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RESUMO
Esta pesquisa examina a autobiografia de Teresa de Jesus, Libro de la Vida, alicerçada
principalmente nas teorias de gênero, na história e na literatura. Objetiva-se demarcar a
posição da autobiografia feminina dentro do cânone literário, assim como registrar a
importância desse tipo de produção como uma das formas de as mulheres
estabelecerem sua incorporação à literatura e à história sem que precisassem promover
um abalo na chamada grande literatura, produzida por homens, uma vez que se situam
à margem do cânone oficial. Libro de la Vida surgiu a partir da necessidade de a Igreja
Católica controlar os êxtases místicos experimentados por Teresa de Jesus, visto que
só a confissão oral já não dava conta de tranqüilizar seus confessores. A obra analisada
trata, então, do relato da história de vida de Teresa de Jesus, com ênfase aos detalhes
descritivos de seus transes místicos e aos ensinamentos espirituais inovadores que ela
defende, como a oração mental.
Palavras-chave: autobiografia, gênero, história, mulher, literatura, Teresa de Jesus.

10

RESUMEN
Esta investigación estudia la autobiografía de Teresa de Jesús, Libro de la Vida,
fundada principalmente en las teorías de género, en la historia y en la literatura. El
objetivo de este trabajo es señalar la posición de la autobiografía femenina en los
cánones literarios además de registrar la importancia de este tipo de producción como
una de las formas de las mujeres establecieren su incorporación a la literatura y a la
historia sin que necesitasen abalar la llamada “alta literatura”, producida por hombres,
una vez que se ubican al margen de los cánones oficiales. Libro de la Vida surgió
desde la necesidad de la Iglesia Católica controlar los éxtasis místicos experimentados
por Teresa de Jesús, ya que solo la confesión hablada no bastaba para tranquilizar sus
confesores. La obra trata, entonces, del relato de la historia de vida de Teresa de Jesús,
con énfasis en los detalles descriptivos de sus viajes místicos y en la enseñanza
espiritual innovadora que ella defiende, como por ejemplo, la oración mental.
Palabras-clave: autobiografía, género, historia, mujer, literatura, Teresa de Jesús.
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INTRODUÇÃO
É instigante a possibilidade remota de uma mulher, nascida na Espanha em
1515, religiosa de origem judaica, saúde sempre debilitada, perseguida, principalmente
pela Igreja, temerosa de sua capacidade, conseguir ultrapassar tão sólidos obstáculos –
como as muralhas de Ávila – e exercer o poder para o qual tinha competência e direito.
Diante disso, a partir de um gênero literário historicamente considerado
secundário, a autobiografia, como pôde a espanhola de Ávila, Teresa de Jesus, sujeito
feminino do século XVI, transgredir a asfixia imposta pelo confinamento histórico a
que estava submetida, encerrada no mundo fechado do convento?
O propósito deste trabalho é, pois, o de focalizar a obra Libro de la Vida, de
Teresa de Jesus1, à luz de teorias de gênero, tendo como enfoque metodológico o
gênero literário autobiografia. Considero2 a abordagem oportuna porque creio que este
tipo de investigação torna visível a história de sujeitos femininos muitas vezes à
margem da História.
Revisitando o gênero autobiográfico, que é até hoje utilizado como suporte
para a escritura feminina, pretende-se, através do Libro de La Vida, de Teresa de Jesus,
estudar a autobiografia como recurso para romper o silenciamento a que ela e as
mulheres em geral estavam sujeitas. Mesmo sabendo que não havia, inicialmente,
nenhum objetivo em divulgar o conteúdo dos escritos da mística, pode-se dizer que a
escrita já era uma forma de romper com tal silêncio.

1
2

Libro de La Vida. Madrid: Editorial Espiritualidad, 1987.

A primeira pessoa do singular será adotada algumas vezes na introdução e nas considerações finais deste
trabalho, porque esses fragmentos estão intimamente relacionados à autora da dissertação.

14

Outros objetivos acompanham este estudo da obra autobiográfica de Teresa
de Jesus: cultiva-se a expectativa de poder intensificar a investigação que vem sendo
feita no sentido de preencher o espaço da mulher na literatura e, também, colaborar
com o movimento que começou nos anos 80, através dos núcleos de estudo da mulher
e de gênero formados em muitas universidades brasileiras, permitindo o diálogo entre
as mais diversas disciplinas: História, Filosofia, Sociologia, Antropologia, Literatura.
A opção por abordar um tema relacionado a uma parcela da população
considerada minoria, não pelo número, mas por sofrer um processo de exclusão e
conseqüente marginalização, deu-se pela relevância não somente acadêmica, mas,
principalmente, social. Por estar a sociedade brasileira profundamente marcada por
contradições, a relevância do aspecto social na delimitação do tema da pesquisa foi
fundamental.
Hoje a mulher já consegue emergir do silêncio, escrevendo cartas, diários,
contos, romances e histórias do cotidiano banal, produzindo um material que constitui
variadas modalidades de testemunho. Entretanto, parece que, embora exista de forma
abundante e há muito tempo, a escritura feminina ainda não foi suficientemente
mostrada e discutida.
Tradicionalmente, as autobiografias masculinas contam a vida de grandes
homens e seus feitos extraordinários. Por outro lado, as histórias de vidas femininas
têm sido ignoradas pela alta literatura, porque ao longo dos tempos o aspecto público
foi vedado às mulheres. Mesmo que esse não tenha sido o caso da obra Libro de la
Vida, de Teresa de Jesus, porque foi impossível ignorá-la, sua análise não se esgotou.
Apesar de a obra em análise pertencer à categoria de clássico do misticismo
literário, a abordagem que se pretende dar não foi encontrada anteriormente na
pesquisa bibliográfica realizada. Nas obras sobre o tema, constata-se a relevância dada
a aspectos biográficos, históricos e de doutrinamento religioso. Aqui, esses aspectos
também serão levantados, entretanto, sob o olhar dos estudos de gênero.
Teresa de Jesus foi uma das vozes que rompeu o silêncio, e sua obra
consegue, partindo de depoimentos pessoais, alcançar uma grande abrangência social,
à medida que retrata e enfrenta o poder da Igreja, defendendo um modo religioso
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pobre de viver e, mesmo assim, conseguindo grande visibilidade na sociedade da
época.
A mensagem de Teresa de Jesus prega uma novidade para a época: a oração
mental e, através desta, o domínio de si mesma. Não precisava de interlocutores para
comunicar-se com o divino, procedimento muito semelhante, se não idêntico, ao da
meditação, tão difundido atualmente. Libro de la Vida é a história da vida de uma
mulher em torno do tema da oração. Seus ensinamentos estão baseados no que ela viu
e viveu.
A escolha da autobiografia para falar da mulher, dentre outros motivos,
justifica-se porque é a literatura o campo que melhor permite perceber traços do
pensamento feminino. Sem dúvida, o envolvimento feminino no processo de criação
literária foi considerável.
Mesmo tendo vivido numa época em que a voz e a ação das mulheres
conheciam limitações enormes – como a educação repressora, a sociedade que só
valorizava os feitos masculinos, a Igreja que desconfiava das mulheres e as perseguia –
Teresa de Jesus soube, por suas ações, romper essas barreiras e mostrar seus desejos
aos contemporâneos dela e aos nossos. Alguns poderiam perguntar-se por que Teresa
de Jesus seria importante para as pessoas de nosso tempo, particularmente para os
brasileiros, que não participaram daquela realidade?
Sabe-se que os resquícios do passado perduram no presente. O legado
cultural herdado, fruto da colonização por um povo europeu profundamente marcado
pela tradição cristã, não pode ser negligenciado. As estruturas políticas, sociais e
econômicas atuais têm suas raízes naquele passado. Certos comportamentos, hábitos e
costumes só poderão ser compreendidos na sua totalidade e complexidade quando
mergulhados nas fontes de onde surgiram. A questão da condição feminina, hoje tão
debatida, é disso um forte argumento.
Pensar, por exemplo, na relação homem-mulher, mulher-poder, no período
de transição entre Idade Média e Idade Moderna, pode, além de tudo, ser um salutar
exercício para o próprio viver contemporâneo. E, de alguma maneira, investigar a
história das mulheres, através da vida e da obra de Teresa de Jesus, colabora-se para a
compreensão dos problemas atuais do sexo feminino. Sabe-se que a mulher vive hoje
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numa sociedade bastante diferente daquela que se propõe estudar. Contudo, se
expressões como “liberação feminina”, “emancipação feminina” são continuamente
discutidas, é porque a independência da mulher ainda não se realizou plenamente.
Teresa de Jesus viveu entre 1515-1582. Embora a misoginia não tenha sido
criada pontualmente naquele momento, foi alimentada e reforçada na época. Uma das
causas da misoginia medieval e atual é atribuída às restrições à mulher, impostas pelos
padrões morais determinados pela Igreja, entre estes a Inquisição.
Refletir sobre o passado tende a gerar questionamentos de fatos e valores
até então inquestionáveis para alguns, como o presente tema, que oportuniza também
redimensionar princípios religiosos. Parece coerente e necessário perseverar nos
questionamentos que se indagam, por exemplo, quão igualada ao homem está a
mulher, numa sociedade onde ainda se considera justificável o assassinato da
companheira quando esta tiver cometido o adultério?
Ao realizar a análise do Libro de la Vida, autobiografia de Teresa de Jesus,
está se investigando na direção do que se constitui um estudo de História de Vida. Essa
foi a opção feita, porque, ainda que não seja o único modo de informação possível,
permite o levantamento de pressuposições, feitas de maneira bastante realista.
Segundo Becker (1994, p. 111),
A história de vida, por causa da “própria história” de seus atores, é uma
mensagem viva e vibrante que vem de “lá”, que nos conta o que significa ser
um tipo de pessoa que nunca encontramos face a face. [...] O autor
autobiográfico se propõe a explicar sua vida para nós, se comprometendo,
assim, com a manutenção de uma estreita conexão entre a história que conta
e aquilo que uma investigação objetiva poderia descobrir. Entretanto, quando
lemos uma autobiografia, estamos sempre conscientes de que o autor só nos
está contando uma parte da história, que selecionou seu material de modo a
apresentá-lo com o retrato de si, que preferiria que tivéssemos e que pode ter
ignorado o que poderia ser trivial ou desagradável para ele, embora de
grande interesse para nós.

Na obra Refúgios do Eu, de Mignot et al (1999, p. 10), encontra-se
importante sustentação teórica no que tange à delimitação e caracterização da obra
autobiográfica. No prólogo, Viñao afirma não saber ao certo onde e como começou
esse tipo de escritura, entretanto, o interesse por ela pode ter se difundido no campo da
história social, junto com a história dos integrantes das classes chamadas subalternas.
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Percebe-se isso na história cultural, com seu interesse pelo cotidiano, pelo íntimo, bem
como no âmbito da história da cultura escrita, na qual se vê aumentar muito o interesse
pela escritura marginal, pessoal.
Neste estudo, especificamente, tem-se o apagamento das fronteiras entre os
campos do conhecimento e o olhar estrangeiro de uma monja espanhola nos tempos da
Inquisição. O núcleo autobiográfico é, pois, bastante instigante, porque é formado pelo
entrecruzamento do conhecimento ocidental, como história, poder e sujeito, com
conceitos literários.
É certo que o crescente interesse pelas formas confessionais, plenas de
experiências pessoais, ressalta a principal característica da autobiografia: o espaço
onde o sujeito fala de si mesmo, de sua subjetividade, de sua privacidade, de seu
cotidiano e de seu íntimo.
A escrita autobiográfica, por trazer à tona pontos de vista diferentes dos já
conhecidos e divulgados pela história oficial, permite que se contemple a realidade sob
uma ótica distinta da convencional, e esse recurso é que nos leva a contrastar
informações, ampliando o alcance da compreensão dos fatos históricos.
As autobiógrafas, como Teresa de Jesus, falam das lembranças, de suas
leituras, das aspirações, de política, de religiosidade, das angústias, da sexualidade. E,
muitas vezes, até inconscientemente, revelam o funcionamento oculto das instituições
que moldaram as atitudes vigentes naquela época e espaço.
Seguindo as vertentes do livro Refúgios do Eu, agora com o texto intitulado
“Lendo Vidas: a memória como escritura autobiográfica”, Lacerda (1999, p. 81)
apresenta a seguinte caracterização: a narradora quase sempre afirma ser o dela um
discurso fiel. Sabe-se que a narração está à mercê de subjetividades, das interpretações
pessoais, das predisposições culturais e da censura que cada escritora viveu. Mesmo
que muitos fatores venham a influenciar sua narração, a escritora escreve como se
fosse uma mera espectadora, neutra ao que se sucede.
Outro traço relevante é a dificuldade de escrever, relacionada à autoreferencialidade do texto: ela é narradora e personagem ao mesmo tempo. O texto
consiste em fazer uma auto-exposição sobre o passado e em relatar as implicações que
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se têm no presente. Com dificuldade, a autora revela suas experiências pessoais e, na
construção do discurso, vai recriando sua vida perante um leitor participante.
Um dos temas mais silenciados nos relatos das autobiógrafas é o da
sexualidade feminina. No caso da autora estudada, sua sexualidade estava voltada ao
divino e isso ela não ocultou. Lacan (apud Bechtel, 2000, p. 185-186), médico e
psicanalista francês, afirma, sem rodeios nem preâmbulos, que Teresa de Jesus
“experimentava autêntico prazer sexual, basta que vocês vão a Roma olhar a estátua de
Bernini para compreender imediatamente que ela goza, não há dúvida” (ilustração p.
3).
Uma

característica

recorrente

nas

escrituras

autobiográficas

é

a

preocupação de contextualizar social e historicamente a lembrança. Muitas vezes, temse a descrição detalhada de uma situação que leva a uma explicitação de nuances
pouco divulgados por famosos historiadores.
Essas escritas têm respaldo e testemunho em documentos e objetos nos
quais se apóiam e, apesar de tipicamente femininas, largamente produzidas, continuam
sendo contidas, não publicadas e, portanto, silenciadas.
Contribuições expressivas são trazidas também por Bakthin (1983, p. 45), à
construção do marco teórico no que concerne à autobiografia. Sobre as diversas
formas biográficas e autobiográficas, que, segundo ele, preparam o caminho para o
romance europeu, afirma que estas se apropriariam de um novo tipo de “tempo
biográfico; construindo um homem a percorrer o seu caminho de vida”. O autor acena
com dois tipos predominantes de autobiografia recorrentes ao platonismo e à época
romano-helênica. A primeira, chamada por Bakthin (1983, p. 46) de energética,
fundamentar-se-ia no “caminho de vida do indivíduo a buscar seu verdadeiro
conhecimento”. Deixa-se transparecer a crise e a transformação advinda desta. Na
segunda categoria, a analítica, há o deslocamento do foco para a “família romana”,
tornando a obra “documento da consciência familiar e ancestral”. Assim sendo, não
restringe a conscientização à esfera privada, mas a ela superpõe um caráter público.
Cabe juntar à discussão uma análise que passe obrigatoriamente pelas
observações esclarecedoras de Philíppe Lejeune.
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É possível que Lejeune (1996, p. 14) tenha chegado muito próximo do
conceito de autobiografia, após estudo pormenorizado de várias autobiografias
francesas, principalmente de personalidades. Eis seu questionamento inicial: é possível
definir autobiografia? Não respondendo, avisa que enfrentou problemas teóricos no
estudo que empreendeu e que, por essa e outras razões, preferiu deter-se às “coisas em
si”, ou seja, aos textos. Mesmo assim, deixa escapar uma definição: “Narrativa
retrospectiva em prosa, que uma pessoa real faz de sua própria existência, quando faz
recair o acento sobre sua vida individual, particularmente sobre a história de sua
personalidade”.
Para analisar os textos autobiográficos Lejeune produziu o que chamou de
pacto autobiográfico. O que determinará esse pacto refere-se a elementos como: a
forma da linguagem, o sujeito tratado, a situação do autor e a posição do narrador.
Cada uma dessas categorias traz particularidades que deverão ser levadas em conta no
momento da análise. A forma de linguagem apresentar-se-á como narrativa em prosa;
quanto ao sujeito tratado, tem-se a abordagem da vida individual ou da história de uma
personalidade; a situação do autor: a identidade do autor e do narrador; e a posição do
narrador, a identidade do narrador e do personagem principal, e a perspectiva
retrospectiva da narrativa. Assim sendo, avizinham-se ao gênero autobiográfico as
memórias, o romance pessoal, o diário, a própria biografia, o poema autobiográfico, o
auto-retrato ou ensaio.
Para Lejeune, um texto pode ser considerado autobiográfico quando for
uma narrativa com discurso retrospectivo, em que o sujeito seja a vida individual, a
gênese da personalidade. O que diferenciaria a autobiografia de seus gêneros vizinhos
seria, principalmente, a situação do autor e a posição do narrador. Mesmo assim,
Lejeune alerta que a identidade entre autor, narrador e personagem pode levantar
numerosos problemas.
Em sua autobiografia, Teresa de Jesus auto-retrata-se. Recorta momentos de
sua vida e aglutina-os a uma narrativa na qual conta sua vida, o possível, o desejado...
enfim, tudo o que silenciou nunca se saberá.
Lejeune atribui ao leitor uma importante missão que é a de, a partir de uma
complexa narrativa, chegar a uma leitura.
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Concorda-se com Lopes (1997, p. 67), quando afirma:
O leitor biográfico tece e destece os fios desse sistema de relação que se
chama o texto biográfico. Este nunca será totalmente lido ou delineado, há
sempre algo que se esquiva, um ponto escondido, uma cena guardando um
fundo de cena. Há, portanto, um labirinto: signos remetem a outros signos,
uma palavra pede outra e, numa pluralidade de vozes não se pode estabelecer
a origem nem o fim.

Ajustado o foco autobiográfico, cabe explicar como surgiu o interesse pelo
tema ora exposto, já que este trabalho não se constitui exclusivamente de motivações
científicas. Ao cursar Literatura Espanhola e Hispano-americana na graduação, tive a
oportunidade de estudar teorias literárias que me possibilitaram ressignificar a
escritura feminina, que desde menina me fascinou. Tal aproximação marcou-me de
modo que fui levada obstinadamente a aprofundar meus conhecimentos na área. Como
conseqüência desta busca, também passei por mudanças pessoais e profissionais
significativamente enriquecedoras.
Participando do Encontro Internacional Fazendo Gênero IV, em maio de
2000, em Florianópolis, através de uma performance que reunia os trabalhos de várias
escritoras, foram apresentados fragmentos de um texto de Teresa de Jesus nos quais
ela falava sobre o corpo. A opção pela autora foi instantânea e, depois de investigar
sobre ela e sua obra, já no mês seguinte, junho de 2000, fui à Espanha a fim de mais
informações.
Em Ávila, cidade natal de Teresa de Jesus, conheci os lugares onde ela
nasceu e viveu a maior parte de sua vida. Estive também em Alba de Tormes, local de
sua morte e onde se guardam seus restos mortais.
Ávila, a famosa cidade amuralhada, tinha para mim agora um significado
completamente diferente daquele que experimentei quando da minha primeira visita,
dois anos antes. Lá adquiri o Libro de la Vida bem como todas as outras obras
publicadas.
Visitei o Convento da Encarnação, onde Teresa de Jesus tornou-se freira, e
o de São José, primeiro monastério fundado por ela, o qual funcionava de acordo com
a nova ordem chamada Carmelitas Descalças, hoje transformados em museus. Neles,
pode-se ter acesso a objetos pessoais de Teresa de Jesus, sua cela, o locutório onde se
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afirma que ela e San Juan de La Cruz entraram em êxtase ao mesmo tempo ao falarem
sobre Jesus. Além de experienciar o entorno teresiano e partilhar um pouco do que ela
viveu, pode-se até ter acesso ao seu coração, dedo e outras “relíquias” que se
encontram expostas num prédio junto à casa na qual Teresa de Jesus nasceu, local
onde foi construída uma igreja. Nesse local, ao lado dos órgãos mutilados, à mostra em
uma grande vitrine, estão à venda aos visitantes lembranças de Teresa de Jesus. Como
cidade natal da Santa, Ávila é um importante ponto de turismo religioso.
Se a escolha pela autora já havia sido feita há mais de um mês, eu não sabia
ainda o que analisar de sua extensa produção e sob quais aspectos. Sempre tive
interesse pela biografia, principalmente feminina, entretanto, a autobiografia parecia
ser ainda mais incitadora.
Se eu, como uma simples leitora de diários, como O Diário de Ane Frank, o
Diário de Ana Maria, (e já me sentia vasculhando coisas alheias), como leitora
especial de uma autobiografia, então, encontrava-me cheia de expectativas. A imagem
que parece representar tal sensação é a de estar com o olho colado na fechadura da
porta de uma pessoa cheia de mistérios. Além de tudo isso, poder juntar gênero à
língua, literatura, cultura, geografia e história espanholas, que eu já ensinava na época,
pareceu-me uma mistura mais que interessante.
Porém, ao iniciar a leitura, ainda na Espanha, veio a princípio uma sombra
de decepção. O texto não parecia coerente com tudo aquilo que eu vivenciava sobre
Teresa de Jesus. Onde estava Teresa? Não em Libro de la Vida, pelo menos não até
agora. Dando continuidade à leitura por algo novo, alguma ruptura radical, algo
estrondoso para minha dissertação... e nada. Enquanto não vinha a grande descoberta,
aprofundei os estudos contextuais, que só dei por encerrados quando, de volta à
Espanha, em janeiro de 2002, desta vez em Salamanca, freqüentando a mesma
Universidade em que Teresa de Jesus estudou, pude descobrir informações
esclarecedoras, como detalhes da origem judia de Teresa de Jesus.
Com a contextualização devidamente sedimentada, percebi que Teresa de
Jesus escreveu o que lhe foi permitido e da maneira que lhe garantisse menor
perseguição. Transgredir com limites tão estreitos foi sua grande conquista e, no
desenrolar da leitura, foi possível perceber uma obra que apresentava sua tessitura
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repleta de estratégias elaboradas por uma mulher que também tinha a intenção de ser
absolvida pelo Tribunal da Inquisição.
Então, feita a exposição do tema a que se propõe este estudo, e de seu
surgimento no meu percurso profissional e pessoal, apresento a organização deste
trabalho da seguinte forma: no primeiro capítulo, a personagem, sujeito do meu
“corpus”, cercada de componentes históricos que terei necessariamente de abordar –
atuam como uma matriz sobre a qual se pode enriquecer a leitura da obra.
No segundo capítulo, os caminhos teórico-metodológicos escolhidos e os
autores selecionados para abordar aspectos relacionados às questões de gênero, à
mulher escritora, à mística.
No terceiro e último capítulo, o propósito de identificar e discutir a
autobiografia como gênero literário e como ela está relacionada à mulher e ao contexto
feminino.
Assim, comparo a obra Libro de la Vida com algo que estilhaça a fronteira
do mecânico, ultrapassa os limites do cotidiano e liga-se a nós pelas experiências de
transformações por que passam os sujeitos através da história, seja na Idade Média ou
hoje.
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1 A MÍSTICA TERESA DE JESUS E SEU ENTORNO
Com o objetivo de iluminar Teresa de Jesus e sua obra e, com isso,
enriquecer este estudo, torna-se imprescindível uma abordagem do contexto teresiano.
1.1 A mulher e a sociedade espanhola na época de Teresa de Jesus
Um dos eixos norteadores deste estudo está na busca de aportes teóricos
que subsidiem a contextualização de Teresa de Jesus e sua obra autobiográfica. Tal
investigação exigirá o aprofundamento de elementos históricos que permitirão o
enriquecimento da leitura da obra em questão.
Com relação ao tempo em que Teresa de Jesus viveu, declara Reynaud
(2001, p. 18):
Em 1515, quando Teresa vem ao mundo, os Reis Católicos, Isabel de Castela
e Fernando de Aragão, estão prestes a legar a seu neto Carlos V, no ano
seguinte, uma Espanha coberta de saber, de riquezas e de misérias, e dotada
de um temível instrumento de poder a serviço da realeza católica: a
Inquisição. No Século de Ouro, a Espanha tem o rosto pálido e cruel do
Grande Inquisidor. E verga ao peso de um mar de ouro e prata, fruto da
conquista das “Índias”. Brande numa das mãos um crucifixo e na outra uma
espada ensangüentada, com toda ira de uma velha rainha enfurecida.

Através da análise desse fragmento, pode-se perceber vários aspectos
históricos que merecem destaque.
O casamento de Isabel, herdeira do reino de Castela, com Fernando, rei de
Aragão, em 1474, foi a base da unidade política peninsular. Mas, se o reinado dos
chamados Reis Católicos não rompeu a tradição com o passado, ofereceu novas,
porém discutíveis, soluções aos velhos problemas.
Um dos aspectos relevantes dessa época foi a conquista do reino
muçulmano de Granada, através de uma guerra muito dura que começou com táticas
medievais, mas que, com o apoio dos reis, se aperfeiçoou até a rendição de Granada
em 1492.
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Outro fato histórico que aparece, em muitos livros de história da Espanha,
como o maior feito de Isabel e Fernando foi a expansão atlântica, que teve como ponto
culminante o descobrimento da América em 1492. Mais tarde os colonizadores
exploraram as riquezas minerais dos países colonizados, dizimando muitas vezes a
população indígena que aí vivia.
Quando Reynaud (2001, p. 18) se refere a “uma Espanha de saber, de
misérias e riquezas”, quer expressar, por meio dessa antítese, o clima antagônico que
vivia aquele país. De um lado, as riquezas das grandes navegações, que poderiam
favorecer o desenvolvimento cultural; e, de outro, o cristianismo, que o bloqueou com
o movimento da Contra-Reforma.
A política religiosa dos Reis Católicos também sempre gerou profundas
polêmicas. Por crenças pessoais e conveniências políticas, os reis buscavam a unidade
religiosa do Estado. A diversidade religiosa revelava-se um grave problema; judeus
eram mortos e não tinham sua fé respeitada. Muitos judeus, para livrarem-se das
perseguições, convertiam-se à fé cristã, porém, freqüentemente, os conversos eram
acusados de praticar sua antiga crença em segredo e de cometer os mais terríveis
crimes. Justamente para vigiar a pureza da fé cristã e sinceridade dos conversos, criouse um tribunal religioso chamado de Tribunal da Inquisição ou Santo Ofício, que foi
aprovado pelo Papa, mas que estava submetido às ordens dos reis, como instrumento
político.
A Inquisição começou em Sevilha, em 1478, com uma dureza tão grande
que muitas famílias fugiram da cidade. Depois se espalhou por toda a Espanha com o
mesmo cruel radicalismo. Segundo Roldan (1989, p. 55), “Durante el reinado de los
Reyes Católicos fueron quemadas más de 6.000 personas. Otras sufrieron diversos
castigos”3.∗
Seguiram-se outras medidas tomadas pelos reis que, segundo seu ponto de
vista, favoreciam à implementação da unidade religiosa. Uma, foi a expulsão dos

3

Tradução: Durante o reinado dos Reis Católicos foram queimadas mais de 6.000 pessoas. Outras sofreram
diversos castigos.
∗

Todas as traduções da língua espanhola apresentadas nesta dissertação foram realizadas pela própria autora.
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judeus em 1492, e a outra, a perseguição aos muçulmanos espanhóis, obrigados a
aceitar a religião católica ou também seriam expulsos.
Em seguida, tem-se um fragmento retirado da página 170 de Libro de la
Vida, que afirma: “Cuando se quitaron muchos libros de romance, que no se leyesen,
yo sentí mucho, porque algunos me daba recreación leerlos, yo no podía ya, por dejar
los [escritos] en latín”4.
Nesse recorte, faz-se referência ao Índice dos livros proibidos, publicado no
ano de 1559 por ordem do Inquisidor Geral, Fernando de Valdés. Através desse
decreto inquisitorial, qualquer livro que não fosse favorável ao desenvolvimento do
catolicismo, de acordo com o ponto de vista dos inquisidores, deveria ser recolhido e
queimado. Pelo testemunho de Teresa de Jesus, outra estratégia utilizada pela Igreja
para dificultar o acesso a leituras julgadas inconvenientes pelas autoridades católicas
era não traduzi-las ao castelhano, pois poucos dominavam o latim já que tal língua
praticamente só era ensinada aos filhos de altas autoridades e aos religiosos do sexo
masculino.
Ao ler a obra História das Mulheres no Ocidente, principalmente o segundo
e o terceiro volumes (são mil, trezentas e trinta páginas), pode-se recolher muitas
informações sobre as agressões sofridas pela mulher durante o período em que esteve
em vigor o Santo Ofício.
A Inquisição, através do Papa Inocêncio VIII, também concedeu plenos
poderes aos autores do Malleus Maleficarum – Manual da Inquisição – para condenar
à morte as mulheres “possuídas”, acusadas de praticar feitiçaria.
Apresenta-se agora outro recorte da obra teresiana (p. 187), que comprova a
situação pela qual passavam principalmente as mulheres:
Mi confesor – como digo – que era un Padre bien santo de la Compañía de
Jesús, respondía esto mismo, segundo yo supe. Era muy discreto y de gran
humildad, y esta humildad tan grande me acarreó a mí hartos trabajos;
porque con ser de mucha oración y letrado, no se fiaba de sí, como el Señor
no le llevaba por este camino. Pasólos harto grandes conmigo de muchas
maneras. Supe que le decían que se guardase de mí, no le engañase el

4

Tradução: Quando retiraram muitos livros de romance, para que não fossem lidos, eu senti muito, porque
alguns me entretinham, e eu já não podia lê-los, por deixarem os [escritos] em latim.
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demonio con creerme algo de lo que le decía; traíanle ejemplos de otras
personas5.

Observando os dados fornecidos pelo trecho destacado, pode-se constatar
que quando a autora conta que as pessoas alertavam seu confessor para que não se
deixasse envolver pelas armadilhas do demônio, nem por Teresa de Jesus, citavam
exemplos do que aconteceu a outras pessoas. Embora ela não tenha especificado,
conclui-se que tais acontecimentos ocorreram entre 1559-1560. Provavelmente, os
exemplos de mulheres “ilusas e falsas visionárias” que o confessor apresentava à
Teresa de Jesus, eram os de mulheres condenadas nos Autos públicos de fé, que
aconteceram em Valladolid e Sevilha, no ano de 1559, causando comoção nacional.
Nos Autos de Valladolid foram condenadas várias religiosas do convento de Belém,
por sua adesão às doutrinas luteranas. Também se duvidava de que a freira carmelita
Teresa de Jesus procedia em conformidade com a doutrina católica e com a Sagrada
Escritura.
As restrições à mulher estiveram relacionadas, em grande parte, aos padrões
determinados pela Igreja. Havia regras institucionais que provocavam uma separação
ainda mais rígida entre o masculino e o feminino. As mulheres não podiam fazer
sermões, nem falar em público de temas eruditos, tampouco lhes era permitido intervir
nos debates, por meio dos quais se afirmava e propagava o conhecimento, muito
menos administrar sacramentos.
A Igreja determinou ao clero a discussão, e às mulheres, o terreno do
sentimento. Embora, teoricamente, não fosse proibido as freiras estudarem, na prática
lhes eram apresentados muitos obstáculos, tanto que até suas leituras estavam
supervisionadas.
Na obra Su Vida, editada em 1999, Cardona (p. 15) informa em seu estudo
preliminar:

5

Tradução: Meu confessor – como digo – que era um Padre muito santo da Companhia de Jesus, respondia isto
mesmo, segundo eu soube. Era muito discreto e de grande humildade, e esta humildade tão grande me acarretou
muitas dificuldades; porque, por ser de muita oração e letrado, não sabia como o Senhor não lhe levava por este
caminho. Passou grandes dificuldades comigo de muitas maneiras. Soube que lhe diziam que se protegesse de
mim, não lhe enganasse o demônio em fazê-lo crer em algo do que eu lhe dizia; davam-lhe exemplos de outras
pessoas.
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De los treinta y un santos de la Iglesia que vivieron entre 1500 y 1700, y que
fueron canonizados después de 1563, año de la clausura del famoso concilio
tridentino motor de la Contrarreforma (algunos se canonizaron mucho más
tarde, en el siglo XVIII, así San Juan de la Cruz) [...] ¡ no hubo más de cinco
mujeres! Y de esos treinta y uno son españoles y catorce italianos, como si la
santidad fuera entonces casi exclusivamente mediterránea. Y la mayoría de
esos españoles fueron más o menos contemporáneos de Teresa6.

Pode-se perguntar, então, por que Teresa de Jesus foi parar justamente neste
centro de poder e decisão, símbolo da hierarquia entre os sexos que é a Igreja
Católica?
Na obra História das Mulheres no Ocidente, segundo as palavras de Woolf
(apud Duby e Perrot, 1990, p. 498), “o lugar onde a mulher tem um aposento para si é
a cela do convento”. E exatamente no convento e não em casa é que foi produzida, no
século XVI, uma cultura feminina diferente. Na obra Las Conspiradoras, Franco
(1993, p. 12) afirma que o misticismo, no espaço conventual, foi aceito como uma
forma de conhecimento para o qual estavam dotadas especialmente as mulheres.
1.2 A mística espanhola
Com relação a esse tema, utiliza-se como embasamento teórico o livro
Historia de la Literatura Española, de Alborg. Nele, o autor introduz o estudo sobre a
literatura mística espanhola, dizendo que esse foi o gênero mais genuíno e
representativo surgido no reinado de Felipe II. Mesmo tendo ocorrido na idade
moderna, tardiamente em relação ao restante da Europa, revelou-se de maneira muito
mais rica.
A partir daí, Alborg (1992, p. 863) lança questionamentos como: Se é o
povo espanhol tão particularmente místico, por que a literatura mística ocorreu em
uma época tão específica e curta? Que causas psicológicas e históricas provocaram a
eclosão da mística?
6

Tradução: Dos trinta e um santos da Igreja que viveram entre 1500 e 1700, e que foram canonizados depois de
1563, ano do encerramento do famoso concílio tridentino, motor da Contra-Reforma (alguns se canonizaram
muito mais tarde, no século XVIII, assim São João da Cruz) [...] não houve mais que cinco mulheres! E desses,
trinta e um são espanhóis e quatorze italianos, como se a santidade fosse então quase exclusivamente
mediterrânea e a maioria desses espanhóis mais ou menos contemporâneos de Teresa.
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Para González (2000, p. 505), essa questão implica o seguinte
desdobramento:
Esa división siempre tropezó con la dificultad encontrada para integrar en
ella autores y textos que, por cuestiones cronológicas, genéricas, estilísticas,
estructurales o ideológicas, quedaban al margen. Las considerables
diferencias que se pueden establecer entre la poesía de fray Juan de la Cruz y
la de sus contemporáneos que darían resueltas gracias a la subcategoría
mística. Esos individuos aislados y a veces anónimos aparecen marcados por
otro rasgo común, cual sea una cierta marginalidad. Marginal Rojas por
converso; marginal el autor del Lazarillo por víctima de la Inquisición su
obra; marginal fray Juan por descalzo; marginal Cervantes por andariego
fuera del sistema; y Góngora marginal por reservarse un espacio para sí en la
medida en que pudiese no depender de los favores de los poderosos7.

Observa-se, pois, que González apresenta a seguinte idéia: sempre se
esperava de uma obra algo típico, e o que não cabia nesse molde virava um subtítulo,
sendo este o destino da mística na Espanha.
Já Alborg (1992, p. 866), para responder a mesma pergunta, percorre
caminhos distintos, entretanto complementares. A primeira hipótese seria a de uma
energia religiosa que ficou acumulada durante oito séculos de estreita convivência com
os árabes e que, no século XVI, se manifesta bruscamente ao produzir-se a grande
tensão espiritualista de luta contra o protestantismo. Essa hipótese explicaria o
essencial caráter medieval e tardio de seu florescimento. Uma segunda razão para a
eclosão da mística foi o contato espanhol com os países alemães no começo da idade
moderna devido à expansão do império, pois com eles se deu o melhor do misticismo
medieval. Ainda outra razão que justificaria o surgimento da mística, tal como
ocorreu, seria a grave crise pela qual passava a Igreja, permitindo, dessa maneira,
também a eclosão de muitos movimentos religiosos.
Conceitos esclarecedores sobre Reforma, Protestantismo e Contra-Reforma
podem ser encontrados na obra de Cláudio Vicentino (1999, p. 197-203), que
7

Tradução: Essa divisão sempre tropeçou na dificuldade encontrada para nela integrar autores e textos que, por
questões cronológicas, genéricas, estilísticas, estruturais ou ideológicas, ficavam à margem. As consideráveis
diferenças que se podem estabelecer entre a poesia de frei Juan de la Cruz e a de seus contemporâneos ficariam
resolvidas graças à subcategoria mística. Esses indivíduos ilhados e às vezes anônimos aparecem marcados por
outro traço comum, uma certa marginalidade. Marginal Rojas, por converso; marginal o autor do Lazarillo, por
sua obra ser vítima da Inquisição; marginal frei Juan, por descalço; marginal Cervantes, por andarilho fora do
sistema; e Góngora, marginal por reservar-se um espaço de forma a poder não depender dos favores dos
poderosos.
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colaborou para que se possa ter uma idéia mais aproximada da efervescência das
mudanças religiosas ocorridas na época de Santa Teresa.
A Reforma, que deu origem ao protestantismo, determinou, no século XVI,
que uma parte dos cristãos se separasse da Igreja Romana e rejeitasse tanto os dogmas
desta quanto a autoridade do Papa. A princípio, os reformadores e, principalmente,
Lutero não esperavam uma real divisão, mas sim que a Igreja aceitasse voltar a um
cristianismo semelhante ao de suas origens. A ruptura consumou-se pela excomunhão
de Lutero em 1520.
Da Reforma, surgiu o que se intitula Protestantismo, que é a crença
religiosa dos protestantes. A Reforma já era um movimento bem definido quando seus
partidários (discípulos de Lutero) receberam o apelido de protestantes, que deve ser
entendido num duplo sentido: quando a Assembléia de Junho de 1529 foi reunida em
Spino pelo imperador Carlos V, alguns príncipes e cidadãos do Partido Reformado
opuseram-se à vontade régia de unificar a religião dos estados alemães e
“protestaram”, testemunharam solenemente sua fé, mas, ao oporem-se aos projetos
imperiais, assumiram também uma postura de protesto, e esse é o sentido que se deu
ao seu nome.
Do ponto de vista doutrinal, o protestantismo reduz a ortodoxia a alguns
temas fundamentais: a salvação por meio da fé em Jesus Cristo e não por obras, nem
pela mediação da Virgem e dos Santos; a preponderância das Escrituras sobre as
prescrições da hierarquia e, por conseguinte, a participação de todos os fiéis,
inspirados pelo Espírito Santo na interpretação das Escrituras (facilitada pela sua
difusão graças à imprensa e por sua tradução à linguagem comum). Resulta disso uma
simplificação do culto (já que a salvação provém só da fé, não sendo os sacramentos
mais que um símbolo) e da organização eclesiástica (pois o conjunto dos fiéis constitui
o sacerdócio universal, e a hierarquia converte-se, assim, em um simples ministério a
serviço da comunidade). Atualmente, protestantes e anglicanos (que constituem ambos
um caso particular de igreja reformada) são aproximadamente 330 milhões, divididos
entre os cinco continentes.
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Ante o rápido progresso das idéias protestantes, a Igreja Católica decidiu
combatê-las tomando medidas urgentes. Criou, entre 1555 e 1648, um movimento
religioso, intelectual e político, chamado Contra-Reforma. Duras medidas foram
tomadas: elaboração do Índice de Livros Proibidos, mediante o qual foi proibida a
difusão de obras consideradas perigosas para o catolicismo; restauração do o tribunal
da Inquisição, que se encarregaria de extirpar os focos luteranos; e convocação do
Concílio de Trento, no qual se definiram com firmeza os principais dogmas. Também
a autoridade papal foi reforçada, defenderam-se as práticas de culto atacadas pelos
protestantes (o que originou o reforço do aspecto emotivo da religião), a formação do
clero foi incentivada, porém freados os seus abusos.
Como terceira hipótese, tem-se o misticismo como uma válvula de escape
dentro da religiosidade ortodoxa, do fervor intimista provocado pelo erasmismo, um
movimento ideológico humanista, de renovação espiritual e com especial influência na
cultura e na literatura do século XVI.
Quanto mais analisado o contexto da época, mais sólida torna-se a idéia de
que nenhuma hipótese por si só é suficiente para justificar o surgimento tão explosivo
desta forma de literatura, mas sim que são todas complementares e que vão
contribuindo para a construção de um terreno favorável à mística espanhola.
Dentre as razões religiosas está a evidente corrupção da Igreja ao final da
Idade Média, o que provocou enérgicas reformas visando a uma renovação na vida
religiosa. Antes da já citada reforma de Trento, surge a de Cisneros, traduzida numa
radical mudança nos costumes eclesiásticos e que encontra sua nova manifestação
numa literatura ascética, isto é, aquela que defende a prática de exercícios de
aperfeiçoamento espiritual.
O começo da Mística coincide com o término da Reconquista8, fase em que,
depois de tantas lutas, a igreja católica entrega-se a um ócio maior e também se vê
obrigada a ganhar novos adeptos.
8

Reconquista – período da história da Espanha no qual os reinos cristãos ocuparam progressivamente os
territórios da Península dominados pelos árabes. Estende-se do ano 711, com a batalha de Guadalete, até 1492,
com a tomada de Granada. Podem distinguir-se vários períodos de guerras separados por longas etapas de
coexistência pacífica. Quando chegaram à Península, os muçulmanos se apoderaram de quase todo seu território
com relativa facilidade. Só permaneceu fora de seu controle a região montanhosa do norte, na qual os cantábrios
e os asturianos constituíram o primeiro núcleo de resistência. Entre os séculos VIII e IX, as lutas entre árabes e
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Visualizando esse panorama, parece inquestionável que o fértil nascimento
da literatura religiosa seja o resultado de uma série de causas que se cruzam num dado
momento, determinando a germinação de um gênero que, tão logo passadas as
condições favoráveis, se extingue. Também convém sinalizar que, mesmo com esse
propício estado coletivo, se não tivessem existido figuras de destaque, como Teresa de
Jesus e San Juan de la Cruz, a mística espanhola não teria tido a repercussão que teve.
Embora o misticismo se encaixe a priori no campo teológico, interessa
também à história da literatura, porque os dois grandes representantes do misticismo
espanhol, Teresa de Jesus e San Juan de la Cruz, são poetas e prosistas excepcionais.
O ambiente de excitação religiosa, misturado com a fanática e romântica
exaltação dos livros de cavalaria, que muitas vezes contaminava o agir religioso,
produziu na Espanha um tipo sui generis de cavaleiro católico.
No capítulo 2, pp. 7 e 8, Teresa de Jesus declara:
Era aficionada a libros de caballerías y parecíame no era malo, con gastar
muchas horas del día y de la noche en tan vano ejercicio, aunque escondida
de mi padre. Era tan extremo lo que en esto me embebía, que si no tenia
libro nuevo, no me parece tenía contento9.

Observa-se nesse trecho que Teresa de Jesus, como também os demais
místicos, contagiados com o ambiente da época, admiravam o mundo da cavalaria e
por isso chegavam a adotar em suas obras metáforas tiradas da vida cavaleiresca e
guerreira.
Talvez a brevidade e a transitoriedade da mística espanhola se expliquem
por seu aspecto predominantemente ascético e moralista. A mística nutria-se do fervor
religioso e, como aspirava a influir na educação moral do povo, apresentava uma
forma de exposição popular, utilizando a linguagem vulgar, e impressiona que

beribéris contribuíram para a formação do reino de Navarra, os condados catalães e o condado de Aragão. No
princípio do século XI, produziu-se um novo movimento expansivo, como conseqüência do desmembramento do
califato de Córdoba. Posteriormente, as fronteiras cristãs avançaram e retrocederam várias vezes até a metade do
século XIII, quando começaram a acontecer as vitórias cristãs. Granada foi o último reino muçulmano da
Península.
9

Tradução: Era afeita a livros de cavalarias e parecia-me não ser algo mau gastar muitas horas do dia e da noite
em tão vão exercício, ainda que fosse escondida de meu pai. Era tão extremo como nisso me envolvia, que se
não tivesse livro novo, não me parecia estar satisfeita.
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vocábulos empregados no século XVI pelos místicos façam parte do idioma castelhano
atual.
Como essa exposição doutrinal dirigia-se ao povo, era preciso fazê-lo
compreender certos conceitos místicos abstratos e, para isso, empregavam-se
metáforas e alegorias plásticas.
Os místicos apresentavam uma finura rara para a observação e a análise
psicológica.
1.2.1 Entre o ascético e o místico
A palavra “mística” deriva do verbo grego “fechar”, daí o sentido de
“oculto” ou secreto; assim, de acordo com a sua etimologia, seria a mística uma vida
espiritual secreta e diferente da habitual dos cristãos.
Pode-se definir misticismo como o conhecimento experimental da presença
divina, no qual a alma tem como profundamente real um sentimento de contato com
Deus.
Já a palavra “ascética” vem do verbo grego “exercitar-se”, ou seja, a
pedagogia humana que conduz ao misticismo, dependendo só da vontade e atividade
humana. É o período da vida espiritual em que, através de exercícios espirituais,
mortificações e orações, a alma consegue purificar-se do apego aos prazeres corporais
e aos bens terrenos.
Na p. 155 do Libro de la Vida, Teresa de Jesus relata que era orientada por
membros da Igreja a praticar mortificações:
Comenzóse a asentar la oración como edificio que ya llevaba cimiento y a
aficionarme a más penitencia, de que yo estaba descuidada, por ser tan
grandes mis enfermedades. Díjome aquel varón santo, que me confesó, que
algunas cosas no me podrían dañar. Que por ventura me daba Dios tanto
mal, porque yo no hacía penitencia, me la quería dar Su Majestad.
Mandábame hacer algunas [mor]tificaciones no muy sabrosas para mí. Todo
lo hacía, porque parecíame que me lo mandaba el Señor...10
10

Tradução: A oração começou a assentar-se como um edifício de cimento e a dedicar-me a mais penitência, de
que eu estava descuidada, por serem muito graves minhas doenças. Disse-me aquele santo varão, que me
confessou, que algumas coisas não poderiam me fazer mal. Que talvez me dava Deus tanto mal, porque eu não
fazia penitência, queria dar-me sua Majestade. Mandava-me fazer algumas [mor]tificações não muito
agradáveis para mim. Fazia tudo, porque me parecia que me mandava o Senhor...
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Em virtude do caráter moralizador, prático e ativo dos escritores místicos
espanhóis, as duas formas – a ascética e a mística – andam mescladas. E, embora
sejam chamados de místicos, todos os escritores religiosos espanhóis da Idade de Ouro
têm caráter ascético predominante.
Da língua dos místicos nasce uma das características do barroco literário: a
tendência a expressar o real por símbolos espirituais e o símbolo-espiritual por meio de
imagens reais.
Pode-se dizer que tanto a mística espanhola como a universal atingiram
seu ponto mais significativo com dois escritores da Ordem do Carmelo: Teresa de
Jesus e San Juan de la Cruz. Ambos representam o ponto mais elevado a que a mente
humana conseguiu chegar em sua ascensão até o divino, sendo que Teresa de Jesus o
fez em prosa e San Juan de la Cruz, em verso. Antes deles vieram outros,
principalmente franciscanos, porém incomparáveis aos dois carmelitas.
Em ambos se realiza, com perfeição idêntica, a característica de conciliar a
mais elevada, íntima e delicada vida espiritual com uma vida de ação, a união das
coisas de Deus com as coisas da terra; entre o êxtase sobrenatural e o cuidado com o
cotidiano.
1.3 Teresa de Jesus e o Libro de la Vida
O fato de a história de Teresa de Jesus fazer parte do corpo do trabalho
encontra-se respaldado na importância que o item biográfico possui numa investigação
sobre uma obra autobiográfica, como é o caso de Libro de la Vida, já que é
enriquecedor agregar, ao que Teresa de Jesus revela de sua vida, o que os principais
biógrafos declaram sobre ela. O que se faz, aqui, é a tentativa de entrelaçamento da
história de vida da autora e da obra analisada, visando a uma melhor fundamentação
do estudo.
Cardona (1999, p. 7) começa assim seu estudo preliminar da obra em
questão:
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Teresa de Cepeda y Ahumada vino al mundo en la castellanísima ciudad de
Ávila el 28 de Marzo de 1515. En 1946 el erudito Alonso Cortés destruyó la
tradicional idea de Teresa hidalga y castellanovieja que forjaran los
genealogistas, procesos de beatificación y hagiógrafos. Lo cierto es que
nadie podía rechazar el origen judío de la Santa, cuando se descubrió sin
pailativos que el abuelo Juan Sánchez, natural de Toledo, se había visto
procesado por la Inquisición en 148511.

São encontrados mais detalhes sobre o fato ocorrido com o avô de Teresa
de Jesus, na introdução de Dámaso Chicharro (2001, p. 21), no Libro de la Vida:
[...] tenemos absoluta seguridad del origen converso de Teresa, cuyo abuelo,
Juan Sánchez, de Toledo, fue procesado por la Inquisición en 1485 y
obligado a recorrer las Iglesias toledanas durante siete viernes, cargado con
un sambenito salpicado de cruces12.

Pode-se imaginar, pela simples omissão desse dado, pois nem a própria
Teresa de Jesus, em toda a sua obra, alude a sua origem judaica conversa, a
repercussão que teria tal notícia em toda a sociedade da época e, principalmente, no
meio religioso.
Naquele tempo, ter ascendência hebréia representava a maior infâmia, ainda
que fosse de quinta geração. Era freqüente às pessoas conversas serem negados
benefícios eclesiásticos, cargos administrativos e o respeito da sociedade, pois a honra
concebia-se como um reflexo da opinião da comunidade.
Ainda de acordo com Cardona (2001, p. 7), o pai de Teresa de Jesus, “Don
Alonso Sánchez Cepeda, para evitar constantes persecuciones, había emigrado a Ávila
trás comprar una ejecutoria de hidalguía y casar por dos veces con hidalgas abulenses
con el fin de borrar su comprometedora ascendencia”13.

11

Tradução: Teresa de Cepeda y Ahumada veio ao mundo na castelhaníssima cidade de Ávila em 28 de março
de 1520. Em 1946, o erudito Alonso Cortés destruiu a tradicional idéia de Teresa fidalga e castelhano-velha que
forjaram os genealogistas, processos de beatificação e hagiógrafos. O certo é que ninguém podia rejeitar a
origem judaica da Santa, quando se descobriu sem paliativos que o avô Juan Sánchez, natural de Toledo, se viu
processado pela Inquisição em 1485.
12

Tradução: [...] temos absoluta segurança da origem conversa de Teresa, cujo avô, Juan Sánchez, de Toledo, foi
processado pela Inquisição, em 1545 e obrigado a percorrer as igrejas de Toledo durante sete sextas-feiras,
vestido com uma túnica cheia de cruzes.

13

Tradução: Don Alonso Sánchez Cepeda, para evitar constantes perseguições, havia emigrado a Ávila, depois
de comprar um título de fidalguia e casar por duas vezes com fidalgas de Ávila com o fim de apagar sua
comprometedora ascendência.
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Um outro fato, já consagrado na biografia de Teresa Jesus, é a influência do
ambiente austero da amuralhada cidade natal de Ávila, em Castela, a Velha, sobre a
orientação espiritual da escritora, já que essa cidade castelhana, símbolo da vida
religiosa e cavaleiresca, é considerada também a terra de santos e cantos.
Freqüentemente, nos textos estudados, vê-se Teresa de Jesus comparada à dura e
enérgica paisagem de sua terra.
As pessoas de mentalidade leiga não se devem deixar influenciar pelo título
de Santa, nem pelo tipo de temas sobre os quais Teresa de Jesus escreveu, o que
importa é que, se sua obra continua a ser editada até hoje, merece ser estudada.
Uma das razões que tornaram as experiências místicas de Teresa de Jesus
tão conhecidas foi sua capacidade especial para escritura, pois, com isso, conseguia
documentá-las de uma maneira que outros místicos não conseguiram, ou pelo menos,
não tão eficazmente. Isso fez com que as experiências místicas de muitas outras
pessoas continuassem a ser segredos não partilhados ou não partilhados de modo claro.
A partir de agora sua biografia é contada com base no que diz a própria
autora em sua obra autobiográfica.
Teresa de Jesus cresceu entre doze irmãos, diz no Libro de la Vida (1987, p.
5): “Éramos tres hermanas y nueve hermanos”14. Sua mãe chamava-se Beatriz Dávila e
Ahumada, nascida no ano de 1494. Casou muito jovem, aos 14 anos, com Alonso,
sendo sua segunda mulher.
No primeiro capítulo da obra analisada, Teresa de Jesus conta sobre sua
infância. De sua mãe, afirma que ela possuía muitas virtudes. Foi sempre muito
doente, por isso sofreu muito e morreu de maneira cristã aos 33 anos. Recorda a
aflição vivida pela mãe de Jesus e suplicou para que esta fosse sua mãe daquele
momento em diante, tanto que procurou consolo em Nossa Senhora, indo até uma
imagem.
Fala do pai como alguém virtuoso, caridoso e piedoso, qualidade que
exemplifica o fato de nunca ter escravos. Todos os irmãos eram virtuosos como os

14

Tradução: Éramos três irmãs e nove irmãos.
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pais, porém preferia seu irmão Rodrigo, com o qual liga vida de santos e santas,
admirando-se dos martírios que passavam por Deus. Teresa de Jesus e seu irmão
preferido planejavam ser sacrificados em nome de Deus, mas, como isso era
impossível, fingiam ser ermitãos e construíam capelas com pedrinhas no quintal de
casa. Ficavam frustrados quando desabavam esses pequenos santuários, porque, uma
vez mais, não conseguiam realizar os seus desejos.
Por volta dos 12 (doze) anos começou a afastar-se do caminho religioso
inicial e apegou-se intensamente à leitura de livros de cavalaria, a cultivar seus
encantos femininos e a pensar em um possível casamento. Mesmo que seu interesse
amoroso recaísse sobre seus primos, encontrou muitas adversidades em sua casa.
Apesar de intensamente observada, ela burlava a vigilância com a ajuda de criadas e
parentes para estar em companhias desaprovadas pelo pai.
Com o casamento de sua irmã mais velha, Teresa de Jesus foi mandada por
seu pai ao convento das freiras de Santa Maria das Graças, sob a alegação de que ficar
só uma mulher em casa, sem mãe, não ficava bem. Sobre essa época relata (1987, p.
13):
Estuve año y medio en este monasterio harto mejorada. Comencé a rezar
muchas oraciones vocales y a procurar con todas me encomendasen a Dios,
que me diese el estado en que le había de servir. Mas todavía deseaba no
fuese monja, que éste no fuese Dios servido de dármele; aunque también
temía el casarme15.

Aos dezesseis anos continuava no convento, muito bem vigiada, exposta
somente a práticas piedosas com as demais freiras agostinianas. Apegou-se a uma em
especial, Maria, e com isso viu despertar sua vocação.
Uma luta de mais de um ano, entre razão e sentimentos pertinentes a sua
vocação, fragilizou sua saúde e precisou deixar o convento para tratar-se na casa de
uma irmã. No caminho, passou pela casa de seu tio, que a presenteou com livros de
temática religiosa. Após a leitura, sentiu a necessidade urgente de assumir e seguir sua
vocação.
15

Tradução: Estive um ano e meio neste convento comportando-me muito melhor. Comecei a rezar muitas
orações em voz alta e em todas me entregar a Deus, que me mostrasse o caminho a seguir. Mas que não fosse ser
freira, que não me pedisse isso; ainda que eu também temesse casar-me.
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Animou-se a contar a nova a seu pai, que, já o sabia e não era favorável a
ter uma filha freira. Como seu pai foi terminantemente contra a idéia, não viu outra
saída que não fosse a fuga.
Rodrigo, seu irmão e confidente, acabara de partir para o Rio da Prata;
outros irmãos foram para o Peru. Teresa decidiu fugir e, para isso, persuadiu, antes, a
outro irmão seu que fugisse com ela, a fim de que ambos tomassem o hábito religioso.
E assim fizeram numa madrugada de 1535. Quis ser freira carmelita na Encarnação,
onde estava uma amiga sua, Juana Suárez.
Seu pai teve que se resignar e deu-lhe autorização, um dote esplêndido e
uma cela própria. Depois de um ano, Teresa de Jesus tomou o hábito.
A freira dedicou-se com afinco e logo aparentava estar feliz com a nova
vida. Entregou-se tão efusivamente às penitências e à oração que, pouco depois de sua
profissão, ficou doente, sem nunca mais se recuperar totalmente. Era uma enfermidade
estranha. Foi tratada pelos médicos e desenganada. O pai decidiu levá-la a uma
curandeira famosa na região, saindo do convento com a amiga Juana. Tinha 24 anos na
ocasião em que começou um tratamento bastante agressivo com o uso intensivo de
purgantes durante um mês, o que a desidratou provocando contrações de nervos e
músculos.
Passados três meses de tratamento, apareceram sintomas cada vez mais
alarmantes, especialmente espantosos ataques que muitos pensaram tratar-se de raiva.
O pai levou-a de volta a Ávila. Depois de um mês em coma profundo, tomaram-na por
morta. A prova do espelho ao hálito o confirmava. Colocaram cera sobre os olhos,
usaram como mortalha um lençol branco e colocaram luto. Assim esteve quase quatro
dias. A sepultura foi aberta em seu convento, mas o pai opunha-se a enterrá-la. E seu
instinto foi certeiro: a doente despertou delirante, depois, entre lágrimas, pediu para
confessar-se e comungar.
Logo foi levada a seu convento, mas permanecia imóvel, toda encolhida, só
podia mexer um dedo da mão direita, pois ficou muito sensível a qualquer contato.
Assim ficou por um ano, depois se iniciou uma leve melhora. Começou a engatinhar e,
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mesmo passados três anos, ainda não podia andar. Teresa de Jesus atribuiu sua cura a
São José, tornando-se, desde então, devota desse santo.
Durante a enfermidade, Teresa de Jesus enfrentou uma longa crise espiritual
permeada de inquietações, vacilos e aridez espiritual, entretanto obteve também
esporádicas e delicadas experiências místicas. Tal fase deu-se por encerrada com uma
total e profunda conversão que teve por cenário a imagem de um Cristo coberto de
chagas. Tinha, na ocasião, 39 anos de idade.
Daquele dia em diante se dizia uma nova mulher. Sentia e via vivamente a
presença de Deus no centro da alma, através de uma mente imaginativa e da própria
inteligência. Só que as graças recebidas, somadas a sua índole eufórica e inconformada
aos moldes ascéticos correntes, que a levava a tratar a sós com Deus, sem
intermediários, tomaram-na, sob o olhar da Igreja, suspeita de estar sendo possuída por
espíritos maléficos. Então, viu-se obrigada a confessar-se com dois homens religiosos
encarregados de dar um parecer sobre o assunto. Ambos, de comum acordo, afirmaram
tratar-se de coisa do demônio.
Teresa de Jesus ficou arrasada e sentiu-se abandonada por Deus. Os dois
homens, com pena, sugeriram que procurasse um jesuíta com o qual manteve contatos
por apenas três meses. Com a partida deste, ficou tão triste que adoeceu outra vez,
obtendo licença para deixar o Carmelo e viver uns tempos com uma amiga que
procurou encaminhá-la a outro padre jesuíta, o qual lhe foi muito importante por
afastar-lhe as culpas e dúvidas de ser uma agente das forças do mal.
Pouco depois, ausentou-se seu segundo confessor, mas, como estava mais
fortalecida espiritualmente, não se abateu como da outra vez. Começou a ser orientada
por um jovem jesuíta que se deixava influenciar em demasia pelo reitor Dionisio
Vasquez, que era contra a freira, iniciando mais uma vez para ela outra fase difícil. Seu
orientador espiritual disse-lhe (p. 164): “[...] todos se determinavan en que era
demonio: que no comulgase tan a menudo y que procurase distraerse”16. E como
Teresa tinha plena convicção de que o que lhe ocorria eram graças divinas, defendia
essas graças com obstinação. Suas confidências não eram guardadas com a reserva
16

Tradução: [...] todos afirmavam que era o demônio: que não comungasse tão freqüentemente e que procurasse
distrair-se.
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necessária; suas visões, murmuradas como se fossem caprichos ou diabruras, iniciaram
uma conspiração contra Teresa de Jesus. Outro confessor dizia-lhe ser evidentemente o
demônio e mandou fazer figas às aparições de Cristo. Aquilo representava uma tortura
moral capaz de fazê-la enlouquecer. Porém, nesses dias, recebeu outra graça, a
transverberação17 e uma série de êxtases que colocavam em evidência o drama dos
dois juízos encontrados: o dos homens e o de Deus.
Segundo Teresa de Jesus, não é possível exprimir em conceitos claros o que
seja um êxtase. A alma é privada da respiração, e todo o corpo fica hirto. Quando a
alma volta a si, parece ter estado em terras estranhas e visto luzes diferentes emanadas
dessas terras. Ainda afirma que, durante o arrebatamento, aprende-se muito em pouco
tempo e não por meio de palavras.
Teresa de Jesus considerava o arrebatamento místico como algo
maravilhoso e misterioso, impossível de compreender. Todas essas manifestações
provocavam a admiração das freiras, visto que não sabiam explicar como alguém
podia pairar no ar. Muitas vezes, durava longas horas. O acontecimento era intenso e
incontrolável e, às vezes, ocorria na presença de outras pessoas, o que a incomodava.
Mesmo na atualidade observa-se que são aproveitados os conceitos e
descrições de Teresa de Jesus sobre suas manifestações extáticas. Em sua dissertação
de mestrado, Margibel de Oliveira (2000), ao enfocar o êxtase, opta pelas definições
de Teresa de Jesus em Libro de la Vida, por julgar serem as mais profundas e
completas abordagens produzidas até hoje.
Teresa de Jesus foi confirmada no seu propósito de reformar a ordem
quando soube, através da freira carmelita Maria de Jesus, que a Regra18 da Ordem
Carmelita, seguida na época, discordava totalmente da Regra Primitiva. A irmã Maria
de Jesus informou Teresa de Jesus que, em meados do século XII, no tempo das
Cruzadas, alguns eremitas submetiam-se a uma determinada Regra do Monte Carmelo,
tomando Elias por modelo. Depois da conquista definitiva da Terra Santa pelos turcos,
transferiram-se para a Europa. No século XV, a vida eclesiástica sofreu uma
17

Transverberação – Teresa de Jesus experimentou a visão extática na qual um anjo transpassa seu coração com
o dardo ardente do amor divino. Esse êxtase especial ocorreu como resposta aos amigos, pela desconfiança
relativa às experiências místicas.
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decadência geral. Nessa época, o Papa Eugênio IV suavizou ou mundanizou, segundo
a preferência de alguns historiadores, a Regra. Desde então, a clausura foi abolida, e o
mundo festejou a entrada nos conventos. Teresa de Jesus, que até então ignorava tais
fatos, sentiu-se fortalecida em seu intento, pois levava uma vida de recolhimento
místico e não pretendia realizar uma obra que implicaria uma profunda reforma,
porque considerava que era coisa só dela e, portanto, pareceria loucura aos estranhos.
Tanto aos homens de hoje como aos daquele tempo custava posicionaremse em relação às levitações que acompanhavam os êxtases. Em muitos trechos da obra,
pode-se observar a contínua interrogação de Teresa de Jesus a respeito de tais
fenômenos, demonstrando, com isso, apresentar tantos ou mais questionamentos do
que muitos dos seus críticos antigos e atuais.
Apesar de muitas oposições, o confessor franciscano Pedro de Alcântara
convenceu-se das visões de Teresa de Jesus e conseguiu também persuadir a alguns
jesuítas que não mais lhe opusessem obstáculos.
Poucos dias antes do confessor franciscano partir, Teresa de Jesus teve uma
espantosa visão do inferno e, em conseqüência disso, fez o “voto da perfeição” com o
propósito de guardar a Regra da Ordem das Carmelitas com a maior perfeição que
pudesse. Com essa intenção, reuniram-se em sua cela várias amigas, freiras e jovens,
que começaram a organizar uma fundação ao estilo dos conventos que fundava frei
Pedro de Alcântara. Uma amiga de Teresa de Jesus, Guiomar, ficou muito feliz com a
iniciativa e patrocinou-a, com grande entusiasmo.
No início, inesperadamente, o confessor, o provincial e os conselheiros
consentiram em fundar tal obra. Entretanto, pelos rumores levantados, houve grande
alvoroço no convento e em toda a cidade. Com isso, todas as autoridades religiosas
que, a princípio, a apoiaram, agora mudaram de opinião, posicionando-se contra a
idéia, temendo a reação de outros religiosos e da população em geral.
Com a chegada de um novo reitor ao colégio da companhia jesuítica,
Gaspar de Salazar, o confessor mudou de opinião.
Assim, Teresa de Jesus providenciou que seus irmãos, Juana de Ahumada e
Juan de Ovalle, comprassem uma casa em Ávila e morassem nela, como se fosse para
18

Regra – Lei universal que compreende o substancial que deve observar um corpo religioso.
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viver aí com seus filhos. Com essa encenação esperava ter um pouco de tranqüilidade
para providenciar o futuro convento. Mas não era fácil manter um segredo em uma
cidade pequena como Ávila, onde tudo ecoava, e, atônita, ficou sabendo que, de um
púlpito, um religioso referiu-se ao fato como se a advertisse com o dedo indicador. E,
quando a obra parecia terminada, percebeu que as perseguições continuavam. Recebeu
uma carta de uma autoridade eclesiástica ordenando-lhe que partisse para Toledo, a
fim de consolar uma viúva aflita pela morte do marido. Era véspera de Natal.
Imaginou ser mais uma armadilha do diabo, porém durante um êxtase percebeu que
deveria ir e assim procedeu.
Em Toledo, confortou a viúva e transformou o palácio em casa de oração.
Ali entrou em contato com muitos religiosos, entre eles o padre Garcia de Toledo, que
foi seu confessor e por exigência deste escreveu Teresa de Jesus sua “Vida”, que
concluiu em junho de 1562.
Nessa época, recebeu uma carta da mesma autoridade clerical, intimando-a
a voltar ao seu convento em Ávila, para a eleição de madre superiora. Algumas freiras
intencionavam elegê-la e isso a perturbava. Segundo ela, recebeu orientações divinas e
do próprio confessor para que voltasse.
No mesmo dia em que chegou a Ávila, obteve a licença papal para o
funcionamento do convento que tanto pleiteava.
Quando amanheceu o dia 24 de agosto de 1562, dia de São Bartolomeu,
entre os sinos que despertavam a cidade, havia um diferente. Estava localizado em
uma pequena capela onde se encontravam Teresa de Jesus, alguns amigos, curiosos,
duas freiras do Convento da Encarnação e quatro postulantes vestidas com os hábitos
rústicos de reformadas e descalças. Oficializava a sessão o delegado do bispo. O
modesto convento intitulava-se “São José”.
Rapidamente a notícia espalhou-se pela cidade, criando uma reação
negativa incrível. As freiras do Convento da Encarnação eram as mais alteradas, tanto
que a madre superiora mandou chamá-la imediatamente. Teresa de Jesus largou tudo,
inclusive o bispo, e foi ter com ela esperando ser castigada. Com sua argumentação, a
priora pareceu entender a questão, entretanto, outras freiras não aceitaram os motivos
de Teresa de Jesus e apelaram para a autoridade eclesiástica. A reformadora escutou
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tudo que queriam dizer-lhe sem responder, em seguida foi conversar a sós com o
representante da Igreja, o qual aceitou suas razões, prometeu-lhe ajuda e tentar acalmar
a cidade. Naquele mesmo dia, reunia-se também o conselho da cidade para opor-se à
fundação do convento teresiano. A essa manifestação seguiram-se outras até que tudo
foi se tranqüilizando.
Depois de cinco anos de relativa paz, chegaria à cidade um superior
carmelita, frei Juan Batista de Rubeo Ravena, temido por Teresa de Jesus por sua fama
de inflexível. Assim mesmo procurou-o e expôs a situação. O frei ficou tão admirado
com a iniciativa da freira que estimulou a fundação de outros conventos com esta nova
ordem, inclusive masculinos.
Entretanto, como ela não conseguiu dirigir as Fundações da cela do
convento, encetou uma série de viagens. Realizava-as numa carroça de duas rodas,
protegida por panos que impediam parcialmente a visão da paisagem. Quando não
tinha esse veículo a sua disposição, Teresa de Jesus montava uma mula para seguir o
seu caminho. No decorrer dos anos, atravessou toda a Espanha, viajou de Ávila para o
Norte e o Sul, de Oeste a Leste. Percorrer de maneira tão incômoda milhares de
quilômetros representa, por si só, uma façanha. Os caminhos eram acidentados; no
verão, ela e as freiras que a acompanhavam eram castigadas pelo causticante calor; no
inverno, achavam-se expostas a ventos gelados. Precisavam atravessar rios com seu
carro coberto de lona; atolavam nos pantanais; perdiam-se em regiões desconhecidas.
Enfim, as viagens eram fatigantes, principalmente para Teresa de Jesus, que tinha
naquele tempo mais de 50 anos e apoiava-se num bastão para andar. De saúde frágil,
costumava adoecer durante essas jornadas. Também sofria numerosas privações ao
pernoitar em albergues imundos.
Mesmo querendo passar despercebidas, isso era impossível para o pequeno
grupo, pois seus longos véus pretos e os vastos mantos brancos bastavam para chamar
a atenção de todos.
Chegando ao local desejado, a tarefa não era mais amena, pois necessitavase travar intermináveis negociações com os bispos, que pouco ou nenhum interesse
mostravam pela fundação de um novo convento sem renda própria, afirmando
despoticamente não precisarem de casas mendicantes na região. Convencidas as

43

autoridades, outra batalha era a instalação dos novos conventos pela escassez de
recursos.
Durante os 15 últimos anos de sua vida, passou viajando, principalmente
por Castela. Teresa de Jesus realizou muitas obras porque contava com a ajuda de
irmãs que sintonizavam com ela e a apoiavam. Entre elas sobressaíam-se Ana de
Jesus, Ana de Bartolomeu e ainda Maria de São José. Indiscutível, também, a
participação de San Juan de la Cruz, o guia espiritual.
Teresa de Jesus, ao empreender a fundação de uma casa em Sevilha, fora
dos limites permitidos pela bula papal, provocou reação da Ordem e chegou a ficar
dois anos detida em Toledo. Depois de uma grande disputa, os carmelitas dividiram-se
em duas facções: os calçados e os partidários da regra primitiva, os descalços. Na
disputa, saiu vencedora a ordem que conseguiu do superior-geral dos carmelitas que
Teresa de Jesus fosse recolhida a um convento em Castela. Graças ao rei Felipe II da
Espanha, admirador do trabalho por ela realizado, Teresa recobrou a liberdade de ação
e pôde continuar sua obra. Em 1580, por decisão de Gregório XIII, os descalços
ganharam o direito de constituir ordem independente.
Mesmo depois da fundação de uma série de conventos reformados, Teresa
de Jesus continuava enfrentando todo tipo de dificuldades. Tentaram intimidar suas
irmãs e afastá-la de tal intento. Um confessor negou-lhes a absolvição, caso não
quisessem desistir da reforma; e as irmãs que haviam dado seu voto a Teresa de Jesus
foram até excluídas dos atos litúrgicos.
O núncio apostólico ofendeu a fundadora, castigou-a, impedindo-a de fazer
outras fundações. Ela foi transferida, por autoridade superior, como superiora do
Convento da Encarnação por um período de três anos, com o pretexto de ali levantar o
nível da vida religiosa. As irmãs, irritadas com a privação do direito do voto e também
porque Teresa de Jesus exigiu que antes de sua chegada fossem dispensadas todas as
serviçais

do

convento,

acolheram-na

com

indignação.

Resistindo

sempre,

estrategicamente Teresa de Jesus colocou uma estátua de Maria na cadeira da
superiora, salientando que Maria era a superiora, e que ela, Teresa de Jesus, era apenas
mais uma irmã entre as demais, conseguindo assim apaziguar os ânimos das freiras.
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Teresa de Jesus não quis saber de edifícios suntuosos para seus conventos,
não obstante, não deveriam ser sombrios. Em contrapartida, dava importância ao lugar
em que se situavam as casas. Gostava de uma paisagem ampla e considerava um belo
panorama a melhor distração para as irmãs.
Como sinal de separação do mundo, os pequenos conventos possuíam
pesadas portas de carvalho. O hábito consistia do manto branco, de véu negro e de
leves sandálias com cordões. As celas são até hoje muito simples: numa armação
colocam-se colchões para o repouso noturno, o chão é coberto com uma esteira de
palha; na parede uma cruz nua. Na medida do possível, as irmãs se ocupam nas celas.
Não são permitidas visitas umas às outras.
Não basta falar das instalações dos conventos. Tentando dar uma idéia da
espiritualidade do Carmelo, pode-se dizer que combinava (e combina) grandeza e
espiritualidade. Fazia parte da rotina conventual uma oração de coro em comum, uma
meditação de manhã e outra à tarde e trabalho manual cotidiano.
Teresa de Jesus falou tanto da oração, porque a entendia como caminho que
leva ao encontro de Deus. Por isso seus conventos são lugares de oração, que pode ser
vocal, interior, de recolhimento e de quietude. Ela cultivou uma oração universal, que
não incluía somente os benfeitores do convento e os sacerdotes, mas todos sem
exceção.
No verão de 1582, segundo suas companheiras, Teresa de Jesus aparentava
extremo cansaço. Realmente, 67 anos era uma idade notável para aqueles tempos,
principalmente se observado o fato de sua saúde delicada nunca ter sido
suficientemente levada em consideração. Nesse mesmo ano, durante uma de suas
numerosas andanças pela Espanha, numa viagem de Burgos para Ávila, morreu em
Alba de Tormes.
Provisória e precipitadamente, seu corpo foi enterrado em Alba por
temerem que a roubassem. Mais tarde, exumado, seu corpo foi levado a Ávila. Porém,
algum tempo depois, o corpo foi novamente levado para Alba. Em cada exumação do
corpo eram retirados pedaços dele, alegando-se que cada convento desejava ter uma
relíquia da fundadora.

45

Pouco tempo depois da morte, foram dados os primeiros passos para a sua
canonização, o que não tardou a realizar-se. A 12 de março de 1622, Teresa de Jesus
foi inscrita no rol dos santos. Trezentos anos mais tarde, a universidade de Salamanca
honrou-a com o título de doutora. Por fim, o papa Paulo VI declarou-a “primeira
doutora da Igreja”, o que certamente representava uma grande novidade no seio da
Igreja Católica. Evidenciava-se, assim, que o tempo em que a mulher devia calar na
Igreja havia, de alguma maneira, chegado ao fim.
2 UMA QUESTÃO DE GÊNERO
Para se ter indivíduos capazes de desejar justiça, requer-se pessoas que
necessitem conexões com outras. Tais pessoas se preocuparão quando o
discurso se tornar muito mono vocal, estável e unitário. Procurarão e
pensarão sobre as diferenças (FLAX apud MACHADO, 1998, p. 121).

Para que as pessoas cheguem ao estágio de desejar justiça social, como
propõe Jane Flax no trecho acima, é necessária a reflexão sobre as diferenças entre
elas. Muitas dissimilitudes podem ser aclaradas baseadas na questão de gênero. Por
isso, propõe-se neste momento, percorrer as trajetórias do feminismo e, assim, quando
e por que favorecer a ampliação de debate sobre as diferenças.
2.1 Percursos do gênero
Buscando uma definição no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa
(2001, p. 1441), observa-se que já no século XV encontra-se a palavra “gênero”.
Contudo, entre todos os significados listados não existe nenhuma alusão ao uso que as
feministas, desde a década de 70, fazem do termo como forma de referir-se à
organização social da relação entre os sexos, passando o movimento a “enfatizar o
caráter fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo” (Scott, 1996, p. 7).
Como o conceito de “gênero” que importa agora é o que surgiu na academia
nos anos 70, historicamente originário do movimento feminista, daí a necessidade de
um mergulho na história do feminismo.
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2.1.1 Feminismo
Estabelecer uma definição de feminismo não é simples. A palavra
feminismo foi carregada de significados muito variados e, às vezes contrapostos, que
dificultam uma explicação concisa e clara do tema.
A história do movimento feminista foi, principalmente, e desde suas
origens, o esforço das mulheres por conseguir usufruírem dos mesmos direitos que os
homens. Surgiu como movimento coletivo na Europa ocidental a partir do século
XVIII, entretanto, as tentativas da mulher por igualar-se socialmente ao homem
existiram em todas as épocas em maior ou menor medida. As cidadãs romanas
conquistavam uma posição costumeiramente masculina quando se interessavam pela
política e pelas leis. Mulheres andaluzes medievais combatiam com os homens, se
desejassem.
Em diferentes épocas saem à luz as batalhadoras: as mulheres que lutam
pela independência e pela liberdade em diferentes contextos: na Revolução Francesa,
na Rússia bolchevista, no movimento operário, na independência das colônias, etc. Em
todos esses contextos a mulher atuou de maneira importante não somente como
acompanhante do homem, mãe de seus filhos, mas como soldada, política,
manifestante.
Como movimento organizado o feminismo vinculou-se a fatos históricos
como a Revolução Americana e a Revolução Francesa, embora, como já se tenha
afirmado, ao longo da história, diversas correntes filosóficas e religiosas tenham
defendido a dignidade e os direitos da mulher.
O clima de convulsão desencadeado na França, em 1789, além de
questionar duramente o sistema político e social então vigente naquele país e em todo
o mundo ocidental, estimulou as mulheres a denunciarem a sujeição em que eram
mantidas e que se manifestava em todas as esferas da existência jurídica, política,
econômica, educacional.
Desde o início da revolução, as francesas, inspiradas pelos ideais de
liberdade, igualdade e fraternidade, participaram ativamente da vida política e criaram
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inúmeros clubes de ativistas femininas que passaram a ser abafados pela repressão: as
mulheres foram proibidas de associarem-se a clubes, e o projeto de igualdade política
de ambos os sexos foi arquivado.
Entretanto, mesmo com todas as dificuldades, a semente já fora lançada, e o
feminismo francês ressurgiu em 1836 com a “Gazette des Femmes”, jornal concebido
por Mme. Herbinot de Mauchamps, que pregava a igualdade jurídica entre mulheres e
homens.
Com a nova revolução francesa, em 1848, os clubes femininos proliferaram
no país, e então, além de igualdade jurídica, exigiam o direito ao voto e a equiparação
salarial.
Marquês de Condorcet, Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat (1743-1794),
(apud Celaya, 1997, p. 36-37), um dos mais firmes defensores dos direitos das
mulheres, afirmava que “Quem nega os direitos a outro ser, nega os seus próprios”.
Argumenta contra as habituais limitações impostas às mulheres, opondo-se com
habilidade aos clássicos argumentos levantados contra elas. Ressalta Condorcet:
[...] eu não creio que se possa diferenciá-las dos homens de outros pontos de
vista (que não sejam sua constituição física mais fraca e o momento do parto
e a amamentação) nenhuma diferença que não seja obra da educação. [...]
pensam que se trata dos direitos da metade do gênero humano direitos
esquecidos por todos os legisladores; [...] porque as mulheres têm o mesmo
direito que os homens à instrução pública. [...] Por que uns seres expostos a
gravidez e a indisposições passageiras não poderiam exercer direitos dos
quais nunca se pensou privar a gente que tem gota todos os invernos ou que
se resfria facilmente?
Embora Condorcet tenha sido nomeado deputado da Assembléia
Legislativa, foi acusado de colaborar com os que estavam contrários ao governo e
acabou detido, envenenando-se na prisão.
Nessa mesma época e espaço marcados pelas revoluções, a mulher, que
participa ativamente ao lado do homem do processo revolucionário, não vê também as
conquistas políticas estenderem-se ao sexo feminino. É nesse momento histórico que o
feminismo adquire características de uma prática de ação política organizada e,
reivindicando seus direitos de cidadania frente aos obstáculos que o contrariam, o
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movimento feminista, na França, assume um discurso próprio, no qual afirma a
especificidade da luta da mulher.
As

mulheres

revolucionárias

francesas

dirigem-se

à

Assembléia,

peticionando a revogação de institutos legais que submetem o sexo feminino ao
domínio masculino. Reivindicam, assim, a mudança da legislação sobre o casamento
que, outorgando ao marido direitos absolutos sobre o corpo e os bens de sua mulher,
lhes aparece como uma forma de despotismo incompatível com os princípios gerais da
Revolução Francesa. Em 1789, apresentam à Assembléia Nacional um documento no
qual afirmam:
Destruístes os preconceitos do passado, mas permitistes que se mantivesse o
mais antigo, que exclui dos cargos, das dignidades, das honrarias e,
sobretudo, de sentar-se entre vós, a metade dos habitantes do reino [...]
Destruíste o cetro do despotismo [...] e todos os dias permites que treze
milhões de escravas suportem as cadeias de treze milhões de déspotas
(GUIMARÃES, 2002, p. 75).

Também nesse período, são publicadas inúmeras brochuras sobre a situação
da mulher, abordando temas relacionados a trabalho, desigualdade legal, participação
política, prostituição. Segundo registros do final do século XVIII, para cada cinco
mulheres francesas solteiras, uma era prostituta.
Nesse contexto, três outros textos, mesmo que distintos, são considerados
importantes para o feminismo: um de Condorcet, um de Olympe de Gouges e outro de
Mary Wollstonecraff.
Condorcet, em análise publicada em 1790 no “Journal de la Societé”,
coloca a questão da exclusão das mulheres do direito de cidadania, tratando-a como
um exemplo representativo do problema, mais geral, da desigualdade (Sledziewski,
1991 apud Guimarães, 2002, p. 8).
Olympe de Gouges, escritora já conhecida na época por sua defesa dos
ideais revolucionários, sentindo-se ultrajada ao constatar que estes não incluíam
preocupações com relação à situação da mulher, publica, em 1791, um texto intitulado
“Os Direitos da Mulher e da Cidadã”, no qual discute:
Diga-me, quem te deu o direito soberano de oprimir o meu sexo? [...] Ele
quer comandar como déspota sobre um sexo que recebeu todas as faculdades
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intelectuais. [...] Esta Revolução só se realizará quando todas as mulheres
tiverem consciência do seu destino deplorável e dos direitos que elas
perderam na sociedade (GUIMARÃES, 2002, p. 71).

Parafraseando o discurso revolucionário, argumenta:
A mulher nasce livre e permanece igual ao homem em direitos. [...] Esses
direitos inalienáveis e naturais são: a liberdade, a propriedade, a segurança e
sobretudo a resistência à opressão. [...] O exercício dos direitos naturais da
mulher só encontra seus limites na tirania que o homem exerce sobre ela;
essas limitações devem ser reformadas pelas leis da natureza e da razão
(GUIMARÃES, 2002, p. 81).

Olympe de Gouges foi guilhotinada em 3 de novembro de 1793. A sentença
que a condenava acusava-a de ter querido ser um homem de Estado e ter se
distanciado das virtudes próprias do seu sexo. A luta de Olympe de Gouges propõe a
inserção da mulher na vida política e civil em condição de igualdade com os homens,
tanto de deveres quanto de direitos. Seu discurso será repetido durante todo o século
XIX pelas feministas na luta pelo sufrágio.
Mary Wollstonecraft, escritora feminista inglesa, publicou em 1792
“Vindications for the rights of woman”, traduzido livremente, em 1832, no Recife,
pela brasileira Nísia Floresta. Considerado texto feminista básico, nele a autora
defende a igualdade entre homens e mulheres, a luta radical contra os preconceitos, a
exigência de uma educação igual para meninos e meninas, reclamando ainda a
cidadania para as mulheres.
Wollstonecraft reagiu de forma crítica aos pensamentos patriarcais de
Rosseau, posicionando-se contrariamente às idéias defendidas por ele sobre a natureza
débil e inferior das mulheres, associando-as à natureza e os homens, à cultura.
Rosseau, principal ideólogo da Revolução Francesa, propalava a idéia de que a mulher
deveria ser educada a encontrar sua realização “natural” e colocar-se a serviço do
homem. Veja-se:
Toda a educação das mulheres deve ser relacionada ao homem. Agradá-los,
ser-lhes útil, fazer-se amada e honrada por eles, educá-los quando jovens,
cuidá-los quando adultos, aconselhá-los, consolá-los, tornar-lhes a vida útil e
agradável – são esses os deveres das mulheres em todos os tempos e o que
lhes deve ser ensinado desde a infância (ROUSSEAU apud MACHADO,
1998, p. 25).
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2.1.2 A vez do voto
O feminismo vai desenvolvendo-se como movimento organizado de
mulheres dispostas a combater sua particular situação de opressão e também como
teoria que supõe uma revisão crítica das construções teóricas que falam sobre as
mulheres, manifestando que a tarefa destinada historicamente às mulheres não tem sua
origem na natureza e, sim, na sociedade.
Duas frentes caracterizaram a luta do operariado no século XIX: a que
exigia melhores condições de trabalho e, conseqüentemente, de salário, descanso
semanal, salubridade, redução de jornada, entre outras; e a que lutava por cidadania,
pelo direito de votar e ser votado e pela remuneração para os cargos do Parlamento,
pois deste, até então, só os com altas rendas poderiam fazer parte.
Indiscutivelmente, o sufrágio universal foi uma das grandes conquistas da
classe trabalhadora masculina, entretanto, a ampliação dos direitos da democracia não
incluía o sufrágio feminino.
A luta pelo voto merece, pela sua magnitude, pelo menos um capítulo nos
livros de História, porém, quando citada, isso é feito geralmente de forma pouco ou
nada significativa.
Essa luta específica das mulheres foi expressiva, longa e árdua, exigindo
grande habilidade de mobilização. Mulheres de todas as classes lutaram durante muito
tempo. Nos Estados Unidos, por setenta anos, e no Brasil, por quarenta, a contar da
Constituinte de 1891. A França e a Itália foram os últimos a consegui-lo em 1945 e
1946, respectivamente.
Nos momentos mais intensos da Campanha, o movimento sufragista
alcançou a participação de dois milhões de mulheres. Esse número dá-lhe a posição de
um dos movimentos políticos de massa de maior significado do século XX.
No Reino Unido, em meados do século XIX, graças aos esforços conjuntos
de Bárbara Leigh Smith e do filósofo e economista John Stuart Mill, criou-se um
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comitê do sufrágio feminino. Em 1866, esse comitê apresentou ao Parlamento um
projeto igualitário, que foi rejeitado.
Apesar dos êxitos parciais alcançados, o movimento sufragista britânico
teve de esperar também o século XX para ver coroados seus esforços. Em 1903, em
Manchester, sob a direção de Emmeline Pankurst, a organização Women’s Social and
Political Union (União Social e Política das Mulheres) empreendeu uma intensa
campanha.
Embora fosse grande o esforço para a organização das sufragistas e das
campanhas de mobilização da opinião pública, como passeatas e abaixo-assinados, a
busca de apoio de partidos e parlamentares resultava inócua, pois, além de recebidas
com indiferença, também aumentava a violência por parte do governo. Isso porque as
ativistas optaram por atitudes mais radicais: interromperam comícios eleitorais
questionando se os candidatos dariam votos às mulheres ativistas, incendiaram
edifícios, atacaram estações ferroviárias, quebraram vitrines. Pankurst e outro
expressivo número de ativistas foram julgadas e detidas por “desordem pública” não
na qualidade de políticas, mas como presas comuns. Revoltadas, muitas faziam greves
de fome como protesto. O governo, em resposta a essa estratégia, obrigava-as a
alimentarem-se através de uma sonda introduzida pela narina, método doloroso que
constituía verdadeira tortura em todos os aspectos.
As mulheres lutaram tão veementemente pelo sufrágio porque acreditavam
que “a conquista do voto feminino poderia resolver outras questões discutidas na
época, tais como o direito à propriedade, a reforma do matrimônio e as liberdades
sexuais” (Nye apud Guimarães, 1993, p. 42).
Alcançado o seu objetivo, o direito ao voto, houve o desaparecimento da
prática de movimentação de massa nas lutas feministas. A luta pelo voto feminino no
Brasil não teve as características de movimento de massas da Inglaterra e dos Estados
Unidos. Só em 1910, no Rio de Janeiro, a professora Deolinda Daltro funda o Partido
Republicano Feminino com o objetivo de ressuscitar no Congresso Nacional o debate
sobre o voto da mulher, esquecido desde a Assembléia Constituinte de 1891.
A organização que levaria adiante a luta feminina brasileira pelo sufrágio
era chamada Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher, posteriormente, em 1922
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denominada Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Sua fundadora foi a
importante líder do movimento feminino brasileiro, a bióloga e zoóloga Berta Lutz.
Essa organização tinha, entre suas reivindicações, além do direito de voto, o de escolha
de domicílio e o de trabalho, independentemente da autorização do marido.
As táticas mais utilizadas pela Federação eram a da pressão sobre os
membros do Congresso e a divulgação de suas atividades pela imprensa, na tentativa
de mobilizar a opinião pública.
No Rio Grande do Norte, em 1927, devido à influência do governador
Juvenal Lamartine, esse estado teve incluído em sua Constituição um artigo
permitindo o voto às mulheres.
Quando, em 1932, Getúlio Vargas promulga por decreto-lei o direito de
sufrágio às mulheres, este já era exercido em dez estados do país.
2.1.3 Os feminismos
Com o passar do tempo, as mulheres perceberam que, ao conquistarem
algumas de suas reivindicações, punham manifestas outras desigualdades mais
profundas e a complexidade do processo de subordinação da mulher. Foi a partir
dessas inquietações que o movimento ressurge com maior força. Primeiro nos Estados
Unidos, e depois se estendendo rapidamente por países da Europa e da América
Latina. Nesse momento, o feminismo diversificou-se em várias correntes de
pensamento e de ações práticas como liberalismo e o radicalismo, entre outras.
2.1.4 Socialismo e feminismo
A aparição do socialismo trouxe consigo novas formas de pensamento que
também usufruíram do feminismo.
A situação da mulher na sociedade impedia toda possibilidade de
reivindicação oriunda das classes mais baixas. Entre outras coisas, porque estas se
ocupavam mais de seus direitos como classe, em vista de sua precária condição, que
dos direitos coletivos das mulheres; e, por outro lado, porque não possuíam a
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suficiente bagagem cultural nem ideológica e sequer as condições materiais para levar
a cabo um projeto político.
Acusa-se o primeiro feminismo de identificar-se com a classe média, que
foi quem o iniciou e com a qual se pôde levantar a voz. Assim, nesse contexto as
mulheres podiam permitir-se, ao menos, um certo nível econômico e cultural que lhes
servisse de sustentação ante os homens, os quais acumulavam o reconhecimento social
e todas as armas, educação, leis e propriedades, para freá-lo ou apoiá-lo, como alguns
fizeram.
Não obstante, as feministas radicais pensavam que deviam unir-se também
e principalmente aos interesses das mulheres trabalhadoras, já que eram as mais
oprimidas, e esta união já havia sido tema de discussão com a ala moderada.
A dificuldade de entendimento entre trabalhadoras e feministas de classe
média fez-se óbvia em muitas ocasiões, porque as diferenças de classe, objetivos e
necessidades imediatas não propiciavam um encontro equiparável.
Se não totalmente, o socialismo aceitou incluir as reivindicações femininas
entre as suas. Engels (1820-1895), em sua obra “A origem da família, da propriedade
privada e do Estado”, assimila os fins das feministas aos do socialismo. Defende a
idéia de que a desigualdade entre os sexos tem origem econômica: a propriedade
privada. Submeter a mulher foi necessário para mantê-la distante da propriedade, da
produção. Portanto, homens e mulheres têm uma mesma meta: abolir a propriedade.
Mas, ao assumir os direitos das mulheres, no que diz respeito ao trabalho, o socialismo
absorve o movimento feminista e também o substitui.
Com relação a esse fato, afirma Celaya (1997, p. 51): “Ao mesmo tempo
que o socialismo fortalece o feminismo em um momento de decadência, impede o seu
próprio desenvolvimento e o limita a sua própria ideologia”.
Além de Engels, August Bebel ocupou-se dos problemas da mulher na obra
“A mulher e o socialismo”, em 1879. Claro que, na obra, Bebel apóia o direito
feminino ao voto, à igualdade jurídica, econômica e educativa, mas seu principal
objetivo fica claro ao dedicar a maior parte do livro à revolução socialista. O próprio
Lenin (apud Celaya, 1997, p. 54) comentou a respeito do feminismo entre os seus
partidários: “A discussão sobre o sexo e o matrimônio deve esperar que todos sejam
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socialistas ou até que não haja contra revolucionários em nenhuma parte”. Ou seja, as
questões femininas mais uma vez deveriam esperar e, o que era pior, neste caso, seria
esperar eternamente em vão porque obviamente nenhum movimento chega a alcançar
unanimidade.
Uma figura que soube matizar a luta da mulher dentro do socialismo foi a
russa bolchevista Alejandra Kollontay (1872-1945). Ela era partidária de realizar a
revolução de dentro dos lares, sob uma nova idéia dos sexos e suas relações, de uma
nova concepção de mundo. Era fundamental para isso a emancipação das mulheres em
todas as suas formas e, por isso, não aceitável deixá-la para o final. Conseguiu muitas
desavenças com seus companheiros de partido aos quais não importava nem um pouco
a liberação feminina. Kollontay é também a primeira que teoriza sobre a importância
das relações sexuais para uma sociedade nova e fala de uma “nova moral sexual”,
conforme a qual ataca o matrimônio, a prostituição e defende a união livre, carente de
direitos de propriedade sobre o outro. Cria também a figura da “mulher nova”, que
consideraria primeiro sua própria evolução ante o clássico sentido amoroso e
emocional conferido tradicionalmente à existência feminina.
2.1.5 As correntes feministas do século XX
Conseguido o direito ao voto na grande maioria dos países e depois da
ressaca da guerra, o movimento feminista adotou formas próprias.
A variedade de expressões características do século XX em todos os
âmbitos reflete-se também nas distintas versões de um feminismo que historicamente
se havia apoiado em outros sistemas de idéias.
Agora que o voto era uma luta já obsoleta em quase todo o mundo, o
feminismo poderia ter perdido o seu sentido. Entretanto, não aconteceu assim, ainda
que o voto fosse um feito fundamental na concessão dos direitos da mulher.
O direito ao voto afirmou a identidade das mulheres na sociedade e seu
reconhecimento por parte desta. Mas, na prática, ainda havia muito o que fazer para
que os sexos fossem realmente igualitários. Além disso, as oportunidades de que a
mulher necessitava para poder ascender à sociedade na mesma medida que o homem
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dependiam também de numerosas reformas do sistema que deveria facilitar o cuidado
dos filhos e sua manutenção.
Assim que a luta das mulheres ressurge, adaptando-se às novas
circunstâncias, levanta agora a bandeira da chamada “liberação feminina”, quando
aposta em uma total tomada de poder sobre si mesma, sem nenhuma ingerência
externa.
É importante assinalar que o pensamento feminista do século XX, em
muitos casos, possui matizes tão variados quanto opostos, havendo, portanto, diversos
feminismos.
2.1.5.1 O feminismo liberal
O feminismo de pós-guerra ressurge na América do Norte como herdeiro
imediato da luta sufragista; nos Estados Unidos, emergiu na década de 1960. A maior
preocupação do feminismo liberal foi a de impulsionar políticas e medidas a partir das
instituições estatais e privadas, em favor da igualdade de direitos entre mulheres e
homens. O feminismo liberal contava com organizações criadas na luta pelo sufrágio e
com a Organização de Mulheres, co-fundada em 1966 por Betty Friedan.
Através de Betty Friedan, as norte-americanas aprofundam sua tomada de
consciência de que, apesar das mudanças conseguidas no sistema de legislação, as
mulheres continuam sendo socialmente vítimas da definição do feminino que pesa
sobre elas.
Da corrente do feminismo liberal destaca-se a obra The Feminine Mystique,
de 1963, em que se analisa a situação da mulher estadunidense do pós-guerra, voltada
para o cuidado da família e para seu próprio corpo-objeto, não restando nenhum
espaço para nenhum projeto pessoal. Essa dicotomia, essa perene luta interior pela
própria realização, impedida por tamanho condicionamento, provocava nas mulheres
fenômenos de neurose, psicopatia, alcoolismo e outros distúrbios. Tais problemas com
a repressão e a insatisfação individual passaram a ser nomeados por Friedan “como
problemas que não têm nome”. Segundo a autora, que era psicóloga social, muitos
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problemas afetavam um grande número de mulheres, especialmente donas-de-casa da
classe média, ao começar a dar-se conta da situação em que viviam.
2.1.5.2 O feminismo radical
O feminismo radical surge na América do Norte nos fins dos anos sessenta.
Uma de suas conotações particulares é que, pela primeira vez, aborda o tema sexual
como elemento fundamental para compreender a dominação masculina. Essa corrente
faz uma crítica radical da cultura patriarcal e define-se como anticapitalista, antiracista e em luta contra a supremacia masculina. No âmbito do feminismo radical,
houve uma grande proliferação de grupos com distintas posições práticas e teóricas.
As principais teóricas das correntes radicais combinam sua formação com o
materialismo histórico do qual procediam e com as obras de Kate Millet, Simone de
Beauvoir e Sulamith Firestone. As feministas radicais têm como importante inspiração
as idéias expressadas pela francesa Simone de Beauvoir, em seu livro “O segundo
sexo”, em 1949. Nessa obra, a autora analisa o desenvolvimento psicológico da mulher
e os condicionamentos de sua socialização que a tornam alienada e submissa ao
homem.
A filósofa francesa compartilha com seu companheiro, Sartre, o
pensamento existencialista. Na sua obra “O segundo sexo”, Beauvoir entra no tema da
mulher, partindo do ponto de vista do existencialismo. Cria o elemento da “Outra”,
que a define frente ao homem segundo os condicionamentos sociais. Para entender
esse conceito é necessário recordar que a categoria da/do outro se refere a um dos
termos que, dentro de uma contraposição básica de dois, é o correlativo do primeiro: o
que não é o primeiro e de cuja existência depende. Isto é, se não existisse o primeiro,
jamais se daria o outro. Assim, pois, o conceito da “Outra” é o que, segundo Beauvoir,
corresponde neste caso à mulher. A autora assimila essa relação à relação homemmulher da sociedade patriarcal, definida exclusivamente por referência ao homem. Ele
é essencial. Ela é seu espelho. Por outro lado, critica o homem por haver colocado a
mulher numa situação que não lhe permite transcender e, com isso, oprimindo-a.
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Na segunda parte do livro, a autora argumenta, através de experiências
femininas de diferentes âmbitos e circunstâncias possíveis, sobre os vários tipos de
mulher. São delineadas formas nas quais as mulheres tentam sair de sua atual situação
e propõem-se novas.
Como pensadora de esquerda, quando observa a chegada do marxismo,
declara que este não mudará a situação da mulher. É partidária do feminismo radical,
porém não de uma luta contra os homens, e sim contra o machismo.
A questão do trabalho doméstico, que é uma das mais controvertidas,
também é abordada por Simone de Beauvoir: Se o trabalho caseiro das mulheres fosse
reconhecido pelo Estado, serviria para recolhê-las outra vez em seus lares, mas com
um salário, e, portanto, seguiriam estando privadas de muitas oportunidades sociais. A
solução seria uma divisão eqüitativa do trabalho dentro da própria família.
Kate Millet, também forte expressão teórica do feminismo radical, publicou
em 1970 “Sexual Politcs”, partindo do fato de que
[...] o sexo é uma categoria social impregnada de política, sendo elemento
básico do patriarcado, e mediante o qual o homem estabelece poder,
perpetuando-se de maneira onipresente, no tempo e no espaço, graças à
imbricação de práticas de socialização, construções ideológicas e meios
institucionais sexistas (MILLET apud GUIMARÃES, 1975, p. 31-78).

A teórica que mais polemizou e caracterizou o feminismo radical foi
Sulamith Firestone. Em sua obra “The Dialectic of Sex”, 1971, ela teoriza, partindo da
convicção de que toda opressão social baseia-se na desigualdade sexual, que, por sua
vez, deriva da experiência dolorosa da maternidade e gera o sistema de classes e o
racismo. Firestone formulou o feminismo como um projeto radical que deveria ir à raiz
da opressão.
2.1.5.3 O feminismo socialista
Tal movimento é herdeiro do feminismo socialista de 1920, porém com
alterações: de tradição marxista, enfatiza a exploração das mulheres, porém reconhece
que só as categorias econômicas do marxismo não dão conta de explicar a opressão
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feminina. As adeptas do feminismo socialista mesclam dois elementos: o marxismo,
com seu método histórico e materialista, e o feminismo radical, com sua maneira de
encarar as relações patriarcais.
A partir dos anos 60, além das três correntes citadas, outros
posicionamentos surgem, como o feminismo da diferença, que continua na luta de
tentar compreender e explicar a subordinação feminina.
Depois de 1975, os movimentos feministas iniciaram uma nova etapa de
atuação,

articulando-se

internacionalmente.

Organizam

grandes

conferências

internacionais e participam dos governos de muitos países: México, em 1975;
Copenhague, em 1980; Nairobi, em 1985, e Pequim, com a IV Conferência Mundial
das Mulheres.
Camaleônico como exigiam os novos tempos, o movimento no final da
década de 70 mudou suas formas de mobilização, trocando as grandes manifestações
de rua pela participação em organizações governamentais e não-governamentais.
Nessa época, a discriminação feminina passou a interessar organismos internacionais e
governos de vários países. As Nações Unidas, em 1979, aprovaram a “Convenção
sobre a eliminação de toda forma de discriminação contra a mulher”, que, desde 1981,
conta com um comitê coordenado pela ONU, encarregado de informar, anualmente, a
situação da mulher e que medidas estão sendo tomadas para combater as
desigualdades. Nesse momento também se consolidaram, nas universidades de vários
países, núcleos de estudos da mulher. Então, nesse contexto de junção do movimento
feminista com a academia, surgiu, na década de 1970, o conceito de gênero, que leva à
construção social e cultural das diferenças entre mulheres e homens.
2.1.5.4 Alcançando o gênero
Os estudos de gênero preocupam-se com a idéia de que o masculino e o
feminino não são fatos biológicos, são construções sócio-culturais. Ou seja,
Os sistemas de gênero são os conjuntos de práticas, símbolos,
representações, normas e valores sociais, que as sociedades elaboram, a
partir da diferença sexual anatômico-fisiológica e que dão sentido à
satisfação dos impulsos sexuais, à reprodução da espécie humana e, em
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geral, ao relacionamento entre as pessoas (DE BARBIERI apud
GUIMARÃES, 1992, p. 114).

Como o gênero enfatiza os aspectos sociais construídos sobre as
características biológicas, dá-se, então, importância ao campo social, já que os gêneros
se constroem nas relações sociais.
Outro enfoque fundamental ao conceito de gênero é seu aspecto relacional,
pois os estudos sobre as mulheres são também estudos sobre os homens, nos quais
procura-se a contextualização para evitar as generalizações, tanto reconhecendo a
importância da pluralidade, ao pensar as representações sobre as mulheres e homens,
quanto respeitando as diversidades de ambos e entre ambos.
Joan Scott, historiadora norte-americana, sistematizou o gênero como
categoria de análise histórica. Ela escreveu um artigo, em 1986, intitulado “Gender: a
useful category of historial analysis”, no qual faz uma análise retrospectiva dos
estudos sobre as mulheres e das correntes que tentam explicar a submissão feminina.
Foram amplamente percorridas muitas teorias: a marxista, a de Lévi-Strauss, a de
Michel Foucault e a de Jacques Lacan, entre outras. Scott ressalta ainda outro aspecto
importante da categoria de gênero: sua transversalidade às outras dimensões do social
não as exclui, isto é, ele se articula com outras categorias de análise, as categorias de
classe e raça.
Tem-se o posicionamento de que essa articulação entre classe, raça e
gênero, além de ser relevante para a compreensão da situação das mulheres na
sociedade, não permite ocultar a existência de relações de poder entre as mulheres, e
também entre os homens, o que comumente ocorre nos grupos sociais.
Devido à sua eficiência em sistematizar o gênero como categoria de análise
histórica, Joan Scott teve seu artigo elevado com destaque no campo dos estudos do
gênero, passando a ser amplamente utilizado por estudiosos e pessoas interessadas por
essa temática.
Outra estudiosa contemporânea do gênero, Jane Flax confirma o que diz
Scott: “as relações de gênero constituem-se como uma categoria que pode abranger um
complexo conjunto de relações sociais e também fazer referência a um conjunto
mutante de processos sociais historicamente variáveis” (FLAX 1991 apud
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MACHADO, 1998, p. 228). Ainda segundo Flax, adotar uma análise que leve em
conta as relações de gênero
[...] é tentar perceber como nós os pensamos e também as pensamos. Faz-se
necessário um distanciamento crítico, através do qual se possa romper com a
idéia de que o estudo das relações de gênero se dá apenas pela análise da
situação da mulher e da dominação masculina. [...] Estudar as relações de
gênero é abrir os olhos não somente ao gênero enquanto uma construção que
permite avaliar e entender histórias e mudanças sociais particulares, mas
também entendê-lo como uma relação social que está imbricada em outras e
as constitui (FLAX 1991 apud MACHADO, 1998, p. 218-230).

Como se vê, outro aspecto importante da categoria analítica gênero é sua
articulação com outras categorias de análise, as categorias de classe e raça. Nesse
sentido, a articulação entre classe, raça e gênero é fundamental para a compreensão da
situação das mulheres na sociedade como um todo.
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3 SANTA TERESA: A MULHER-ARANHA?
Além de toda a abordagem que já foi dada no primeiro capítulo deste
trabalho, no que se refere à história da Espanha, Jean Franco, norte-americana que
investiga as relações de gênero, em sua obra Las Conspiradoras, auxilia na pintura do
que seria a sociedade espanhola nos tempos teresianos. Segundo essa autora, a
Espanha, que tinha se tornado “limpa” como país católico depois da expulsão dos
judeus e dos mouros, agora também, como outros países católicos, dava ao sacerdote o
poder de instruir, vigiar e denunciar a população. Com o objetivo de proteger os
limites entre o racional e o irracional, a Igreja valia-se do púlpito, do confessionário e
de certos gêneros de discurso vedados à mulher, como, por exemplo, o sermão.
Como a experiência mística não se adquiria pela erudição e era impossível
captá-la no discurso, surgia o problema da interpretação. Como, então, deveria o
confessor interpretar tais fenômenos?
Mesmo que o sacerdote pudesse testemunhar os gemidos, os suspiros, os
sinais no corpo, não conseguiria verificar a autenticidade da experiência mística. Nesse
espaço, dezenas de mulheres alcançariam um poder que parecia transcender o dos
próprios confessores. Com experiências místicas, essas mulheres religiosas
conseguiam transpor a monotonia da vida conventual, ao mesmo tempo que
conquistavam certa superioridade na hierarquia da Igreja.
Toda essa situação resultava num problema grave para o confessor. Como
classificar tal transe místico? Teria origem divina ou satânica? Sobre esse tema assim
relata Teresa de Jesus na página 152 do Libro de la Vida:
Pues como di el libro y hecha relación de mi vida y pecados, lo mejor que
pude por junto (que no confesión, por ser seglar, más bien di a entender cuán
ruin era), los dos siervos de Dios miraron con gran caridad y amor lo que me
convenía. Venida la respuesta que yo con harto temor esperaba, y habiendo
encomendado a muchas personas que me encomendasen a Dios y yo con
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harta oración aquellos días, con harta fatiga vino a mí y díjome que, a todo
su parecer de entrambos era demonio; que lo que me convenía era tratar con
un padre de la Compañía de Jesús, que como yo le llamase diciendo tenía
necesidad vendría, y que le diese cuenta de toda mi vida por una confesión
general [...]19.

Observam-se abaixo outros fragmentos que revelam o poder de
interpretação do padre confessor.
Con todo, puede hacer muchos embustes el demonio, y así no hay cosa en
esto tan cierta que no lo sea más temer e ir siempre con aviso, y tener
maestro que sea letrado y no le callar nada, y con esto ningún daño puede
venir, aunque a mí hartos me han venido por estos temores demasiados, que
tienen algunas personas (p. 163).
En especial me acaeció una vez que se habían juntado muchos a quien yo
daba gran crédito, y era razón se le diese; que, aunque yo ya no trataba sino
con uno, y cuando él me lo mandaba hablaba a otros, unos con otros trataban
mucho de mi remedio, que me tenían mucho amor y temían no fuese
engañada. Yo también traía grandísimo temor cuando no estaba en la
oración; que estando en ella y haciéndome el Señor alguna merced luego me
aseguraba. Creo eran cinco o seis, todos muy siervos de Dios; y díjome mi
confesor que todos se determinaban en que era demonio, que no comulgase
tan a menudo y que procurase distraerme de suerte que no tuviese soledad
(p. 164)20.

Constata-se que Teresa de Jesus preocupava muito a Igreja, pois tinha
tratamento mais intensivo que as demais freiras, e o fazia de maneira tão pouco
adequada que a prejudicava, atormentando-a. Observa-se, nos recortes acima, que a
freira disse tratar com cinco ou seis religiosos, que o confessor a encaminhava a outros
e que entre eles, sem a presença dela, conversavam sobre o conteúdo das confissões.
Julgaram-na possuída pelo demônio, sendo o castigo não comungar muito, pois
provavelmente consideravam-na indigna de tal benefício, determinando-lhe que não
19

Tradução: Pois como dei o livro e contei minha vida e pecados, o melhor que pude (não foi uma confissão, por
ser leigo, mas dei a entender como eu era ruim), os dois servos de Deus refletiram com grande caridade e amor o
que me convinha. Vinda a resposta que eu, como muito temor, esperava, e tendo solicitado a muitas pessoas que
pedissem a Deus por mim e eu rezei muito aqueles dias, com muito pesar veio a mim e disse que, no parecer de
ambos, era demônio; que era conveniente procurar por um padre da Companhia de Jesus, que dissesse ter
necessidade e ele viria, e que lhe desse conta de toda minha vida através de uma confissão geral [...].
20

Tradução: Contudo, pode fazer muitos embustes o demônio, e assim não há coisa tão certa que temer e ir
sempre com cuidado, ter mestre que seja letrado e não lhe calar nada, e com isso nenhum dano pode vir, ainda
que a mim muitos vieram por esses temores demasiados, que têm algumas pessoas (p. 163).
Em especial me aconteceu uma vez que se juntaram muito a quem eu dava grande crédito, e com razão; que,
ainda que eu não conversava somente com um, e quando ele me mandava falava com outros, uns falavam com os
outros sobre o meu remédio, porque gostavam muito de mim e temiam que me enganassem. Eu também sentia
grandíssimo temor quando não estava em oração; que estando nela e dando-me o Senhor alguma graça logo
ficava segura. Creio que eram cinco ou seis, todos muito servos de Deus; e disse-me meu confessor que todos
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ficasse sozinha, ou seja, ela não seria boa companhia para ela mesma, segundo esses
padres. E assim foi interpretada e punida Teresa de Jesus nessa ocasião, bem como em
muitas outras.
Justamente para tentar dissolver as dúvidas existentes a respeito dos êxtases
vivenciados pelas freiras é que surgiu esta forma singular de escritura: o testemunho,
no qual, a mando de um confessor, a freira esforçava-se para descrever sentimentos e
sensações.
Várias vezes, no seu relato, Teresa de Jesus ressalta que escreve cumprindo
ordens para que revele aspectos do modo de oração e dos favores que o Senhor lhe tem
feito, inclusive declara isso já no prólogo da obra analisada.
Ainda na parte inicial do livro, suplica a Deus para ser clara e verdadeira ao
fazer as relações que os confessores mandam e que, conhecendo-a melhor, eles a
ajudem em momentos de fraqueza para que ela possa retribuir ao Senhor pelo menos
um pouco do que deve a ele.
As histórias das vidas das freiras místicas, além de representarem um
testemunho de incalculável valor, também revelam um tipo singular de literatura que
conseguiu reunir o material dos santos, das visões e da fantasia, até então excluído do
discurso oficial.
As freiras, afastadas de suas famílias e totalmente submetidas à Igreja,
refugiavam-se na imaginação e transformavam-se, pela primeira vez em suas vidas,
em protagonistas de uma aventura que as conduzia diretamente a Deus. Isso fazia com
que o clero, assustado, vigiasse-as ostensivamente e também castigasse severamente as
desobedientes.
No seguinte fragmento do Libro de la Vida (p. 297), a autora afirma:
Porque creo y pocos que hayan llegado a la experiencia de tantas cosas y si
no la hay es por demás dar remedio sin inquietar y afligir; mas esto también
tomará el Señor en cuenta, y por eso es mejor tratarlo, como ya he dicho
otras veces – y aun todo lo que ahora digo, sino, que no se me acuerda bien y
veo importa mucho, en especial si son mujeres – con su confesor, y que sea
tal. Y hay muchas más que hombres a quien el Señor hace estas mercedes, y
esto oí al santo Fray Pedro de Alcántara (y también lo he visto yo), que decía
aprovechaban mucho más en este camino que hombres, y daba de ello
concordavam que era demônio, que não comungasse tão freqüentemente e procurasse distrair-me de modo que
não ficasse sozinha (p. 164).
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excelentes razones, que no hay para qué las decir aquí, todas a favor de las
mujeres21.

Nas palavras de Teresa de Jesus, observa-se como a mística não deixava de
considerar-se protagonista privilegiada ao afirmar que poucas pessoas, quase que
exclusivamente mulheres, chegaram a experienciar tão intensamente as profundas
manifestações extáticas que ela descreve. Entretanto, ao mesmo tempo que parece
tentar transgredir os valores da Igreja Católica, reafirma-os ao aconselhar que as
pessoas que passarem por tais experiências místicas, principalmente se forem
mulheres, devem procurar tratar sobre elas com um confessor. Em seguida, volta ao
tema que discute a predominância de mulheres no espaço místico, dizendo que ela
própria observou tal ocorrência e também escutou a mesma constatação do santo Frei
de Alcântara sobre razões favoráveis às mulheres que justificariam tal predominância,
mas

não

as

cita,

por

considerá-las

desnecessárias

ou

inconvenientes.

Lamentavelmente, pois, ao não citar as razões que deu Frei Pedro de Alcântara para as
mulheres serem mais propícias aos transes místicos, muito provavelmente se teve
ocultado um interessante material para análise.
Irigaray (apud Franco, 1993, p. 71), crítica francesa, vai mais longe. Afirma
que “[...] el misticismo es el único territorio de la historia occidental en el que la
mujer habla y actúa de modo público”22.
A autobiografia de Teresa de Jesus pode ser considerada uma obra préfeminista na medida em que o feminismo supõe que as mulheres já participam de
debates na esfera pública. E nos tempos teresianos isso estava longe de acontecer, pois
a participação da mulher restringia-se à esfera privada. Por isso é que Irigaray assinala
enfaticamente o misticismo como único episódio em que a mulher ocidental consegue
furar o cerco da exclusividade masculina no âmbito público. Isso faz com que seja
21

Tradução: Porque creio haver poucos que tenham chegado a experimentar tantas coisas e se não há é por
demais dar remédio sem aquietar e afligir; mas isso também levará o Senhor em conta, e por isso é melhor tratálo, como já disse outras vezes – e ainda tudo o que agora digo, é sim, que não lembro bem e vejo que importa
muito, em especial se são mulheres – com seu confessor, e que seja assim. E há mais mulheres que homens a
quem o Senhor concede essas graças, e isso ouvi do santo Frei Pedro de Alcântara (e também eu vi), que dizia
aproveitavam muito mais este caminho que os homens, e dava para isso excelentes razões, que não há por que
dizê-las aqui, todas a favor das mulheres.

22

Tradução: [...] o misticismo é o único território da história ocidental em que a mulher fala e atua de modo
público.
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ainda mais importante encontrar os contatos e continuidades ocultas, os desafios
ilhados e a descontinuidade dos relatos sociais que testemunham uma história de lutas
e interrupções.
No respaldo teórico desta pesquisa, encontram-se as idéias de Foucault, que
ajudam a compreender, de maneira geral, os processos de exclusão e discriminação
social, bem como as práticas institucionais que os acompanham. A teoria foulcaultiana
permite, ainda, descartar a unicidade de uma continuidade histórica e pensar mais em
histórias que em História.
Ao entrar em contato com a história contada por Teresa de Jesus em Libro
de la Vida, verifica-se que, muitas vezes, se revelam os mecanismos de poder a que foi
submetida, sendo um dos mais fortes o da confissão. Sobre isso explicita Foucault
(1977, p. 61):
Ora, a confissão é um ritual de discurso onde o sujeito que fala coincide com
o sujeito do enunciado; é, também, um ritual que se desenrola numa relação
de poder, pois não se confessa sem a presença ao menos virtual de um
parceiro, que não é simplesmente interlocutor, mas a instância que requer a
confissão, impõe-na, avalia e intervém para julgar, punir, perdoar, consolar,
reconciliar; um ritual onde a verdade é autenticada pelos obstáculos e as
resistências que teve de suprimir para poder manifestar-se; enfim, um ritual
onde a enunciação em si, independente de suas conseqüências externas,
produz em quem articula modificações intrínsecas: inocenta-o, resgata-o,
purifica-o, livra-o de suas faltas, libera-o, promete-lhe a salvação.

Além de confessarem-se, as freiras viam-se obrigadas a escrever toda
experiência mística e, naturalmente, resistiam, pois registrar o conteúdo das confissões
por escrito implica muitos desdobramentos. A freira deixa de ser vigiada por um ou
dois confessores conhecidos por ela, para ser observada por um número maior e
geralmente formado por pessoas desconhecidas. Tal tarefa não lhes dava o mínimo
prazer, pois sentiam-se mais uma vez vigiadas pelos confessores os quais tinham o
poder de interpretar, aprovando ou reprovando os êxtases místicos. Comprova-se tal
afirmação com o seguinte recorte de Libro de la Vida (p. 59): “[...] solos los que me lo
mandan escribir. Saben que lo escribo23, y al presente no están aquí –, y casi hurtando

23

Segundo historiadores, refere-se aos Padres Domingo Bánez, Garcia de Toledo e ao Inquisidor Soto, que
escrevesse sua vida e a enviasse para o Apóstolo de Andaluzia examinar.

66

el tiempo y con pena, porque me estorbo de hilar, por estar en casa pobre24 y con
hartas ocupaciones”25. Nesse contexto, não surpreende que ultrapassassem a
racionalidade e entrassem em comunhão direta com Deus, falassem com os santos e
com a virgem e seguissem os ditados de suas vozes interiores.
Apesar das reservas do clero e dos aspectos heterodoxos do misticismo, a
ameaça que as místicas representavam para a Igreja também era oportuna à instituição,
porque serviam de elemento reanimador da debilitada espiritualidade católica à medida
que incentivavam o sentimento religioso.
Mesmo em tais circunstâncias, ficava difícil ao clero explicar o porquê de
as mulheres apresentarem mais esse dom que os homens. Segundo representantes do
clero, que respondiam à questão com cada vez mais misoginia, essa era a maneira com
que Deus as consolava por serem feitas incapazes ao sacerdócio, predicação apostólica
e outros fatores semelhantes. Quanto mais negligenciadas ou excluídas pelo poder
religioso, mais transportavam-se as freiras através de seus êxtases.
No centro da vida da mística estava o confessor. O confessionário, como
era um representante ativo do poder da Igreja, atingia todos os aspectos da vida das
freiras místicas, inclusive os pensamentos íntimos. O confessor não era somente o
mediador que agia como força controladora entre a freira e a instituição eclesiástica
muito mais que isso, representava uma espécie de juiz celestial. As freiras eram
expressamente proibidas pela Igreja de buscar, em fonte distinta, outra maneira de
governo da alma, salvo quando lhes fosse ordenado o contrário.
Parece oportuno aprofundar essas questões que envolvem a confissão,
porque o juiz, ou seja, o confessor, estava fortemente localizado no centro da vida da
freira mística, tendo como função interpretar os acontecimentos e decidir se as
manifestações extáticas eram verdadeiras ou simples imitações, se elas eram possuídas
pelo demônio ou não. Para tal intento, o confessor contava com um aparato de regras
estabelecidas que lhe permitia interpretar os atos e as palavras das freiras místicas.
24

Deduz-se que Teresa de Jesus está escrevendo em seu convento, São José de Ávila, fundado por ela, portanto
pobre, onde precisava trabalhar para obter algum dinheiro.
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Os critérios impostos pelas autoridades religiosas para confirmar a
autenticidade da visão eram: não deviam conter nada contrário às Escrituras e nada de
mau; não deviam também incluir novidades que a Igreja não tivesse predicado antes.
Também era levada em conta a personalidade de quem apresentava as visões: não
deviam ser furiosas, nem frenéticas; deviam ser saudáveis, lacônicas e não loquazes.
Não deviam ser velhas, pois, nesse caso, as visões seriam atribuídas a sua senilidade.
O examinador da Inquisição, Peña (apud Franco, 1993, p. 34), explicava
por que as revelações das mulheres eram especialmente perigosas:
[...] pues no sólo son más débiles y susceptibles sino húmedas, torpes y
viscosas por naturaleza, porque debido a su temperamento no sólo son
víctimas de impresiones lunáticas, sino que con facilidad son presas de las
pasiones del odio, el amor, la felicidad y la tristeza26.

Os escritos eram, portanto, um instrumento útil a essas situações, visto que
permitiam à Igreja vigiar de perto todo comportamento considerado anormal,
aumentando a eficiência do labirinto de controle.
Quando se observa o confessionário sob a ótica de Foucault, na sua obra
História da Sexualidade (1977, p. 22), é praticamente impossível não concordar que
tal espaço revela-se paradoxal na medida em que incita às mesmas transgressões que
proíbe. Devido à característica de tal questão, foi realizada a seleção de fragmentos
que visam ilustrar esse aspecto paradoxal:
Fue grandísima la gloria de este arrobamiento. Quedé lo más de la Pascua
tan embobada y tonta, que no sabía qué me hacer, ni cómo cabía en mí tan
gran favor y merced; no oía ni veía, a manera de decir; con gran gozo
interior [...] (p. 274).
[...] Mas parecíame sentir la presencia de Dios, como es así, y procuraba
estarme recogida con El. Y es oración sabrosa, si Dios allí ayuda, y el deleite
mucho [...] (p. 138)27.

25

Tradução: [...] só os que me mandam escrever sabem que o escrevo, e no presente momento não estão aqui – ,
e quase roubando o tempo e com pesar, porque atrapalha-me de fiar, por estar em casa pobre e com muitas
ocupações.
26
Tradução: [...] pois não só são mais débeis e suscetíveis, e também úmidas, torpes e viscosas por natureza,
porque devido a seu temperamento não somente são vítimas de impressões lunáticas, como também com
facilidade são presas das paixões do ódio, do amor, da felicidade e da tristeza.
27

Tradução: Foi grandiosíssima a glória deste êxtase. Fiquei até depois da Páscoa tão embriagada e tonta que
não sabia o que fazer; nem como cabia em mim tão grande favor e graça; não ouvia nem via, a maneira de dizer;
com grande gozo interior [...] (p. 274).
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Durante a confissão, deveriam ser enumerados os pecados carnais,
favorecendo, assim, o retorno às sensações corporais pecaminosas, pois, com relação
ao corpo, uma monja estava proibida até de tocar-se com as mãos. Talvez tão grande
repressão tenha gerado também uma reação inesperadamente forte: através das
manifestações extáticas, a mulher mística expressa a idéia de que a sua escrita pode ser
censurada, mas suas sensações e seu corpo são ilimitados.
Outro estímulo para a imaginação era a manifestação artística preferida
pelos jesuítas: a arte barroca, presente nos conventos e nas igrejas, a qual enfatizava
tanto o sofrimento como o êxtase. As igrejas apresentavam-se muito suntuosas, com
tetos, vigas, santos cobertos de ouro. Outras, com altares de mármore. Tudo isso
provocava um forte sentimento de admiração nos populares, o que levava à adoração
ante esses gloriosos espetáculos e imagens de santos que logo viriam a formar a
matéria dos sonhos e, muitas vezes, o conteúdo de seu êxtase.
A feminista Irigaray (apud Franco, 1993, p. 34) chama mistéricas as
mulheres que ultrapassam os limites do ser e da identidade em claro jogo de palavras:
o misticismo, mistério do continente escuro, e o qualificativo dado pelos homens que
chamam a isso de discurso histérico.
Apesar de a mistérica apresentar uma faculdade subversiva, uma vez que
seu êxtase era também transgressão, de diversas maneiras as freiras comportavam-se
como era o esperado de uma mulher. Pode-se dizer que, assim como alguns de seus
atos, seu discurso era feminino de maneira calculada. Muitas vezes repetia o discurso
católico de maneira estratégica:
Parecíame que aquellas mis lágrimas eran mujeriles sin fuerza, pues no
alcanzaba con ellas lo que deseaba. [...] Habré de aprovecharme de alguna
comparación, aunque yo las quisiera excusar, por ser mujer y escribir
simplemente lo que me mandan; [...] Para mujercitas como yo, flacas y con
poca fortaleza, me parece a mí conviene, como Dios ahora lo hace28.

[...] Mas parecia-me sentir a presença de Deus, como acontecia geralmente, e procurava ficar recolhida com Ele.
E é oração saborosa, se Deus ajudar, e o deleite muito [...] (p. 138).
28
Tradução: Parecia-me que aquelas minhas lágrimas eram mulheris e sem força, pois não conseguia com elas o
que desejava [...]. Haverei de aproveitar alguma comparação, ainda que eu as quisesse recusar, por ser mulher e
escrever simplesmente o que me mandam; [...] Para mulherezinhas como eu, fracas e com pouca força, me
parece convém, como Deus agora o faz.
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Registrada a repetição do discurso conservador da Igreja, principalmente no
que se refere à mulher, cabe registrar ainda que, devido à natureza perigosa de suas
visões, a mística costumava proteger-se, confirmando o status quo. Era freqüente suas
fantasias não transgredirem os limites do dogma. Intencionalmente ou não, se essas
visões não tivessem sido de acordo com os dogmas, certamente teriam se perdido ou
teriam sido queimadas ou ainda mantidas nos arquivos da Inquisição.
O acesso direto do sobrenatural concedia à monja mística a mesma
autoridade irrefutável do jornalista que pode dizer: “Eu presenciei tal coisa”. Observase a segurança do que dizia ao insistir em frases como:
Por claro que yo quiera decir estas cosas de oración, será bien oscuro para
quien no tuviere experiencia. Algunos impedimentos diré que – a mi
entender – lo son para ir adelante en este camino, y otras cosas en que hay
peligro, de lo que el Señor me ha enseñado por experiencia. [...] que a lo que
yo veo y sé de experiencia, de tal manera (JESÚS, 1987, p. 129, 163)29.

Como já visto anteriormente, o que fazia a monja mística ser tirada do
arroubo e voltar à racionalidade era a escritura, que servia a mais de um propósito ao
mesmo tempo: permitir que mais de um confessor a vigiasse e, além disso, registrar
qualquer novo conhecimento adquirido durante suas conversações com Deus, com o
propósito de recuperar informação. Tal escritura adotava o gênero de história de vida
para facilitar aos confessores tirarem vantagem da situação, colocando-a em um
contexto a fim de organizá-la e de torná-la a história de uma conversão.
A linguagem rústica da mulher, tão diferente da linguagem dos letrados, era
mantida sob a forma de manuscrito e, caso chegasse a ser publicado, tinha que,
obrigatoriamente, ser polido e editado por um sacerdote.
As freiras não tinham direitos de autora sob seus escritos; suas anotações
pertenciam aos confessores que, muitas vezes, as utilizavam em benefício próprio
como matéria-prima de uma biografia escrita por um sacerdote.

29

Tradução: Por mais claramente que eu queira dizer estas coisas de oração, será bem obscuro para quem não
tiver experiência. Alguns impedimentos direi que – no meu entender – o são para ir adiante neste caminho, e
outras coisas em que há perigo do que o Senhor me ensinou por experiência. [...] que ao que vejo e sei de
experiência, de tal maneira.
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As biografias que se escreveram mais tarde, com base nessas anotações,
transformam essas experiências extraordinárias em hagiografias: primeiro, contando a
vida em ordem cronológica; depois, ordenando os acontecimentos em séries que
ilustram as virtudes de pobreza, castidade e obediência. O relato culmina com a “boa
morte”, geralmente acompanhada de signos e milagres excepcionais. Fica claro aqui o
poder imenso dos confessores. Eles estudavam os registros, depois decidiam se a freira
deveria ou não continuar escrevendo e também se o escrito deveria ser conservado.
Assim, as experiências femininas passaram a ser conteúdo que os homens sentiam
liberdade de explorar como autores, sem declarar por completo sua fonte.
Teresa de Jesus conseguiu distanciar-se desse esquema ao ter um
tratamento distinto, pois não só escreveu, como teve os seus escritos impressos e
publicados inúmeras vezes.
Os confessores e biógrafos em potencial atuavam também como editores,
revisores e compiladores de textos cuja autoria não podiam reclamar as mulheres que
os escreviam. Muitas vezes, por temerem as conseqüências de seus escritos, chegavam
a negar a autoria dos mesmos, apresentando-se como médium da voz de Deus. Faziam
isso, inclusive, para diminuir as dificuldades que viviam no convento quando se via
sensivelmente aumentada a ocorrência dos êxtases.
Na condição de especiais, quanto mais “graças” essas freiras recebiam,
mais eram vigiadas. Viviam sob o olhar do confessor e das demais monjas, já que
despertavam nelas ciúmes mesquinhos e também, por isso, viam-se enredadas em
intrigas que faziam parte da vida do convento. E pode-se localizar justamente aí um
dos acentos originais das monjas místicas: o relato de assuntos cotidianos da vida
conventual.
Comenzó la murmuración y persecución de golpe, y – a mi parecer – con
mucha causa y así no tomaba con nadie enemistad, sino suplicábaos a Vos
miraseis la razón que tenían. Decian que me quería hacer santa y que
inventaba novedades, no habiendo llegado entonces con gran parte aun a
cumplir toda mi Regla, ni a las muy buenas y santas monjas que en casa
había ni creo llegará si Dios, por su bondad, no lo hace todo de su parte [...]
Así que sin culpa suya me culpaban; no digo eran sólo monjas, sino otras
personas [...] (p. 115). [...] querría dar voces para dar a entender qué
engañados están. Y aun así lo hace algunas veces, y lluévente en la cabeza
mil persecuciones; tienenla por poco humilde, y que quiere ensiñar a de
quiem había de aprender, en especial si es mujer (p. 164). [...] Fuime de la
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iglesia con esta aflicción, y entréme en un oratorio, habiéndome quitado
muchos días de comulgar, quitada la soledad, que era todo mi consuelo, sin
tener persona con quien trataos, porque todos eran contra mí [...]. Unos me
parecía burlaban de mí cuando de ello trataba, como que se me antojaba;
otros avisaban al confesor que se guardase de mí; otros decían que era claro
demonio (p. 143)30.

Ressaltem-se dois ingredientes importantíssimos para que as místicas
seguissem com uma certa liberdade de imaginação: modéstia e obediência. Quando
retornavam dos transes, precisavam ser muito cuidadosas a fim de evitar que os
acontecimentos místicos trazidos não ameaçassem a autoridade do clero. Esses
conhecimentos consistiam em sensações corporais, e o efeito de tal ardor gerava
sentimentos permanentes de desejo e culpa.
Teresa de Jesus demonstra contradição com relação aos sentimentos que
experimenta após algumas escolhas que faz. Muitas vezes aparenta culpa com relação
a alguns fatos, todavia, no que se refere aos êxtases, relata tantos detalhes da plenitude
vivenciada que não parece sentir nenhum tipo de remorso. É o que se pode observar
nesse mesmo capítulo, através dos recortes nos quais Teresa de Jesus aborda o assunto.
Ainda que com muito cuidado, ela deixa transparecer nesses fragmentos que era
perseguida por se diferenciar das demais: acusavam-na de se fazer de santa, de ser
inovadora, de querer ensinar quando, por ser mulher, deveria aprender; enfim, dá a
entender que até os padres pareciam zombar dela quando contava sobre as
manifestações extáticas por ela vivenciadas.
Uma das ambigüidades da mística é que, obedecendo, ela consegue
transgredir o sistema e, ao mesmo tempo, fortalecê-lo quando este admite o poder
sedutor de tais relatos e utiliza-os em benefício da Igreja.

30

Tradução: Começou o murmúrio e a perseguição de golpe, e – a meu parecer – com razão; e assim não tinha
inimizade com ninguém, e sim suplicava a vós que olhasse a razão que tinham. Diziam que eu queria me fazer
de santa e que inventava novidades, não chegando ainda a completar toda a minha Regra, nem as muito boas e
santas freiras que em casa havia, nem creio chegarei, se Deus, por Sua bondade, não o faz tudo... Assim que sem
culpa me culpavam; não digo que eram só as monjas, mas também outras pessoas [...] (p. 115). [...] queria gritar
para dar a entender o quanto estão enganados. E ainda assim o faz algumas vezes e chovem na cabeça mil
perseguições; tem-na por pouco humilde e que quer ensinar no lugar de aprender, em especial se é mulher (p.
164). [...] Saí da igreja com esta aflição e entrei em um oratório, tendo-me tirado a comunhão durante muitos
dias, impedida de ficar em solidão, que era todo o meu consolo, sem ter com quem falar, porque todos eram
contra mim [...]. Uns, me parecia, debochavam de mim quando disso se falava, como fosse capricho; outros
avisavam ao confessor que tivesse cuidado comigo; outros ainda diziam que com certeza era demônio (p. 143).
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Na realidade, Teresa de Jesus distingue-se do comum desde pequena,
quando contrariava as vontades do pai, pois não era hábito este tipo de enfrentamento:
uma menina desafiando a autoridade máxima de seu círculo social. Teresa de Jesus
atormentava-se cada vez mais com os pareceres desencontrados dos seus confessores
quanto à origem dos transes místicos, porque não chegavam a uma conclusão. Alguns
atribuíam ao céu tais manifestações, e outros viam sua origem no inferno. Irritada com
a situação, chamou ao confronto seus confessores e o próprio demônio: “Levántense
contra mi todos los letrados, persíganme todas las cosas criadas, atorméntenme los
demonios [...] (p. 165)”31.
Pensa-se também que, assim como as manifestações extáticas davam às
freiras um poder momentâneo e legítimo que as colocava fora do alcance da
autoridade hierárquica da Igreja, ao mesmo tempo confirmavam a identificação das
mulheres com o irracional.
Teresa de Jesus provou, através da fundação de seus conventos, que usava
muito bem também sua racionalidade, invalidando a visão que o clero fazia questão de
manter, ou seja, a da feminilização da ignorância. Assim, do ponto de vista
contemporâneo, é tentador considerá-la como uma rebelde que desafiava as
convenções sociais e literárias da época. Ironicamente, ao romper com tais padrões,
Teresa de Jesus foi elevada à categoria de fenômeno pela própria Igreja já que até hoje
é exibida em Ávila. Verifica-se que, através da exposição ao longo dos séculos, o que
alcança inclusive a atualidade, as autoridades religiosas vêem vantagens na
celebridade de Teresa de Jesus. Esse mesmo corpo que hoje é exposto à visitação
pública, antigamente foi usado pela própria Teresa de Jesus como espaço discursivo,
provando, através dos êxtases, por exemplo, uma especial relação com Deus.
Curiosamente se superou a condição de inferioridade imposta ao feminino,
justamente com a utilização da origem de sua fraqueza: o corpo. A condição de
inferioridade a que a mulher foi submetida, cuja abordagem foi apresentada de
maneira aprofundada no segundo capítulo, consegue ser superada. E ao transcodificar
esse signo em um discurso inverso através do próprio corpo, provou que tinha poderes

31

Tradução: Levantem-se contra mim todos os padres com estudo, persigam-me todas as coisas criadas,
atormentem-me os demônios [...].
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extraordinários. O corpo, naquele instante, passava a ser o principal, se não o único,
recurso de Teresa de Jesus.
Embora alguns possam ver a situação vivida por Teresa de Jesus como um
acontecimento isolado no qual ela, muitas vezes, enfrenta sozinha os representantes da
Igreja, na realidade trata-se de um caso que faz parte de um problema muito mais
geral. Constitui, pois, a determinação da existência de uma cultura subalterna que
deveria, preferencialmente, ser eliminada. É aí que residia o poder do clero,
exatamente na sua autoridade para discriminar.
Esse cerco era tão difícil de ser transposto que, mesmo quando a freira
abandona a submissão, mostrando-se no papel de mediadora das mensagens divinas,
não deixa de se auto-desvalorizar no momento em que recusa assumir a autoria destas,
pois, como médium, ela não precisa obrigatoriamente responsabilizar-se pelo que
expressa.
“Es excelente doctrina y no mía, sino enseñada de Dios. Y así querría que
personas ignorantes – como yo – la supiesen; porque aunque esté un alma en este
estado, no ha de fiar de sí para salir a combatir, porque hará harto en defenderse” (p.
165)32.
Mesmo as freiras místicas, colocadas em relativa segurança graças aos seus
votos de obediência e humildade, ainda assim careciam de espaço dentro do contexto
social. Por isso é admirável essa alteração que conseguiram efetuar na ordem
hierárquica vigente, visto que, segundo grande parte do clero, o mesmo corpo que
fazia a mulher um ser inferior, foi capaz de colocá-la na condição de momentânea
superioridade. Um frágil corpo de mulher era usado, naquele dado momento, como
instrumento de poder. Grande ameaça e confusão deveriam representar tais
acontecimentos para a Igreja, já que um evento ou pessoa insignificante não
justificaria, em um tempo crítico, tão expressivo gasto de papel, aparato burocrático e
tempo.
Franco (1993, p. 110) compara a mulher mística com a mulher-aranha que
“[...] urde su tela con materia sacada de su proprio cuerpo, el cual es el único recurso
32

Tradução: É excelente doutrina e não é minha, e sim ensinada por Deus. E assim queria que pessoas ignorantes
– como eu – a soubessem; porque ainda que esteja uma alma nesse estado, não há de fiar de si para sair a
combater, porque fará muito em defender-se.
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que le queda cuando las instituciones oficiales cierran o monopolizan todos los demás
espacios para el discurso”33.
Portanto, através das manifestações extáticas, a mulher mística expressa a
idéia de que a sua escrita pode ser censurada, porém suas sensações e seu corpo são
ilimitados.

3.1 A Santa Erótica
Ao trazer o foco da investigação para o tema da sexualidade, convém
lembrar que o contato inaugural de Teresa de Jesus com o ambiente conventual foi na
adolescência e originou-se da iniciativa de seu pai, que se encontrava preocupado com
as atitudes que a filha vinha tomando depois da morte da mãe e do casamento da irmã.
As manifestações típicas da idade, como vaidade excessiva, bailes, interesse pelo sexo
oposto e um provável relacionamento com um primo deixavam o pai de Teresa de
Jesus desconcertado a ponto de obrigá-la a internar-se num convento, mesmo que ela
se opusesse veementemente à idéia.
O que se quer aqui delinear é que Teresa de Jesus, ao entrar para o
convento, não ainda como religiosa, mas como aluna, estava na fase efervescente da
juventude, época em que a força do sexo fala muito alto. Assim, a perda da antiga
liberdade e submissão às rígidas normas de um convento são pontos que devem ter-lhe
provocado inúmeros conflitos. Tal situação pode remeter à idéia defendida por alguns
teóricos, segundo os quais o misticismo também pode ser tomado como um substituto
de uma história de amor (Domínguez, 1998, p. 122).
Conforme Duby e Perrot, em “História das Mulheres no Ocidente” (1991,
tomo 2, p. 515), a palavra feminina tornou-se possível no final da Idade Média através
da expressão multiforme que tomou. Nessa linguagem própria que nasce onde o corpo
fala ao mesmo nível que a voz, o corpo por si só é linguagem. E tendo como fonte

33

Tradução: [...] urde sua teia com matéria tirada de seu próprio corpo, que é o único recurso que resta quando as
instituições oficiais fecham ou monopolizam todos os demais espaços para o discurso.
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“História das Mulheres”, vê-se que a tensão do desejo, satisfeito e insatisfeito, leva a
uma busca sensorial de uma estética do conhecimento do sagrado.
Ao voltar sua sexualidade para o divino, a mulher mística dessa época
alcança a globalidade sensorial. Uma nova sintaxe integra a sua palavra, ora alucinada
ora meticulosamente ordenada. A mulher mística reclamou com eficiência ao ser
privada da palavra, pois inventou uma outra linguagem que dá lugar ao corpo. E a
audácia feminina ganhou o direito de dizer o sexo. O interdito é depressa transgredido.
O corpo da mulher faz dela um receptáculo dócil, eleito e particular,
formando as condições necessárias para que o “Espírito” a possuísse. O corpo age para
garantir a validação da palavra feminina, seja ela falada ou escrita.
Nessa nova ordem da linguagem, o corpo feminino participa, na sua
totalidade, do acontecimento espiritual. Nessa forma de amor em que todos os sentidos
tornam-se espirituais e assumem funções importantes, ora predominando o auditivo,
ora o visual... a Noiva é toda explosão.
Durante a união íntima com Deus, a linguagem incendeia-se. Observe-se a
seguir como descreve Teresa de Jesus um desses momentos mais marcantes.
[...] Quiso el Señor que viese aquí algunas veces esta visión: veía un ángel
cabe mí hacia el lado izquierdo en forma corporal, lo que no suelo ver sino
por maravilla. Aunque muchas veces se me representan ángeles, es sin
verlos, sino como la visión pasada que dije primero. Esta visión quiso el
Señor le viese así. No era grande sino pequeño, hermoso mucho, el rostro tan
encendido que parecía de los ángeles muy subidos que parecen todos, se
abrasan (deben ser los que llaman querubines, que los nombres no me los
dicen; mas bien veo que en el cielo hay tanta diferencia de unos ángeles a
otros, y de otros a otros, que no sabría decir). Veíale en las manos un dardo
de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me
parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas;
al sacarle me parecía las llevaba consigo, y me dejaba toda abrasada en amor
grande de Dios. Era tan grande el dolor, que me hacía dar aquellos quejidos,
y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor, que no hay
desear que se quite ni se contenta el alma con menos que Dios. No es dolor
corporal, sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo algo, y aun
harto. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios, que suplico
yo a su bondad lo dé a gustar a quien pensare que miento34.
34

Tradução: [...] Quis o Senhor que eu tivesse aqui algumas vezes esta visão: via um anjo perto de mim no lado
esquerdo, em forma corporal, o que não costumo ver, a não ser excepcionalmente. Ainda que muitas vezes são
me representados anjos, é sem vê-los, somente como a visão passada que disse primeiro. Essa visão quis o
Senhor que eu visse assim. Não era grande e sim pequeno, muito bonito, o rosto tão iluminado que se
assemelhava ao dos anjos muito elevados, todos iluminados (devem ser os que chamam querubins, que os nomes
eles não me dizem; mas percebo que no céu há muita diferença entre os anjos, como categorias que não saberia
dizer). Via nas mãos dele um dardo comprido de ouro, e em cuja ponta um pouco de fogo. Esse dardo parecia o
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Los días que duraba esto andaba como embobada; no quisiera ver ni hablar,
sino abrazarme con mi pena, que para mí era mayor gloria que cuantas hay
en todo lo criado.
Esto tenía algunas veces, cuando quiso el Señor me viniesen estos
arrobamientos tan grandes que aun estando entre gentes no los podía resistir,
sino que, con harta pena mía, se comenzaron a publicar (p. 195)35.

Percebe-se que a autora fala abertamente de suas sensações suscitando
imagens de espantosa carga erótica. Para além do arranjo sábio das formas, o discurso
amoroso declara a intensidade do desejo, do delírio de um amor sem medida, que
associa dor e alegria.
Ao perceber os sinais de Teresa de Jesus, a comunidade, incomodada,
infere que se trata de uma linguagem em que só a aparência é feita de caos, uma
linguagem original que não era fruto de repressão, mas de criação.
A vida sensorial desconcertada dá ao corpo poderes singulares: o corpo
acompanha o espírito e, como este, eleva-se da terra. É o que parece ter acontecido
com Teresa de Jesus.
[...] muchas veces querría yo resistir, y pongo todas mis fuerzas, en especial
algunas que es en público y otras hartas en secreto, temiendo engañada.
Algunas podía algo con gran quebrantamiento; como quien pelea con un
jayán fuerte, quedaba después cansada; otras, era imposible, sino que me
llevaba el alma, y aun casi ordinario la cabeza tras ella, sin poderla tener, y
algunas todo el cuerpo, hasta levantarle (p. 120)36.
Esto ha sido pocas; porque, como una vez fuese adonde estábamos juntas en
el coro, y yendo a comulgar, estando de rodillas, dábame grandísima pena,
porque me parecía cosa muy extraordinaria y que había de haber luego
mucha nota. Y así mandé a las monjas – porque es ahora después que tengo
oficio de priora – no lo dijesen; mas otras veces, como comenzaba a ver que
iba a hacer el Señor lo mismo – y una, estando personas principales de
anjo meter-me no coração algumas vezes e me chegava às entranhas; ao retirá-lo sentia que as levava consigo, e
me deixava toda incendiada pelo grande amor de Deus. Era tão grande a dor que me fazia dar aqueles gemidos, e
tão excessiva suavidade que me põe tamanha dor, que não se deseja que se retire nem contenta a alma com
menos que Deus. Não é dor corporal, e sim espiritual, ainda que não deixa de participar, e muito, o corpo. É uma
carícia tão suave que passa entre a alma e Deus, que suplico a sua bondade e o dê a experimentar a quem pensar
que minto.
35

Tradução: Os dias que durava isso andava como absorta; não queria ver nem falar, somente abraçar a minha
dor, que para mim era maior à glória de todas as coisas criadas.
Isso acontecia algumas vezes, e quando quis o Senhor me viessem estes êxtases tão grandes, mesmo estando
entre pessoas, não podia resistir, e até mesmo contra a minha vontade, começaram a ser divulgados (p. 195).
36

Tradução: [...] muitas vezes eu queria resistir e colocar todas as minhas forças, em especial em algumas que
acontecem em público e outras muitas em segredo, temendo enganada. Em algumas podia algo com grande
esforço como quem luta com uma pessoa alta, robusta e forte, ficava depois cansada; em outras era impossível, e
me levava a alma, e ainda quase sempre a cabeça depois dela, sem poder detê-la e algumas vezes todo o corpo
até levantar-lhe (p. 120).
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señoras, que era la fiesta de la Vocación, en un sermón – , tendíame en el
suelo, y allegábanse a tenerme el cuerpo, y todavía se echaba de ver.
Supliqué mucho al Señor que no quisiese ya darme más mercedes que
tuviesen muestras exteriores; [...] (p. 120-121).
[...] Y aun yo confieso qué gran temor me hizo. Al principio, grandísimo;
porque verse así levantar un cuerpo de la tierra, que aunque el espíritu le
lleva tras sí y es con suavidad grande, si no se resiste, no se pierde el sentido;
[...] (p. 121)37.

Passando-se agora para as idéias extraídas do tomo 3 da “História das
Mulheres no Ocidente”, depara-se com impedimentos para que essa erupção mística
não tomasse conta dos conventos.
No que se refere à sexualidade, o catolicismo insistia no celibato, problema
associado à acumulação de bens da Igreja, regulamentando o modo de vida monástico
através, entre outros meios, do voto de castidade permanente, isto é, abstinência sexual
total até para acentuar as diferenças sociais entre os leigos e o clero.
Como já foi frisado em capítulos anteriores, as mulheres não tinham acesso
à primeira ordem eclesiástica, pertenciam à segunda, porém também deveriam absterse de sexo. Só que a Igreja temia as condutas indesejáveis a que esse procedimento,
segundo ela, poderia levar, tais como a arrogância e a teimosia.
Existe, na mística cristã da Baixa Idade Média e do início da Idade
Moderna, a tendência ao misticismo nupcial cristocêntrico. A sua intangível união
erótico-amorosa eleva-se acima do mundo prisioneiro de regras sociais e eclesiásticas.
As manifestações da mulher mística eram dramatizações de seu discurso
interior e muitas vezes indicam que as próprias freiras sabiam que suas experiências
assemelhavam-se a posições pecaminosas. As palavras que saem dos lábios
espontaneamente são muitas vezes obscenas e, portanto, proibidas. Entretanto, todo o
ambiente criado pela mística permitia-lhe falar explicitamente da sua sexualidade.

37

Tradução: Isso foi pouco, porque como uma vez aconteceu que estávamos juntas no coro, e como ia comungar
estava de joelhos, dava-me grandíssima aflição, porque me parecia coisa muito extraordinária e que haveria de
logo chamar muita atenção. E assim mandei as freiras – porque agora depois que tenho cargo de madre superiora
– não comentassem o fato; mas outras vezes, como começava a perceber que ia fazer o Senhor mesmo – e uma,
estando senhoras importantes, porque era festa da Vocação, num sermão – , seguravam-me no solo, e
achegavam-se para deter meu corpo, e ainda se podia ver. Supliquei muito ao Senhor que não quisesse dar-me
mais graças que tivessem mostras exteriores; [...] (p. 120-121).
[...] E ainda eu confesso que grande temor me deu. A princípio, grandíssimo, porque ver assim levantar um
corpo da terra, que ainda o espírito seja levado depois e com grande suavidade, senão se resiste, não se perde o
sentido; [...] (p. 121).
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[...] cuando me quiso el Señor dar los arrobamientos, no tiene más que ver –
a mi parecer – que una cosa muy corporal a una muy espiritual, [...] (p. 122).
[...] Ello es un recio martirio sabroso, [...] (p. 124).
[...] Lo que pasa por mí es que – como dije en la oración pasada – gózase
con intervalos [...] (p. 127).
[...] mas es vuelo suave, es vuelo deleitoso, vuelo sin ruido (p. 129)38.

Observa-se, nos trechos citados do Libro de la Vida, que Teresa de Jesus
permitiu-se descrever seu prazer sexual sem ter que necessariamente cair em pecado e
ter seus escritos e seu comportamento condenados pela Igreja.
Devido à vulgarização da vida religiosa, as mulheres desempenharam papel
notável e viveram o amante divino como seu esposo: “[...] Estas me dice Su Majestad
muchas veces, mostrándome gran amor: ya eres mía y yo soy tuyo [...] (p. 291)39.
O antigo papel vivido pela mulher de serva de Deus foi substituído. Agora
ela transformou seu amante divino em esposo, o que a elevou ao papel de esposa e não
mais de serva.
Seguindo com a abordagem dada à sexualidade e ao corpo, é interessante
retomar o que já foi afirmado anteriormente neste trabalho sobre a significação do
corpo de Teresa de Jesus, única doutora da Igreja, cujo corpo continua a desempenhar
um papel, mesmo depois de morto, agora sob a forma de relíquias, apresentando uma
tradução ainda indefinida, que revela fome de alguma coisa, não se sabe exatamente o
quê. Por que arrancar pedaços de uma freira morta e expô-los durante mais de cinco
séculos? Quais as razões plausíveis para ato, no mínimo, violentamente estranho?
Mas o corpo de Teresa de Jesus não sofreu só depois de morta, pois além
das mortificações que era levada a praticar, também padeceu de muitas doenças
durante a sua vida. Por vezes a freira retirava-se da vida dos sentidos, atingindo um
estado próximo da morte, o que já foi referido no primeiro capítulo desta pesquisa.

38

Tradução: [...] quando me quis o Senhor dar os êxtases, não é nada mais do que – no meu parecer – que juntar
uma coisa muito corporal a uma muito espiritual, [...] (p. 122).
[...] Isto é um grave martírio saboroso, [...] (p. 124).
[...] O que acontece comigo é que – como disse na oração passada – goza-se com intervalos [...] (p. 127).
[...] mas é vôo suave, vôo deleitoso, vôo sem ruído (p. 129).
39

Tradução: [...] Estas me disse Sua Majestade muitas vezes, mostrando-me grande amor: Já és minha, e eu sou
teu [...] (p. 291).
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La mudanza de la vida y de los manjares me hizo daño a la salud; que,
aunque el contento era mucho, no bastó. Comenzáronme a crecer los
demayos; y dióme un mal de corazón tan grandiso, que ponía espanto a
quien le veía, y atrás muchos males juntos. Y, como era el mal tan grave –
que casi me privaba el sentido siempre, y algunas veces del todo quedaba sin
el – era grande la diligencia que traía mi padre para buscar remedio (p. 18)40.

A passagem pela experiência da enfermidade constitui uma das
características do relato da freira mística. O padecimento é visto como réplica da
paixão de Cristo e, tanto para as contemporâneas de Teresa de Jesus como para ela
própria, a doença é mais do que sofrimento. O ponto de vista comum das pessoas da
época era que as fortes dores, as paralisias dos religiosos revelavam-se provas
mandadas por Deus, com o objetivo de aprimorar a vida espiritual do sofredor. Mas o
enredo da doença, pelo menos provisoriamente, tem um final feliz: a religiosa é
resgatada da morte por um salvador: Deus.
Esse tipo de escritura é gerada pelos signos do corpo quando em estado de
êxtase. Mesmo que não se deseje aprofundar questões relacionadas à definição de
êxtase, convém que se debruce um pouco sobre esse fenômeno por tratar-se de tema
relevante na obra analisada.
No dicionário Aurélio, o êxtase é caracterizado como um forte
arrebatamento, um enlevo causado por grande admiração, contemplação de coisas
sobrenaturais. E, segundo Lewis (1997, p. 41), ele também pode ser manifestado
através do uso de álcool ou de drogas e nas relações sexuais.
Segundo Pierre Janet, na dora “De la Angustia al éxtasis”, há três
características gerais envolvidas na manifestação extática:

[...] 1) El movimento de los miembros, o mejor dicho la acción de los
objetos exteriores que permanece enormemente reducida; 2) la acción
psicológica interna, constituida por las palabras interiores, las actitudes
interiores que hacen surgir los pensamientos y las imágenes que presentan
por lo contrario un desarrollo considerable, y 3) dominio constante de un
sentimiento de alegría profunda así como todos los sentimientos optimistas
40

Tradução: A mudança de vida e de hábitos alimentares estragou minha saúde, e ainda que o contentamento
fosse grande, não bastou. Aumentaram os desmaios; e piorou meu coração, que assustava a quem visse, e
muitos outros males juntos. E, como era mal tão grave – que quase sempre perdia os sentidos, e algumas vezes
ficava completamente desacordada – era grande o esforço de meu pai em procurar a minha cura.

80

que lo acompañan y que dan a los pensamientos, un tono particular. Esas tres
características que permanecen presentes no siempre tienen el mismo grado
y las combinaciones de esas modificaciones puedem determinar formas del
estado estático (1991, p. 46)41.

Partindo da abordagem teórica realizada, observe-se, agora, Teresa de Jesus
narrando um de seus êxtases, em Libro de La Vida:
[...] Estando así el alma buscando a Dios, siente con un deleite grandísimo y
suave casi desfallecer toda con una manera de desmayo que le va faltando el
huelgo y todas las fuerzas corporales, de manera que si no es con mucha
pena, no puede auín menear las manos. Los ojos se le cierran sin quererlos
cerrar, o si los tiene abiertos, no ve casi nada; ni si lee, acierta a decir letra,
ni casi atina a conocerla bien; ve que hay letra, mas como el entendimiento
no ayuda, no la sabe leer aunque quiera. Oye, mas no entiende lo que oye.
Así que de los sentidos no se aprovecha nada si no es para no la acabar de
dejar a su placer, y así antes la dañan. Hablar, es por demás, que no atina a
formar palabra, ni hay fuerza, ya que atinarse, para poderla pronunciar;
porque toda la fuerza exterior se pierde y se aumenta en las del alma para
mejor poder gozar de su gloria. El deleite exterior que se siente es grande y
muy conocido [...] (p. 109)42.

Como se pode perceber, o que inspira mulheres e homens místicos é o
desejo irresistível de um contato mais intenso com o divino, o que na mística cristã
significa uma relação amorosa direta com Deus personificado.
A experiência mística feminina viveu intensamente a sua relação com
Cristo. Na passagem citada, parece bastante palpável que a experiência mística de
Teresa de Jesus foi tanto espiritual como física. Provavelmente foi mais fácil às

41

Tradução: 1)O movimento dos membros, ou melhor dizendo, a ação que se manifesta exteriormente pelos
membros exteriores que permanece enormemente reduzida; 2) a ação psicológica interna, constituída pelas
palavras interiores, as atitudes interiores que fazem surgir os pensamentos, ou as imagens que apresentam, ao
contrário um desenvolvimento considerável, e 3) predominância constante de um sentimento de alegria profunda
assim como todos os sentimentos otimistas que o acompanham e que dão aos pensamentos um tom particular.
Essas três características que permanecem presentes nem sempre têm o mesmo grau, e as combinações dessas
modificações podem determinar a classificação do estado extático.

42

Tradução: [...] Estando, assim, a alma buscando a Deus, sente-se num deleite grandíssimo e suave quase
desfalecer toda, como num tipo de desmaio que vai faltando-lhe o fôlego e todas as forças corporais, de maneira
que se não é com muito sacrifício, não pode nem movimentar as mãos. Os olhos fecham sem que se queira
fechá-los, ou se os tem abertos, não vê quase nada; nem se lê, acerta a dizer uma letra, nem quase atina a
reconhecê-la bem, percebe que existem letras, mas como o entendimento não ajuda, não consegue ler, ainda que
queira. Ouve, mas não entende o que ouve. Tão intenso que dos sentidos não se aproveita nada se não é para
deixar a seu prazer, e assim antes a desperdiçam falar, é por demais, que não se consegue formular uma palavra,
nem há força, ainda que atinasse, para podê-la pronunciar; porque toda força exterior se perde e se aumenta nas
da alma para melhor poder gozar de sua glória. O deleite exterior que se sente é grande e muito conhecido [...]
(p. 109).
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mulheres alcançar esse estado total de união, por permanecerem muito mais ligadas ao
corpo, desde o nascimento até a morte, ao sangue, ao leite, às lágrimas...
O recorte destacado, quando Teresa de Jesus afirma que o deleite é grande e
visível, serve para ilustrar o que Janet cita como a terceira característica extática. Já
quando a autora salienta que, para poder mover as mãos, durante o êxtase, há que se
fazer um grande esforço, tal manifestação corresponde ao que Janet apresenta como
primeira característica do êxtase. O que se refere à segunda característica está
contemplado na antítese da falência das forças exteriores (não faz distinções visuais
nem sonoras) em oposição ao aumento das percepções da alma.
Quem vem complementar essa abordagem sobre o êxtase é a própria Teresa
de Jesus, que contribui, de forma bastante significativa, para a compreensão do
fenômeno extático, pois, durante as confissões, enfatizava os êxtases quando narrava
suas experiências místicas ao confessor. O trecho que segue, extraído do Libro de La
Vida, ressalta o conteúdo das confissões de Teresa de Jesus, cuja ênfase é o êxtase por
ela vivenciado. Note-se a definição e a descrição desse fenômeno:

Querría saber declarar, con el favor de Dios, la diferencia que hay de unión o
arrobamiento, o elevamiento, o vuelo que llaman de espíritu o
arrebatamiento que todo es uno. Digo que estos diferentes nombres todo es
una cosa, y también se llama éxtasis. Es grande la ventaja que hace a la
unión; los efectos muy mayores hace y atrás hartas operaciones; porque la
unión parece principio y medio y fin y lo es en lo interior; mas así como
estotros fines en más alto grado, hace los efectos interior y exteriormente.
Declárelo el Señor – como ha hecho lo demás – que, cierto, si Su Majestad
no me hubiera dado a entender por qué modos y maneras se puede algo
decir, yo no supiera (p. 119)43.

Além do recorte no início deste capítulo, encontram-se mais tentativas de
descrição e definição da manifestação extática no capítulo 20 do Libro de La Vida:

43

Tradução: Queria saber explicar, com a ajuda de Deus, a diferença que há entre união e arrobamento, ou
elevamento, ou vôo que chamam de espírito ou arrebatamento que tudo é um. Digo que esses diferentes nomes
são uma coisa só, e também se chama êxtase. É grande o favorecimento que traz em relação à união; os efeitos
muito maiores e outras grandes operações; porque a união tem princípio, meio e fim e acontece interiormente;
mas nos mais altos graus, o arrobamento tem efeitos interior e exteriormente. Declare-o o Senhor – como fez
com o restante – que, certo, se Sua Majestade não me houvesse feito entender de que modo e maneiras se pode
dizer, eu não saberia.
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Mas cuando este gran bien le agradecemos, acudiendo con obras según
nuestras fuerzas, coge el Señor el alma, digamos ahora a manera que las
nubes cogen los vapores de la tierra, y levántala toda ella – helo oído así
esto, de que cogen las nubes los vapores o el sol – y sube la nube al cielo y
llévala consigo, y comiénzala a mostrar cosas del reino que le tiene
aparejado. No sé si la comparación cuadra; mas en hecho de verdad ello pasa
así (p. 120).
En estos arrobamientos parece no anima el alma en el cuerpo, y así se siente
muy sentido faltar de él el calor natural; vase friando, aunque con grandísima
suavidad y deleite. Aquí no hay ningún remedio de resistir; que en la unión,
como estamos en nuestra tierra, remedio hay; aunque con pena y fuerza,
resistir se puede casi siempre. Acá – las más veces – ningún remedio hay,
sino que muchas, sin prevenir el pensamiento ni ayuda ninguna, viene un
ímpetu tan acelerado y fuerte, que veis y sentís levantarse esta nube o esta
águila caudalosa y cogeros con sus alas [...] (p. 120).
[...] Y por la mayor parte están cerrados los ojos, aunque no querramos
cerrarlos. Y si abiertos alguna vez – como ya dije – no atina ni advierte lo
que ve [...] (p. 127).
[...] Después que torna en sí, si ha sido grande el arrobamiento, acaece andar
un día o dos, y aun tres, tan absortas las potencias, o como embobecida, que
no parece anda en sí [...] (p. 128).
[...] No hay quien lo crea si no ha pasado por ello; [...] (p. 129).
[...] Pues cuando está en el arrobamiento, el cuerpo queda como muerto, sin
poder nada de sí muchas veces, y como le toma se queda siempre: sí sentado,
si las manos abiertos, si cerradas; porque, aunque pocas veces se pierde el
sentido, algunas me ha acaecido a mí perderle del todo; pocas y poco rato
[...] (p. 126).
[...] Esto es un grave martirio sabroso, [...] (p.124)44.

As idéias expostas por Teresa de Jesus servem como subsídios para se
estudar o tema do êxtase até hoje, e quando ela dá o testemunho de suas experiências
extáticas, em seu vocabulário aparecem freqüentemente palavras como “prazer”,
44

Tradução: Mas quando este grande bem lhe agradecemos, acudindo com obras segundo nossas forças, absorve
o Senhor a alma, digamos agora da mesma maneira que as nuvens absorvem os vapores da terra, levantando-os –
escutei assim isto, de que absorvem as nuvens os vapores ou o sol – e sobe a nuvem ao céu e leva-os consigo e
começa a mostrar-lhe coisas do reino que tem preparado. Não sei se a comparação é adequada; mas de fato, de
verdade, isso acontece assim (p. 120).
Nestes êxtases parece não habitar a alma no corpo, e assim sente-se muito fortemente faltar nele o calor natural;
vai-se esfriando, ainda que com muita suavidade e deleite. Aqui não adianta resistir; que na união como estamos
em nossa terra, se pode resistir, ainda que com dor e força quase sempre se pode resistir. Aqui – na maioria das
vezes – não há nenhum remédio, e assim muitas vezes, sem prevenir o pensamento nem ajuda nenhuma, vem um
ímpeto tão acelerado e forte, que vês e sentes levantar-se como esta nuvem ou esta águia caudalosa e apanhar-te
com suas asas [...] (p. 120).
[...] E geralmente estão fechados os olhos, mesmo que não desejemos fechá-los. E se abertos alguma vez – como
já disse – não atina nem repara o que vê [...] (p. 127).
[...] Depois que volta a si, se foi grande o êxtase, acontece de andar um dia ou dois, e ainda três, tão absorta, ou
como entorpecida, que não parece andar em si [...] (p. 128).
[...] Não há quem creia se não passar por isso; [...] (p. 129).
[...] Pois quando está em êxtase, o corpo fica como morto, sem poder fazer nada muitas vezes, e como o apanha
fica como está: se sentado, se as mãos abertas, se fechadas; porque ainda que poucas vezes se perdem os
sentidos, algumas vezes me aconteceu perdê-los totalmente; poucas vezes, e por pouco tempo [...] (p. 126).
[...] Isto é um grave martírio saboroso, [...] (p. 124).
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“deleite”, “martírio saboroso”, “gozar em intervalos”, “vôo suave, deleitoso e sem
ruído...”, ou seja, nem foi preciso inventar palavras novas para relatar prazeres tão
antigos. Sobre essa questão, Foucault (História da Sexualidade I) assim se manifesta:
“[...] se o sexo é reprimido, isto é, fadado à proibição, à inexistência e ao
mutismo, o simples fato de falar dele e de sua repressão possui como que um
ar de transgressão deliberada. Quem emprega essa linguagem coloca-se, até
certo ponto, fora do alcance do poder; desordena a lei; antecipa, por menos
que seja, a liberdade futura” (1977, p. 12).

Falar de sexo mais abertamente do que fez Teresa de Jesus no convento
para confessores a serviço da Inquisição? Difícil de se imaginar maior ousadia para a
época. Quando descreve que um anjo traz um dardo de ouro comprido, em cuja ponta
um ferro incandescente, pelo coração, chegava-lhe às entranhas, isso a deixava
abrasada pelo amor de Deus, de que o corpo participa, porque há um movimento suave
entre a alma e Deus... Narrar dessa maneira esse êxtase tão especial é para Foucault
“[...] falar contra os poderes, dizer a verdade e prometer o gozo; vincular a iluminação,
a liberação e a multiplicação de volúpias; empregar um discurso onde confluem o
ardor do saber, a vontade de mudar a lei [...]” (1977, p. 43).
Talvez Teresa de Jesus chegasse ao êxtase até como forma de sufocar as
agitações internas que tentava esconder, por ser praticamente impossível de manifestálas no mundo conventual em que vive. Paradoxalmente, ao se permitir narrar com
tanta espontaneidade seus êxtases, consegue, conforme o afirmado por Foucault,
alcançar um ar de transgressão deliberada.
Ainda Foucault diz que “a narrativa autobiográfica revela, à primeira vez,
sem dúvida, que uma sociedade se inclinou a solicitar e a ouvir a própria confidência
dos prazeres individuais” (1977, p. 63). Sobre esse aspecto marcadamente transgressor
de Teresa de Jesus, encontra-se também importante respaldo em Georges Battaile, na
obra intitulada “O erotismo”.
Nessa obra o autor afirma (p. 13) que só os homens fizeram de sua
atividade sexual uma atividade erótica, e que o erotismo da atividade sexual é uma
procura psicológica independente do fim natural, encontrado na reprodução e na
preocupação das crianças.
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Essa procura psicológica que marca o erotismo consiste na busca constante
do objeto do desejo, ou seja, um objeto que corresponda à interioridade do desejo. A
escolha desse objeto está sempre ligada aos gostos pessoais do indivíduo.
A reflexão de Bataille refere-se a uma espécie de busca externa de algo que
foi eleito internamente. Assim, os sujeitos projetam seus desejos em uma pessoa ou em
um objeto, talvez até como uma forma de atenuar um estado interno de profunda
inquietação. Bataille classifica o erotismo em três grupos: dos corpos, dos corações e o
erotismo sagrado. Como este último é o que mais interessa no momento, buscou-se sua
definição: erotismo sagrado é, pois, de acordo com Bataille, a fusão dos seres com um
além da realidade imediata.
Continuando sua explanação, Bataille (p. 63) conceitua de uma maneira
geral o sagrado como o que é objeto de um interdito e encara o divino como aspecto
fascinante do interdito transfigurado.
“Porque si es imagen, es imagen viva; no hombre muerto, sino Cristo vivo;
y da a entender que es hombre y Dios” (p.167)45. Ao buscar a união com o sagrado,
Teresa de Jesus não optou por Deus, mas por seu filho, Cristo, visto que muito
provavelmente, ao humanizar o divino, é mais fácil corporificar Jesus que Deus.
Evidentemente, Teresa de Jesus usou o sexo de maneira erótica, isto é,
transgressora, já que não tinha como fim a reprodução. Todavia, se fosse o caso, não
teria escolhido ser freira. Sua atividade sexual, ao distanciar-se da simplicidade
animal, torna-se essencialmente transgressão, retratando o caráter de pecado.
Como já observado, o ponto de vista de Bataille quanto ao erotismo é o de
“uma procura psicológica independente do fim natural encontrado na reprodução. A
essência do erotismo é assim a transgressão por excelência, dado que ele é resultado da
atividade sexual humana enquanto prazer e, ao mesmo tempo, consciência do
interdito” (p.111).
Em muitos aspectos, vê-se a aproximação da autobiografia de Teresa de
Jesus das concepções de Battaile, em especial quando ele une a experiência erótica à
santidade. Embora aparentemente opostas, a experiência erótica conduz ao silêncio, e a

45

Tradução: Porque se é imagem, é imagem viva; não homem morto, e sim Cristo vivo; e dá a entender que é
homem e Deus (p.167).
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santidade é exprimível num discurso. Além disso, unem-se por se tratar de
experiências de extrema intensidade, levando à supressão do limite, à fusão, o que
seria, para Bataille, o sentido último do erotismo.

3.2 Recursos persuasivos do discurso teresiano
Pretende-se, agora, adentrar um pouco nas manifestações escritas de Teresa
de Jesus, realizando uma análise, ainda que não tão profunda como a ideal, dos
recursos estrategicamente selecionados pela autora a fim de abrandar a perseguição
que sofria por ser, entre outras coisas, figura feminina de destaque na Igreja Católica
espanhola daquela época, fato já observado no primeiro capítulo deste trabalho.
Um aspecto relevante na escritura em geral, e especialmente na
autobiográfica, é o motivo que levou o autor ao registro escrito das memórias. No caso
de Teresa de Jesus, não a saudade ou a solidão, mas por ver-se obrigada a escrever sua
autobiografia para obedecer a seu confessor que precisava de um instrumento mais
adequado para julgar as experiências místicas experimentadas pela freira. Exatamente
por esse motivo é que se pode questionar muitos dos estudiosos da obra teresiana,
quando afirmam que ela é improvisada e espontânea. A própria Teresa de Jesus (Jesús,
1997, p. 676) afirma: “Porque estamos en un mundo que es menester pensar lo que
pueden pensar de nosotros, para que hagan efecto nuestras palabras”46.
Encontrou-se apoio a essa posição em Fiorin (1998, p. 74):
Quando um enunciador comunica alguma coisa, tem em vista agir no
mundo. Ao exercer seu fazer informativo, produz um sentido com a
finalidade de influir sobre os outros. Deseja que o enunciatário creia no que
ele diz, faça alguma coisa, mude de comportamento ou de opinião etc. Ao
comunicar, age no sentido de fazer-fazer. Entretanto, mesmo que não
pretenda que o destinatário aja, ao fazê-lo saber alguma coisa, realiza uma
ação, pois torna o outro detentor de um certo saber.[...] A concepção do
discurso como fenômeno, ao mesmo tempo autônomo e determinado, obriga
a análise a voltar-se para dentro e para fora, para o texto e para o contexto
[...].

46

Tradução: Porque estamos num mundo onde é fundamental pensar o que podem pensar de nós, para que
tenham efeito nossas palavras.
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Levando em consideração tal afirmação e transferindo esse conhecimento
para a realidade de Teresa de Jesus, pode-se pensar que seus escritos não deveriam ser
improvisadamente livres, pois, através deles, ela iria ser absolvida ou condenada pelo
Tribunal da Inquisição. Uma pessoa em tal situação teria que ponderar muito e
arquitetar toda uma maneira de escrever sobre tema tão polêmico, de modo a ser
inocentada.
Teresa de Jesus constrói sua escritura explorando, entre outros recursos, o
emprego do diminutivo e isso dá ao texto um matiz de leveza, delicadeza e afetividade.
Entretanto, a intenção da autora pode ter ultrapassado essa primeira impressão.
Não se pode esquecer que Teresa de Jesus precisava, veementemente,
provar sua inocência. Para tanto, utilizou-se intencionalmente da estratégia de
demonstrar inferioridade. Seguem trechos do Libro de la Vida (Jesus, 1987, p. 4), nos
quais a autora se desvaloriza. A primeira frase de seu livro já demonstra tal idéia: “El
tener padres virtuosos y temerosos de Dios me bastara, si yo no fuera tan ruin, con lo
que el Señor me favorecía, para ser buena”47.
A autora ainda destaca no capítulo 2 (p. 10), “Porque, no me parece había
tres meses que andaba en estas vanidades, cuando me llevaron a un monasterio que
había en este lugar, adonde se criaban personas semejantes, aunque no tan ruines en
costumbre como yo”48.
Ao analisar esses fragmentos, fica claro o desejo de Teresa de Jesus em
expressar a idéia de que ela era um ser insignificante a quem não se deveria dar muita
importância, porque sua vida e suas atitudes eram vulgares, comuns. Essa forma de
procedimento, citada anteriormente neste trabalho, consiste em demonstrar
inferioridade. E, talvez, esse recurso tenha sido um dos mais relevantes para que esta
obra continue sendo editada até hoje, isto é, se Teresa de Jesus não tivesse simulado
inferioridade, possivelmente seus confessores já teriam queimado seus escritos naquela
época, pois poderiam servir para assinalar que Teresa de Jesus representava um perigo
47

Tradução: Ter pais virtuosos e temerosos a Deus me bastaria, se eu não fosse tão ruim com o que o Senhor me
favorecia para ser boa.
48

Tradução: Porque não me parece fazer três meses que andava nestas vaidades, quando me levaram ao
convento que havia neste lugar, onde se educavam pessoas semelhantes, ainda que não tão ruins em costumes
como eu.
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maior do que se supunha a princípio. Parece que a freira reconhecia o valor dessa
estratégia discursiva que, aos poucos, conquistava os opositores. Assim, admitindo
extrema humildade, conseguia neutralizar qualquer ação que representasse arrogância.
Com esse objetivo, o diminutivo pode muito bem ter sido empregado para
respaldar essa idéia, já que uma “mulherzinha” só pode ter “bobagenzinhas” para
dizer, e isso não revela nenhum perigo. É provável que essa maneira popular de
escrever também se deva a que, naquela Espanha especialmente machista, não seria
conveniente uma mulher expressar-se de maneira culta, principalmente quando almeja
ser absolvida pela Igreja, esta um reduto do poder masculino.
Desdobrando o questionamento que se levanta contra a opinião de
estudiosos dos livros de Teresa de Jesus, que louvam a pureza e a ingenuidade de sua
escritura, tem-se, na obra Linguagem e Persuasão, de Citelli (2000, p. 6), um
importante apoio teórico. Ele afirma que o elemento persuasivo está colado ao
discurso como a pele ao corpo. Também gradua esta capacidade persuasiva do texto,
que pode estar mais ou menos visível, entretanto se faz presente.
Seguindo ainda a linha reflexiva de Citelli, que afirma ser o discurso
religioso explicitamente persuasivo porque a voz de Deus permeia todas as vozes,
observa-se que fica explícito tal ingrediente no discurso teresiano, visto que este é
construído como verdade, não sua, mas do outro, ou seja, Deus, aquele que comanda
todas as coisas.
Em várias passagens do Libro de la Vida, Teresa de Jesus nega a autoria de
sua escritura. O trecho seguinte (capítulo 14, p. 58) diz ser muito mais fácil escrever
quando o “espírito” do Senhor lhe vem: “Y así me parece es grandísima ventaja,
cuando lo escribo, estar en ello. Porque veo claro no soy yo quien lo dice, que ni lo
ordeno, con el entendimiento, ni sé después como lo acerté a decir. Esto me acaece
muchas veces”49.
Ao deixar de assumir a autoria para atribuí-la a Deus, quem ousaria
discordar? Nem os terríveis inquisidores, pois, ao lerem os escritos de Teresa,
absolveram-na.
49

Tradução: E assim me parece é grandíssima vantagem, quando o escrevo estar nele. Porque vejo claro que não
sou eu quem o diz, nem que o ordeno com o entendimento, nem sei depois como acertei dizer. Isto me acontece
muitas vezes.
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Outra característica da linguagem persuasiva, segundo Citelli (2000, p. 10),
facilmente verificada na obra analisada, é a utilização da função emotiva que objetiva
convencer, fazer acreditar, ter fé; a questão da salvação é problema de cada um, o
Senhor é exemplo a ser seguido.
¡Oh Dios mio, quién tuviera entendimiento y letras y nuevas palabras para
encarecer vuestras obras como lo entiende mi alma! Fáltame todo, Señor
mio; mas si Vos no me desamparáis no os faltaré yo a Vos (JESÚS, 1987, p.
58)50.

A obra estudada, com respeito ao seu discurso religioso, vem ainda apoiada
em outro alicerce. Eco (apud Citelli, 2000, p. 52) chama de sintagma cristalizado o
recurso que evoca a força dos chavões. Na leitura da obra não se tem a menor
dificuldade em encontrá-los: “¡Oh Señor de mi alma!; ¡Oh Señor de mi alma y Bien
mío!; ¡Oh Señor mío!”51.
Teresa de Jesus evita parecer especialista em qualquer assunto espiritual.
Acredita-se, por isso, que, quando em sua doutrina surja algum conceito mais abstrato,
porque sua obra também pretende ser didática, ela utiliza como procedimentos básicos
imagens, alegorias, metáforas que denomina como comparações, funcionando como
imagens ilustrativas de fácil entendimento. As imagens são tomadas da natureza, da
sociedade e da Bíblia. Alguns exemplos estão na maneira de regar um jardim,
comparado-a aos graus de oração; também se cita o fogo do amor de Deus, a do
passarinho que aprende a voar. A escritora parece empregar essas imagens, que não
são inéditas, em um estilo especial, na tentativa de dar maior precisão ao sobrenatural.
Tais comparações são usadas com tanta propriedade que garantem o efeito de vivificar
o sentido do que ela pretendeu dizer e, além disso, servem para dar um valor
sinestésico à escritura.
Os elementos citados dão suporte para que se raciocine na direção das
relações existentes entre o discurso literário da obra autobiográfica analisada e o
quanto ele tem de persuasivo, não sendo, como parece, uma linguagem ingenuamente

50

Tradução: Oh, Meu Deus! Quem tivesse entendimento, letras e novas palavras para valorizar vossas obras
como entende minha alma! Falta-me tudo, meu Senhor; mas se Vós não me desamparais, não faltarei eu a Vós.

51

Tradução: (Oh, Senhor da minha alma!; Oh, Senhor da minha alma e meu Bem!; Oh, meu Senhor!).
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improvisada. Nem poderia ser, visto que, como já foi visto, não é de se estranhar que
Teresa de Jesus tenha desejado, precisado e conseguido ser persuasiva.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A investigação do Libro de la Vida revelou a experiência de um sujeito
feminino, Teresa de Jesus, que se vê obrigada a contar por escrito tudo o que já havia
feito antes, inúmeras vezes, oralmente, através de confissões, ou seja, relatar a história
de sua vida, com ênfase na descrição detalhada de suas experiências extáticas.
Desse modo, tentou-se fazer o resgate, às vezes nas entrelinhas da escrita
teresiana, daquilo que se considera ser o tema central deste estudo: analisar a
autobiografia de Teresa de Jesus do ponto de vista do Gênero.
Porém, agora que chega o momento de dar o trabalho por acabado, e pelo
qual tanto se ansiou, percebe-se como é difícil vivenciá-lo. Afinal, como se pode
assumir com convicção que este assunto está esgotado e plenamente esclarecido em
todos os seus matizes, quando se sabe que um trabalho é um conhecimento em
andamento e, por isso mesmo, ainda permeado de silêncios e cantos escuros? Os
discursos estão ligados tanto às ressonâncias distantes, quase inaudíveis, longínquas de
elos que as antecedem, como a elos próximos, atuais e também aos que lhes sucedem
nessa cadeia de comunicação.
“E o passado, por mais remoto que seja, está bem mais perto de nós do que
o futuro mais próximo” (Azevedo 1924 apud Guimarães, 2002, p. 12). Essa frase
transmite o que descobri: na cadeia contínua do tempo, os elos do passado estão muito
mais intensamente ligados aos elos do presente do que eu previa no início do meu
trabalho. Embora esses elos também insinuem futuro, conforme a direção dos
encaminhamentos presentes, é no passado, não importa quão distante esteja, que
muitas vezes se vai encontrar a compreensão para um problema atual.
Quando um enunciado é elaborado, o papel do outro, do leitor, nesse caso, é
bastante relevante como o verificado no caso de Teresa de Jesus, pois, ao descrever
sua vida a seus confessores, estes tinham papel fundamental, pois a interpretação dos
escritos levaria a inúmeros desdobramentos, muitos imprevisíveis e alguns não tanto,
um poderia ser o caminho da fogueira da Inquisição, por exemplo. Significa que, ao
elaborar o texto, procura o seu autor dirigi-lo a alguém e, de alguma maneira, espera-
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se uma resposta que, provavelmente, desencadeará outra reação discursiva. Daí o
caráter inacabado de um estudo deste tipo.
Bem, propõe-se, neste momento, a retomada de reflexões, aprendizagens e
posicionamentos que foram sendo edificados no decorrer desta investigação, bem
como das sínteses elaboradas na interação e interlocução com as evidências, com a
autora, Teresa de Jesus, e com os autores que mediaram esse processo de
conhecimento.
Vale ressaltar que é impossível estudar uma obra, no caso Libro de la Vida,
por si mesma, ignorando as suas orientações externas, pois estas são parte integrante
de uma discussão mais ampla, que reúne presente, passado e futuro. É também onde se
encontram outros discursos, onde dialogam diferentes pontos de vista, tendências e
concepções.
Entretanto, isso não significou que se deveria a partir de então considerar a
obra como mero resultado de influências externas, passivamente recebidas pelo
sujeito. Evidencia-se que, através das palavras de Teresa de Jesus, dialogam as idéias
pertencentes a outros e as concepções de cada um. Idéias que se elaboram e se
expressam em situações e contextos reais onde Teresa de Jesus se expressa.
Procurou-se, partindo do estudo do Libro de la Vida, focalizar a figura
principal deste enredo, Teresa de Jesus, e, através dela, desvelar o cotidiano das
mulheres da época a que ela pertenceu. E a autobiografia em questão desencadeou o
estudo da vida de inúmeras mulheres que existiram fora da época e do espaço de
Teresa de Jesus e aparecem no texto da dissertação de forma anônima. Foram histórias
de mulheres que pensaram, se adaptaram, resistiram, choraram, se anularam, se
suicidaram, enlouqueceram, fizeram passeatas e greves de fome na luta contra os
lugares sociais que lhes foram atribuídos.
No decorrer da pesquisa vieram também, é claro, muitos outros estudos
realizados por pesquisadores, trazendo indícios materiais que permitiram compreender
Teresa de Jesus e suas experiências. Ao estudar a história do feminismo, deparou-se
com mulheres que se submeteram ou resistiram às barreiras impostas, principalmente
por questões de Gênero, e aos mecanismos sociais excludentes que se materializaram
nas práticas sociais. Mulheres que sentiam e sentem na pele o histórico processo de
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exclusão social. Isso registra as metamorfoses históricas desse processo de
desqualificação da mulher para agir na esfera pública.
Essas mulheres sobre as quais se fala, apesar de experiências diferenciadas
nos distintos momentos históricos em que viveram, encontram proximidade nessas
experiências em face da posição que ocupam na estrutura social.
Mais vital que tomar conhecimento das discriminações pelas quais as
mulheres passaram através dos tempos é refletir sobre os processos que produzem
essas situações de desqualificação, pois trata-se de mecanismos que impossibilitam as
mulheres de ontem e de hoje de conseguirem um lugar estável nas formas de
organização da sociedade e por modos reconhecidos de pertencimento social.
Analisados os modos como a sociedade vem lidando com o sujeito feminino,
recompuseram-se, através da trajetória de Teresa de Jesus, as trajetórias de milhares de
mulheres, não para somente dizer que são excluídas, mas para assinalar os processos
pelos quais uma sociedade expulsa uma parcela de mais da metade da população e
tenta desqualificá-la, o que vem a abranger a questão aos pobres, aos negros. Tal
enfoque necessariamente faz com que se analise a interdependência de posições entre
os que estão no processo de exclusão: os do centro, os que estão nas fronteiras e os que
já estão excluídos. É do centro que parte a onda que permeia a sociedade e é para onde
retorna mais cedo ou mais tarde.
Ao percorrer a trajetória do Gênero, percebe-se, nas marcas do movimento
feminista, a superposição à misoginia reinante, incômoda, contudo real, ecoando
mesmo muito antes do tempo em que viveu Teresa de Jesus.
Durante os incontáveis enfrentamentos com os escritos teresianos, muitas
vezes abriram-se janelas e portas, porém, diante de algumas, as respostas eram
invioláveis, pelo menos naquele momento.
Uma das coisas que foi permitido observar é que Teresa de Jesus fez
escolhas ao escrever a história de sua vida. Na austeridade e solidão de sua cela
conventual, deve ter se perguntado por onde começar, como terminar, que
acontecimentos contar, ou esse exemplo lhe servia talvez devia deixá-lo de fora. As
seleções possíveis e prováveis levaram a um caminho narrativo preferencial,
assinalando a construção da obra. Uma construção que parte de vozes, entre outras: a
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da autobiógrafa, as das pessoas com as quais se relacionava, as autoridades que
representavam o poder na época e o contexto, que, com um tom bem marcante, acena
com sua voz. Essa construção, mais do que dar uma direção à vida de um indivíduo,
também deixa entrever os limites a que esse sujeito está exposto, formando uma
espécie de barreira resistente e aparentemente impenetrável; pelo menos foi assim com
Teresa de Jesus.
Ao percorrer a obra de Teresa de Jesus, percebeu-se o poder que é dado ao
leitor de adonar-se da vida de outra(s) pessoa(s) e, com isso, transportar-se a outros
tempos. Ao abrir e fechar narrativas com o falar autobiográfico, a autora vai
mesclando fragmentos de sua vida, como o cotidiano conventual, entremeados pela
sucessão de fatos acomodados pelos contextos, impregnados de valor histórico.
Con esto me daban tanta y más libertad que a las muy antiguas. Y tenían
gran seguridad de mí; porque tomar yo libertad, ni hacer cosa sin licencia –
digo por agujeros o paredes o de noche [...] (p. 34).
[...] Y así me parece lo es grandísimo [peligro] monasterio de mujeres con
libertad; y que más me parece es paso para caminar al infierno las que
quisieren ser ruines, que remedio para sus flaquezas (p. 35).
¡ Oh grandísimo mal! ¡ grandísimo mal de religiosos! – no digo ahora más
mujeres que hombres – adonde no se guarda religión; adonde en un
monasterio hay dos caminos: de virtud y religión; y falta de religión, y todos
casi se andan por igual. Antes mal dije, no por igual, que, por nuestros
pecados, camínase más el más imperfecto; y como hay más de el, es más
favorecido. Usase tan poco el de la verdadera religión, que más ha de temer
el fraile y la monja que ha de comenzar de veras a seguir del todo su
llamamiento a los mismos de su casa, que a todos los demonios; y más
cautela y disimulación ha de tener para hablar en la amistad que desea tener
con Dios, que en otras amistades y voluntades que el demonio ordena en los
monasterios. Y no sé de que nos espantamos haya tantos males en la Iglesia;
pues los que habían de ser los dechados para que todos sacasen vitudes,
tienen tan borrada la labor que el espírito de los santos pasados dejaran en
las religiones. Plega a la Divina Majestad ponga remedio en ello, como ve
que es menester. Amén (p.36)52.
52

Tradução: Com isso me davam tanta e mais liberdade que às mais antigas. E tinham grande confiança em
mim, que eu não tomaria liberdade, nem faria coisa sem licença – digo, por buracos ou paredes ou de noite [...]
(p. 34).
[...] E assim se revela grandíssimo [o perigo] do convento de mulheres com liberdade, e que mais me parece um
caminho ao inferno para as que quiserem ser ruins, que remédio para suas fraquezas (p. 35).
Oh, grandíssimo mal! Grandíssimo mal de religiosos! – não digo mais mulheres que homens – onde não se
guarda religião; onde em um convento há dois caminhos: de virtude e religião, e falta de religião. E todos quase
andam igual. Disse mal antes, não igual, que por nossos pecados caminha-se mais pelo imperfeito; e como há
mais dele, é mais favorecido. Usa-se tão pouco o da verdadeira religião, que mais há de temer o frei e a freira
que há de começar de verdade a seguir completamente seu chamamento aos de sua casa, que a todos os
demônios; e mais cautela e dissimulação há de ter para falar na amizade que deseja ter com Deus, que em outras
amizades e vontades o demônio ordena nos monastérios. Eu não sei por que nos espantamos que haja tantos
males na Igreja; pois os que deveriam dar o exemplo para que todos imitassem as virtudes têm tão apagado
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Nesses três fragmentos, com facilidade encontram-se aspectos da vida
conventual, que, conforme abordado no primeiro capítulo deste trabalho, pertencia à
Ordem Carmelita. No primeiro recorte, encontra-se, no relato teresiano, a menção de
fatos que desobedecem à condição de isolamento estabelecida pela Ordem, quando
menciona as comunicações que se faziam no convento por cima dos muros, através de
buracos nas paredes e aproveitando a escuridão da noite.
No segundo trecho, Teresa de Jesus alerta para os perigos que
representavam os conventos abertos, permitindo visitas de pessoas de fora e também a
convivência de duas ou mais freiras na mesma cela.
Já no terceiro fragmento, têm-se denúncias mais graves porque seu alcance
se estende além dos muros do convento e atinge a Igreja da época como um todo, ao
afirmar que se deveria temer mais os religiosos sem virtude do que todos os demônios
que existem. Diz ainda ser óbvio que, com religiosos assim, a Igreja se encontra em
tão má situação, porque os que deveriam dar bom exemplo são os primeiros a
corromperem-se.
Con ser la que soy, me dan grandes ímpetus por decir esto a los que mandan,
que me deshacen. De que no puedo más, tórnome a Vos, Señor mío, a
pediros remedio para todo. Y bien sabéis Vos que muy de buena gana me
desposeería yo de las mercedes que me habéis hecho, con quedar en estado
que no os ofendiese y se las daría a los reyes; porque sé que sería imposibe
consentir cosas que ahora se consienten, ni dejar de haber grandísimos
bienes (p. 132)53.

Em 1569, Teresa de Jesus foi a Toledo e, passando pela Corte, fez chegar a
Felipe II, através da princesa Joana, certas advertências que impressionaram o rei,
porém não se encontrou nenhum documento que comprovasse se os dois encontraramse ou não. Entretanto, percebe-se que o rei estimava Teresa de Jesus, pois por mais de
uma vez a favoreceu.
trabalho que o espírito dos santos deixaram as religiões. Suplico à Divina Majestade remedie isso, como vê que é
preciso. Amém (p. 36).
53
Tradução: Sendo que sou, me dá muita vontade de dizer isso aos que mandam, que me afligem. Como não
posso mais, volto-me a Vós, Senhor meu, para pedir-lhe remédio para tudo. E bem sabeis Vós que de muito boa
vontade renunciaria eu às graças que me fizeste, para ficar em um estado que não Vos ofendesse, e dá-las-ia aos
reis porque sei que seria impossível consentir coisas que agora se consentem, nem deixar de haver grandíssimos
bens (p. 132).

95

Yo, como en estos tiempos habían acaecido grandes ilusiones en mujeres y
engaños que las había hecho el demonio, comencé a temer, como era tan
grande el deleite y suavidad que sentía, y muchas veces sin poderlo excusar;
puesto que veía en mí, por otra parte, una grandísima seguridad que era
Dios, en especial curando estaba en la oración; y veía que quedaba de allí
muy mejorada con más fortaleza (p.147)54.

Esse trecho provavelmente alude aos casos que espantaram toda a Espanha
no ano de 1546, em especial, o caso de Madalena de La Cruz, Superiora Religiosa das
Clarissas de Córdoba, condenada pela Inquisição, bem como a outras mulheres
religiosas e beatas leigas que foram acusadas de abusos e desvios na prática da oração
mental. Todos esses fatos faziam levantar-se cada vez mais suspeitas contra Teresa de
Jesus.
Acacióme otras veces verme con grandes tribulaciones y murmuraciones
sobre cierto negocio que después diré, de casi todo el lugar adonde estoy y
de mi Orden. [...] Lo más seguro es, yo así lo hago, y sin esto no tendría
sosiego ni es bien que mujeres le tengamos, pues no tenemos letras, y aquí
no puede haber daño sino muchos provechos, como muchas veces me ha
dicho el Señor: que no deje de comunicar toda mi alma y las mercedes que el
Señor me hace con el confesor, y que sea letrado, y que le obedezca. Esto
muchas veces [...] (p. 169).
[...] me fui, con tener creído luego me habían de echar en la cárcel, mas, a mi
parecer, me diera mucho contento por no hablar a nadie y descansar un poco
en soledad, de lo que yo estaba bien necesitada, porque me traía molida tanto
andar con gente. [...] Era tanto el alboroto del pueblo, que no se hablaba en
otra cosa, y todos condenarme [...]. Espantábame yo de lo que ponía el
demonio contra unas mujercitas y cómo les parecía a todos era gran daño
para el lugar solas doce mujeres y la priora, que no han de ser más – digo, a
los que lo contradecían – y de vida tan estrecha; que ya que fuera daño o
yerro, era para sí mismas; mas daño al lugar no parece llevaba camino, y
ellos hallaban tanto que con buena conciencia lo contradecían (p. 156)55.

54

Tradução: Eu, como nestes tempos aconteceram grandes ilusões em mulheres e enganos feitos pelo demônio,
comecei a temer já que era tão grande o deleite e suavidade que sentia, e muitas vezes sem poder recusar, já que
sentia, por outro lado, uma grande segurança de que era Deus, em especial quando estava em oração, e
observava que saía dela muito melhor e mais forte (p. 147).

55

Tradução: Aconteceu-me outras vezes ver-me envolvida em muitos problemas e comentários sobre certo
negócio que depois direi, de quase todo lugar onde estou e de minha Ordem. [...] O mais seguro é, eu assim o
faço, e sem isso não teria sossego nem é bom que mulheres o tenhamos, pois como não estudamos, e aqui não
pode haver prejuízo, somente muitos proveitos como muitas vezes me disse o Senhor: que não deixe de
comunicar toda minha alma e as graças que o Senhor me faz, com o confessor, e que seja letrado, e que lhe
obedeça. Isto muitas vezes [...] (p. 169).
[...] fui, acreditando que logo me colocariam na cadeia, mas, na minha opinião, me daria alegria não falar com
ninguém e descansar um pouco sozinha, coisas de que eu estava bem necessitada, porque me encontrava cansada
de tanto tratar com pessoas [...]. Era tanto alvoroço do povo que não se falava em outra coisa, e todos a
condenar-me [...]. Espantava-me do poder que colocava o demônio contra umas mulherezinhas e como parecia a
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Esses últimos fragmentos são testemunhos da situação pela qual passava a
mulher naquela época: precisava aparentar total submissão aos seus confessores, não
lhe escondendo nenhum detalhe da vida e obedecendo a todas as ordens deles, o que
incluía jejuns, castigos físicos... podendo até ser colocada como prisioneira num
espaço que o convento tinha disponível para esses casos.
O último recorte citado também traz expresso, de forma irônica, o medo
que a reunião de mulheres colocava nos povoados e nas autoridades que alegavam que
essas mulheres poderiam prejudicar o lugar onde estavam localizadas. Teresa de Jesus
questiona que prejuízos poderiam trazer mulheres, pois se sabe que a situação delas era
precária: sem ou com pouco estudo, pobres, fracas fisicamente devido a penitências,
trabalhos e jejuns que lhes eram impostos.
A engrenagem narrativa de Teresa de Jesus é esboçada através do enfoque
de sua coerência lógica, travando um diálogo com os fatos. Essa sua verdade serve de
sustentação para os efeitos que deseja despertar no leitor; serve-se, então, de seus
próprios testemunhos. A questão não é das mais simples, por consistir numa história
de vida e, portanto, seguindo o fio desse raciocínio, ele nos leva na direção de que
quem conta, narra, constrói. Então, o ponto de partida desta análise, que é uma história
de vida, ao ser representada através de uma voz, ou várias vozes, passa a ser literatura.
Assim, a história de vida permanece no cerne da elaboração, que é literária, mas o
processo literário, que é de construção, sustenta-se no contar, na autobiografia. Logo, a
verdade do fato real torna-se mutável. Há a verdade do fato como o sujeito que se
autobiografa o viveu ou o sentiu; ao ser representado, esse fato pode permanecer como
real ou verdadeiro. E o que é, afinal, verdade ou fabulação no contar uma história de
vida? A verdade aqui, também e principalmente, é de quem a contou: Teresa de Jesus.
Saltemos agora para a história atual das mulheres que mostram divergências
de posições, debates, controvérsias, vislumbrando um quadro promissor que coincide
com a diversidade de correntes presentes na historiografia contemporânea. Diversidade
manifestada na existência das vertentes que enxergam a teoria como ferramenta
todos traria grande dano ao lugar só doze mulheres e a madre superiora, que não hão de ser mais, – digo aos
que me contradizem – e de vida tão limitada; que se fizessem dano ou erro, seria para si mesmas, mas prejuízo

97

indispensável à construção do conhecimento histórico sobre as mulheres, até as que
relativizam a sua presença, em nome do caráter fluido, ambíguo do tema em foco: as
mulheres como seres sociais.
Ênfase na utilização da categoria de gênero, na análise da esfera da política
formal, em termos do exercício do voto e do manejo do poder nas instituições do
governo; preferência pela abordagem do cotidiano, que permitia o desvendamento de
processos sociais invisíveis ante uma perspectiva normativa. Essas são algumas das
diferentes posturas no tocante aos estudos contemporâneos sobre as mulheres.
Algumas opõem história de gênero e história de mulheres que necessariamente
caminham para uma interpretação que impede a abordagem isolada de cada uma delas.
Criatividade, sensibilidade e imaginação tornam-se fundamentais na busca
de pistas que permitam transpor o silêncio e a invisibilidade perdurados por tão longo
tempo quanto ao passado feminino. Está-se, assim, preparado para fazer frente àqueles
que, na Academia, ainda, não reconhecem as mulheres como parceiras plenas;
tentando relegá-las a posições periféricas face ao caráter secundário das preocupações
femininas. Está-se, enfim, em condição de responder às inquietações de Virgínia
Woolf56 quanto à construção de uma história “menos bizarra, irreal e desequilibrada,
na qual as mulheres estejam presentes, sem qualquer inconveniência”. Mulheres,
literatura e história interpenetram-se num movimento rico, assinalado por trocas
recíprocas com a esperança de uma utopia futura.
E, retomando o questionamento lançado na introdução deste estudo: Como,
a partir de um gênero literário historicamente considerado secundário, a autobiografia,
pôde a espanhola de Ávila, Teresa de Jesus, sujeito feminino do século XVI,
transgredir a asfixia imposta pelo confinamento histórico a que estava submetida,
encerrada no mundo fechado do convento?
Teresa de Jesus, na autobiografia Libro de la Vida, rompeu o silêncio sobre
os mundos: o interior, o dela própria, e o exterior, o dos outros, que a rodeavam
publicizando o privado. Desse modo, de uma determinada maneira, a resposta a essa

ao lugar não parece possível, e eles acreditavam tanto, que com boa consciência o contradiziam (p. 156).
56
Woolf, Virgínia. A Room of One’s Own New York, 1927, p. 47.
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questão cabe também à que serve de título ao terceiro capítulo deste trabalho: Santa
Teresa: mulher-aranha?
Todo esse questionamento implica um desdobramento, gerando uma
resposta que remete a uma imagem que se assemelha a uma seqüência de pregas.
Recorre-se à metáfora, por julgar que ela apresenta esse jogo duplo, de face aparente e
face oculta, o que de fato permeia a trajetória da vida e da obra de Teresa de Jesus.
Indubitavelmente, eis uma autora duplamente mulher-aranha. Primeiro, por seus
êxtases, forma pela qual conseguiu, com recursos unicamente seus, transpor os limites
rígidos impostos à mulher de sua época e espaço. As manifestações extáticas durante
seus transes místicos representavam uma ruptura que permitia à freira ultrapassar as
paredes do convento e viver experiências muito mais estimulantes, além de tornar-se
uma pessoa em evidência no meio religioso e também fora dele. Segundo, porque,
rompendo os limites físicos e psíquicos de seu silenciamento através de suas
manifestações místicas, a mulher-aranha, uma vez mais, consegue tecer uma maneira
de transgredir os valores da época, agora já mais madura, através de sua autobiografia.
Na tessitura de seu texto, alcançou dizer muito mais do que lhe obrigava a Igreja
Católica e muito mais do que era permitido a uma mulher dizer na sua época. Ao tecer
seu discurso, Teresa de Jesus, através de estratégias dosadas com muita maestria, furou
o cerco que se fechava cada vez de forma mais ameaçadora ao seu redor. Disse o que
lhe obrigavam, mas, sobretudo, o que queria dizer.
Nos diálogos da história, acrescenta-se a voz feminina contemporânea,
referindo-me às palavras da primeira Senadora Catarinense, Ideli Salvati, no Encontro
Internacional Fazendo Gênero IV, em Florianópolis, em outubro de 2002, quando
relata que, ao mesmo tempo em que se sentia surpresa com a grande expressividade de
sua votação, também ainda não acreditava que tivesse sido eleita, embora já fosse
esperado que Santa Catarina, um estado tão feminino, tivesse sua senadora, pois tem
ele nome de santa. Santa Catarina teve a heroína de dois mundos: Anita Garibaldi; a
primeira deputada negra do Brasil: Antonieta de Barros, e, acrescentou ainda a
presença de tantas “outras” anônimas que lutaram e lutam por seu espaço. Disse
também a Senadora eleita que sua vitória significa o “se fazer valer” como mulher,
educadora, política... e é nesse sentido que se deve registrar através desta dissertação o
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aprendizado, entre tantas coisas, que Teresa de Jesus, como pôde, soube fazer valer.
Aliás idéia com a qual, neste trabalho, também se comunga.
Convém destacar, neste momento, a seguinte contribuição:
A expressão artística, na qual o sujeito tensiona ao máximo a sua
individualidade para compreender a realidade, a si mesmo e ao outro,
configura-se como a mais contundente possibilidade biográfica. A
manifestação artística vulcânica e dilacerada, como no caso de Van Gogh e
Frida Kahlo, a literatura confessional de Miller e o cinema de Glauber Rocha
oferecem transbiografias, com pistas da vida, que desnudam as ilusões e
recriam personagens paradigmáticos, que estão constantemente repondo
novos elementos para compreender a vida e a história. Ao viverem, homens
e mulheres deixam para trás emocionantes indícios e engenhosas armadilhas
para serem decifradas e desarmadas no presente e no futuro (CHAIA et al,
1996, p. 80).

As idéias lançadas por Chaia incitam a inúmeras reflexões, uma delas é a
imagem do movimento espiral da história, ou seja, tal signo: a forma espiral,
representa as permanentes tentativas, presentes e futuras, de desarmar “as engenhosas
armadilhas” deixadas para trás.
Ao lançar-se ao encontro desses “emocionantes indícios” mais do que olhar
de uma maneira diferente a história, está se tentando significar Teresa de Jesus, uma
mulher à frente de seu tempo e que, ao escrever sua história, acabou guardando a
todos nós do esquecimento.
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Anexo A – Resumo da obra
Libro de la Vida é uma autobiografia, em que Teresa de Jesus conta a
história de sua vida a mando de seus confessores que objetivam, com isso, controlar
com mais eficiência os planos da freira e vigiar principalmente seus êxtases. O
conteúdo da obra é muito amplo, onde Teresa de Jesus, além de dar conta dos
acontecimentos mais importantes de sua vida, da sua infância e juventude até a idade
de 50 anos, também descreve acontecimentos da história religiosa da Espanha na
primeira metade do século XVI, como a influência da Inquisição; o prestígio de ordens
religiosas; a situação do clero; situação dos conventos; pinceladas referentes aos
costumes da alta sociedade; a rotina conventual...
A prática da oração mental permeia toda a obra, revelando a comunicação
íntima com Deus, que Teresa de Jesus afirma ter, junto com os fenômenos que a
acompanham, tais como, levitações, revelações, visões, conversas interiores e outras
experiências místicas.
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Anexo B – Coração de Teresa de Jesus

107

Anexo C – Braço de Teresa de Jesus
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Anexo D – Dedo de Teresa de Jesus
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Anexo E – Cidade de Ávila
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Anexo F – Casa onde nasceu Teresa de Jesus, hoje transformada em igreja.
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Anexo G – Altar da Capela do nascimento de Teresa de Jesus
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Anexo H – Jardim da Casa Natal, lugar onde Teresa de Jesus, quando criança,
ensaiava com seu irmão Rodrigo a vocação para o isolamento.
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Anexo I – Vitral da Casa Natal que ilustra a tentativa frustrada de Teresa de Jesus e de
seu irmão Rodrigo de fugirem até à “Terra de Mouros”, para serem decapitados e,
assim, transformarem-se em mártires.
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Anexo J – Convento da Encarnação – onde Teresa de Jesus tornou-se freira.
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Anexo L – Quadro que se encontra no Convento da Encarnação e que retrata o êxtase
de Teresa de Jesus e Juan de La Cruz no locutório, enquanto falavam da Santíssima
Trindade.
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Anexo M – Escada no Convento da Encarnação: nela Teresa de Jesus iluminava com
um lampião as freiras quando voltavam da oração coletiva noturna.
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Anexo N – Porta do Convento da Encarnação – hoje entrada do Museu. Por ela entrou
Teresa de Ahumada, e saiu Teresa de Jesus para fundar sua reforma.
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Anexo O – Fachada do Convento de São José
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Anexo P – Cozinha primitiva do Convento de São José, usada por Teresa de Jesus
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Anexo Q – Cela de Teresa de Jesus no Convento de São José
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Anexo R – Vista geral de Alba de Tormes – sendo que, no tempo de Teresa de Jesus,
era um povoado ainda menor.
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Anexo S – Urna com os restos mortais de Teresa de Jesus em Alba de Tormes
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Anexo T – Praça com estátua de Teresa de Jesus em Alba de Tormes
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Anexo U – Versos manuscritos por Teresa de Jesus
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Anexo V – Frei San Juan de La Cruz
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Anexo X – Mapa dos Conventos fundados por Teresa de Jesus

