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Josefa de Óbidos: notas biográficas

Josefa de Ayala Camacho Figueira Cabrera Romero, conhecida posterior-
mente como Josefa de Óbidos,1 nasceu em Sevilha, no ano de 1630, filha 
de Baltazar Gomes Figueira e D. Catarina de Ayala Camacho Cabrera 
Romero.

O seu pai, reputado pintor português, estudara em Sevilha, Espanha, após 
alguns anos em Cádis como militar. O estudo de pintura, efetuado na oficina 
de Juan del Castillo, permitiu-lhe o contato com a meritória pintura espanhola, 
em pleno Siglo d’Oro. Num inventário de bens, datado de 1675, menciona-se que 
possuía uma coleção de estampas italo-flamengas e francesas, que passariam de 
Cornelis Cort a Anton e Jerónimo Wierix. (SERRÃO, 2001) Foi do seu pai, e 
por via indireta (já que deixou a Espanha, em 1633), que Josefa Romero her-
dou essa influência espanhola, como o claro-escuro e o gosto pelo natural do 
bodegón. Outra influência se adiciona a esta: o amendoado dos olhos, presente 
na maioria das feições que pintou, dá conta de uma influência da escola Coim-

1 Doravante utilizaremos Josefa de Óbidos.
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bra, já existente na geração prévia – onde destacamos os pintores Vicente Gil e 
Manuel Vicente. Carlos Moura (1986) refere ainda o paralelismo estilístico com 
a chamada oficina do mestre do Sardoal, localizada em Coimbra, e onde Josefa 
de Óbidos passou algum tempo da sua juventude.

No decurso da sua obra artística, Josefa de Óbidos tratou quer temas de 
carácter profano, como os seus bodegones, quer temas de carácter religioso, mos-
trando apetência para ambos os géneros. Destaca-se na sua pintura uma sen-
sibilidade particular com que trata os temas, sendo a morbidezza, a doçura com 
que trata as personagens, uma característica absolutamente inseparável da obra 
artística da pintora. 

Em relação aos temas religiosos, sobretudo no caso de Josefa de Óbidos, 
talvez não seja errado colocar igualmente a hipótese de provirem quer de desejos 
específicos dos seus encomendantes, quer de uma vivência religiosa sua, de onde 
se destaca, em 1644, um estágio no convento agostiniano de Sant’Ana de Coim-
bra, bem como um internato no convento de Semide. (SERRÃO, 2001)

Entre o acervo de obras que cria ao longo da vida, Josefa de Óbidos exe-
cutou, no ano de 1672, um ciclo de pinturas sobre Santa Teresa de Jesus, enco-
mendadas por frades carmelitas da comunidade de Cascais e localizadas na igreja 
matriz da mesma por localidade. José Hernandez Diáz (1967, p. 12) considerou 
essas pinturas “pobres de desenho e modelado e apenas se salvam pela boa uti-
lização da cor”.2

A Igreja de Santa Maria, em Óbidos, possui também, da mesma artista, uma 
pequena pintura dedicada a Santa Teresa.

Santa Teresa de Ávila: vida, culto e atributos iconográficos

Teresa de Cepesa D’Avila y Ahumada nasceu em Ávila, em Castela-a-Velha, 
no dia 28 de Março de 1515, como um dos nove filhos de Beatriz de Ahumada 
e de Don Alonso. Teresa e seu irmão Rodrigo herdaram da mãe o gosto pela 
leitura. Em tenra infância, ansiavam ser mártires, talvez impulsionados por lerem 
o Flos Sanctorum. A biblioteca de casa possuía livros de Cícero, Boécio, Séneca. 
Além destes, de teor mais clássico, destacavam-se também obras literárias cristãs, 
como os Cânticos Religiosos, de Perez de Guzman, e o Retablo de la vida de Cristo, de 
Juan Padilla. (SACKVILLE-WEST, 1946) Em 2 de novembro de 1535, Teresa 
fugiu de casa para entrar no Mosteiro da Encarnação. Exatamente no mesmo 
dia do ano seguinte, Teresa de Ávila recebeu o hábito de Carmelita. Adoecia fre-
quentemente, com alguma gravidade, aproveitando para ler obras como o Terceiro 
Abecedário, de F. de Osuna, e as Morales, de S. Gregório Magno. Mais tarde, em 

2 “pobres de dibujo y modelado y relativamente se salvan por lo grato del color”.
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1554, considera dar-se a sua segunda conversão. Nesse mesmo ano, leu as Con-
fissões, de Santo Agostinho.3 No ano de 1557, possui o seu primeiro arroubamento. 
Daí em diante, teria diversas visões. 

Em 1559, Santa Teresa, por não conhecer o latim, viu-se privada do gosto 
da leitura, quando Valdés publicou o índice dos livros proibidos – muitos deles, 
traduções espanholas dos clássicos cristãos latinos. Em 1560,4 sofre a transverbe-
ração (do latim transverberare, “passar através de”), nome dado a um dos momen-
tos extáticos de Santa Teresa, descrito por ela própria como tendo um serafim 
atravessando-lhe o peito com uma seta ardente. Existem ecos bíblicos da trans-
verberação. O Cântico dos Cânticos refere, no capítulo oitavo versículo sexto: 
“Grava-me como selo em teu coração”. Sendo que o selo é de amor, “ardores são 
chamas de fogo, são labaredas divinas”, é curioso verificar o paralelismo encon-
trado entre a transverberação e esse episódio dos Cânticos. De igual forma, Jr 9 
“Mas, no meu coração, a sua palavra era um fogo devorador”. 

Pela transverberação e sua associação ao fogo, Santa Teresa de Ávila seria 
conhecida, após a sua morte, como Seráfica.5 Posteriormente a esta data, Santa 
Teresa dedicou-se à escrita e outra grande obra: a reformação da Ordem Car-
melita. Foi em Évora que se submeteram as provas de imprensa dos escritos de 
Santa Teresa pela primeira vez, de forma a chegar ao grande público. (TERESA 
DE JESUS, [1962]) As suas obras foram vilipendiadas pela censura, demorando 
algum tempo a serem aceitas, bem como a surgirem as primeiras publicações sem 
reticências nem supressões de partes ou capítulos inteiros. 

De forma a expandir a reforma da Ordem Carmelita, Santa Teresa de Ávila 
pediu o apoio de S. João da Cruz – apoiante e caro amigo de Santa Teresa. S. João 
da Cruz seria encarcerado; Santa Teresa de Ávila fora aconselhada a recolher-se 
num convento. 

Santa Teresa faleceu a 4 de outubro, em Alba de Tormes. Foi beatificada em 
1610 e canonizada em 1622, juntamente com São Filipe de Neri, Inácio de Loiola 
e Francisco de Xavier. A sua festa litúrgica celebra-se a 15 de outubro. É consi-
derada patrona dos carmelitas, mediadora pelas almas do purgatório e protectora 
de todos os que padecem de doenças cardíacas.

As suas diversas obras seriam consideradas como parte fundamental da lite-
ratura do Siglo del Oro espanhol. 

3 No seu Livro da Vida, capítulo 9, parágrafos 7 e 8, refere a afeição que possui ao Santo e a essa obra.

4 Seguindo a cronologia do livro Teresa de Ávila, [1962]. Louis Réau (1998) menciona, para o mesmo mo-
mento extático, o ano de 1559.

5 É de referir a semelhança com Santa Catarina de Siena, que recebeu o mesmo título de Seráfica: Santa 
Catarina a de Virgem Seráfica e Santa Teresa de Ávila como Doutora Seráfica.
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Análise do ciclo teresiano: Santa Teresa de Ávila  
inspirada pelo Espírito Santo

Figura 1 – Josefa de Óbidos, Santa Teresa de Ávila inspirada  
pelo Espírito Santo Igreja da Assunção, Cascais

Fonte: Bastos (2011). 

Santa Teresa de Ávila, sentada e com vista a três quartos, fixa os seus olhos na 
pomba que irrompe da claridade, entre pequenas cabeças aladas de anjos. O seu 
nimbo circular possui um efeito raiante no meio, possivelmente significativo da 
inspiração e presença divina. A este propósito, S. Gregório Magno (1993, p. 146) 
menciona: “Portanto, ao brilhar exteriormente aquela luz aos seus olhos, uma luz 
interior se lhe acendeu no espírito; e porque arrebatou o ânimo do vidente às coisas 
superiores, fez-lhe ver quanto eram pequenas as inferiores”.

Este tipo de conhecimento interior dado pelo Espírito Santo é uma charisma 
(graça). A charisma recebeu, pela pena de S. Paulo, o nome plural de pneumatiká, 
“dons do espírito”, de onde derivou a pneumatologia, ciência dos dons do Es-
pírito. Nesta pintura, podemos relacionar o aparecimento do Espírito Santo à 
Santa Teresa de Ávila, com duas charismas: a palavra de sabedoria e a palavra de 
conhecimento (respectivamente, logos sofias e logos gnôsêos).6

Sobre a mesa, o rosário; entreveem-se, entre a penumbra e a luz, alguns livros, 
um rolo; surge, ainda, no lado direito, uma referência à capacidade de fiar. Santa 

6 Utilizamos a terminologia apreendida em (2011, p. 202).
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Teresa de Ávila havia deixado a recomendação para que as Carmelitas Descalças 
ganhassem algum dinheiro através do trabalho, sobretudo o manual, normalmente 
associado à mulher: fiar. Nas suas Constituições de 1567, refere: “Não se ocupem 
em trabalho mais fino, mas em fiar ou coser[...]”. (TERESA DE JESUS, [1962], 
p. 1041) Pode, ainda, associar-se ao Provérbio bíblico: “A sua mão pega na roca e 
os seus dedos fazem girar o fuso”, bem como “Ela procura lã e linho e trabalha 
de boa vontade com as suas mãos”. (BÍBLIA, 2006, Prov, 31: 13) Estes sinais são 
ainda demonstrativos dos seus dotes como Esposa mística de Cristo.

A iconografia do Santo ou Santa que escreve sob inspiração divina é seme-
lhante a outras representações da mesma temática, sendo exemplo a de São Gre-
gório I, dito o Magno, cuja obra Santa Teresa de Ávila leu. Não podemos deixar 
de sublinhar o efeito instrutivo dessa semelhança, ao estabelecer claramente uma 
referência de paralelismo entre São Gregório Magno, sendo Doutor da Igreja, e 
Santa Teresa de Ávila, como Doutora. A pomba é, ainda, o atributo de outros 
Doutores da Igreja, nomeadamente Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e 
São Jerónimo. Também é emblema da candura e da inspiração divina, aparecendo 
em Santo Inácio de Loiola, 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,7 do Espírito Santo, bem como símbolo da alma, do 
espírito em sentido geral.8 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 tudo 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 pri-
meiro lugar; mas é voo suave, é voo deleitoso, voo sem 
ruído. (TERESA DE JESUS, [1962], p. 165, grifo do autor)

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”.

7 Não abordaremos aqui o significado que a pomba possui na mitologia greco-romana, dado não se enqua-
drar imediatamente no objectivo deste estudo, relativo ao significado no catolicismo. (RÉAU, 2008, p. 101)

8 Isto é visível na vida de S. Bento, que, ao falar de Santa Escolástica, refere: “Três dias depois, estando ele 
em seu aposento, levantou aos olhos ao céu e viu a alma de sua irmã, saída do corpo, penetrar no santuário 
celeste em forma de pomba”. (MAGNO, 1993, p. 143)
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Santa Teresa de Ávila Esposa Mística

Figura 2 – Josefa de Óbidos, Santa Teresa de Ávila Esposa Mística Igreja da Assunção, Cascais

Fonte: Bastos (2011).

Santa Teresa de Ávila é aqui representada como esposa mística de Cristo 
e representativa da Igreja, a mesma esposa que surge simbolicamente, segundo 
teólogos, no Cântico dos Cânticos. É também a frase do Cântico dos Cânticos 
que Santa Teresa diz, na frase que sai pela sua boca: “Fulcite me floribus, stipate me 
malis, quia amore langueo”. Trata-se de uma citação da Vulgata; frase que não surge 
nas gravuras de Cort ou Wierix, que poderíamos associar a esta pintura. 

Segundo o versículo Bíblico da Vulgata, tratam-se exactamente de flores – 
floribus – e de maçãs – malis – o que as duas figuras angélicas no lado superior 
da pintura oferecem à Santa Teresa, enquanto outras duas figuras angélicas, de 
tamanho maior, suportam a Doutora Seráfica, que parece desmaiar de amor, tal 
como o versículo, languecendo a sua face pálida, o seu ar de queda e de desfaleci-
mento. De notar também o seu rosário, preso ao cinto, de contas brancas e cruz 
invertida, tendo no extremo uma medalha. (BIBLE, 2008)

Muitas Bíblias, apoiando-se na Vulgata como fonte, falam de flores ao tra-
duzir a frase. Curioso, todavia, constatar que o original, em hebraico, teria escrito 
não “flores”, mas sim “bolos de passas”. (BIBLE, 2008, p. 1392) Trata-se de um 
erro que persistiu, parece, desde a Vulgata. Guilherme de Thierry (1962) men-
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ciona, acerca do fulcite me floribus, stipate me malis, o mesmo significado que lhe 
atribuíra Bernardo de Claraval:

As flores designam a vida nova e todavia terna dos prin-
cipiantes; e os frutos significam a fortaleza com que vão 
adiantando em virtude os proficientes e a madurez dos per-
feitos.[…] Mas se preferis que, seguindo o sentido moral, 
apliquemos tudo isto a uma alma em particular, vos direi 
que as flores significam a fé, e os frutos as boas obras. 
(SAN BERNARDO, 1955, p. 340)

Durante o decurso deste trabalho, pudemos ainda verificar que, na exegese 
de Orígines, o termo utilizado não seria o erro contemporâneo da tradução por 
“flores”, nem o correto “bolo de passas”, mas um outro erro. Orígines dá a co-
nhecer o erro de tradução do grego por “perfumes”: “No texto grego, temos: 
‘Sustentem-me ‘com amyrois’’, referindo assim o amyron, um tipo de árvore que os 
tradutores latinos confundiram com a mirra, porque o traduziram com perfumes”. 
(ORÍGENES, 1994, p. 233, grifo do autor) Não seria também “fortalecei-me 
com maçãs”, mas sim “apoiai-me nas maçãs”, aparentemente referindo-se a uma 
macieira: 

[…] elucidada com os mistérios do esposo, a esposa, como 
pasma e ferida pela admiração de tudo isso, pede aos ami-
gos e compamheiros do esposo que a mantenham firme, e, 
como se desfalecesse, que, a sustenham apoiada um pou-
co sobre a árvore do amyro ou sobre a macieira. Enferma, 
efectivamente, pela ferida de amor, busca com dificuldade 
o alívio das árvores e dos bosques. Isto, segundo a letra.
(ORÍGENES, 1994, p. 234, grifo do autor)

Santa Teresa de Ávila faz, ao longo das suas várias obras, diversas menções 
ao Cântico dos Cânticos. O Prólogo dos Conceitos do Amor de Deus diz o seguinte:

O Senhor tendo-me dado, desde alguns anos para cá, um 
grande gosto cada vez que ouço ou leio algumas palavras 
dos Cantares de Salomão, e isto em tanto extremo que, sem 
entender com clareza o latim em língua vulgar, a minha 
alma mais se recolhia e movia então, que com os livros 
muito devotos que entendo, isto é quase o normal e, ainda 
que mo declarassem em vernáculo, também não o entendia 
melhor…que sem entendê-lo minha…apartar minha alma 
de si. (TERESA DE JESUS, [1962], p. 973)

A representação de Santa Teresa Esposa Mística tem importantes para-
lelismos com a iconografia presente na transverberação. Esta pode dever-se a 
uma semelhança teológica: entre a transverberação e o desfalecimento enquanto 
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Esposa dos Cânticos, encontra-se a mesma ideia subjacente, a da vulnusamoris, 
aferida de amor referida nos Cânticos, o que levou a uma “contaminação” ico-
nográfica. Podemos estabelecer semelhanças relevantes também com a icono-
grafia do êxtase de vários outros santos, como São Francisco de Assis, Santa 
Margarida de Cortona, Santa Rosa de Lima etc.

Oferta do colar místico a Santa Teresa de Ávila

Figura 3 – Josefa de Óbidos, Oferta do colar místico Igreja da Assunção, Cascais

Fonte: Bastos (2011). 

Santa Teresa de Ávila situa-se a meio da composição, encontrando-se de 
perfil, com nimbo simples. Vestida da forma usual como carmelita, segura nas 
mãos cruzadas ao peito um rosário de contas brancas. Recebe ainda o colar da 
Virgem, coroada, e de S. José, reconhecível pelo atributo da açucena. S. José e 
a Virgem aparecem a três quartos. Várias cabeças de pequenos anjos (embora 
algumas com ar de semelhança) observam a cena sacra. 

A Virgem surge representada em vestes de azul e rosa, representação co-
mum no que toca à sua iconografia. Todavia, a quando desta visão de Santa 
Teresa, a Doutora refere que estaria vestida de outra forma: “Era grandíssima 
a formosura que vi em Nossa Senhora. [...] Vestia de branco, num grandíssimo 
resplendor”. (TERESA DE JESUS, [1962], p. 279) Destacamos um pormenor 
iconográfico importante: no peito, abaixo do laço do seu manto, encontra-se uma 
peça de joalheria com a representação da Anunciação. Este tipo de pormenores 
passa facilmente despercebido a uma visão longínqua da pintura em questão.

A entrega do colar místico segue também os escritos biográficos de Santa 
Teresa de Ávila, este momento sendo retirado do Livro da Vida:
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[…] Parecia-me, estando assim, que me via vestir uma rou-
pa de muita brancura e claridade. A princípio, não via quem 
ma vestia; depois, vi a Nossa Senhora a meu lado direito e 
a meu Pai S. José à esquerda, que me vestiam aquela roupa. 
Deu-se-me a entender que já estava limpa de meus peca-
dos. Acabada de vestir e com grandíssimo deleite e glória, 
logo me pareceu Nossa Senhora pegar-me nas mãos. Dis-
se-me que Lhe dava muito gosto sendo devota do glorioso 
S. José; que tivesse por certo que, o que eu pretendia do 
mosteiro, se havia de fazer e nele se serviria muito o Se-
nhor e a eles ambos; que não temesse que nisto houvesse 
jamais quebra, embora a obediência que dava não fosse a 
meu gosto, porque Eles nos guardariam e já Seu Filho nos 
tinha prometido andar connosco. Para sinal de que isto se 
cumpriria, dava-me aquela jóia. Pareceu-me, então, que me 
tinha deitado ao pescoço um colar de ouro muito formoso 
e preso a ele uma cruz de muito valor. Este ouro e pedras 
são tão diferentes das de cá, que não têm comparação. Sua 
formosura alcança compreender de que era a roupa, nem 
como imaginar a alvura que o Senhor quer que se nos re-
presente [...]. (TERESA DE JESUS, [1962], p. 279)

Visão da Santíssima Trindade

Figura 4 – Josefa de Óbidos, Visão da Santíssima Trindade Igreja da Assunção, Cascais

Fonte: Bastos (2011).

Iconografia.indb   197 26/10/16   11:46



198

Ic
on

og
ra

fia
: P

es
qu

is
a 

e 
ap

lic
aç

ão
 e

m
 e

st
ud

os
 d

e 
A

rt
es

 V
is

ua
is

, A
rq

ui
te

tu
ra

 e
 D

es
ig

n

Santa Teresa de Ávila surge entre a Trindade Celeste. Cristo, ao lado direito 
da Santa, tem, na mão, o estandarte com as Arma Christi; Deus-Pai, ao lado es-
querdo de Santa Teresa, segura, com a sua mão esquerda, o globo do mundo,9 
ornado com uma cruz, representativo do poder da Igreja no globo terrestre e da 
Redenção da Humanidade pela Cruz, sendo que a sua outra mão faz um gesto 
de bênção. Deus-Pai veste uma capa de asperges, cuja orla está decorada com 
diversas cenas da vida de Cristo (Figura 4). 

No topo, ao centro, a pomba do Espírito Santo, completando a Trindade. 
Santa Teresa aparece de perfil, permanecendo com os seus atributos habituais 
e que surgem nas outras pinturas; nomeadamente, o hábito carmelita, o nimbo 
simples, o rosário de contas brancas, com cruz invertida e medalhão com a re-
presentação do Santíssimo. A frase que sai dos lábios de Deus-Pai relaciona-se 
inteiramente com uma frase do Livro da Vida, presente nas obras literárias da 
Santa: “uma vez havia estado assim mais duma hora, mostrando-me o Senhor 
coisas admiráveis, parecendo-me que não se tirava de ao pé de mim. Disse-me: 
Olha, filha, o que perdem os que são contra Mim; não deixes de lhes dizer isto”. 
(TERESA DE JESUS, [1962], p. 320)

A visão da Trindade tem, segundo teólogos, também uma ligação com o 
Casamento Místico: 

As particularidades do método no qual o Casamento Mís-
tico aparece são tomadas de Santa Teresa, como sendo 
a primeira contemplativa a entrar em detalhes sobre esta 
conexão. Deus é visto a descer, sob a forma de Trindade, 
para atingir os mais íntimos locais da alma que chegou a 
este grau – o mais alto cuja obtenção é possível durante a 
vida – e, portanto, fazendo da Sua presença conhecida por 
meios de uma visão intelectual da Trindade dentro de si. 
(SCARAMELLI, 2005, p. 84)

Transverberação de Santa Teresa de Ávila

Santa Teresa de Ávila é apresentada com a face pálida e desfalecendo, sen-
do sustentada por duas personagens angélicas e atingida por uma seta longa, 
de ponta escura e da qual emana fogo, seta esta empunhada pelo anjo à sua es-
querda. A pintura de Josefa de Óbidos parece corresponder quase literalmente 
à seguinte descrição de Santa Teresa de Ávila:

9 Este globo, assim como o estandarte, é elemento que foi repetido na obra de Josefa de Óbidos, apesar de 
associado a outros temas. É o caso do Menino Jesus Salvador do Mundo. Embora tenha sido um tema que 
não aprofundamos, deixamos o apontamento da similitude. 
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Figura 5 – Josefa de Óbidos, Transverberação de Santa Teresa de Ávila Igreja  
da Assunção, Cascais

Fonte: Bastos (2011).

Via um anjo ao pé de mim, para o lado esquerdo, em for-
ma corporal, o que não costumo ver senão por maravilha. 
[…] Via-lhe nas mãos um dardo de oiro comprido e, no 
fim da ponta de ferro, me parecia que tinha um pouco de 
fogo. Parecia-me meter-me este pelo coração algumas ve-
zes e que me chegava às entranhas. Ao tirá-lo, dir-se-ia que 
as levava consigo, e me deixava toda abrasada em grande 
amor de Deus. (TERESA DE JESUS, [1962], p. 237)

É relevante constatar que a diferença fundamental entre o trecho supracita-
do e a obra pictórica de Josefa de Óbidos é a inclusão de dois anjos adicionais, 
indo os pormenores restantes de acordo com o texto. Apesar de, na pintura, não 
ser exactamente explícito o material do dardo – se de ouro, se de outro material 
–, a ponta possui uma coloração que a associa ao ferro, de forma similar ao dito 
no texto. Também o Flos Sanctorum refere este momento:

Cresceu com similhantes 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, 1870, p. 161)

A nível cromático, predominam, na composição, tons quentes, como o laranja, 
o castanho e o vermelho, enfatizando a temática ligada ao fogo. O fundo não apre-
senta paisagem, trata-se de um fundo colorido com gradações tonais, não assumin-
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do particular importância. A atenção do espectador foca-se nas quatro personagens 
representadas, que podem ser inscritas numa forma circular visual e iluminadas 
através dos métodos bem-conhecidos do movimento denominado como Barroco, 
onde sombra e luz apoiam o efeito de teatralidade. De facto, a luz, que inicialmente 
se poderia considerar como vindo do topo para o lado direito – segundo, até, o 
indicador no fundo –, é contrária imediatamente, ao observar uma difusão que 
abarca a face, o traje ornado do anjo, ao lado direito de Santa Teresa, e a pequena 
sombra, seguida de imediata luz que ilumina a face dos anjos do lado esquerdo.

Santa Teresa de Ávila, identificada pela iconografia da transverberação, hábi-
to carmelita e nimbo, é rodeada por três figuras identificadas como angélicas pela 
presença de asas – tendo, pelo menos, em duas das figuras angélicas e de forma 
óbvia, duas asas cada. Apesar deste pormenor, pela cor ruiva dos cabelos e pela 
presença do laranja e vermelho nas suas vestes, associam-se à representação dos 
serafins.

Pseudo Dionísio Aeropagita (1995) refere o nome “serafim” como signifi-
cante de inflamado ou incandescente, atribuindo-lhes a propriedade do fogo e 
descrevendo as suas capacidades como:

[...] calor permanente, capacidade de gravar a sua marca nos 
subordinados prendendo e levantando neles a chama e o 
amor parecido, o poder de purificar por meio de chama ou 
raio luminoso, aptidão para menter evidente e sem mancha 
a luz e a sua iluminação, bem como de afugentar as trevas e 
qualquer sombra. (PSEUDO DIONÍSIO AEROPAGITA, 
1995, p. 177) 

Sendo o serafim um ser angélico, de fogo e ligado ao amor divino, como de-
monstramos, a sua iconografia e significado teológico relacionam-se, ainda, de 
forma mais coerente, com as figuras pintadas por Josefa de Ayala. A transverbe-
ração10 é directamente relacionada com a ferida de amor dos Cânticos; trata-se 
de uma vulnusamoris, uma ferida de amor. Também as lanças, segundo o mesmo 
autor, representam “[...] a capacidade de separar as coisas dessemelhantes, a 
claridade aguda e a eficácia dos seus poderes de discernimento”. (PSEUDO 
DIONÍSIO AEROPAGITA, 1995, p. 231)

Quanto a pormenores, é importante referir que a cruz do rosário da trans-
verberação por Josefa de Óbidos representa de uma Cruz Patriarcal, cruz esta 
composta por duas linhas horizontais, a primeira menor que a segunda. Recebe 
também o nome de Cruz de Lorena. (CROSNIER, 1848, p. 94)

10 A transverberação tem também uma ligação estreita com a ferida lateral de Cristo, sendo que a lança 
serviria para atingir o coração. A Beata Doroteia da Prússia refere que foi transverberada por cinco setas, 
significativas, possivelmente, das cinco chagas de Cristo. Actos semelhantes ocorreram com Beatriz de 
Nazareth, Santa Gertrudes de Helfta e Santa Veronica Giuliani. 

Iconografia.indb   200 26/10/16   11:46



201

O
 c

ic
lo

 t
er

es
ia

no
 d

e 
Jo

se
fa

 d
e 

Ó
bi

do
s

Influência da gravura no Ciclo Teresiano

Como referimos anteriormente, Baltazar Gomes Figueira, pai da pintora, 
possuía uma colecção de estampas de variadas proveniências, entre as quais se 
conta estampas de Cornelis Galle e Anton Wierix.

A influência da gravura de Adriaen Collaert e Cornelis Galle poderá, de fac-
to, ter servido como inspiração à pintura de Josefa de Óbidos para a composição 
de Santa Teresa, inspirada pelo Espírito Santo. São, todavia, poucas as semelhan-
ças: a pomba surge de lado, diferente da criação pela pintora portuguesa. Não 
possui a inscrição latina, não se insere num espaço arquitectónico e possui mais 
detalhes, o que toca a outras associações, como é o caso do fuso, como referimos 
anteriormente. Observe-se, ainda, a inclusão dos pequenos anjos como testemu-
nhas da cena, conferindo-lhe um aspecto mais claramente associado ao divino, 
uma nota comum das pinturas de Josefa de Óbidos. 

Na cena da Oferta do Colar, Josefa de Óbidos aparenta ter-se inspirado 
numa gravura de Galle do mesmo tema. Retirando cenas acessórias, como a vi-
sível pela veduta do lado direito, a pintora concentrou-se no momento essencial: 
a oferta do colar por parte da Virgem e S. José, santo que Santa Teresa tinha em 
larga conta. 

A pintura da Visão da Trindade demonstra que a pintora retirou novamente 
o cenário acessório, localizado na parte inferior da gravura, representando Santa 
Teresa de Ávila na presença da Trindade, não deixando de representar as figuras 
com a sua sensibilidade própria. A filactera nas mãos de Cristo desaparece, tor-
nando-se na pintura de Josefa uma frase simples, surgida no ar, à semelhança do 
que acontece nas restantes pinturas do ciclo. 

O seu tratamento do tema da transverberação possui algumas semelhanças 
com uma estampa da autoria de Anton Wierix, com o mesmo título.11 Nesta, um 
anjo, localizado à esquerda da Santa, empunha uma seta com fogo na ponta, de 
forma semelhante ao que acontece na pintura de Josefa de Óbidos. À direita de 
Santa Teresa de Ávila, dois anjos mais pequenos, que a amparam – o que surge, 
de igual modo, na pintura de Josefa, ainda que modo diferente. Santa Teresa apa-
renta estar ligeiramente inclinada para trás, mas sem aparente expressão de dor. 
Acima da Doutora da Igreja, no topo da composição, vislumbram-se anjos que 
lançam flores, e ainda algumas cabeças de anjo, bem como a figura de Deus-Pai. 
Aos pés de Santa Teresa, flores. Todo o cenário localiza-se num fundo com apon-
tamentos de arquitectura, como o provam as colunas laterais à transverberação.

11 As semelhanças com gravuras de Wierix foram referidas por Sobral (1996).
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A Santa Teresa de Wierix é inspirada no modelo a partir do real – nomeada-
mente, o modelo de Fray Juan de la Miseria, que a retrata ainda em vida. Por essa 
razão, apresentam várias semelhanças. 

Em oposição, a transverberação de Santa Teresa, por Josefa de Óbidos, nada 
ou pouco tem a ver com o mesmo momento representado por Gianlorenzo Ber-
nini em escultura. Bernini opta por representar Santa Teresa como uma perso-
nagem idealizada – sem traços particulares identificativos na face, como os sinais 
referidos. O anjo que empunha a seta surge do lado direito da Doutora Seráfica, 
ao contrário do referido nos textos de Santa Teresa de Ávila.

Incoerências do conjunto: a representação  
dos sinais de Santa Teresa de Ávila

Segundo os relatos de época, Santa Teresa possuía pele branca, cabelos 
pretos, boca regular com lábio superior fino, inferior grosso e descaído, e com 
a particularidade de ter, no rosto, três pequenos sinais: o primeiro localizado na 
metade inferior do nariz, o segundo, entre o nariz e a boca e, o terceiro, logo 
abaixo da boca: “Tinha três sinaes em o rosto, que ainda a ele puderão accres-
centar lhe graça (tanta era a que lhe davão) todos tres da parte esquerda, huquasi 
em o meyo da face, outro entre o nariz, & a bocca, & o outro abaixo della.” 
(FUSEIRO, 1691, p. 24)

Josefa de Óbidos demonstra, no ciclo Teresiano, uma procura pela fideli-
dade na expressão da imagem, na medida em que incluiu estes pormenores nas 
suas pinturas. Contudo, só na transverberação e na pintura Visão da Trindade con-
seguiu a representação fiel dos ditos sinais, estando localizados no lado oposto 
nas restantes pinturas. 

Conclusão: significado iconológico do ciclo teresiano

Mais que mero conjunto de pinturas, tendo como linha de conta a vida de 
Santa Teresa de Ávila, segundo os seus escritos autobiográficos e poéticos, pela 
via literária, e segundo gravuras, pela via de inspiração ao nível das imagens, o 
Ciclo Teresiano, efectuado por Josefa de Ayalla (e, talvez, sua oficina), possui 
particularidades curiosíssimas a nível dos detalhes inseridos nas pinturas. Repre-
sentações de miniatura nas medalhas dos rosários; inserção de momentos da vida 
e da Paixão de Cristo no manto de Deus-Pai; procura da representação da fisio-
nomia da Santa; todos estes elementos são inovadores e não se adquiriam com a 
mera leitura das obras (mesmo que completas) de Santa Teresa de Ávila ou com 
a utilização de gravuras para a criação destas imagens. 

Concluímos, então, que não se tratam de pinturas tão ingénuas quanto se 
possa inicialmente pressupor. Na verdade, apontam na direcção de conhecimen-
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tos religiosos que Josefa de Óbidos eventualmente terá tido. Conhecimentos que 
poderão explicar os detalhes – mesmo com erros – nas pinturas em estudo. 

O Ciclo Teresiano, profundamente ligado ao tema do Casamento Místico, 
possui ainda sentido no espaço da Igreja da Assunção, onde alguns painéis de 
azulejo datados do século XVIII possuem como tema a Virgem subindo as esca-
das do Templo de Jerusalém, os Esponsais da Virgem, a Anunciação, mas também 
a história da filha de Jefté, ligada à virgindade. Todos esses temas teriam um sig-
nificado mais profundo para a vida e para os olhos de uma religiosa. 
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