquistar 
adeptos sem ferir suscetibilidades. A característica corresponde ao abandono 
do neoplatonismo que predominava no Renascimento para o Aristotelismo in-
terpretado em sentido cristão e, reconhecido como autoridade dogmática. 

[...] Na ânsia de traduzir o estado de conflito, a tensão espiritual 
do homem, usa-se uma série de elementos apropriados, artifí-
cios, figuras como: antíteses, metáforas, imagens emblemáticas: 
a morte, o sonho, a fugacidade da vida etc., símbolos sensuais; 
sinestesias; hipérboles, catacreses. (SIQUEIRA, 1993, p. 35).

Para simplificar, levantaremos as metáforas, símbolos, comparações e 
alegorias mais usadas na obra por Santa Teresa.                     
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Santa Teresa usa, com certa frequência, os seguintes elementos: cruz, 
pomba, água, sol, luz, fogo, ouro, centro, bicho da seda e borboleta, fonte, cas-
telo, moradas, Esposo, caminho, espelho, todos no sentido positivo. E cobra/
serpente, verme, pântano, lama, como coisas negativas.

A décima característica para Siqueira é a Teatralidade. Entre várias coi-
sas ditas sobre essa particularidade, escolhemos esta que nos ajuda a visualizar 
na obra de Santa Teresa o exemplo de que precisamos:

Neste universo, o dia-a-dia é jogo, duelo de antíteses. Conceitos 
antagônicos sobrepõem-se: razão e fé, misticismo e sensualida-
de, santidade e pecado, prazer e dor. E sobre a linha tênue que 
separa esses opostos se desenrola a mais importante das peças: 
o ser. (SIQUEIRA, 1993, p. 37).   

A teatralização não é em Santa Teresa um meio para o fingimento, a 
leviandade, a representação engenhosa e enganosa, mas o recurso que teve às 
mãos para representar o inefável, o indizível, a abstração pura. Cada morada 
pode ser ato da mesma peça. Dessa forma, conseguiu passar uma ideia mais 
concreta do interior de uma pessoa que busca Deus. Nessas moradas estão im-
pressas as dificuldades, as impossibilidades, os entraves que cada um tem e 
também as benesses, os prêmios que se vai recebendo caminho a fora. Pelo 
que ela diz, é a escalada que todo ser humano deve percorrer. Embora tenha 
sido feita para os confessos, a habilidade e a linguagem fácil a permitem estar 
ao alcance de todos. Serve até para os que pertencem a outros credos. Foi uma 
maneira terrena e concreta de falar dos planos espirituais e celestes.

Em Livro da Vida Santa Teresa comenta a vida terrena em comparação 
com a vida celeste: 

O que é para a alma que aqui chegou ter de voltar a tratar com 
as pessoas, de olhar e ver a farsa desta vida tão desorganizada, 
perder tempo com o corpo, dormindo e comendo! (in: Obras 
completas, p. 138).

Lourival Gomes Machado, em Barroco Mineiro, faz revisão de outros 
estudiosos e nos chamou a atenção a obra de Henrich Wolfflin, de Conceitos 
fundamentais da História da arte (MACHADO, 1973, p. 39-41). Utilizaremos 
apenas o termo característico que se basta por si mesmo e também para não 
confundir, uma vez que ele está falando de artes visuais e nós, de literatura.
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Vejamos: 

1.  O conflito e a passagem do linear ao pictórico. 
 Santa Teresa utilizou-se de recursos concretos na sua fala por serem 

próximos da compreensão das pessoas com as quais se relacionava. 
Literariamente passa do linear para o visual ou, melhor, para aquilo 
que se pode visualizar, facilitando a compreensão. 

2.  A passagem da superfície à profundidade.
 Diante da urgência do momento (conservar as monjas de seus con-

ventos, por exemplo), saía das orações decoradas e repetitivas, que, 
acabavam sendo superficiais. E chegou à radicalidade da oração sem 
palavras, sem verbalização, pura contemplação para, se possível, 
chegar ao êxtase.

3.  Oposição entre a forma fechada e a foram aberta.
 A pedagogia de Santa Teresa é pela libertação de todas as amarras, 

voltada ao desprendimento e ao despojamento. Todas são condições 
de abertura aos que se propunham chegar a Deus. Disse o Papa Fran-
cisco que Santa Teresa brilha pelo carisma da verdade, da fidelidade 
à fé católica, da utilidade para a formação das almas. (SÁNCHEZ, 
2014, p. 34). Foi andarilha quando a ordem era de reclusão absoluta. 
Foi professora enquanto São Paulo ordenara que as mulheres não de-
vessem ensinar. E o principal, que a salvação, consistia em voltar-se 
sobre si mesma e buscar a Deus dentro de nós. Tudo isso sem fana-
tismo, sem cercear ou diminuir liberdades. Diz Lúcia Pedrosa-Pádua: 
Teresa aprendeu a ter esperança sem amordaçar as pessoas em jul-
gamentos e exigências. (2014, p. 40). É verdade. Optou sempre pela 
abertura de canais, nunca pelo fechamento.

4.  Passagem da multiplicidade à unidade.
 Todo esforço de Santa Teresa foi o de reunir energias para criar a via 

que levasse à unidade, à expressão máxima de sua fé. Ela acreditava 
sinceramente que se conseguisse transmitir a fé aos outros estaria re-
alizando os sonhos de Deus: ter todos no mesmo plano, unificados no 
amor a Ele. Ela disse uma vez: 

Amor e temor a Deus! É dizer pouco? São dois castelos 
fortes a partir dos quais se faz guerra ao mundo e aos 
demônios. (Caminho de perfeição in: Obras completas, 
2014, p. 420). 

5.  Antinomia clareza-absoluta/clareza-relativa.
 A clareza-absoluta pertencia ao Renascimento e no Barroco 

prevalece a antinomia clareza-absoluta/clareza-relativa. Esta 
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característica própria das artes visuais, a enxergamos no traba-
lho de Santa Teresa: a realização do caminho inverso com seus 
escritos: ela sai da clareza-relativa (terra) em busca da clareza-
absoluta (céu/Deus). 

Ao final desta revisão podemos perceber que Santa Teresa pertence a 
três períodos distintos: 

O primeiro, é o Medieval, que se refere à mística, que conservava valo-
res genuínos, a presença de vocabulário específico: castelo, rei, majestade, ouro, 
cristal, pérola oriental, vassalos, escravo etc..

O segundo, revela valores do Renascimento que ainda estão presentes 
em sua escrita.

O terceiro, é o Barroco, escola a que achamos pertencer na forma de 
precursora. A presença significativa das características em suas obras nos leva 
a afirmar isso.

Embora não houvesse da parte da escritora a pretensão de realizar lite-
ratura, ela naturalmente e com sensibilidade foi procurando o seu caminho, a 
sua maneira de escrever. Este jeito, que não podemos negar, tem forte tendência 
barroca, o que lhe dá direito ao título de precursora. O que se produziu depois, 
não só na literatura e também nas artes em geral, se coaduna com a escrita de 
Santa Teresa.

Portanto, por puro acaso, tornou-se precursora de um dos mais impor-
tantes movimentos culturais do mundo.           
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  Uma mulher é uma filha, 
uma irmã, uma esposa e uma mãe, 

um mero apêndice da raça humana... 
(Richard Steele)

Este texto fala da mulher no século XVI, século de Teresa D’Ávila e co-
mo a Santa vivenciou o período, em que a figura feminina não passava de mera 
sombra do homem. 

Num primeiro momento, procuramos definir o que foi o Renascimento, 
tempo de grandes transformações nas esferas sociais, políticas, econômicas e 
artísticas. Focalizamos primeiramente seu aparecimento na Itália para, em se-
guida, falar sobre sua introdução na Espanha – terra de Teresa.

A Espanha, no início do Quinhentos, acabara de se unificar sob os go-
vernos de Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Por um lado, não passava 
de um conglomerado de reinos  habitados por nobres tacanhos e incultos. Por 
outro, começava a ser respeitado devido à descoberta do Novo Mundo e suas 
riquezas. Como não bastasse travava luta ferrenha contra os infiéis, hereges: 
mouros e judeus. Em síntese, a Espanha era um pêndulo que balançava entre a 
mentalidade medieval e a modernidade.

Sônia M. Gonçalves Siqueira||
Mestre em Design e Inovação pelo Unifatea. 

Professora do Unifatea. Pesquisadora.

tErEsa d’ávila E o rEnascimEnto:
uma mulhEr quE ocupa o sEu Espaço 

Em tEmpos difícEis
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No decorrer do século XVI, sobretudo quando Filipe II assumiu o po-
der, primeiramente como regente (1550 e, posteriormente como rei), os ventos 
do Renascimento atingiram a Península Ibérica. 

Na Espanha, o estilo renascentista também se infiltrou aos pou-
cos, apesar de ter alcançado novas alturas bem cedo, ainda na 
época de Carlos V. [...] O Renascimento espanhol, porém, assu-
miu um aspecto único com a ascensão da monarquia absoluta 
do ascético Filipe II. (GLANCEY, 2001, p.86).

Após situarmos o período histórico falaremos sobre a mulher do Século 
de Ouro. Segundo Burckhardt, pela primeira vez na história ocidental, no Re-
nascimento, os homens conseguiram cultivar plenamente suas personalidades 
e, desta forma, escapar da malha social (Cf. BURCKHARDT, 1991). Entretanto, 
um olhar mais atento nos faz pensar que o indivíduo que surge no período era 
bem definido: homem, sexo masculino, nobre ou burguês culto. As mulheres 
permaneciam classificadas em variadas hierarquias: infantil, Eva, pecadora, fei-
ticeira, inábil, incapaz, mentalmente inferior, ou melhor, desclassificadas.

 [...] Primeiramente, uma mulher por sua própria natureza bus-
ca seu prejuízo... Segundamente, as mulheres são por nature-
za avarentas... Terceiramente, suas vontades são caprichosas... 
quartamente elas são naturalmente más... Quintamente, são 
hipócritas... Em consequência, as mulheres são reputadas fal-
sas e portanto, segundo o direito civil, uma mulher não pode 
ser aceita como testemunha em testamento... Em consequên-
cia, uma mulher faz sempre o contrário do que lhe mandam 
fazer... Consequentemente são matreiras e maliciosas. [...] (BE-
AUVOIR, 1980, v.1. p.126).

Após uma suscinta descrição de como o Renascimento percebeu, defi-
niu a mulher escolhemos três aspectos, entre muitos, desta relação desigual: a 
mulher face à educação, face ao casamente e face à vida religiosa. Em qualquer 
circunstância quem decidia sobre educação, casamento ou mosteiro era o pai, 
o marido, senhor – aqui entendido como o nobre ou grande comerciante que 
detém alguma forma de poder sobre a vida dos subalternos.

Ao lançar sua influência sobre a Florença de sua época, o jovem Loren-
zo de Médici transformou-se no principal intermediário matrimonial da cida-
de: tornou-se o padrinho, por assim dizer, dos casamentos da alta classe. Essas 
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alianças familiares eram empreitadas políticas. [...] (MARTINES, 2003, p.47).

Nas três situações, comparamos a vida das mulheres de uma forma ge-
ral com o comportamento, a ação, as possibilidades de Teresa de Jesus. 

[...] Teresa de Jesus possui uma apurada consciência de si mes-
ma, bem como de sua situação em seu contexto. Tudo isso faz 
dela um arauto das mulheres em sua dignidade e em suas ca-
pacidades. Ao mesmo tempo, nossa protagonista será uma de-
núncia viva e incômoda da opressão por elas experimentadas. 
(PEDROSA-PÁDUA; CAMPOS, 2011, p. 22). 

rEnascimEnto.... rEnascimEntos 

Antes de mais nada, é preciso reconhecer quão difícil é delimitar, com 
exatidão geográfica e temporal, o período. O próprio termo parece precário. Na 
ausência de palavra mais adequada, o vasto e diversificado movimento nascido 
na Itália, que se espraiou por diversos países europeus, a partir de ocasiões e 
circunstâncias diferentes conservará, neste trabalho, a expressão usual. E, sem 
abandonar a devida cautela, podemos dizer que o Renascimento foi um mo-
mento histórico-cultural complexo e heterogêneo. Mais do que simples transi-
ção entre o medievo e a modernidade, teve características próprias, em virtude 
das novas formas de vida, de pensamento, de criação artística – provocadas 
por mudanças nas estruturas socioeconômicas e políticas europeias. No âmbito 
de uma História total, significou a promoção do Ocidente numa época em que 
a civilização da Europa ultrapassou, de modo decisivo, as civilizações que lhe 
eram paralelas. (DELUMEAU, 1984, v.1, p.20)

Renascimento é o ato de renascer, vida nova, mas uma Renascença do 
homem no sentido de renovação – não no sentido de transcendência dos limites 
da natureza humana, mas renovação do homem nos seus poderes humanos, 
em suas relações com outros homens, o mundo e Deus. Essa era a ambição do 
homem nos séculos XV e XVI, ávido por se emancipar de tudo o que conside-
rava vestígio, continuísmo, em relação à Idade Média; provar sua força, seu 
poder sobre si mesmo e sobre o Cosmo; livrar-se do medo do pecado, controle 
exercido pela Igreja Católica. Tomou por modelo para essa vida nova a Antigui-
dade Greco-Romana, por acreditar ter havido, na época, uma relação harmôni-
ca homem-universo; e o ser humano descobrindo-se plenamente racional foi a 
medida de todas as coisas, convivendo, inclusive, com os deuses e semideuses. 
Segundo o homem renascentista, a Antiguidade Clássica marcou o apogeu do 
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antropocentrismo e humanismo. Portanto, o regresso à Antiguidade era, subs-
tancialmente, regresso à origem terrena do homem e do mundo humano. Pe-
trarca já considerava a Idade Média Idade das Trevas, em contraposição à sua 
época de luz, de novas possibilidades, de recuperação do interesse pelas glórias 
esquecidas dos gregos e romanos.

Embora o termo Renascimento subsista, para identificar um momento 
ou um conjunto de manifestações da cultura ocidental, existem, atualmente, 
muitas dúvidas quanto à sua precisão. Conceitos como individualismo, realis-
mo, naturalismo, paganismo, secularização, tendem a ser reavaliados e redi-
mensionados.

Uma vez que o conceito se tornou suscetível de interpretações subje-
tivas, críticas, mesmo que ainda mantenha muito de seu fascínio e utilidade, 
esta razão adicional: subjetividade, obriga-nos a usá-lo com certo cuidado, sem 
radicalizações ou menosprezo pela Idade Média.

De qualquer forma, no início do século XV, um espectador privilegiado, 
que dispusesse de meios para observar o que ocorria na Terra, perceberia o po-
der da China com sua população, seu exército, sua marinha, riqueza e técnica 
sofisticada; a milenar cultura japonesa; os populosos e ricos impérios situados 
na África e América. Nesse contexto, a Europa não passava de um pequeno 
território no planeta que tentava se recuperar de um longo período de pestes, 
guerras, fome, miséria, que não tinha a menor identidade política e sequer sa-
bia a origem de seu nome. Através de contradições, por caminhos complicados, 
no Renascimento, ela deu um extraordinário salto à frente, desenvolvendo a 
tecnologia: o europeu atravessou oceanos, fabricou ferro fundido, serviu-se de 
armas de fogo, contou horas com um motor, imprimiu livros com tipos móveis, 
utilizou a letra de câmbio e o seguro marítimo. Paralelo ao progresso tecnológi-
co, o progresso espiritual: promoção do individuo, descoberta da criança e da 
família. Em aproximadamente duzentos anos, o Ocidente elaborou uma civili-
zação de tal modo superior que se impôs, pouco a pouco, a todo o mundo.

rEnascimEnto italiano

Fatores econômicos

Em primeiro lugar, as cidades italianas conheceram um extraordinário 
desenvolvimento comercial a partir do século XII, transformando-se nos prin-
cipais centros da economia europeia.
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Foi justamente ali que se iniciou o pré-capitalismo e, com ele, a intensi-
ficação da vida urbana, que modificaria as bases da sociedade. A vida nas cida-
des estreitou os contatos entre as pessoas, favorecendo o intercâmbio de ideias, 
a difusão de conhecimentos e uma nova maneira de ver o mundo.

O Renascimento pode ser considerado como a manifestação cultural 
dessa nova composição social, na qual o enriquecimento tanto de governantes 
como de particulares possibilitou a prática do mecenato. Sob a proteção dire-
ta de ricos patrocinadores (os mecenas), a vida cultural tendeu a expressar os 
valores correspondentes aos interesses da classe que emergira com o novo sis-
tema — ou seja, a burguesia. Em suma, o Renascimento é a expressão de uma 
nova mentalidade, gerada pelo pré-capitalismo.

fatores Sociais: os valores burgueses

O mecenato funcionava como fator de projeção social, de perpetuação 
da glória dos mecenas. Num período em que a hierarquia da sociedade ainda 
obedecia ao critério do nascimento, a burguesia precisava encontrar outra ma-
neira de alcançar o prestígio que o sangue plebeu lhe negava. Assim, o patrocí-
nio de atividades culturais significaria uma elevação do status social.

fatores Políticos

Entretanto, não eram apenas os particulares que praticavam o mecena-
to. Também os príncipes italianos (governantes hereditários de cidades-Estado), 
e até mesmo os papas, serviram-se dele para legitimar ou ampliar seu poder.

Para se compreender esse aspecto, é preciso considerar a peculiaridade 
da vida política italiana.

A Itália não possuía unidade política. Nela, a existência de numero-
sos corpos políticos independentes havia criado uma concepção própria de 
governo, a qual contrastava com o crescente centralismo dos demais países 
europeus.

Essa fragmentação política, da qual as cidades-Estado eram a expres-
são típica, fora determinada pelas constantes lutas entre o Papado e o Sacro 
Império Romano-Germânico. Nenhum desses dois poderes universais, que ao 
se chocar enfraqueceram-se um ao outro, conseguiu impor-se eficazmente na 
Península Itálica. Disso resultou o fortalecimento dos poderes locais que, tiran-
do proveito do confronto entre papas e imperadores, puderam conservar sua 
própria independência.
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É dentro desse quadro que podemos compreender as sangrentas dispu-
tas entre guelfos e gibelinos. Estas duas denominações, que a princípio se apli-
cavam, respectivamente, aos italianos que apoiavam o Papado e aos partidários 
do Império, passaram depois a designar simplesmente as facções que lutavam 
pelo poder dentro das cidades da Itália.

a difusão do renascimento

No segundo ato de O sonho de uma noite de verão, de William Shakes-
peare (representada pela primeira vez na década de 90 do século XVI), Oberon, 
o rei mágico envia Puck a procurar ‘uma pequena flor ocidental chamada pen-
samento’ com a qual queria fazer pouco de Titânia, a rainha mágica. Puck par-
te, prometendo: ‘Posso por um cinto à Terra / em quarenta minutos’. As linhas 
aqui reproduzidas do que Puck disse proporcionam um interessante exemplo 
do que o Renascimento tinha dado aos europeus na metade do século XVI; isto 
é, uma nova confiança na maneira que podiam pensar e falar do tempo e do 
espaço. (BLACK, 1997, v.2, p.108).

Segundo os historiadores, tal confiança derivou das investigações dos 
humanistas e dos êxitos alcançados pelos artistas italianos do século XV. Co-
mo se transmitiram ao resto da Europa tais inovações? Devido às redes co-
merciais que os mercadores italianos estabeleceram e que proporcionaram à 
Itália muitíssimos pontos de contato com outros países. Outros dois avanços 
contribuíram para o aumento da velocidade com que iriam circular as novas 
ideias: os livros e as instituições educacionais. A imprensa uniu as palavras dos 
humanistas às gravuras dos mestres num dos primeiros processos de produção 
em massa da Europa.  Os humanistas valorizaram a educação, pelo que houve 
uma progressiva procura de livros e ideias, que se podiam encontrar nos novos 
centros de estudo estabelecidos por toda a Europa nos séculos XV e XVI.

A difusão do Renascimento pode parecer, à primeira vista, um pro-
cesso sem retorno, que, uma vez definido, se difundiu pela Europa a partir de 
1500. É importante observar a originalidade e o entusiasmo da cultura do Re-
nascimento e a sua importância para o desenvolvimento da Europa moderna. 
Mas será que todos os países europeus estavam aptos a receberem os ventos da 
nova cultura renascentista? Pode-se afirmar também que, em algumas regiões, 
a história e a cultura iam por rumos diferentes do humanismo, antropocentris-
mo do Renascimento italiano. 
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a Espanha do século dE ouro

Em 1515, quando Teresa veio ao mundo, os Reis Católicos, Isabel de 
Castela e Fernando de Aragão, estavam prestes a legar a seu neto, Carlos V, 
uma Espanha coberta de saber, de riqueza e misérias. A jovem castelhana 
nasceu em plena apoteose, a de uma realeza severa e triunfante, de uma Igre-
ja todo-poderosa. Cinco de seus irmãos oferecerão suas vidas – como todos 
os jovens aristocratas da época – para servir ao rei e à fortuna na aventura 
dos conquistadores.

A Península Ibérica permaneceu, durante séculos, dividida entre vá-
rios reinos cristãos e muçulmanos, formando dois blocos que se combatiam 
permanentemente, enquanto a desunião persistia igualmente no interior de 
cada bloco. No que respeita à Espanha cristã, a primeira metade do século 
XV foi uma época de grande instabilidade política e social, que só terminou 
com a união das coroas de Castela e Aragão, pelo casamento dos Reis Cató-
licos, Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Estes dois monarcas não só 
conseguiram unificar toda a Espanha cristã, como conquistaram Granada, o 
último reino mouro da Península, em 1492. Tentaram ainda agregar à monar-
quia espanhola territórios que haviam pertencido à Espanha e, em resultado 
de guerras passadas, se encontravam na posse da coroa de França; estão nes-
se caso o Roussillon e a Ilha da Sardenha. 

No plano da política interna, os reis católicos não impuseram apenas 
a unidade política; forçaram igualmente a unidade religiosa, colocando a fé 
católica no centro das suas preocupações. Para atingir a unicidade religiosa 
promoveram a conversão forçada dos judeus e a expulsão dos que se recu-
saram a mudar de religião e intimaram os muçulmanos das regiões conquis-
tadas a converterem-se. Se grande número de judeus optou pela emigração, 
para não abandonar a sua ancestral religião, os muçulmanos fizeram a esco-
lha contrária, convertendo-se na sua maioria e ganhando assim o direito de 
permanecer em terras espanholas. 

Garantida a unidade política e obtida a hegemonia da religião católi-
ca, a Espanha lançou-se na concretização do desígnio de expansão territorial, 
encaminhando os seus esforços de descoberta e colonização na direção do 
continente americano. A riqueza adquirida nas terras conquistadas iria for-
necer à Coroa espanhola os meios financeiros não só para garantir a estabili-
dade do novo estado como para dar à Espanha um lugar de grande relevo na 
economia europeia até finais do século XVI, aproximadamente.
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Poucos espanhois ignoravam o fato de que as descobertas do além-
mar tinham grande importância nas mudanças econômicas no país. Os portos 
de Andaluzia, que comerciavam diretamente com a América, desenvolviam-se 
rapidamente; a população de Sevilha triplicou; e bens de prata ou exóticos, 
vindos do Novo Mundo, começaram a entrar na economia espanhola. Muitos 
espanhois enriqueceram, entre eles um irmão de Teresa de Ávila, que foi pa-
ra a América, fez-se rico, e voltou para viver confortavelmente em Ávila. 

Outros, de forma semelhante, tentaram melhorar suas condições de 
vida partindo para as novas terras da América. Alguns desses tentavam, na 
realidade, fugir das restrições do sistema social. Na década de 1540, pelo 
menos 20.000 espanhois, principalmente de origem humilde, já tinham atra-
vessado o Atlântico.

Em meio a tudo isso, como bem sabia Teresa D’Ávila, mudanças in-
quietantes começavam a afetar a tranquilidade do povo espanhol. O custo de 
vida subia: na primeira metade do século, até 1550, o custo da alimentação 
em Valladolid aumentou 50% e, ao redor de Sevilha, mais de 100%. O índi-
ce de natalidade crescia; e um número maior de pessoas significava maior 
demanda de comida e provisões. Em Castela, a população cresceu 50% na 
primeira metade do século; em algumas cidades, a população dobrou ou tri-
plicou. No entanto, o crescimento demográfico também implicou mais pro-
blemas nas cidades e mais pobreza. 

A expansão da Espanha não conseguia disfarçar seu atraso. A coroa 
de Castela tinha uma população de cerca de cinco milhões; a coroa de Aragão 
de cerca de um milhão e meio. A Espanha tinha que importar grãos para ali-
mentar essas pessoas regularmente, mas devido à aridez de grande parte da 
área rural, o país enfrentava sérias dificuldades em época de seca.

Por mais que tivessem problemas, os espanhois da metade do século 
podiam ter alguma confiança na estabilidade que prevalecia em seu país. 
Uma geração antes, as coisas tinham sido muito diferentes. A violência po-
lítica da rebelião dos Comuneros dos anos 1520 tinha deixado feridas.  A 
violência religiosa também fora intensa. Antes da década de 1520, houve a 
perseguição sangrenta dos cristãos de origem judaica, os conversos. Milhares 
daqueles que se recusavam a deixar a Espanha, quando foi declarada a ex-
pulsão dos judeus, em 1492, se converteram e tentaram continuar praticando 
sua religião em segredo. Foram punidos implacavelmente pela Inquisição.  
Embora o antissemitismo continuasse, como nos demais países da Europa, 
na metade do século os conversos já eram cristãos fieis e eram muitas vezes 
aceitos na vida pública. 
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Por outro lado, os espanhois podiam estar preocupados com a nova 
heresia luterana que ia se consolidando na Alemanha e no Norte. Embora os 
alarmes fossem frequentes, normalmente disparados pela Inquisição, nos anos 
1540 não havia sinais significativos de heresia na península. A hostilidade ideo-
lógica, onde existisse, era dirigida principalmente contra a ampla população de 
muçulmanos cristianizados, conhecidos como mouriscos. Convertidos à força 
no início do século, eles viviam principalmente no sul da península e totaliza-
vam bem mais que um quarto de milhão de pessoas.

carlos I, carlos v (1500-1558)

Com o casamento da filha dos reis católicos, Joana a Louca (1479-1555), 
com Felipe I de Habsburgo (1478-1506), da Casa de Habsburgo ou Hapsburg, 
também chamada Casa da Áustria, uma das mais poderosas famílias políticas 
da Europa, durante mais da metade do primeiro milênio cristão, fundou-se a 
primeira dinastia da real monarquia espanhola. 

O filho de Joana com Felipe, tornou-se Carlos I de Espanha, em 1516. 
Foi, como dissemos, o primeiro Habsburg espanhol e um dos governantes mais 
poderosos da história como Carlos V, Imperador do Sacro Império Romano-
Germânico. Chegou ao México e ao Peru, herdou a Áustria e os Países Baixos e 
anexou Nápoles e Milão. Católico fervoroso, sustentou a contínua luta contra 
os luteranos alemães e turcos. Em 16 de janeiro de 1556, transferiu para o filho, 
Filipe, a coroa da Espanha, suas colônias, terras na península Itálica e nos Países 
Baixos. No Sacro Império, Carlos pediu aos eleitores para aceitarem sua abdica-
ção, e eleger Fernando como seu sucessor, o que foi feito em 28 de fevereiro de 
1558. Carlos V deixou ao irmão as propriedades dos Habsburgo na Alemanha.

filipe II (1527-1598)

Filho do Imperador do Sacro Império Romano-Germânico e rei da 
Espanha Carlos V de Habsburgo e de Isabel de Portugal, governou um vasto 
território integrado por Aragão, Castela, Catalunha, Ilhas Canárias, Maiorca, 
Navarra, Galiza e Valência, Rossilhão, Franco-Condado, Países Baixos, Sarde-
nha, Córsega, Sicília, Milão, Nápoles, além de territórios ultramarinos na África 
(Orão, Túnis, e outros), na América e na Ásia (Filipinas). Em termos de política 
externa, sua mais significativa vitória sucedeu contra os turcos otomanos: a Ba-
talha de Lepanto, em 1571.
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Nomeado regente da Espanha, com um Conselho, por Carlos V, em 
Bruxelas em 22 de outubro de 1555, Carlos V lhe cedeu os Países Baixos, as 
coroas de Castela, Aragão e Sicília em 16 de janeiro de 1556, e o condado da 
Borgonha em 10 de junho. A coroa imperial foi herdada por seu tio Fernando, 
irmão de Carlos V.

O Mundo de Filipe II 

A monarquia espanhola chegou tarde ao conjunto de outras cortes de 
príncipes. No século XV, o Renascimento europeu fez da Itália atração principal 
para estudiosos, escritores e artistas e esses levaram as novas ideias consigo 
para as cortes nobres e principescas na França, na Alemanha, na Borgonha e na 
Inglaterra.  Mas a Espanha estava às suas margens. Na época de Fernando e Isa-
bel, uns poucos estudiosos tinham trazido da Itália ideias que criaram algumas 
raízes nas pequenas cortes nobres e na corte de Isabel. Ao mesmo tempo, os la-
ços próximos com os Países Baixos confirmaram a influência da arte flamenga e, 
mais tarde, das ideias de Erasmo. A falta de uma corte real fixa, no entanto, e as 
ausências do Imperador, não permitiram que essas influências se enraizassem 
com mais firmeza. 

A permanência de Filipe na península depois de 1559 mudou esse cená-
rio. O rei trouxe consigo uma abundância de ideias e projetos. Como soberano 
dos Países Baixos e de grande parte da Itália, ele tinha acesso aos talentos dos 
principais humanistas e artistas de seu tempo. Apesar de suas dívidas estatais, 
ele separava recursos para seus planos culturais e, na década de 1560, elaborou 
um programa esplêndido que lhe deu muito trabalho. Era preciso criar uma 
nova corte, que fosse exaltada como residência real e com um ambiente de arte 
e música apropriada. 

Ele nunca colocava no papel um plano do que pensava fazer. Porém, 
num dado momento da década de 1560, tomou decisões cujo objetivo era botar 
em prática tudo o que descrevemos aqui. Ao mesmo tempo, havia obstácu-
los sérios dos quais ele estava perfeitamente ciente. Embora houvesse exceções 
importantes, a elite espanhola, os nobres e o clero, como classe, tinham pou-
ca sofisticação cultural.  Como só muito raramente viajavam para o estrangei-
ro, não tinham perspectiva que lhes permitisse avaliar as coisas. Portanto, era 
muito pouco provável que pudessem contribuir muito para a criação de uma 
nova cultura cortesã. A indústria gráfica na península era primitiva e estava, 
em grande parte, nas mãos de estrangeiros. Bons livros teriam que ser introdu-
zidos de fora. Na verdade, o problema era que, para que qualquer progresso 
fosse feito na Espanha, quase tudo teria que ser importado.



VOLuME 1 - A hISTORICIDADE nAS RELAçõES CuLTuRAIS

163

Para manter seu programa em movimento, Filipe tinha que manter 
também uma política de fronteiras relativamente aberta. Proteger a Espanha 
contra a heresia era viável e ele tentou fazê-lo; fechar suas portas para a Europa, 
no entanto, jamais foi sua intenção. O decreto de censura de 1558 e as restrições 
sobre estudar no estrangeiro eram, por sua natureza, limitadas em seu impac-
to. Elas se aplicavam unicamente aos domínios de Castela e eram, de qualquer 
forma, difíceis de implementar. Na prática, os castelhanos continuavam a gozar 
das liberdades disponíveis à maioria dos europeus; publicar fora do país e via-
jar sem impedimentos. Nas partes não castelhanas da Espanha, um movimento 
livre de livros, pessoas e estudantes continuou a existir durante a maior parte 
do reinado. Cientistas, técnicos e artistas estrangeiros aproveitavam-se do livre 
acesso para vir para o país e buscar o patrocínio do rei espanhol.

a mulhEr no rEnascimEnto

Falar sobre a mulher no século XVII é intuir, descobrir, perceber por 
entre os orifícios das teias de silêncio que o homem lhe impõe. [...] Ela não é 
livre no seu corpo, na sua vontade de se instruir, no seu destino. [...] (FARGE; 
DAVIS, 1991, p.14).

Da mulher muito se fala, até mais não poder, a fim de por o universo 
em ordem. Mas aqui reside o paradoxo, porque este discurso pletórico e repe-
tido sobre a mulher e sobre a sua natureza é um discurso atravessado pela ne-
cessidade de a conter, pelo desejo mal disfarçado de fazer de sua presença uma 
espécie de ausência ou, pelo menos, uma presença discreta que deve restringir-
se a limites, cujo traçado se assemelha a um jardim fechado.

O discurso não a mostra, inventa-a, define-a, através de um olhar culto 
(logo masculino) que não consegue senão subtraí-la a si própria. Mas se na Itá-
lia, Espanha, França, ela ainda participava da vida da corte, podia receber algu-
ma educação, a situação da mulher no início do Quinhentos, em outras regiões, 
como a Rússia, era bem pior.

[...] A ideia que os moscovitas tinham da mulher, proveniente 
de Bizâncio, não tinha nada daquela concepção romântica do 
medieval do ocidente, sem galanteria, cavalheirismo ou amor 
cortês. Em vez disso, a mulher era vista como uma criança tola 
e indefesa, intelectualmente vazia, moralmente irresponsável 
e, diante da menor chance, entusiasticamente promíscua. [...] 
(MASSIE, 2015, p.36-7).
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educação

Entre o Renascimento e as Luzes, a diferenciação sexual das práti-
cas educativas tende a seguir o passo de sua diferenciação social. O círculo 
dos iniciados – homens e mulheres – nos saberes fundamentais resumidos 
na trilogia do ler, escrever e contar, alarga-se graças ao desenvolvimento e 
à diversificação das instituições escolares. Esta relativa democratização não 
traz os mesmos resultados para as moças e para os rapazes. A diferença de 
investimentos na formação de umas e outros retira às primeiras qualquer 
hipótese de emancipação pelo saber. Às meninas é apenas concedido um 
saber incompleto e sob apertada vigilância. No início da Idade Moderna, os 
rapazes das classes mais abastadas encaminhavam-se, cada vez mais, para 
os colégios; mas as meninas, em geral, permaneciam em casa. Alcalá foi a 
primeira cidade da Europa a possuir, no início do século XVI, uma escola 
feminina. Iniciativa da vanguarda, pois seria preciso esperar o ano de 1574 
para se ver as Ursulinas fundar em Avinhão um estabelecimento de ensino 
para as meninas. 

Apesar dessa constatação, no século XVI, havia mais mulheres cultas 
que em nenhuma outra época anterior. 

Nos tempos de Carlos VI, Christiana de Pisan queixava-se melanco-
licamente da injustiça cometida para com o sexo fraco em matéria de instru-
ção: ‘Se houvesse – diz ela – o costume de enviar as meninas à escola e se lhes 
fizesse aprender as ciências como se faz aos rapazes, elas aprenderiam tão 
perfeitamente como eles e compreenderiam as sutilezas de todas as artes e 
ciências como eles compreendem... (DELUMEAU, 1988, v. 2, p. 88).

É indiscutível que na época em que a Europa se transformava pro-
fundamente, as mulheres desempenhavam na sociedade e até na condução 
dos acontecimentos, um papel mais importante que durante a Idade Média 
clássica. Uma delas, Joana d’Arc, inverteu uma situação militar que poderia 
parecer desesperada e reconduziu a França ao caminho de seu destino. Isa-
bel, a Católica, soberana autoritária, não deixou o marido governar Castela, 
Catarina de Médici foi a personagem principal da história da França entre a 
morte de Henrique II (1559) e a morte de Carlos IX (1574). Elisabeth, princesa 
inteligente e instruída, reinou na Inglaterra durante 45 anos e deixou criar-se 
em seu proveito um verdadeiro culto da personalidade que lhe sobreviveu. 
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Os lugares da educação

É em casa que uma educação de dimensões essencialmente domésticas 
é levada a cabo. Entre os séculos XVI e XVIII, o uso pedagógico da casa evolui, 
mas esta continua a ser o lugar da primeira formação feminina. Quando se 
toma consciência da necessidade das moças saberem mais ou melhor, surgem 
alternativas: convento, escola elementar, colégio interno laico.

A imagem de intermináveis infâncias femininas escondidas atrás dos 
muros dos conventos exige muitas correções para nos aproximarmos das re-
alidades educativas dos séculos XVI a XVIII. Primeiro, pela população a que 
diz respeito, pois o internato num convento custa caro. Os preços praticados só 
permitem a entrada no convento das filhas de uma ínfima franja de gente rica, 
aristocratas ou grandes burgueses.

teresa e a educação

Teresa pertencia a uma família abastada. Dom Alonso Sanchez de Cepe-
da, o pai de Teresa era filho de um rico comerciante de tecidos de Toledo, velha 
cidade cosmopolita na qual vive até 1492 uma poderosa comunidade judaica. 
(REYNAUD, 2001, p. 22) Alonso e seus irmãos foram criados como hidalgos. 
Tinham de viver e comportar-se como tal. Portanto, estava fora de qualquer 
cogitação comprar ou vender tecidos, ter conhecimentos linguísticos, médicos 
ou farmacêuticos, exercer atividades que traiam qualquer relação com o grupo 
hebraico. O fidalgo é um aristocrata que vive de suas rendas.

Convocado por Fernando de Aragão, dom Alonso partiu em 1512 para 
o combate, e ao retornar guardou sua armadura num grande baú de madeira.

Hoje, a expressão austera, tendente a certa melancolia, ele consulta Sê-
neca, o retábulo da vida de Cristo de Juan Padilha, o De Officis de Cícero, Da 
Consolação da filosofia de Boécio ou as obras de Virgílio, os aforismas de Hipó-
crates ou os tratados de Aristóteles. [...] E estuda em pergaminhos a conquista 
d’Além-Mar, para onde já sabe deverá enviar os filhos, um após o outro.

A biblioteca de um judeu de boa posição social, ou de um converso, é 
rica em rolos e folhetos comprados a preço alto: 

obras de medicina, judaica, árabe e cristã, e de filosofia, Aristó-
teles, Avicena, Averróis, Platão, tratados de matemática, de as-
tronomia, a Bíblia, o Talmude, os rolos de liturgia. (REYNAUD, 
2001, p.27).
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Teresa, portanto, pertencia a uma família de fidalgos cultos, que pre-
zavam o conhecimento e a cultura. O pai jogava xadrez num tabuleiro preto 
e branco, de ébano e marfim enquanto a mãe, Dona Beatriz Ahumada, deixa 
galopar a própria imaginação frequentando as vidas dos santos e, mais ainda, 
os romances de cavalaria, que lê escondida do marido. 

[...] Para se esquecer de seus muitos sofrimentos, entregava-se 
apaixonadamente à leitura dos romances de cavalaria, às ocul-
tas do marido, e dava-os aos filhos [...] (ROSSI, 1998, p.14). 

Segundo seus biógrafos, Teresa, apesar do ambiente cultural em que 
passou a infância, estudou em casa. Os deveres e lições eram feitos rapidamen-
te com o irmão preferido, Rodrigo, para poderem mergulhar apaixonadamente 
nos livros da mãe. Por volta de seis ou sete anos de idade, ela já lê em castelha-
no, na companhia do irmão, o Flos sanctorum, que desfrutou de imensa popu-
laridade ao ser lançado no país em 1521.

Ainda na companhia do irmão decide partir para os países mouros pa-
ra lá ter a cabeça cortada. Certa manhã os dois pegaram na cozinha alguns 
pedaços de pão, antes mesmo da chegada das criadas, e dispostos a mendigar 
o alimento de que precisarão atravessam a cidade em direção a Salamanca. Re-
colhidos pelo tio retornaram a casa paterna.

Uma vez recuperada do susto, dona Beatriz sente vir do fundo de si 
mesma um sorriso de alegria. Como se dá que Teresa, sua pequena Teresa 
de seis anos, tenha querido morrer por Deus? A partir dali, recostando-se 
nas almofadas de veludo e seda onde mergulha na leitura de seus roman-
ces favoritos, como o Amadis de Gaula, ela passaria muitas vezes a chamar 
Teresa para fazer-lhe companhia, recitando orações, falando-lhe da Virgem 
e iniciando-a nos trabalhos de costura em seda. A terra de sua infância está 
impregnada de devoção e narrativas heroicas. Teresa bordaria pelo resto da 
vida, lembrança sensível das horas de união com a mãe, nas quais o tempo 
passava sem sobressaltos. 

Já no Mosteiro, ainda que sentisse as deficiências de sua educação, por 
exemplo, não sabia latim; sabia ler e escrever. E escrevia muito a pedido de seus 
confessores, ou para iluminar e guiar suas monjas. 

No prólogo do Castelo Interior ou Moradas, em que explicita quem o 
escreveu: ‘Teresa de Jesus, monja de Nossa Senhora do Carmo’. De forma clara, 
explicita igualmente suas destinatárias imediatas: ‘a suas irmãs e filhas’. Ao 
longo do livro interpela suas irmãs 108 vezes! Nada de escondimentos, medos 
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e pseudônimos, mesmo diante do perigo de ser mulher escritora em tempos 
de censura, perseguições, desqualificações públicas e inquisições. (PEDROSA-
PÁDUA; CAMPOS, 2011, p. 22).

Casamento

Independentemente das suas origens sociais, a partir do momento em 
que nascesse de um casamento legitimo, qualquer rapariga passava a ser defini-
da pela sua relação com um homem. O pai e depois o marido eram legalmente 
responsáveis por ela, sendo-lhe recomendado que a ambos honrasse e obede-
cesse... (HUFTON, 2011, p. 23).

O marido mantém-se na Idade Média e parte da Modernidade, como 
figura central na história de uma mulher: a obrigação de a esposa manifestar ao 
marido reverência, afeto e sobretudo obediência não é contestada, nem sequer 
atenuada, quer pelos escritores religiosos, quer pelos laicos. Pelo contrário, os 
humanistas, voltando a propor de maneira fiel o modelo aristotélico do dono 
de casa como centro de todas as relações familiares, acentuam posteriormente o 
seu peso no interior da família e insistem na experiência de uma subordinação 
absoluta da esposa.

Empenhado na administração da casa e dos negócios, o marido deve 
encontrar na esposa uma válida colaboradora para alcançar bem-estar; a ela 
pedirá, sobretudo para perpetuar a linhagem, pondo no mundo um número 
considerável de filhos legítimos, fortes, saudáveis, belos, masculinos; a ela pe-
dirá, mas só depois de uma instrução minuciosa, a gestão doméstica quotidiana 
a, ao seu comportamento irrepreensível e à sua boa reputação confiará a tutela 
da honorabilidade da família.

Dono, guia e mestre da esposa, o marido é uma figura obsessivamente 
presente e dominante, que encara o casamento com a mesma prudência com 
que se conclui um bom negócio, e a esposa constituirá o elemento mais precio-
sos do patrimônio.

Casamento não é uma questão de amor ou afinidade, envolve dinheiro, 
poder e prestígio. Tudo começava com a avaliação das moças, tarefa geralmen-
te realizada pelos pais ou parentes dos homens prontos para se casar. Por sua 
vez, pais capazes de pagar dotes honrados  por suas filhas ficavam atentos aos 
movimentos e às perguntas de partes interessadas que pudessem estar à pro-
cura de uma esposa para um filho ou um sobrinho. O corpo, a estrutura óssea, 
o rosto, a pele, os cabelos, os trejeitos, a postura, as roupas e a aparência geral 
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da moça eram estudados e avaliados. Esperava-se que ela fosse uma parideira, 
uma engrenagem na transferência da propriedade de uma geração para outra.

Caso chegasse ao estágio do exame detalhado, então ela já havia supe-
rado o primeiro obstáculo. Os observadores haviam decidido que sua família 
era aceitável, que poderia até representar um degrau a mais na escada social 
para a casa do possível noivo. Caso a moça se revelasse satisfatória em termos 
físicos, então só restava a questão crítica do dote. Nisso as duas famílias pre-
cisavam chegar a um acordo: o pai ou responsável pela moça quanto à quanti-
dade de capital a ser pago para casá-la adequadamente, e o pai ou responsável 
pelo rapaz quanto à soma que considerariam honrada, justa ou mesmo lucra-
tiva. Caso uma família tradicional concordasse em casar uma filha abaixo de 
seu nível social, desembolsavam menos por ela: assim, o status social podia ser 
convertido em algo como dinheiro. O fato de a intermediação e as negociações 
terem chegado ao estágio do dote significava que a família da moça estava satis-
feita com o nome e as conexões familiares do homem em questão. [...] A posição 
passiva – a posição de ser avaliada – pertencia às mulheres, e seus responsáveis 
sabiam disso.  (MARTINES, 2003, p.48).

Na Rússia, para preservar sua pureza, enquanto aprendiam a rezar, 
obedecer e algumas poucas habilidades úteis – como o bordado -, as filhas eram 
mantidas trancafiadas. Assim elas esperavam inábeis e imaculadas, até chegar 
o dia em que seriam lançadas nas mãos de um marido.

Em geral uma garota russa se casava em plena adolescência com um 
homem que não conhecia até que os interessados no matrimônio - seu pai, o 
noivo e o pai do noivo – decidissem. As negociações podiam demorar pois en-
volviam questões importantes como o tamanho do dote e as garantias de vir-
gindade da noiva. 

Quando tudo estava arrumado, a jovem futura esposa, com o rosto co-
berto por um véu de linho, era chamada na presença de seu pai para ser apre-
sentada ao futuro marido. 

Empunhando um pequeno chicote, o pai golpeava a filha levemente 
nas costas dizendo: ‘Minha filha esta é a última vez que será admoestada pela 
autoridade de seu pai, sob cujas regras você viveu até hoje. Agora está livre de 
mim; porém, lembre-se de que você não escapou do meu poder, mas sim que 
está passando ao poder de outro. Caso não se comporte como deve para com 
seu esposo, ele irá admoestá-la com este chicote em meu lugar. ’ Depois disso, 
o pai passava o chicote ao noivo que, de acordo com o costume, declarava no-
bremente que ‘acreditava não precisar do chicote’. Mesmo assim ele o aceitava 
como um presente de seu sogro e o prendia ao cinto. (MASSIE, 2015, p.37).
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Após a cerimônia - quando se jogava aos pés do esposo, tocava a testa 
nos sapatos dele em um gesto de subjugação, enquanto ele a cobria com a bai-
nha de seu casaco, reconhecendo sua obrigação de sustentar e proteger aquela 
humilde criatura -, a nova esposa assumia seu lugar na casa do marido: o papel 
de um móvel doméstico animado que não possuía quaisquer direitos, exceto 
por meio dele. Suas funções eram cuidar da casa e do conforto do marido e ter 
os filhos dele.

Reforçando a ideia da mulher reprimida, dependente do marido, os es-
critores do Renascimento insistiam, ainda mais do que no passado, no dever de 
submissão da mulher ao marido. Vários autores falam dos deveres femininos 
em termos de temor e de serviço sublinhando a necessidade de uma obediência 
absoluta.

A Bela teresa

No verão de 1528, nasceu a pequena Juana, nona irmã de Teresa; o par-
to foi difícil e levou as derradeiras forças de Beatriz de Ahumada y Cuevas. 
Teresa, então com 13 anos, já era notada em Ávila por sua beleza. 

A testa larga, elevada, a pele de uma brancura opaca, na qual se des-
tacavam três sinais que lhe davam ‘um grande encanto’, um sorriso magnífico 
que revelava belíssimos dentes brancos, olhos escuros, brilhantes, o olhar vivo 
e caloroso, membros graciosos, mãos finas, um caminhar elegante e digno, uma 
distinção inata, uma doçura ‘aparente’ que herdara da mãe. É como a descre-
vem os contemporâneos. (REYNAUD, 2011, p.33).

Os romances de cavalaria, com o lugar de honra neles destinados ao 
amor cortesão, dariam a Teresa o desejo incontornável de amar e ser amada. Ela 
mergulha nessas leituras com novo frenesi, e tem, inclusive, a ideia de escrever 
um romance: O cavaleiro de Ávila. 

Ao completar 15 anos, ela é encantadoramente bela, domina o pai, os 
irmãos, as aias. Enfeita-se com gosto apurado, disposta a devorar a vida com 
todo o apetite.

Comecei a me vestir bem e a desejar agradar por ser bonita, ocupando-
me muito das mãos e dos cabelos, os perfumes e todas as vaidades que podia 
ter, que eram muitas, porque eu era muito zelosa. [...] Durou-me muitos anos 
a muita dedicação aos cuidados exagerados com a beleza e coisas que parecia 
que não eram nenhum pecado. [...] (Livro da vida, 2010, p. 41).
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Seguindo os relatos de Teresa, sabemos que ela fez amizade com uma 
jovem de boa família, muito desembaraçada, que a arrasta, encantada, num tur-
bilhão de confidências, galanteios e segredo. (Cf. Livro da vida, 2010). Alegre, 
vaidosa, loquaz, se deixou levar a uma amizade amorosa por um primo e o pai 
teve que pô-la no colégio para fazer calar as más-línguas.

A decisão foi tomada, é um duro sacrifício. Teresa é a alegria, o sol da 
casa, dom Alonso toma a decisão sobre sua partida com grande tristeza. Não 
tão grande, talvez, quanto a de Teresa, que pensa estar desesperada, sem saber 
que chora tanto o colar de quatro voltas de outro, os aneis, os braceletes e os 
longos brincos – que já não poderá usar – quanto o objeto de seu amor, o primo 
que fica a partir de agora proibido de ver.

Teresa de Ahumada tem, portanto, dezesseis anos ao ser levada para 
o convento das agostinianas de Santa Maria da Graça. [...] (REYNAUD, 2011, 
p. 41).

Lá, segundo o desejo do pai, deveria se ilustrar no exercício da religião, 
na aquisição de virtudes, podendo, além disso, entrar no casamento como boa 
rendeira, boa fiandeira, excelente musicista.

A conversão foi rápida. No entanto, uma grave enfermidade obrigou-a 
a voltar para a casa paterna. Durante a doença, percebeu o desejo de abandonar 
o mundo e servir a Deus, na solidão de um claustro. O que a ajudou na decisão 
foi a leitura das Cartas de São Jerônimo, cujo fervoroso realismo encontrou eco 
na alma de Teresa. A jovem comunicou ao pai que desejava tornar-se religiosa, 
mas este pediu-lhe para esperar sua morte para ingressar no convento. Temen-
do fraquejar em seu propósito, a santa visitou escondida a amiga Joana Suarez, 
que era religiosa no convento Carmelita da Encarnação, em Ávila, com a inten-
ção de não voltar para casa.  No meio do caminho lhe sobreveio uma grande 
repugnância pela vida religiosa, e por um pouco teria desistido da ideia. Vendo 
em tudo isto uma cilada do inimigo de Deus e dos homens, seguiu resoluta-
mente o caminho e ao transpor o limiar do mosteiro, os receios e escrúpulos 
deram lugar a uma grande calma e alegria no coração.

Teresa, portanto, fez escolhas que implicaram em romper com o esta-
belecido. Desobedeceu ao pai preferindo permanecer no convento e, depois, 
fundar outros. Numa sociedade em que a mulher tinha que aceitar o marido in-
dicado pelos pais ou o mosteiro escolhido por eles, Teresa de Jesus não apenas 
decidiu por si mesma ser freira como, num segundo momento renovar a Ordem 
Carmelita, ou seja, entrar num caminho que a levaria a descobrir o melhor de si 
mesma e a implicar-se nos movimentos históricos de sua época.
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Segundo Pedrosa-Pádua e Campos (Cf. 2011), Teresa optou pela trans-
formação das relações entre homem e mulher, em direção a situações novas em 
que amor, liberdade e reciprocidade pudessem se conjugar.

Em seus escritos ela delineia e analisa a situação da 

[...] mulher tida por ‘bem casada’, que deve ‘mostrar-se triste 
quando ele [o marido] está triste e alegre quando o vê ale-
gre, mesmo que nunca o esteja’. E a sua conclusão, verda-
deiro golpe de misericórdia ao sofrimento das mulheres, na 
maioria dos casamentos: ‘vedes de que sujeição vos livrastes, 
irmãs...’ [Caminho de perfeição, 26,4, In: PEDROSA-PÁDUA; 
CAMPOS, 2011, p. 24)

O Convento

Os conventos formavam a espinha dorsal da Cristandade universal. En-
quanto na Igreja Una continuariam a expandir-se, eles foram suprimidos pela 
Igreja da Reforma. 

Uma questão importante quando se estuda os conventos femininos no 
início da modernidade é a relação entre a entrada na vida religiosa e a política 
matrimonial. Na Idade Moderna, caracterizada do princípio ao fim pela vio-
lência das armas, a diminuição da procura de mulheres no mercado matrimo-
nial andava a par com o desgaste do poder de compra dos homens. As crises 
econômicas tornavam o casamento mais arriscado para as classes abastadas, 
porquanto obrigavam a investimentos dotais elevados e ofereciam, além disso, 
menos garantias de rendimento. Consequentemente, muitas mulheres não en-
contravam pretendentes e iam para os mosteiros.

Nos países católicos, portanto, os conventos, além de preencherem es-
ta necessidade, conservaram a função de instituições de segurança social, mas 
sobretudo em benefício da elite urbana. Uma união com Cristo exigia um dote 
comparativamente bastante menor do que um casamento. Além disso, o pai da 
noiva adquiria, de certa forma, direito de opinião em assuntos respeitantes à ca-
sa onde sua filha dava entrada, e recebia mesmo certos rendimentos, desde que 
conseguisse para ela uma das funções dirigentes no convento. A maior parte 
dos mosteiros femininos encontravam-se em segurança no interior dos muros 
da cidade, e os poderosos locais tinham todo interesse em auxiliá-los por meio 
de isenção de impostos e outros privilégios, para que, em contrapartida, as suas 
filhas intercedessem diariamente junto a seu Esposo em favor da salvação de 
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seus pais e da prosperidade da cidade natal. Quando o poder eclesiástico não 
exercia claramente sua autoridade, rapidamente se produzia uma ingerência 
por parte da família nos assuntos espirituais, porque raramente estes estavam 
dissociados de questões materiais.

Disto resultava um grande contato entre as religiosas e a população ur-
bana, ainda que com profunda diferença de posições sociais, mesmo no interior 
do convento. As freiras ricas, sobretudo, permaneciam ligadas aos seus paren-
tes de sangue. Dispunham de celas confortavelmente mobiliadas, que depois 
eram legadas a um membro da família. Aí viviam totalmente de acordo com 
a sua condição, muitas vezes com uma irmã mais nova ou com uma sobrinha 
como pupila, e no caso de serem viúvas, às vezes, com uma filha pequena. To-
mavam refeição à parte, tinham a sua própria capoeira e horta, e com o seu luxo 
não deixavam de despertar inveja nas suas companheiras pobres. Entretanto, 
existiam muitos conventos, sobretudo no campo, onde reinava a mais amarga 
pobreza. O maior perigo que ameaçava as freiras não era geralmente a perda 
da castidade, mas a miséria. 

A aplicação dos decretos do Concílio de Trento (1545-1563) implicou 
mudanças radicais. Os mosteiros começaram a funcionar cada vez mais niti-
damente em prol da política religiosa central, em detrimento da comunidade 
local e da política familiar. Do ponto de vista espiritual, as reformas tridentinas 
significaram tanto a institucionalização como a profissionalização do aperfeiço-
amento pessoal em virtudes. 

As medidas disciplinares relativas aos conventos femininos visavam, 
em primeiro lugar, ao restabelecimento do modo de vida comunitário. Isto exi-
gia o desmembramento dos grupos familiares que tinham se estabelecido no 
seio da comunidade e a redução da ingerência dos parentes, assim como o com-
bate às tendências demasiado libertárias ou heréticas das freiras, que exerciam 
uma influência nefasta no mundo exterior. A comunidade denunciava com 
frequência oralmente e por escrito, os conventos mundanos, o que explica as 
descrições de depravações, relaxamentos. Mas era, sobretudo, o contrário que 
se temia: uma devoção inflamada. Na tentativa de evitar a disseminação desta 
devoção a Igreja começa a exigir clausura para as freiras.

A clausura despertava muita resistência por parte das freiras, dos seus 
familiares, da comunidade urbana e de uma parte do clero, que sublinhavam 
que raramente as freiras entravam no convento por pura devoção, mas antes 
por iniciativa de seus familiares.  Os melhores exemplos do modelo tridentino 
eram os conventos de fundação recente, aos quais podiam aplicar completa-
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mente a nova disciplina, até no que diz respeito à localização e arranjo interior 
da casa. Determinante para a escolha e localização não era mais o caráter má-
gico-sagrado de um lugar, mas o seu afastamento das multidões urbanas e dos 
mosteiros masculinos, sem esquecer espaço necessário para as enclausuradas 
poderem viver com certa dignidade. 

[...] muros altos, portas pesadas, muitas fechaduras e inúmeras 
grades, com as medidas e espessuras impostas, não deixavam 
quaisquer dúvidas de que as noivas de Cristo tinham dito para 
sempre adeus ao mundo. (KESSEL, 1993, p.207).

Para as religiosas, sobretudo as que provinham das classes abastadas, a 
clausura significava mudança radical das suas relações sociais. Surge uma nova 
hierarquia interna com sua estrita divisão entre as Irmãs que tinham acesso ao 
coro e as Irmãs leigas ou conversas – as pobres e humildes encarregadas dos 
trabalhos domésticos. Não existia mais celas especiais para as abastadas. As-
sim, sem acompanhantes, as freiras dormiam agora sozinhas ou em grupo, e já 
não duas a duas.

Desta forma e mais do que nunca, o laço mais pessoal que cada freira 
podia manter era o que a ligava ao seu confessor imposto, e sobretudo ao seu 
diretor espiritual, que ela própria tinha escolhido.

As noivas de Cristo eram tidas como felizes, porque tinham escolhido a 
melhor parte. Reconhecia-se, porém, que, na maioria das vezes, não havia pura 
escolha. Daí que os decretos tridentinos impuseram a liberdade de escolha e 
também o aumento para 16 anos da idade mínima para professar. No século 
XVII, Galileu Galilei não viu para as suas duas filhas qualquer outra possibili-
dade senão a entrada prematura num convento pobre.

Para alcançar este tesouro, é preciso renunciar a tudo

Após ter escolhido ser monja, Teresa adentra na experiência profunda 
da espiritualidade. Isso num momento em que a ortodoxia vigente pratica-
mente exigia as orações vocais. A Igreja oficial da segunda metade do século 
XVI é francamente antimística e via com suspeita a prática da oração pessoal 
por mulheres, leigos casados e analfabetos. Para ela, a oração pessoal fugia ao 
controle oferecido por uma espiritualidade pautada na prática das virtudes, 
nas orações vocais e em práticas exteriores. Atrever-se a encontrar Deus no 
profundo era um perigo. Suspeitava-se de quem defendia que Deus poderia 
revelar-se à pessoa sem necessidade de uma mediação eclesiástica. A leitura 
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da Sagrada Escritura era patrimônio dos eruditos. Teresa converteu-se em 
mestra da espiritualidade.

Em um dado momento da vida, sentiu a necessidade de voltar às 
raízes do Carmelo. Não se sentia realizada num convento com dezenas de 
monjas, o que dificultava as relações profundas, a ajuda mútua, a oração. 
Em meio a uma grande oposição, funda um pequeno mosteiro no qual pos-
sa viver a experiência da comunhão e da oração. Uma vez legalizada a sua 
instituição, segue fundando, reformando em todo território espanhol. Saiu 
do âmbito do privado desafiando o lugar estabelecido às mulheres, visita 
as freiras, acompanha-as, forma-as. Seu estilo de vida provoca a crítica das 
autoridades eclesiásticas. Mas Teresa quer que suas Irmãs acreditem que não 
são ocas internamente, que são mulheres habitadas por Deus. Nisso consiste 
a formosura e a dignidade da pessoa.

[...]Teresa vive, ora e trabalha num contexto oficial radicalmen-
te antifeminista, em que se dizia nas igrejas que as mulheres 
deviam se dedicar a fiar e a rezar o rosário, e em que, infeliz-
mente, a maioria dos representantes eclesiásticos (sacerdotes, 
religiosos, teólogos e mesmo núncios) desqualificavam a mu-
lher e agiam com preconceito. As fundações empreendidas por 
Teresa e sua proposta comunitária enfrentam as desigualdades, 
submissões e opressões com coragem, tenacidade e humildade.  
(PEDROSA-PÁDUA; CAMPOS, 2011, p.24-5)

concluindo

Entre os séculos XV e XIX, nas classes privilegiadas, a condi-
ção concreta da mulher evoluiu. O Renascimento italiano foi 
uma época de certo individualismo que se mostrou propício 
ao desabrochar de todas as fortes personalidades sem distinção 
de sexo. Encontramos, então, mulheres soberanas, poderosas 
como Isabel de Castela, Joana de Nápoles, Isabel d’Este, outras 
foram condottiere aventureiras. Outras italianas se tornaram 
célebres pela sua cultura e seus talentos. [...] e entre essas mu-
lheres distintas, a maioria é constituída de cortesãs. [...] (BEAU-
VOIR, 1981, v.1, p.133)
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Essa licença é também a principal liberdade que se encontra nos séculos 
seguintes, entre as mulheres que pelo seu lugar na sociedade ou sua fortuna se 
libertam da moral comum.

Quanto às realizações positivas elas ainda são somente possíveis a um 
pequeno número. As rainhas são sempre privilegiadas: Catarina de Médicis, 
Elisabeth da Inglaterra, Isabel, a Católica, foram grandes soberanas. Algumas 
grandes figuras de santas são também veneradas. O espantoso destino de Santa 
Teresa D’Ávila explica-se, em parte, porque ela haure de sua confiança em Deus 
uma sólida confiança em si mesma; elevando ao mais alto grau as virtudes que 
convêm à situação, ela assegura o apoio de seus confessores e do mundo cris-
tão; podendo, desta forma, emergir além da condição comum de uma religiosa, 
funda mosteiros, administra-os, viaja, empreende, persevera com a coragem 
aventurosa de um homem; a sociedade não lhe opõe obstáculos, mesmo escre-
ver não é uma audácia: é ordem dos confessores. Ela demonstra, que uma mu-
lher pode elevar-se tão alto como um homem quando por um espantoso acaso 
as possibilidades de um homem lhe são dadas. 
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arquitEtura dos palácios Espanhóis 
do século Xvi

A Espanha tem uma das mais extraordinárias histórias políticas e cul-
turais do mundo ocidental. É uma história mesclada de nomes míticos, condes, 
califas, cruzadas e reis, que se inicia desde os princípios da civilização. Essa his-
tória começa com os bascos, povo habitante dos vales frios e montanhosos do 
norte e nordeste. Depois sobressaíram-se os ibéricos, em princípios do terceiro 
milênio antes da era cristã, e que deram o nome de Ibérica à península. Mil anos 
mais tarde chegaram os celtas, através da Galícia, e os navegantes fenícios, que 
povoaram as primeiras grandes e tradicionais cidades, especialmente no litoral 
mediterrâneo. Seguiram-se os gregos e os cartigineses, que fundaram Cartage-
na (225 a. C.) e batizaram a região com o nome de Spania.

Em princípios do penúltimo século antes de Cristo chegaram os roma-
nos, que expulsaram os cartigineses, mas não conseguiram submeter totalmente 
e unificar os diversos reinos nativos durante os vários anos de domínio imperial 
de Roma. A desintegração do Império Romano do Ocidente durante o século 
V, permitiu a ocupação pelos bárbaros invasores vindos do leste europeu, es-
pecialmente os visigodos, que estabeleceram o reinado de Toledo. Três séculos 
depois chegaram os mouros, vindos da África do Norte, e através do estreito 
de Gibraltar, que impuseram um domínio muçulmano de quase oito séculos no 
sul do país, um dos mais brilhantes da civilização espanhola. Extremamente 
cultos, permitiram a convivência pacífica entre judeus e árabes e cristãos e islâ-
micos, introduziram novas técnicas de engenharia, desenvolveram a agricultu-
ra, inclusive sistemas de irrigação, além de outros elementos da cultura árabe. 
As marcas dessa passagem são evidentes especialmente na cultura, na arte e na 
arquitetura da Espanha moderna. 
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a rEconquista

Na realidade, apesar das inúmeras tentativas, os mouros nunca conse-
guiram dominar o noroeste de Galícia e Astúrias e foi nesta última que Pelá-
gio, um rei cristão, iniciou no início do segundo milênio cristão um projeto de 
unificação do país e que tinha como prioridade a expulsão dos invasores e a 
conversão ao cristianismo.

Nesta Reconquista o primeiro soberano a se destacar foi, Alfonso VI de 
Castela, que capturou Toledo (1085) e assumiu o controle do Norte. Depois de 
Valência, Sevilha e Córdoba, a última cidade importante em mãos mouras foi 
Granada, que ainda permaneceram na península por cerca de dois séculos. As-
sim, antes da unificação, a Espanha era dividida em diversos reinos: Astúrias, 
Leão, Castela, Galiza, Navarra, Aragão e Condado de Barcelona. O território 
espanhol começou a se definir como tal é hoje, com o casamento (1469) dos dois 
históricos monarcas católicos, Fernando II de Aragão (1452-1516) e Isabel de 
Castela (1451-1504).

O poder real fortaleceu-se frente à nobreza, criou-se a Santa Irmandade 
para garantir a ordem, reorganizou o exército e a legislação dos dois reinados 
foi unificada. Após uma luta de dez anos (1482-1492) o reino de Granada caiu 
e os mouros foram expulsos da Espanha, juntamente com os judeus (1492) por 
não abraçaram o cristianismo, resultado extremamente estratégico para o forta-
lecimento da coroa por meio do apoio da Igreja Católica. Era o início da unifica-
ção de toda a Espanha, época aura da política da nação espanhola, inclusive cm 
a descoberta do Novo Mundo, as Américas, e também o momento de um dos 
piores excessos de intolerância. Com o casamento de sua filha Joana a Louca 
(1479-1555) com Felipe I deHabsburgo (1478-1506), da Casa de Habsburgo ou 
Hapsburg, também chamada Casa da Áustria, uma das mais poderosas famí-
lias políticas da Europa, durante mais da metade do primeiro milênio cristão, 
fundou-se a primeira dinastia da real monarquia espanhola.

O filho de Joana com Felipe, Carlos I de Espanha, se tornou o primeiro 
Habsburg espanhol e um dos governantes mais poderosos da história como 
Carlos V, Imperador do Sacro Império Romano-Germânico. Chegou ao México 
e ao Peru, herdou a Áustria e os Países Baixos e anexou Nápoles e Milão.  Foi 
substituído por Felipe II, contemporâneo de Teresa D’Ávila.
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a Espanha dos séculos Xvi E Xvii

Chamado de Século de Ouro Espanhol, é o período clássico ou renas-
centista marcado pela estética e cultura da época, estendendo-se peloso século 
XVI e XVII. O termo Século de Ouro se tornou famoso no século XVIII, na voz 
do escritor e dramaturgo espanhol Lope de Vega, e também na apologia a este 
período, expressa no clássico Don Quixote. A expressão evoca uma época remo-
ta da história da Humanidade, localizada temporalmente na Idade dos Metais.

Neste contexto a Espanha passava por um período glorioso, localiza-
do entre as grandes navegações e explorações de outras terras, e o declínio do 
domínio espanhol – de 1492 a 1665. As riquezas provenientes da América e da 
Índia patrocinaram o esplendor artístico da Espanha, levando sua cultura a 
atingir um status inigualável.

Esta era foi caracterizada por um governo de mão férrea, mas era 
subjugada, no campo das ideias, por uma estrutura clerical inquisitorial. A 
cultura judaica também recebeu um estímulo significativo. Os judeus não 
convertidos ao Cristianismo foram exilados em 1492, instituindo, assim, em 
toda a Europa, Ásia e África, importantes núcleos coloniais de origem hispâ-
nica. Desta forma eles preservam sua língua e o hábito de criar obras literá-
rias no idioma castelhano.

Nesta mesma época Colombo chega à América, estendendo o domínio 
e a cultura espanhola às novas terras. A fama artística e econômica da Espa-
nha também se estende pelos países vizinhos e por todo o continente euro-
peu. Obras arquitetônicas como o Palácio de Escorial, residência dos reis, foi 
construído por ordem de Felipe II, na região norte de Madri. Ele é a perfeita 
tradução da concretude e da glória da Arquitetura deste período, que incluía a 
criação de suntuosas catedrais.

É a era dos célebres pintores espanhóis, nomes como os de El Greco, Ri-
bera, Velázquez, Zurbarán, Murillo, e outros mais. Surgem igualmente célebres 
escritores, entre eles Cervantes e suas novelas, Calderón de La Barca e sua poé-
tica incomparável, Garcilaso de la Vega, Luís de Góngora, Francisco Quevedo.

As esferas intelectuais mais privilegiadas foram a literatura, as artes 
plásticas, a música e a arquitetura. Surgem as importantes universidades de 
Salamanca e Alcalá de Henares. Destacam-se os centros urbanos de Sevilha, 
Madri, Toledo, Valencia e Zaragoza. No estudo das disciplinas da área de Hu-
manas não houve um mergulho mais fundo, e sim uma extensão de conheci-
mentos, mas aqui e ali surgem obras eruditas como a Bíblia Poliglota Complu-
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tense ou a Biblia regis o de Amberes de Benito Arias Montano. Campos como o 
da linguística se expandiram significativamente.

arquitEtura

Estilo Hispano-flamengo ou Estilo Isabel

Somente em 1492 os espanhóis conseguiram se libertar do jugo ára-
be, mas o sangue e seus costumes ficaram marcados para sempre pelos traços 
do oriente. Durante o século XVI e início do XVII, a Espanha brilhou no auge 
de sua glória. As conquistas no Hemisfério Ocidental proporcionaram riqueza 
aos nobres e comerciantes e lhes deram uma posição de destaque na Europa. 
Mas os cidadãos ibéricos estavam muito absorvidos no saque aos territórios 
conquistados para se dedicarem às atividades artísticas e intelectuais. A Re-
nascença espanhola limitou-se a poucas realizações no campo da pintura e da 
literatura, embora algumas delas se igualem em valor as melhores produzidas 
nos países da Europa.

Os espanhóis são conhecidos pelo temperamento ardente, fantasista 
e emocional. Mas conseguiram produzir um estilo de arte austero e másculo, 
tornando-se um dos grandes países criadores. Acolheu com entusiasmo as li-
ções italianas e o barroco parece que lhe satisfez melhor que a simplicidade da 
Renascença.

No final do primeiro terço do século XV temos a introdução das for-
mas do gótico flamejante. Entretanto, desde o final do Trezentos há registros 
da atuação esporádica de mestres precedentes de Flandres ou da Borgonha no 
reino de Castela, assim como nos de Navarra e Aragão encontramos atividades 
artísticas de ingleses, flamengos e alemães.

Mas foi a partir de 1430, aproximadamente, que foram criados ateliês 
introdutoras das formas flamboyants. Ao se fundirem com as mudéjares deram 
origem ao característico Estilo  Isabel, que triunfou nas décadas seguintes.

O Estilo caracterizou-se: A) pelo emprego sistemático do arco conopial . 
B) uso de arco rebaixado  ou carpanel . C) abóbadas enriquecidas com a adição 
de nervuras decorativas, geralmente curvas; em alguns casos observa-se forte 
influência dos traçados e sistemas islâmicos. D) No final do século XV tornou-
se frequente o uso do pilar redondo, do qual surgiam as nervuras da abóbada 
sem capitel intermediário. E) Abundância decorativa.
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Alguns arquitetos do período se destacaram pela criação de imponen-
tes palácios como Juan Guas (1420-1496), arquiteto e escultor  pertencente ao 
Ateliê Toledano, surgido por volta de 1430, em que se fundiram as formas 
flamengas com as organizações decorativas e elementos diretamente inspi-
rados nas formas e edifícios mudéjares toledanos. Guas foi um dos grandes 
expoentes do estilo de Isabel que, em 1453, se encontrava trabalhando em 
Toledo a serviço de Hanequin Bruxelas na porta dos leões da catedral, pro-
vavelmente como um escultor.

Depois de um breve trabalho na Catedral de Ávila, também como es-
cultor, em 1472, foi nomeado mestre de obras do claustro da Catedral de Sego-
via. Nesta cidade, desenvolveu uma atividade febril,  combinando seu trabalho 
principal, com a intervenção na capela do mosteiro de Parral e o claustro do 
mosteiro de Paular.  O exuberante mosteiro Parral, em que a decoração cobre 
completamente os elementos arquitetônicos, é uma antevisão das criações mais 
emblemáticas de seu estilo.

A obra-prima de Juan Guas  na esfera da arquitetura civil foi, sem dúvi-
da,  O Palácio do Infantado, em Guadalajara, o mais belo palácio gótico hispa-
no-flamengo.  Entre 1480 e 1483 ele se dedicou à sua construção que apresenta 
fachada coberta com cabeças de pregos ou pontas de diamantes inscritos numa 
ideal rede de losangos e os magníficos tetos de seus salões.   “[...] O Palácio 
do Infantado só pode ser comparado com outras construções civis do próprio 
Guas como o Castelo Palácio Real de Manzanares e Palácio de Alba de Tormes, 
assim como o realizado para a Rainha Isabel em Guadalupe ao qual a rainha 
chamava de ‘meu paraiso’”. (HISTÓRIA GERAL DA ARTE, v.III, p.09)

arquitEtura mudéJar

Em geral, entende-se por arte mudéjar a arte na qual predominam os 
elementos construtivos ou decorativos de influência islâmica e que são executa-
dos em território cristão da Península Ibérica por artistas muçulmanos ou cris-
tãos.  O século XVI marcou um momento de máxima expansão desta arte, visto 
que no século XV o fausto das formas flamboyants determinaram uma retração 
na difusão das formas mudéjares, embora em aspectos decorativos e nas artes 
aplicadas mantivesse o estilo extraordinária pujança.

A explosão do mudéjar deveu-se, entre outras razões, ao recrudesci-
mento dessa moda em função da tomada de Granada; à qualidade e baixo preço 
dos mestres de obras de origem muçulmana frente aos congêneres cristãos. Os 
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primeiros eram exímios no emprego do tijolo, um material de construção com-
parativamente mais barato, e que permite a construção em prazos mais curtos. 

O apogeu do Mudéjar no Quinhentos situou-se entre 1502 e 1526, perí-
odo  em que Castela e Aragão, respectivamente, aboliram o culto islâmico.  Sua 
decoração caracterizou-se pela presença de azulejos que parecem irradiar nas 
peças a frescura de seus ladrilhos coloridos, os painéis de gesso recortados com 
motivos tradicionais e os tetos com caixotões pendentes. Este estilo parece ter 
sido favorecido pelo Cardeal Jiménez Cisneros, cujo arquiteto, Pedro Gumiel, 
executou a sala capitular da Catedral de Toledo (1503-1512), a Universidade de 
Alcalá e o Palácio do prelado em Alcalá de Henares.

Era simples a habitação hispano-mourisca. Pintada em branco no exte-
rior, tinha muros altos e poucas janelas e portas. Normalmente era construída 
visando deixar um pátio interno onde haviam fontes e plantas. O interior era 
ricamente decorado, as paredes eram ornamentadas ou feitas de azulejos, sen-
do ainda usado o couro trabalhado ou ainda uma combinação destes três ma-
teriais. A madeira era usada em portas e tetos, sendo o piso em azulejos, tijolos 
ou pedras cobertas com tapetes de desenho maometanos. Pratos, vasos, jarras 
e outros acessórios em cerâmica eram muito usados pelos mouros. No período 
Modejar os móveis usados eram poucos, sendo mais comum o uso de almofa-
das para assento e plataformas baixas como mesa. Os poucos móveis tinham a 
estrutura rígida do Gótico, sendo decorados com motivo mourisco: eram arcas, 
camas, ou mesas em castanheiro, pinho ou cedro incrustados de marfim, osso 
ou madrepérola maravilhosamente trabalhados. (A Relíquia)

rEnascimEnto Espanhol

Plateresco

A arquitetura do Renascimento apresentou, na Espanha, muitas parti-
cularidades. Ainda que as formas da arquitetura italiana tenham sido conheci-
das e estudadas, não foram aceitas tal como se utilizaram na Itália, adaptando-
se ao contexto cultural local.

Na Espanha, não se entendeu o Renascimento como uma ruptura re-
lacionada ao imediato passado medieval, mas como a culminância de um pro-
cesso evolutivo no qual se concretizaram formas e ideais que timidamente se 
processaram na última fase do medievo.
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Caracterizou-se, em princípio, esta arquitetura por dois aspectos bási-
cos: 1) Manutenção das formas estruturais góticas que persistiram por todo o 
século XVI, salvo nas escolas maneiristas andaluzes e na arte oficial. 2) Prima-
zia do aspecto decorativo do edifício, pois, ainda que utilizava-se o repertório 
ornamental italiano e, inclusive, seus sistemas de ordenação, sua distribuição é 
de raízes góticas, herdadas da arte hispano-flamenga, da qual manteve o gosto 
pela profusão decorativa que caracterizou sua primeira fase também conhecida 
como Plateresco.

Plateresco é uma decoração italiana que começou a sobrepor-se a ar-
quitetura gótica no primeiro terço do século XVI. Levemente cinzelada se-
gundo a moda florentina, tirou seu nome da ourivesaria que fabricava ban-
dejas desse estilo (plateaux) sendo chamada plateresca. Apareceu cedo na 
arquitetura, primeiramente nas regiões orientais cujas relações com a Itália 
eram mais estreitas. 

Essa decoração foi importada por cardeais cujas funções exigiam uma 
estada em Roma, pelas grandes famílias espanholas que atravessaram o Medi-
terrâneo como o Cardeal Bórgia, os Mendonza, entre outros. 

Caracterizou-se pela manutenção das estruturas góticas. Pela riqueza 
e exuberância dos pormenores, que não deixam nenhuma superfície sem de-
coração, e pelo seu fraco relevo, que lembra os cinzelados, tão frequentes na 
ourivesaria. Pela presença de largas áreas ornamentais com brasões de armas, 
frutos, flores, folhas estilizadas, entremeadas por colunas clássicas, frontões, 
cornijas e frisos. 

Um dos primeiros exemplos do Plateresco é a Casa das Conchas de 
Salamanca, cuja fachada é recoberta de conchas ou insígnias emblemáticas da 
condição do proprietário do palácio, que se distribuem alternadamente como 
inscritas numa rede de losangos, segundo a organização da sebka almolhada e 
como foi utilizada na arte mudéjar e no Palácio do Infantado de Guadalajara e 
numa das pequenas torres do Castelo Real de Manzanares.

Junto a esta estética de clara raiz mudéjar, as formas góticas prolifera-
ram. O arco de entrada desta casa salmantina, como os do pátio, derivam de 
modelos hispano-flamengo, de arco flamejante com curvas côncavas e conve-
xas. A arte italiana renascentista aparece nas láureas, nos delfins do dintel e na 
própria organização decorativa tanto do dintel da fachada como no parapeito 
das janelas.

Com relação à decoração de interiores, os castelos, vilas ou simples ca-
sas de campo, eram em geral austero, chegando até a severidade. O que não 
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impediu a existência de ambientes luxuosos, onde predominava as qualidades 
arquitetônicas de parede, piso e teto. As salas eram bem distribuídas, dando 
um ar de espaçosa tranquilidade. As janelas eram pequenas e tinham largo pa-
rapeito em balanço exterior e terminavam em frontão, sendo comum pesadas 
venezianas com buracos, painéis de colunas torneadas ou entrelaçada de ma-
deira. Tetos e portas de madeira continuaram sendo em painéis geométricos 
ou almofadas do estilo “Modejar”. Colunas clássicas tinham às vezes o fuste 
com pequenos arabescos e folhas estilizadas. O piso de azulejo tinha figuras ou 
folhagens em acréscimo aos desenhos geométricos, sendo cobertos de tapetes 
orientais. Além do uso da cerâmica (majolica), como acessório importante, a 
produção de objetos de metal teve grande destaque. Apesar de já rica em pra-
ta, ouro e outros metais, o suprimento de matais preciosos aumentou com a 
conquista do México e do Peru, nos princípios do século XVI. Os objetos para 
fim religioso e alguns civis eram feitos de ouro e prata. Os “plateros” faziam 
utensílios de lindo formato, realçados por motivos delicadíssimos em filigrana, 
incrustações de ouro e pedras preciosas. Em ferro foram confeccionados gra-
des, portões, corrimões, lustres e mobiliário.

Plateresco Purista

Ao longo do segundo terço do século XVI a influência do Gótico foi de-
saparecendo, surgindo um estilo mais depurado e ortodoxo, a partir do ponto 
de vista do Renascimento. O purismo se caracterizou por uma maior austerida-
de decorativa, que se limitou a alguns elementos concretos, geralmente de ins-
piração clássica. Houve um certo cansaço da exuberância decorativa do período 
anterior surgindo edifícios de aspecto mais sereno, harmônico e equilibrado. O 
modelo era Vitrúvio cujo pensamento passou a ser considerado lei.

A arquitetura inspirada em modelos romanos nas quais a monumen-
talidade, a grandiosidade, a beleza baseada nas proporções, a subordinação 
da decoração às formas arquitetônicas e a solução de problemas estruturais 
tornaram-se princípios básicos. A arte racional do classicismo contribuiu em 
boa medida a publicação de obras teóricas como as traduções de Serlio, Vitrú-
vio e Vignola.

Enquanto em Castela a fusão entre o “purismo” e o Plateresco aconteceu 
suavemente na Andaluzia o processo evolutivo é mais acelerado. Neste aspecto 
convém ter presente que a construção do Escorial e o assentamento da capital 
em Madrid, em 1562, foram fatores de uma crise porque, embora se fizessem 
obras de importância, é inegável que a arquitetura castelhana dos centros pla-
terescos como Salamanca, Toledo e Burgos perderam o domínio artística. As 
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diretrizes estéticas emanadas do Escorial e da corte de Felipe II dominaram a 
Espanha. (ver Palácio de Monterrey – Salamanca)

Antes do Escorial, o monumento mais característico dessa reação a 
que os espanhóis também denominaram Purismo, foi o Palácio de Carlos V 
em Granada. 

Palácio de Carlos V: construído ao lado do Alhambra, foi o primeiro 
monumento verdadeiramente clássico da arquitetura renascentista que se eri-
giu na Espanha. Foi desenhado em 1527 por Pedro Machuca, que tinha estuda-
do em Itália com Michelangelo. O seu pátio circular está baseado no plano de 
uma villa romana clássico descrita nas cartas de Plínio, O Jovem, e construído 
de acordo com as dimensões da villa do imperador  romano Adriano em Tivoli, 
próximo de Roma. As linhas puras e elegantes do palácio granadino de Carlos 
são sublinhadas com uma decoração moderada de medalhões antigos e baixo-
relevos com motivos clássicos cujo simbolismo está desenhado para expressar 
a grandeza imperial de Carlos V como César de sua época..  

O vocabulário italiano tornou-se familiar aos arquitetos deste período. 
Portais com tabernáculos, nichos, janelas germinadas no estilo de Michelozzo, 
colunas esculpidas, colunas com braceletes, capitéis fantasiosos da Itália pas-
saram à Espanha assim como os frisos ornados e as logias abertas no alto do 
edifício, as balaustradas nos telhados e as rampas de escadas esculpidas.

Frequentemente esses ornamentos eram modificados. Alguns arquite-
tos adaptaram-nos às formas tradicionais e obedeciam a velhos costumes. Ou-
tros arquitetos procediam por alusão – as portas de diamante de Ferrara que 
são vistas nas Casas de Los Picos em Segovia são substituídos pelas conchas na 
Casa de las Conchas em Salamanca.

Escorial

O Mosteiro e Sítio do Escorial, em espanhol: El Real Sítio de San Lo-
renzo de El Escorial, é um grande complexo arquitetônico localizado em San 
Lorenzo de El Escorial, município situado 45 km a noroeste de Madrid, na co-
munidade autônoma homônima.  O nome de El Escorial deve-se a uns antigos 
depósitos de escória procedentes de uma ferraria da zona, dos quais tomou 
topônimo a aldeia situada nas proximidades do lugar onde se construiu este 
mosteiro-palácio e que na atualidade é o município de El Escorial, (12 669 ha-
bitantes em 2003), distinto do de San Lorenzo de El Escorial, (14 358 habitantes 
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em 2003), surgido posteriormente junto ao monumento. O Escorial é um vasto 
complexo que compreende um mausoléu, um mosteiro, uma igreja, uma biblio-
teca e um palácio.

Situado junto ao monte Abantos, na Serra de Guadarrama, este monu-
mental complexo foi mandado construir pelo rei Filipe II da Espanha para co-
memorar a vitória na Batalha de San Quintín, em 10 de Agosto de 1557, sobre as 
tropas de Henrique II, rei de França, e para servir de lugar de enterro dos restos 
mortais de seus pais, o imperador Carlos I e Isabel de Portugal, assim como dos 
seus próprios e dos seus sucessores.

A planta do edifício, com as suas torres, recorda a forma de uma grelha, 
pelo que tradicionalmente se diz que se fez assim em honra a São Lourenço, 
martirizado em Roma no suplício da grelha e cuja festividade se celebra a 10 de 
agosto, dia da Batalha de San Quintín. Daí o nome do conjunto e da localidade 
criada à volta deste.

Caracteriza-se, o mosteiro, pela monumentalidade, a aplicação correta 
dos princípios arquitetônicos vitruvianos e o desejo de destacar o que é a boa 
arquitetura, na qual a depurada técnica e a grandiosidade das formas corres-
pondem à imagem dos imutáveis princípios que regem o Império espanhol. En-
fim, distante, austero e maravilhoso tornou-se um símbolo digno da monarquia 
espanhola do século XVI.

Encomendado por Filipe II, como já foi dito, que estava extremamente 
interessado em todos os pormenores de seu desenho e da sua construção, de-
morou apenas vinte anos a ser construído (1563-1584)

O desenho inicial, baseou-se na descrição bíblica do templo de Salomão, 
é de Juan Bautista de Toledo, que estudou com Michelangelo em Roma. Mais 
tarde a obra passou para o seu ajudante Juan de Herrera, que lhe deu a forma 
austera e purificada da arquitetura clássica renascentista. A ausência de decora-
ção, característica fomentada por Filipe II, marcou uma ruptura completa com 
a ornamentação do Estilo Plateresco. Um grande grupo de artistas espanhóis e 
italianos trabalharam no seu interior, incluindo os escultores Léon e Pompeyo 
Leonni e os pintores Ticiano e El Greco.

Seções do Edifício:

Biblioteca: projetada pelo arquiteto Juan de Herrera que, além da cons-
trução, se ocupou do desenho das suas estantes. Os frescos das abóbadas fo-
ram pintados por Pellegrino Tibaldi. Dotada de uma coleção de mais de 40.000 
volumes de extraordinário valor, situa-se numa grande sala de 54 metros de 
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comprimento, 9 de largura e 10 de altura, com chão de mármore e abóbada 
decorada com frescos representado as sete artes liberais: Retórica, Dialética, 
Música, Gramática, Aritmética, Geometria e Astrologia. 

Palácio de Filipe II: formado por uma série de salas decoradas com 
austeridade, foi o lugar de residência do rei Filipe II. Situada junto ao altar-
mor da Basílica, conta com uma janela que permitia ao rei assistir à missa 
deitado na cama quando estava impossibilitado por causa da gota, doença de 
que padecia.

Basílica: precedida pelo Pátio dos Reis, verdadeiro núcleo central de 
todo o conjunto, em torno do qual se articulam os demais edifícios.

Sala das Batalhas: onde em afrescos se representam as principais bata-
lhas vencidas pelos exércitos espanhóis.

Panteão dos Reis: consta de 26 sepulcros de mármore onde repousam 
os restos dos reis das casas de Áustria e Bourbon, exceto Filipe V e Fernando VI, 
os quais elegeram La Granja de San Ildefonso e as “Salesas Reales” de Madrid 
respectivamente. Faltam ainda, os restos mortais dos reis Amadeu I, da Casa 
de Saboia, e José I, enterrados na Basílica de Superga de Turim e no Hôtel des 
Invalides de Paris, respectivamente.

Também repousam aqui os restos do rei de Espanha Francisco de Assis 
de Bourbon e de sua esposa a rainha Dona Isabel II de Espanha.

As paredes de mármore de Toledo polido estão decoradas com adornos 
de bronze dourado.

Os últimos restos depositados no panteão foram os do rei Afonso XIII e 
da sua esposa, a rainha Vitória Eugénia de Battenberg.

Toda a madeira usada no El Escorial provém da chamada Costa de Ou-
ro de Cuba, constituída pelos antigos bosques de Sagua A Grande, no centro-
norte da ilha. 

Panteão dos Infantes: finalizada a sua construção em 1888, está desti-
nado aos príncipes, infantes e rainhas que não tenham sido mães de monarcas. 
Com paredes e pavimentos de mármore branco, merece especial menção o do 
infante João de Áustria. Atualmente estão ocupados 36 dos seus 60 nichos. 

Salas capitulares: destinadas atualmente a pinturas, eram as salas onde 
os monges celebravam os Capítulos, espécie de confissões mútuas para manter 
a pureza da congregação. 
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Pinacoteca: formada por obras das escolas alemã, fl amenga, veneziana, 
italiana e espanhola, dos séculos XV, XVI, XVII e XVIII.

Museu de Arquitetura: nas suas onze salas são exibidas as ferramentas, 
gruas e outro material empregue na construção do monumento, assim como 
reproduções de planos e documentos relativos às obras, com dados muito inte-
ressantes sobre as mesmas.

Jardins dos Frades: mandados construir por Filipe II, que era amante da 
natureza, constituem um lugar ideal para o repouso e a meditação. 

Relicários: seguindo um dos preceitos aprovados pelo Concílio de 
Trento referente à veneração dos santos, Filipe II dotou o Mosteiro com uma 
das maiores coleções de relíquias do mundo católico. A coleção compõe-se de 
cerca de 7.500 relíquias, que se guardam em 507 caixas ou relicários escultóricos 
elaborados por Juan de Herrera e a maioria construídos pelo marceneiro Juan 
de Arfe Villafañe.
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Devido à grande importância da obra de santa Teresa D’Ávila e do pe-
so que tem demonstrado à sociedade dos tempos atuais, nos lançamos na sua 
investigação. A recepção de sua obra apresenta muitas vertentes, evidenciando 
fertilidade e riqueza de possibilidades. Vejamos. 

A Estética da Recepção traz até nós as leis que regem a dinâmica esta-
belecida entre escritor-obra e seu público. Durante muito tempo acreditou-se 
que a relação era simples e direta, sem nenhuma consequência, atuando apenas 
no gosto das pessoas. Gostando, haveria mais leitores. Não gostando, o texto ia 
para a sombra. No entanto, alguns estudiosos de literatura debruçaram-se so-
bre o assunto e nos fizeram ver a relação escritor/público o quanto é rica, fértil, 
complexa. O estudo da recepção vai abrindo-nos um mundo de possibilidades 
nessa área. 

Entre estudiosos brasileiros que pensaram essas questões podemos citar 
Antonio Candido com Literatura e Sociedade, cuja primeira edição é de 1965 e 
Regina Zilberman com Estética da recepção e História da literatura, publicada 
em 2004. Nos Estados Unidos, Harold Bloom publica a angústia da Influência 
– uma teoria da Poesia, em 1997 e no Brasil saiu em 2002.

Nas obras citadas, esses autores fazem referência a duas posturas em 
relação à obra literária no sentido de considerá-la dependente ou independente 
de seu público.

tErEsa d´ávila iv - o Escritor E o 
púBlico: a Estética da rEcEpção

Cleuza Martins de Carvalho
Mestre em Literatura Brasileira pela USP-SP

leonor a. S. vargas Gayean
Mestre em Literatura Brasileira pela UNITAU - Taubaté
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Cândido (1975) cita a tendência de considerarmos a obra literária como 
algo incondicionado, que existe em si e por si e afirma que essa ideia apoia-se 
na hipótese de que o escritor possui uma virtude criadora, misteriosamente 
pessoal.  Refere-se ainda aos fatores internos da obra relativos às zonas indefi-
níveis da criação, além das quais persiste o mistério intacto e inabordável e aos 
fatores externos, secundários em relação aos internos, mas necessários quando 
se quer compreender correntes, períodos, constantes estéticas e tudo mais. Nes-
se sentido, afirma, citando outros estudiosos, que mesmo considerando-se, a 
priori, metafísico o valor artístico, só de modo sociológico é possível elucidá-lo 
levando-se em conta a relação entre grupos criadores e grupos receptores, isto 
é, um indivíduo capaz de exprimir sua originalidade, mas, que também desem-
penha um papel social. A matéria e a forma de sua obra dependerão em parte 
da relação entre esses dois universos, o individual e o social, caracterizando um 
diálogo vivo entre criador e público.

A literatura é pois um sistema vivo de obras, agindo uma sobre 
as outras e sobre os leitores; e só vive na medida em que  estes 
a vivem, decifrando-a, aceitando-a, deformando-a. A obra não 
é produto fixo, unívoco ante qualquer público; nem este é pas-
sivo, homogêneo, registrando uniformemente o seu efeito. São 
dois termos que atuam um sobre o outro. E aos quais se junta o 
autor, termo inicial desse processo de circulação literária, para 
configurar a realidade da literatura atuando no tempo. (CAN-
DIDO, 1975, p.74)

É necessário para a realização da obra em sua plenitude que se estabe-
leça um tipo de mediação entre os elementos envolvidos no processo de criação 
e recepção: autor, obra e público.

Se a obra é mediadora, entre o autor e o público, este é media-
dor entre o autor e a obra, na medida em que o autor só adquire 
plena consciência da obra quando ela é mostrada através da 
reação de terceiros. Isto quer dizer que o público é condição do 
autor conhecer a si próprio, pois esta revelação da obra é a sua 
revelação. Sem o público, não haveria ponto de referência para 
o autor, cujo esforço se perderia caso não lhe correspondesse 
uma resposta, que é definição dele próprio. (CANDIDO, 1975, 
p.75/76)
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Após a investigação das várias correntes de pensamento e campos do 
conhecimento que tratam, direta ou indiretamente, das relações entre o escritor, 
obra e público, Zilberman (2004) passa a examinar, de forma mais específica, a 
estética da recepção. Surgida, principalmente, a partir das idéias de Hans Ro-
bert Jauss e Hans Geor Gadamer, vindas a público na Alemanha, na década de 
60 e disseminadas amplamente nos estudos literários na década de 70, a estética 
da recepção procura reabilitar a historicidade da literatura, mudando o foco 
de investigação, do texto, enquanto estrutura imutável, para o leitor, condição 
da vitalidade da literatura enquanto instituição social. A estética da recepção 
recusa a crença na autonomia absoluta do texto, que se sobrepõe ao sujeito por 
contar com uma estrutura auto suficiente cujo sentido advém tão-somente de 
sua organização interna.

Jauss divide em 7 teses seu projeto de reformulação da história da li-
teratura. Suas idéias trazem implicações para o ensino da mesma e reafirmam 
a natureza eminentemente histórica da literatura que se manifesta durante o 
processo de recepção e o efeito de uma obra, isto é, quando se mostra apta à 
leitura:

Segundo Zilberman (2004, p. 33): 

A possibilidade de a obra se atualizar como resultado da leitura 
é o sintoma de que está viva; porém, como as leituras diferem 
a cada época, a obra mostra-se mutável, contrária a sua fixação 
numa essência sempre igual e alheia ao tempo.

Historicidade coincide com atualização, e esta aponta para o indivíduo 
capaz de efetivá-la: o leitor.

Em seguida, em outras teses, Jauss examina a experiência literária do 
leitor, o horizonte das expectativas, as relações da obra com a época de seu apa-
recimento, a recepção das obras literárias ao longo do tempo e as relações da 
literatura com a sociedade. 

Uma obra não perde seu poder de ação ao transpor o período 
em que apareceu; muitas vezes sua importância cresce ou dimi-
nui no tempo, determinando a revisão das épocas passadas em 
relação à percepção suscitada por ela no presente. Jauss dá o 
exemplo da arte barroca, que, após as vanguardas modernistas, 
adquiriu novo significado. (ZILBERMAN, 2004, p.37)
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Zilberman comenta Jauss que propõe um conceito de leitor baseado em 
duas categorias: “a de horizonte de expectativa, misto de códigos vigentes e da 
soma de experiências sociais acumuladas; e a de emancipação, entendida como 
a finalidade e efeito alcançado pela arte, que libera seu destinatário das percep-
ções usuais e confere-lhe nova visão da realidade.” (ZILBERMAN, 2004, p.49)

Insistindo nesse papel dual da arte, de reforçar padrões vigentes e ao 
mesmo tempo destruir normas e ter um caráter emancipatório, Zilberman trata 
da função social da arte:

A função social da arte advém da possibilidade de influenciar 
o destinatário, quando veicula normas ou quando as cria. No 
primeiro caso, pode reproduzir padrões vigentes; mas, como, 
ao fazê-lo reforça-os (a exemplo da literatura de massa), mesmo 
nessa circunstância ela ultrapassa a condição de reflexo. Além 
disto, a arte pode se antecipar à sociedade, como ocorre à pro-
dução contemporânea: esta é caracteristicamente inovadora, 
rompendo com o código consagrado. Por consequência, coloca-
se à frente da sociedade e exerce com mais vigor seu caráter 
emancipatório. Ao se adiantar aos modelos aceitos, assume na-
tureza utópica, apresentando não o que é, mas o que poderia 
ser ou ter sido.(p.50-5)

Ao falar das questões relacionadas à recepção da obra de Teresa D’Ávila, 
levantamos as seguintes indagações: Que papel tem ou pode ter o público em se 
tratando de uma obra de arte, em especial da literatura? A obra literária depen-
de do público ou é autônoma em relação a ele? O escritor pensa no seu público 
no momento de criação da obra? Ele altera sua escrita pensando no seu público 
potencial?  

Pelo que pudemos perceber, claramente, Teresa D’Ávila foi induzida 
a escrever sobre seus sentimentos, visões, percepções, perturbações, queixas 
e muitos outros pontos que afloravam na sua alma conturbada. Viveu numa 
época em que o esoterismo, a bruxaria e a magia circulavam abundantemente, 
embora em sigilo, e, em contraposição, havia a inquisição (o poder da Igreja e 
do Estado) que estavam vigilantes e prontos para combater toda força do mal 
que surgisse. Teresa D’Ávila, estava sendo mal interpretada por seu compor-
tamento. A bem dizer, qualquer manifestação herética ou que pudesse levar a 
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isso, era imediatamente combatida.

Eu tenho andado assim, nessa confusão do pensamento, bem 
aflita algumas vezes. Há pouco mais de quatro anos vim a en-
tender, por experiência, que o pensamento (ou imaginação, 
para que melhor se compreenda) não é a mesma coisa que o 
intelecto. Perguntei-o a um erudito, que me confirmou essa ver-
dade, o que não foi para mim motivo de pouco contentamento. 
(D’ÁVILA, Obras Completas, 2014, p. 473)

Teresa D’Ávila deve ter passado por muitos constrangimentos por cau-
sa da sua inquietude emocional. Sofrendo de uma doença grave e desconheci-
da, como posteriormente foi revelado, e, inconformada com comportamentos 
e direções tomadas por religiosos de sua relação, mas também, dos que tinha 
notícia, à época, ela deixava transparecer essa insatisfação de forma somática e 
não abertamente como deveria ser. Por não saber explicar, compreender e ab-
sorver a situação, apenas reconhecia e manifestava o incômodo. Seus superio-
res e confessores viam com reservas o seu comportamento. Não sabendo bem 
como lidar com situação tão delicada, propuseram a ela que escrevesse, mais 
especificamente, descrevesse suas experiências místicas. Inconscientemente, 
talvez quisessem pô-la a prova. Queriam ver até que ponto ela era sincera e se 
realmente estava na busca da Verdade. Nesse clima, Teresa D’Ávila começou a 
escrever. Num primeiro momento, escrever parecia ser algo muito pessoal, ínti-
mo e desvinculado de qualquer relação com o público. No entanto, desde o pri-
meiro momento já existia forte pressão de quem fosse ler posteriormente. Não 
importa se esse público fosse reduzido, erudito ou insignificante. Pesava sobre 
ela algum tipo de revelação que tinha de dar conta a um padre seu superior ou 
confessor. A busca do esclarecimento convém lembrar, de ambas as partes, foi 
o elo que se estabeleceu, nesse primeiro momento, entre escritor e público. O 
juízo que deveria se manifestar sobre sua escrita tinha muita importância para 
ela, mas também para os religiosos. Não para a escritora que acabou se tornan-
do, mas para a religiosa em crise, insegura com a experiência mística que vivia. 
Portanto, Teresa D’Ávila escreveu sob jugo pesado. Lamenta-se:

Sendo eu muito ignorante, não sei o que procede dos sentidos e 
o que procede da nossa natureza. Eu saberia explicá-lo se, além 
de ter passado por isso, como o fiz, o entendesse. Grande coisa 
para tudo é ter ciência e letras. (D’ÁVILA, 2014, p. 472)
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Posteriormente, o direcionamento de sua escrita foi tomando o seguinte 
caminho: quando acometida de perturbações (desmaios, sensações estranhas, 
audições e visões) se apegava com Deus da maneira que lhe parecia convenien-
te. O medo do demônio era tão grande que muitas vezes duvidou de suas ex-
periências místicas. Da mesma maneira comportavam seus confessores. Todos 
desconfiavam desse tipo de experiência. E se indagavam: será verdadeiro o que 
diz? Como pode uma pessoa comum ouvir a Deus? Isso só podia ser coisa do 
diabo, diziam alguns. À falta de uma orientação segura, firme, Teresa D’Ávila 
foi desenvolvendo um sentimento de insegurança que só vai terminar quando 
se afirma na escrita. Mesmo assim, a sombra do demônio ainda a perseguiu por 
longo tempo.  Foi aprendendo, a duras penas, a separar o joio do trigo. A escrita 
favoreceu-a enormemente. Supomos que, ao organizar suas ideias, automatica-
mente disciplinava sua relação com Deus por meio da oração. Fortalecida, foi 
incentivada a continuar a escrever e o fez recomendando a suas monjas, por 
meio da escrita, alguns tipos de oração ou a busca constante de Deus.

Como tenho memória curta, provavelmente deixarei de dizer 
muitas coisas importantes, aparecendo em seu lugar outras me-
nos relevantes. De qualquer modo, isso é parte da minha falta 
de habilidade e de minha rudeza, refletindo ainda o pouco sos-
sego que tenho para isso. Ordenaram-me, na mesma ocasião 
referida, que, havendo oportunidade, eu falasse de coisas de 
oração e de certos enganos que podem impedir o progresso das 
almas dedicadas à oração. (D’ÁVILA,  2014, p. 595)  

A monja amedrontada, insegura e amargurada com as primeiras expe-
riências místicas reconheceu que o que lhe faltou foi orientação, conhecimento 
de causa e comprometimento dos confessores em relação à sua saga na busca 
de Deus. Seus sentimentos eram puros e verdadeiros, daí a facilidade com que 
construiu discurso próprio e independente. No fundo, sua escrita foi tomando 
o seguinte caminho: revelar aos confessores e às suas monjas que as perturba-
ções persistiam, mas ela foi encontrando a maneira de enfrentar a dificuldade. 
Revelou o que fazia para vencer a si mesma e se aproximar de Deus. Mais que 
isso, estabeleceu uma relação pacífica com o Senhor. Aprendeu a ouvir e a falar 
com Ele.

Quando Nosso Senhor é servido, compadece-se de tudo o que 
essa alma padece e já padeceu ansiando por Sua presença e 
amor.” (...) “Ó grande Deus! Pareço tremer – eu, criatura tão 
miserável – ao tratar de coisa tão alheia ao que mereço enten-
der!” (D’ÁVILA, O.C., 2014, p. 566). 
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“Oh! Valha-me Deus! Ouvir essas palavras e crer nelas é uma 
coisa; entender a sua verdade pelo modo de que falo é algo in-
teiramente diverso! (D’ÁVILA, 2014, p. 568)

Embora parecesse criar uma literatura independente e desvinculada do 
público, de qualquer público, ela foi enveredando para um forte diálogo com o 
público restrito e específico, o ligado ao mundo místico. Não podemos confir-
mar se houve dependência entre obra e público, mas a sobrevida do texto con-
firma, por si só, os laços desenvolvidos entre escritora e o público. Tanto isso é 
verdade que Teresa D’Ávila após começar a escrever não para mais, o faz até o 
fim de sua vida.

Também constatamos preocupação forte em se fazer entendida, ser 
compreendida em sua especificidade. Mais que isso, buscava reforçar que o 
que dizia estava em conformidade com a Igreja, ou seja, seguia os princípios 
de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos leva a crer que Teresa D’Ávila escrevia 
pensando mais no público que em si mesma. Do que escreveu, não podemos 
dizer que houve alteração da escrita, o que aconteceu foi um amadurecimen-
to natural pelo esforço em atingir seus objetivos. Da segunda obra em diante, 
podemos perceber que são consideradas obras ‘pedagógicas’, tinham objetivo 
claro de ensinar as monjas a orar, com preocupação voltada para a evolução 
espiritual das mesmas.

Mas a nossa ignorância de mulheres de tudo carece; talvez por 
isso o Senhor nos traga à lembrança semelhantes comparações. 
Praza a Sua Majestade dar-nos graça para isso.

São tão obscuras de entender essas coisas supérfluas e até de-
satinadas para conseguir chegar a uma formulação adequada. 
(D’ÁVILA,  2014, p. 447)

Num primeiro momento escrever parece fácil, simples, corriqueiro. No 
entanto, dadas as suas exigências e a complexidade do que queria passar, tudo 
foi se tornando muito difícil. A própria escritora foi se sentindo impelida a tra-
balhar forma mais elaborada de linguagem, para alcançar seus objetivos. entre 
Vida e Castelo Interior, por exemplo, há mudança substancial na forma e no 
conteúdo. Passa de uma linguagem despojada e direta para linguagem simbóli-
ca, carregada de significação, embora a linguagem simbólica não esteja ausente 
na primeira obra.
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No segundo bloco levantamos as seguintes questões: Por outro lado, o 
escritor escolhe o seu público? Destina sua obra para determinado segmento desse 
leitor? A escolha prévia de um público por parte do escritor determina a sua lingua-
gem, os recursos que utiliza a maior ou menor facilidade de sua escrita? O receptor 
escolhe o escritor? O autor define um segmento de público para o qual seu livro 
se destina ou o público pode expandir esse segmento, como por exemplo, um livro 
destinado a adolescentes cai no gosto do leitor em geral, e deixa de destinar-se a um 
público segmentado?

São questões levantadas para a literatura em toda a sua amplitude. No 
entanto, nosso objetivo é a obra de Teresa D’Ávila. Ela viveu em pleno século 
XVI, cujo tempo foi marcado por grandes transformações no sentido geral da 
História. No sentido específico da Igreja Católica Apostólica Romana também. 
Quando o Novo Mundo foi descoberto, mas ainda plenamente desconhecido 
em termos de amplitude e posse, já representava não só um mundo incógnito 
ou terras em aberto, mas um novo campo aberto ao Cristianismo. Novas pers-
pectivas de vida e riqueza despontavam no horizonte. Portugal e Espanha ha-
viam descoberto um universo ainda ignorado, mas com capacidade para trans-
formar seus papeis na História da Europa e do Mundo. Teresa D’Ávila intuía 
tudo isso. Sabia da importância, segundo a perspectiva religiosa da Igreja e do 
que ela deveria fazer como fiel seguidora, pensando no trabalho de ampliar 
o reino de Deus. Esse plano subliminar mais a instauração da Reforma com-
pletam as duas frentes que, numa perspectiva mais objetivada, representariam 
dois pontos agudos para os caminhos da escritora. Pode parecer estranho que 
Teresa D’Ávila tenha se incomodado com as descobertas de novas terras. No 
entanto, um de seus irmãos esteve em terras do Peru e Bolívia, ocupando cargo 
importante no governo dos novos (ocupantes) do lugar. Teresa D’Ávila não só 
correspondia com o irmão, como recebia dinheiro dele para construir seus con-
ventos. O fato de ter irmão em terras do Novo Mundo deve ter ampliado para 
ela as possibilidades de aumento do universo missionário. Não que levantasse 
a hipótese de se juntar ao irmão ou coisa parecida. Sua preocupação vai recair 
na formação de suas monjas. Era necessário aprimorar a formação das religio-
sas. Elas precisavam estar firmes e preparadas frente aos novos desafios que 
surgiam. Por meio da correspondência e, possivelmente, das conversas no par-
latório, Teresa D’Ávila deve ter conhecido, mais do que deixou transparecer, 
parte desse mundo acabado de ser descoberto e que ainda estava em processo 
de posse. Ele representava novidade e importância não só para os reis da época, 
mas também para os círculos sociais e administrativos. E a relação de Teresa 
D’Ávila com o Novo Mundo foi tão forte que Santa Teresa é cultuada nos dois 
países até hoje, sendo imagem de altar e tendo a presença da congregação mais 
os seus colégios. 
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De dezesseis cartas internacionais conservadas do acervo de Teresa 
D’Ávila, três foram endereçadas a Quito, no Peru, a D. Lorenzo de Cepeda. Em 
todas elas Teresa D’Ávila agradece o dinheiro enviado por ele às suas obras.

O que queremos dizer com isso? A questão sobre a escolha do público 
pode ter como pano de fundo não só suas monjas do Convento São José. Após 
ter escrito Vida e o manuscrito ter causado algum efeito, mesmo que negativo, 
no primeiro momento, a sensibilidade da escritora não titubeou. Soube que, de 
alguma maneira, o que escreve tem certa importância. Mais ainda, o fato de ter 
de reescrever, pois o primeiro texto desapareceu, confirma a intuição de que o 
que escreve tem valor. 

Por outro lado, Teresa D’Ávila criou um diferencial com o que escreveu 
frente aos escritores em geral. Primeiro, ela nunca teve objetivo comercial como 
acontece com a maioria dos autores. Segundo, não começou a escrever com a 
intenção clara de ser escritora, mas em sinal de obediência. Quanto ao conteúdo 
do que escreveu, buscava esclarecer o desconforto íntimo e as dúvidas lanci-
nantes incompreendidas por seus confessores. 

Portanto, a comparação entre escritor e público obedece a ensejos com-
pletamente diferentes. No entanto, em alguns pontos eles se tocam e podemos 
sentir isso nos escritos de Teresa D’Ávila. A preocupação em ser entendida é 
constante. Quer ser apreendida em seus objetivos. Essa preocupação já aparece 
no livro da Vida e vai persistir em tudo o que escreve por se considerar apenas 
instrumento de Deus. Como escrivã vai apenas registrando o que recebe em 
forma de inspiração. Portanto, está sempre presente o medo de errar, de ser 
infiel, de deturpar o que Ele lhe diz, e, às vezes, manifesta pavor em estar sendo 
veículo do diabo. Prestem atenção no desabafo: 

Quisera eu que, assim como me mandaram e deram ampla li-
cença para escrever o modo de oração e as mercês que o Senhor 
me tem concedido, também ma dessem para que, com muita 
frequência e clareza, dissesse os meus grandes pecados e vida 
ruim, isso seria para mim grande consolo. (D’ÁVILA, p.25)

 

No terceiro bloco de questionamentos, entra a questão da obra no tem-
po: Ampliando o questionamento para outras direções, ou aprofundando-o, 
poderíamos interrogar: as interpretações acumuladas em séculos de leitura e 
análise de uma obra que papel exercem em relação a ela? Quais as implicações 
dessa história das interpretações para a própria obra?
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Em primeiríssimo plano, a obra literária que sobrevive ao tempo, por 
si mesma, já revela sua importância. O fato de ter sobrevida deixa transparecer 
que o que diz tem força, conteúdo, valores para atingir as gerações seguintes. 
Tem o que dizer às pessoas que não fizeram parte do seu universo e nem dos 
valores de um determinado tempo. Foi capaz de avançar em busca de novos lei-
tores e até de novos seguidores. Demonstra que cumpriu os objetivos previstos 
pelo seu criador e também foi além, resistiu ao tempo e demandas variadas.   

Mas, a sobrevida de uma obra literária precisa ou deve estar atrelada 
a outro instrumento importante: a presença dos críticos, dos estudiosos. Eles 
são leitores atentos às verdadeiras contribuições e riquezas presentes no tex-
to. Os críticos são responsáveis diretos ou indiretos pela sobrevida dos textos. 
Eles têm a capacidade de atualizar os mesmos ou tirá-los da sombra, onde, às 
vezes ficam esquecidos. O olhar analítico e atento ajuda as novas gerações a 
compreender pontos que fogem à sua compreensão devido às mudanças so-
ciais, científicas, religiosas, de costumes etc. porque passa a humanidade. O que 
perdura da obra é o cerne de primeira qualidade. E quem sabe enxergar essa 
riqueza, geralmente é o crítico especializado. Eles destrinçam o texto, às vezes, 
realizando verdadeiras operações cirúrgicas, para desvelar o que não se mostra 
com facilidade. A abertura da obra é que permite variedade de interpretações. 
E justifica a presença fundamental do crítico.

Vale lembrar que tanto a crítica positiva quanto a negativa ensinam a 
conhecer o texto. O trabalho dos críticos é tornar familiar, próximo, compreen-
sível o texto aos que têm dificuldade. 

A respeito da obra de Teresa D’Ávila temos o Pe. León, seu primei-
ro crítico e editor. As citações bíblicas, assim como as referências que Teresa 
D’Ávila faz a seus próprios textos ou de algum outro escritor e de pessoas, 
religiosas ou leigas que foram anotadas e deixadas como notas de rodapé, pelo 
Pe. León ajudam o leitor a se situar, favorecendo enormemente a leitura que se 
faz séculos depois. É como se a obra fosse agregando olhares e valores. Entre a 
primeira leitura e a última se adensam um emaranhado de sensibilidades que 
nunca mais abandonam a obra. Qualquer leitura que se faça num determinado 
tempo, não será desvinculada das que se fizeram antes e nem das que se farão 
depois. Daí dizermos que o leitor não é neutro nem imparcial, e, de maneira 
alguma, separado do que se lê. A relação entre obra e recepção é responsável 
pelas novas produções, pela manutenção do ciclo vital da literatura. Há cum-
plicidade, embora não possamos medi-la, entre obra e receptor. Mas somos 
capazes de reconhecer o centro nervoso que é essa relação. Podemos dizer até 
que, em conformidade com os estudiosos, sem receptor não há literatura.
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O quarto bloco de questionamentos diz respeito ao fato de o escritor 
estar atento ou não à função de seu texto. Haverá textos que explicitam essa 
função, que se preocupam com ela? O público tem o poder de modificar a fun-
ção ou funções pensadas pelo escritor?

Observamos em Teresa D’Ávila a preocupação exagerada quanto à fun-
ção do texto a partir da segunda obra, Caminho da Perfeição, embora já apareça 
esse cuidado na primeira, mas nas seguintes será bem mais acentuada. Mesmo 
porque as obras seguintes já terão planos e objetivos definidos. Elas não são, es-
pecificamente, voltadas para a própria experiência mística da escritora. Agora, 
depois de Vida, quando descobriram sua tendência pedagógica, a orientação é 
escrever sobre a experiência mística com objetivo de orientar suas monjas. Ve-
jam bem, suas monjas e não as monjas da Igreja, como um todo. A partir disso, 
Teresa D’Ávila começou a se preocupar com a linguagem, mas também com o 
conteúdo a ser transmitido a público restrito, mas importante para o seu uni-
verso de religiosa. A preocupação maior estava em atender a vontade de Deus. 
Portanto, o tratamento que podemos dar à obra de Teresa D’Ávila, em função 
da relação com o público, é muito diferente ao dado para os outros escritores, 
inclusive os religiosos. 

Lamentamos aqui a perda irreparável de grande número das cartas de 
Teresa D’Ávila. Dentre as muitas que se perderam estavam as enviadas a São 
João da Cruz, amigo fiel e conselheiro atento. Pelos revezes da vida, São João 
da Cruz queimou, por medo da Inquisição ou por desapego e até por supremo 
zelo, todas as cartas que trocaram durante anos. Nelas, com certeza, o lúcido 
receptor e o atento crítico deve ter dado contribuição importante. Ele deve ter 
reforçado ideias essenciais, ajudado Teresa D’Ávila a se libertar da fixação no 
demônio, orientado citações bíblicas e ampliado a sua ideia de Deus. Ambos se 
respeitavam muito e se ampararam mutuamente, durante largo tempo. Com 
certeza ele foi o melhor receptor de sua obra. Pena, não termos como compro-
var essa relação forte e produtiva.

Numa outra linha de recepção, damos o exemplo do narrador de mui-
tos dos romances de Machado de Assis que se dirige continuamente a um leitor, 
no singular, leitor que não tem nome nem nenhum tipo de identificação e com 
quem ele conversa, dá explicações, faz questionamentos e comenta a própria 
escrita. Este recurso inserido na trama romanesca, segundo muitos críticos, é 
um dos aspectos da modernidade da narrativa desse escritor.

 No longínquo século XVI, em Castelo interior ou Moradas, obra de 
outra natureza, Teresa D’Ávila também já estabelecia um diálogo com o seu 
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público.  Nesse diálogo, Teresa fornece ao leitor informações a respeito de seu 
processo de escrita, fala de suas motivações e objetivos, das dificuldades de 
ordem prática, como a falta de tempo para escrever ou de outra ordem como a 
amplitude e inefabilidade dos conteúdos abordados, e, em algumas passagens 
permite que conheçamos um pouco das características desse seu público.

Embora a obra de Teresa d’Ávila tenha tido grande receptividade den-
tro e fora dos conventos, tenha atingido público diversificado ao longo do tem-
po e se expandido para diversos países, a Autora escrevia para um público 
específico e determinado, as monjas carmelitas descalças. Aos poucos vamos 
conhecendo o seu público que é definido claramente já na dedicatória: 

Teresa de Jesus, monja de Nossa Senhora do Carmo, escreveu 
este tratado, que se intitula CASTELO INTERIOR para su-
as irmãs e filhas, as monjas carmelitas descalças.(D’ÁVILA, 
2014, p.13).

No quinto bloco de perguntas, fazemos as seguintes indagações: Em 
casos especiais, a vida de um escritor, sua excepcionalidade, muitas vezes, se 
mistura à própria obra. Nesse caso, se um ou alguns escritores criam textos 
literários sobre o conjunto escritor/obra, que papel terão esses novos textos na 
visão que se passará a ter da obra original? Eles acrescem elementos à obra ori-
ginal, enriquecendo-a? Alteram a compreensão da mesma?  Exemplificam essa 
situação textos poéticos de Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade 
e Carlos Nejar, por exemplo, a respeito da vida e obra de Luís de Camões, ou 
poema de Murilo Mendes em torno de Antero de Quental. 

A nós é evidente que, existe a “angústia da influência”, assunto bem 
tratado por Harold Bloom em obra que leva o mesmo nome. Ele envolve no 
estudo problemas de apropriação, de herança, de revisionismo, de distorção, 
de paródia e de tantas outras modalidades de relacionamento, escritor/público-
escritor, que é o que trataremos neste bloco de questões. 

Como diz Bloom: “Tudo que é grande nos modela a partir do momento 
em que temos consciência dele”. (BLOOM, 2002, p.99) A influência pode ter 
respostas concretas ou apenas de comportamento. Vamos falar aqui das influ-
ências que se reverteram em atitudes concretas, em relação à obra de Teresa 
D’Ávila. Neste caso, a influência exercida acontece até onde pudemos perceber, 
em relação ao conjunto escritor/obra. Numa pesquisa superficial, mas represen-
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tativa, pudemos constatar que o fascínio do receptor atinge a dúplice relação 
escritor/obra. O receptor nunca se liga só a obra ou só a vida. Portanto, é impos-
sível separar, nesse caso, a pessoa da obra, pois ambos, comprovadamente, são 
marcantes para a recepção. Como exemplo da relação entre escritor-obra/leitor-
receptor, nós encontramos na Literatura Universal e, também, na Literatura 
Brasileira, abundantes exemplos de escritores que se influenciam mutuamente. 
Isto comprova a vitalidade desse campo do conhecimento. Por isso, também, 
muitos críticos afirmam que não há nada de novo sobre a face da terra. O que 
se escreve hoje já foi escrito de alguma maneira no passado. Mesmo concor-
dando com a afirmação, sabemos que a literatura se faz, principalmente, pelo 
segundo elemento fundamental da mensagem que é a forma. Não podemos 
ficar numa leitura rasteira e deixar de lado questões profundas em relação à 
influência que se exerce entre escritores, melhor dizendo, entre iguais. A litera-
tura não é feita apenas de conteúdos. O que diferencia, por exemplo, um tempo 
de outro, uma obra da outra, um acervo do outro, mais especificamente um 
conteúdo do outro, é também a forma de dizê-lo. Ao analisar o que chamamos 
de “casos especiais”, devido à sua complexidade e riqueza, pensamos numa 
obra como a de Teresa D’Ávila que percorreu quinhentos anos influenciando 
e beneficiando os escritores que vão surgindo, à medida que o tempo passa. E 
no caso específico dela, a influência se dava e se dá pela vida e pela obra. Não 
podemos separar a escritora da obra, como já colocamos anteriormente, dado 
o imbricamento acontecido desde o início de sua escritura. Ela, mais do que to-
dos os outros escritores, se pôs inteira na obra. Mas a relação escritor/receptor 
em Teresa D’Ávila se deve ao fascínio exercido nos receptores e que levam em 
conta a relação profunda e inseparável da escritura e sua vida.

Neste estudo a respeito das relações autor/obra/ público, público/obra/
autor chegamos finalmente a um tipo especial de leitor, o leitor/ autor. Autor 
de textos literários em torno da vida/obra de determinado escritor. O conheci-
mento da biografia e da obra do (a) escritor (a) atinge tão profundamente esse 
leitor que ele sente-se impelido, sob a influência desse conhecimento, a viven-
ciar a experiência da escrita. Já não para interpretar a obra do escritor (a), mas 
criar uma nova obra, nova e original, moldada, no entanto, no binômio autor/
obra, mas superando-o, dando-lhe novos contornos, enriquecendo-a, aprofun-
dando-a ou até confrontando-a sem cortar nunca as ligações com o escritor (a) 
e a obra que lhe deram origem, assim como um filho adulto e independente, 
diferente de seu pai, mas sempre filho.

Vamos elencar, seletivamente, alguns autores que se aventuraram a 
criar a partir da vida e obra de Teresa D’Ávila: 
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 “Santa Teresa Em Êxtase
O que me dá alegria não faz rir.
É vivo e sem movimento.
Quando desaparece 
todos os meus ossos doem.”

 (PRADO, Poesia Reunida, 2015. p. 425) 

      

adélia Prado, de formação católica numa Minas quase medieval, nun-
ca deixou de lado o mundo religioso, fiel aos princípios do Cristianismo.

O Êxtase de Santa Teresa, conteúdo já eternizado na monumental es-
cultura em mármore de Bernini, hoje, na Igreja de Santa Maria della Vitoria, 
em Roma, e, também, presente na obra “Missa do Orfanato”, música de Mo-
zart e dança do Grupo Corpo, representam as diversas formas concretas de 
recepção da obra de Teresa D’Ávila, revelando-nos a dificuldade em separar, 
nela, vida e obra.  

O poema de Adélia Prado foi retirado do livro Miserere, cujo título já 
revela a ligação forte do poeta com o místico, com o religioso. Revelando-se 
seguidora de Teresa D’àvila, também demonstra para nós a dificuldade em se-
parar vida de obra, no caso específico do êxtase. Sob a égide da misericórdia, a 
referência que Adélia faz foi vivida por Teresa D’Ávila e relatada em seus escri-
tos. Santa Teresa revela que a experiência mística tão forte e avassaladora deixa 
marcas prosaicas, bem humanas: a alegria e a dor. Adélia, especialista em lidar 
com esse tipo de experiência, transita entre o sagrado e o profano com naturali-
dade. Acredita que esses dois universos tão diferentes têm uma poderosa ponte 
a uni-los: a presença humana. A autora é mestra habilidosa em criar esse elo 
tão difícil entre o sagrado e o profano. Ela o faz simplesmente pela necessidade 
humana e respaldada nos escritos de santa Teresa.    

Teresa D’Ávila: Contemplação
Beijo-te as mãos pregadas nessa cruz preciosa,
beijo-te os pés cravados pelos duros pregos,
beijo-te o lado aberto, incandescente chaga,
ferida de amor, por mim também causada.
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Beijo-te o rosto, ferido e ensanguentado,
os lábios ressequidos, de perdão molhados,
o corpo macerado pelas chibatadas,
leproso por amor, face desfigurada.

Fecho-te em meus braços, ó fardo doce, leve,
afago-te os cabelos, de suor banhados,
trago-te o odor do incenso, Esposo dos Cantares.

Te procurei, em vão, por prados e campinas,
achei-te, afinal, na aurora deste dia,
teu rosto contemplei, ressuscitado e vivo. 
   (SÁ, Coisas Caladas, 2005, p. 96)

Afastando-se de orientação superior, atraída pelos valores que Santa 
Teresa representa, Olga de Sá, Leal, Teodolina, Iracema e demais irmãs do Car-
mo, em lugar da santa Teresa Ciena colocaram o nome do Instituto por elas 
fundado de Santa Teresa D’Ávila. Dedicado à educação, foi fundado em Lorena 
em 1952. A partir daí, o Instituto tornou-se um centro de referência de Teresa 
D’Ávila. Adquiriu todas as suas obras para o acervo da biblioteca dessa ins-
tituição, orientou a decoração do prédio com painéis com a figura de Teresa 
D’Ávila, desenhados por Cláudio Plastro e criou um grupo de pesquisa em 
torno da santa de Ávila, que já realizou inúmeras e marcantes reuniões para de-
bates, filmes e apresentação de trabalhos. Posteriormente, os assuntos tratados 
são publicados em livros e revistas. Com todas essas ações, Olga de Sá criou, 
pode-se dizer, um ‘ambiente teresiano’ ao seu redor. Esse convívio com Teresa 
D’Ávila fez dela leitora privilegiada, tão privilegiada que se tornou leitora/au-
tora a levar Teresa D’Ávila para novos leitores. E de leitora/autora, virou, nos 
domínios do fingimento poético, a santa de Ávila. Como isto foi possível? 

O fingimento poético permitiu à leitora/escritora se colocar como Tere-
sa no poema. O poema de Olga de Sá apresenta o olhar e a fala apaixonada de 
Teresa para o Cristo esmagado pelos sofrimentos da paixão. Olhar que contem-
pla o sofrimento, pelo qual também se sente responsável e vê nas suas marcas 
os sinais do amor e do perdão, portanto, é contemplação que não separa o so-
frimento da missão redentora.  Sofrimento a que oferece seu perfume e afago. 
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Alternando idéias de sofrimento e dor, negativas, e de amor e perdão, positivas, 
Olga de Sá contempla Teresa, que contempla o Cristo crucificado, e num jogo 
de conceitos positivos e negativos: “incandescente chaga”, “ferida de amor” 
“lábios ressequidos”, “de perdão molhados”, “leproso de amor”, “ó fardo do-
ce, leve”, “de suor banhados”, “odor de incenso”, fecha o poema escolhendo o 
lado da esperança e do encontro. Nos versos finais, onde as palavras remetem 
a cor, vida, e a coisas positivas, como “prados”, “campinas”, “aurora”, “dia”, 
o sujeito poético narra o encontro, que ocorre além do sofrimento e da morte, 
com o Cristo ressuscitado e vivo.

Juraci Faria, escritora do Vale do Paraíba, é ex-estudante salesiana 
que abraçou o legado de Santa Teresa para vida toda. No sítio de Juraci há 
uma capela em louvor a Santa Teresa de Ávila, no seu coração (no seu so-
nho?) há uma Espanha que é só dela e no seu livro há um poema que é de 
todos nós. Juraci Faria também é uma leitora/autora que fala de Ávila, da 
Espanha e do sonho em: 

 
Os Muros de Ávila

Os muros de Ávila separam
a Espanha Medieval
da minha Espanha de sonhos.
Sonho de silenciar em seus mosteiros
e, mais do que encontrar o Sagrado,
me reencontrar em suas pedras,
na argamassa que sustenta suas pilastras,
no desejo de aniquilar minhas prisões.

Os muros de Ávila abrem seus portões 
para que o sonho possa se apresentar
ao Sentinela que o espera.
Os muros da minha Espanha são invisíveis!
Suas pedras são poemas maciços
de um castelo de sete moradas
que me levam do sonho aos céus, dos céus ao chão:
Teresa de Ávila! Teresa de Jesus! Teresa de todos nós!

(FARIA, Memorial do Monastério, 2015, p.)
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Na poesia de Juraci Faria, Teresa de Ávila surge em meio à matéria da 
memória que se alimenta dos livros, filmes, fotografias e pinturas e processada 
pela emoção cria novos contextos. É o mundo da Espanha Medieval, dos mos-
teiros, com seus muros, suas pedras e pilastras. Os elementos que compõem 
esse mundo tornam-se, no poema, metáforas da busca e do sonho; o espaço e 
o tempo de Teresa tornam-se espaço e tempo do sujeito poético porque dizem 
respeito, agora, às memórias e sonhos, ao reencontro com o próprio eu e à liber-
tação de suas prisões. O sujeito poético/leitor se apropria da Espanha e de seus 
mosteiros, se apropria do castelo de sete moradas e os entrega a seus leitores 
em forma de poema. A leitora/autora traça diversos percursos, do sonho ao sa-
grado e do sagrado ao real “Suas pedras são poemas maciços / de um castelo de 
sete moradas / que me levam do sonho aos céus, dos céus ao chão” e no verso 
final o percurso vai do espaço terreno e geográfico “Teresa de Ávila” ao espaço 
religioso “Teresa de Jesus” atingindo o espaço coletivo do leitor e do crente 
“Teresa de todos nós”.

Miguel Torga é o nome de outro leitor/autor que inspirado pela vida/
obra de Teresa D’Ávila sentiu necessidade de transformar em texto poético su-
as impressões, dúvidas e questionamentos frente a tão complexa figura. Miguel 
Torga é pseudônimo literário do escritor português Adolfo Correia da Rocha 
(1907-1995) que na escolha desse pseudônimo já revela sua ligação com o mun-
do ibérico, o mesmo mundo de Teresa. Miguel homenageia três escritores ibé-
ricos de nome Miguel e Torga é uma espécie de flor silvestre da aldeia natal do 
poeta. Além de Teresa D’Ávila, outras figuras do mundo ibérico povoam a obra 
do poeta, tais como Vasco da Gama, Cortez, João da Cruz, Garcia Lorca e Luiz 
Vaz de Camões e até o título da obra que traz os textos a respeito dessas perso-
nagens, Poemas Ibéricos, revela essa ligação.

   
Santa Teresa

 Terra...
Era em Ávila da Ibéria a minha terra...
Terra!
Mas eu não vi a terra que me teve!
Nem lhe dei o calor que um filho deve
A sua Mãe!
Terra!
Nem lhe sabia o nome verdadeiro!
Nem a cor!!nem o gosto! nem o cheiro!
Nem calculava o peso que ela tem!
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Terra...
Vai-se embaçando o brilho dos meus olhos!
Apodrece o tutano dos meus ossos!
Crescem as unhas doídas nos meus dedos
Contra a palma da mão encarquilhada!
Medra o livor em mim de tal maneira
Que me babo de nojo do meu nada!

Terra!...
E andei eu a morrer a vida inteira!
E andei eu a secar a seiva da raiz
Que do Céu ou do Inferno me prendia
A ti, humana terra de Castela
Terra!
E andei eu a viver a morte que vivia
Disfarçada em amor na minha cela!

Terra!...
E andei eu a negar o amor do mundo,
Quando de pólo o meu amor podia
Ser sem limites como a alma quer!...
E ser fecundo como a luz do dia!
E dar um filho, porque fui mulher!

Terra!...  
E andei eu a legar esse legado:
“Vivo morrendo primeiro”,
Derradeiro Castelo a que subi!...
Terra...
E Deus que me prometeu ter-me a seu lado
Tem-me aqui.

(TORGA, antologia Poética, 1994. p. 160-1)

O poema de Miguel Torga pode ser chamado de biográfico ou autobio-
gráfico porque revela passos da vida da santa numa visão subjetiva do poeta, 
que avalia, julga e questiona as escolhas de Teresa e acaba projetando nela seus 
pontos de vista sobre Deus, sobre a terra e sobre a mulher. 
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A palavra terra, com diferentes significados, aparece 12 vezes no uni-
verso  do poema. Torga coloca Teresa refletindo sobre as escolhas de sua vida, 
tendo a terra como antítese de suas vivências. Assim terra, vista como solo, 
local de nascimento, mãe e local de germinação, vida, portanto, se opõe à vida 
de Teresa, apontando para dicotomias tais como vida x morte, vida mundana x 
vida religiosa, terrenalidade x ascetismo, espiritualidade x materialidade, ação 
e contemplação.

 Contrapondo “terra” às escolhas de Teresa, o poeta revela uma visão 
crítica frente ao seu percurso existencial, repetindo uma atitude presente em 
outras obras suas: a constância dos temas relacionados ao sagrado, à religiosi-
dade, ao lado de questionamentos a respeito deles. Torga parece questionar as 
opções de Teresa pelo isolamento e pelas provações, pela renúncia às coisas do 
mundo e sua aparente ansiedade pela morte e encontro com Deus.

O texto de Torga, uma espécie de autobiografia de uma vida plena de 
complexidade e mistérios, possivelmente incompreensíveis para o poeta, cria 
novas faces dessa vida/obra, faces que agora são marcadas pela individuali-
dade do autor que as criou, por suas crenças e dúvidas e que, no entanto, en-
riquecem e ampliam parte desses mistérios e grandezas inerentes às criaturas 
excepcionais como a Santa de Ávila.

O ângulo de observação de que nos utilizamos, os “casos especiais”, 
mostrando os resultados concretos das leituras que se fez por seus pares, poetas 
e escritores, apropriando-se de algum modo da vida/obra de Teresa D’Ávila, 
refletem e comprovam o seu valor e vida longa. Nos poemas apresentados, 
pudemos observar que três deles assumem a postura da escritora e revelam 
o comportamento (Olga de Sá), sentimentos (Torga) e sensações (Adélia Pra-
do), elementos os quais foram enfatizados na obra de Teresa D’Ávila. Juracy 
apropria-se do cenário, do espaço geográfico em que viveu Teresa D’Ávila para 
realizar seu poema.

Devemos lembrar, ainda, que Teresa D’Ávila enfrentou público intran-
sigente, não só em seus superiores e confessores. A Inquisição, chamada santa, 
foi o maior suplício para os cidadãos da época. Com os irmãos de fé ela foi mais 
implacável e impiedosa, levando para a fogueira número representativo deles. 
E com Teresa D’Ávila não foi diferente. Por exemplo, pelo zelo de São João da 
Cruz, seu amigo fiel e leitor atento e aconselhador, perdemos parte importante 
de suas cartas, onde o leitor dos textos de Teresa D’Ávila teria se manifestado. 
Ele, assombrado com a Inquisição no próprio encalço, queimou todas as cartas 
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que tinham trocado. Não queria comprometer a amiga. Por outro lado, Teresa 
D’Ávila ao perceber que poderia cair nas malhas da Inquisição, adiantou-se e 
deu uma cópia de Vida a um dos membros da “suprema corte”, por quem se-
ria julgada. Dizem os estudiosos que o comportamento destemido da escritora 
livrou seus escritos de exame mais rigoroso, com espírito predisposto a conde-
nar, e, quem sabe, ir parar na fogueira.

Entretanto, não era só a “suprema corte” a funcionar como árbitro. Pes-
soas da sociedade da época também se achavam no direito de julgar e conde-
nar. Mesmo não tendo o poder de fazê-lo, criava-se o estigma de leitura peri-
gosa, ou seja, seus escritos deveriam ser evitados e, consequentemente ir para 
a fogueira. 

Pelo estudo, chegamos a alguns aspectos interessantes da relação au-
tor/texto/leitor. O que pareceu a primeira vista uma aproximação temporária e 
superficial, no decorrer do estudo revelou-se em aspectos profundos e revela-
dores. A principal descoberta foi a de que é vital para o texto ter receptores. Da 
relação que nasce entre eles muitos frutos vão surgindo.

O primeiro fruto é o de que a sobrevida do texto depende profunda-
mente do receptor. Nenhum texto, nenhuma criação faz sentido sem o receptor, 
no caso, o leitor.

O segundo fruto é a superação das questões de tempo. Os textos de 
santa Teresa estão próximos dos quinhentos anos de sobrevida, ganhando as 
mais inusitadas leituras.

O terceiro fruto é o enriquecimento do texto no seu longo percurso: 
comparações, paralelos, releituras em outras linguagens etc..

O quarto fruto vem das diferentes leituras que iluminam aspectos pró-
prios da obra, como símbolos, marcas, repetições, valores e até falhas.

O quinto fruto chega ao limite de levar o leitor a transformar-se em 
autor, assumindo a sensibilidade, o pensamento do autor de origem, criando 
diálogos especiais, como o surgimento de novas obras.

O florescimento de tantos frutos é que dá sobrevida à obra. Revela que 
ela está em constante diálogo com seu público. Portanto, viva, vibrante, fértil. 
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