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RESUMO

ABSTRACT

Com base na idéia de que a experiência extática (mística/diabólica) se 
constitui como uma experiência limite, e articulando os aspectos sócio- 
culturais e psico-patológicos, esta Pesquisa procura analisar, através de uma 
abordagem comparativa, um aspecto do novo modelo de espiritualidade que 
gerou uma onda de fervor místico sem precedentes na Europa e, 
particularmente, na Península Ibérica nos séculos XVII-XV1II - as relações 
entre bodas místicas e casamentos diabólicos no contexto luso-brasileiro - 
com o objetivo de examinar as possíveis persistências e/ou singularidades 
ocorridas nos dois lados do Atlântico.
PALAVRAS-CHAVE: experiência extática, misticismo, espiritualidade afetiva, 
Idade Moderna, Inquisição.

Based on the idea of the ecstatic experience (mystical/diabolical) could 
be as a borderline experience, and articulating the social-cultural and psycho- 
pathological aspects this Research intends to análise, in comparative terms, a 
new aspect model of spirituality which generated a mystical fervor wave 
without precedent in Europe and particularly in Iberian Península in the 
Seventeenth and Eighteenth Centuries - the relations between mystical and 
diabolical marriages at the Luso-Brazilian context - with the aims to 
examinate the possible persistent and/or singularities occurred in the both 
sides of Atlantic Ocean.
KEY WORDS: esctatic experience, mysticism, affective spirituality, Modern 
Age, Inquisition.
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INTRODUÇÃO

De imediato me deparei com duas questões de fundo: 1) o que teria 
propiciado a ocorrência dessa verdadeira “via láctea de místicos” a partir do 
século XVI?; 2) por que houve uma predominância - mas não exclusividade -

A Dissertação Entre o Êxtase e a Possessão: A Ambiguidade Amorosa 
no Universo Luso-Brasileiro (Séculos XVII-XVIII), é o resultado da minha 
primeira incursão pela História. Oriunda das Ciências Sociais, busquei uma 
temática que permitisse aliar meus conhecimentos nas distintas áreas das 
Ciências Humanas e o fazer histórico, e que, igualmente, estivesse inserida 
no “espírito” da Nova História (história-problema, diálogo entre as diferentes 
disciplinas, apreço pelas expressões das massas populares e pela 
circularidade, ênfase nos estudos sobre sentimentos, representações e 
crenças). Sob este prisma, o tema da ambiguidade amorosa se apresentou 
como um grande desafio intelectual, não só pela ausência de grandes 
estudos sobre o assunto mas, também, pela complexidade, que exige do 
pesquisador um diálogo com diferentes áreas do conhecimento.

Entre os trabalhos que inspiraram/nortearam a presente Pesquisa, dois 
merecem destaque: o ensaio de Laura de Melllo e Souza, Ambiguidade 
Amorosa: de Santas a Mulas-sem-Cabeça e o livro de Michel de Certeau A 
Escrita da História. Ancorada, por um lado, na idéia de “ambiguidade 
moderna” (que Souza tomou emprestado de Jean Delumeau) e, por outro, na 
premissa de Certeau de que a experiência extática (mística/diabólica), ao se 
configurar como uma experiência limite, seria capaz, entre outras coisas, de 
evidenciar/problematizar as fronteiras da cultura (submetendo-a, desta forma, 
ao desafio do confronto com o heterogéneo, o descontínuo ou, em última 
instância, com a sua própria negação), procurei focar minha atenção na 
grande onda de fervor místico que sacudiu a Europa no alvorecer da época 

Moderna.
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Utilizei, para tanto, a seguinte documentação: primeiramente, os textos 
místicos como os escritos de Teresa de Jesus, fonte inspiradora, sem dúvida, 
de muitas dessas mulheres que enveredaram pelo caminho da santidade (e 
que, na maior parte das vezes, acabaram convertidas em vítimas do Diabo 
e/ou da Inquisição). Depois, direcionando a investigação para o universo 
luso-brasileiro, concentrei-me num conjunto de documentação inquisitorial, 
proveniente do Arquivo Nacional da Torre do Tombo (Lisboa), composto por 
sete processos (1637-1758), dos quais cinco resultaram na condenação das 
rés por falsa santidade (as duas exceções são o caso de Maria Ortega — 
condenada por pacto diabólico e feitiçaria - e o de Maria de Jesus, 
condenada por falsa santidade, mas cuja trajetória mística chegou até nós 
por meio de um manuscrito feito por ela e que constitui a peça-chave do 
processo de seu confessor Frei Mazeu de São Francisco); utilizei ainda nove 
sentenças (1620-1689) de mulheres condenadas pela Inquisição portuguesa 
por pacto diabólico e feitiçaria. Para estabelecer relações entre as Américas 
Portuguesa e Hispânica, vali-me dos casos mexicanos estudados por

de visionárias/místicas e/ou bruxas/feiticeiras? À medida que a leitura da 
bibliografia ia se ampliando/aprofundando, ficou patente que a linha de 
investigação não poderia ficar restrita ao tema da ambiguidade amorosa.

Era preciso, para tentar dar conta das múltiplas teias de significado do 
fenômeno, ampliar o leque numa dupla direção: por um lado, lançando um 
olhar sobre o misticismo cristão para, desta forma, vislumbrar o “modelo 
místico oficial”, sob o qual estão alicerçadas as obras da santa de Ávila e as 
leituras devocionais que, fundidas com elementos populares, próprios do 
universo cultural de inúmeras mulheres simples que se proclamavam santas, 
conformavam uma original “miscelânea” de elementos sagrados/profanos. De 
outro, estabelecendo uma abordagem comparativa entre Portugal e Brasil 
Colónia (para identificar as especificidades da vida religiosa e, mais 
precisamente, da vida religiosa feminina no mundo colonial) e, 
posteriormente, entre as Américas Portuguesa e Espanhola, buscando 

detectar disparidades e/ou confluências.
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Solange Alberro e do processo da peruana Ángela de Carranza, analisado 
por Maria Emma Mannarelli.

Sem negligenciar a necessidade de uma abordagem crítica das fontes 
de natureza inquisitorial, em função do desnível cultural, da relação dialógica 
e da opacidade do real que lhe são característicos, a análise de uma 
pequena amostragem do vasto e rico repertório documental (recobrindo um 
período de 138 anos - 1620-1758), produzido pela ação sistemática do 
Tribunal da Inquisição em Portugal, tentou, simultaneamente, saber quem 
eram essas mulheres, como vivenciavam suas experiências e quais os 
motivos/objetivos que as levaram a trilhar o caminho da santidade.

Procurando discutir as inter-relações existentes entre a chamada Nova 
História (e seus “novos” objetos) e a história das religiões/religiosidades, o 
Capítulo 1, História da Religiões/Religiosidades e a Nova História: Enfoques 
Teórico-Metodológicos, traça um breve panorama, que vai da produção 
historiográfica da Escola dos Annales até a obra de Cario Guinzburg, 
passando pela influência de ambos na historiografia brasileira, a partir da 
década de 80. Autor importante no cenário historiográfico, Ginzburg não só 
forneceu vias alternativas para a superação das dificuldades impostas ao 
pesquisador pelas fontes inquisitoriais, como provocou uma viragem nos 
estudos sobre cultura popular e erudita, valendo-se da análise das 
circularidades da cultura. Outro tópico importante que se tentou abarcar neste 
capítulo foi a produção acerca do fenômeno da feitiçaria e, com base nela, a 
discussão em torno do estreito vínculo entre história das mulheres e história 

das religiosidades.

O Capítulo 2, As Múltiplas Faces do Inefável, apresenta uma 
subdivisão. A primeira parte - Misticismo e Experiência Mística Cristã - 
realiza um movimento que vai do geral para o particular. Neste sentido, ela 
começa com uma apresentação do misticismo universal e envereda pelo 
misticismo católico, no intuito de esmiuçar os principais elementos que
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compõem o itinerário místico cristão, através de uma análise - de caráter 
mais sociológico - da chamada “grande mística”.

A segunda parte do Capítulo 2 - Um Modelo de Santidade: Teresa de 
Jesus - aborda três tópicos que têm entre si uma estreita correlação: o 
contexto social/cultural europeu no qual se deu a Reforma Católica e a 
consolidação da Devotio Moderna, as especificidades da mística espanhola e 
uma análise da obra de Santa Teresa, a partir da tríade sociedade/autor/obra, 
buscando apontar a originalidade/importância de sua vida/obra no âmbito da 
piedade feminina, a partir do século XVI.

Um aspecto que chama a atenção nos estudos sobre 
místicas/visionárias é, justamente, a ausência deste tipo de abordagem que, 
no entanto, se mostrou essencial. Embora o foco da atenção sejam as 
experiências extáticas de mulheres condenadas pela Inquisição, não se pode 
esquecer, como já dissemos acima, que na base de suas vivências 
encontram-se elementos oriundos da “mística oficial” ou “grande mística”. 
Além disso, este é o modelo no qual também estão assentadas as premissas 
dos inquisidores. Em outras palavras, a apreensão do movimento pelo qual a 
“grande mística" é absolvida/alterada pelos indivíduos oriundos dos estratos 
populares e a relação dialógica que se estabelece entre estes e os 
inquisidores, só é possível se levarmos em conta os dois lados da moeda: a 
“grande mística” e as “vivências extáticas populares”.

Tendo como referenciais a discussão acerca da ambiguidade 
moderna, tal como proposta por Delumeau, e as especificidades da cultura e 
da espiritualidade portuguesas, o capítulo 3, Ambiguidade Amorosa: Bodas 
Místicas e Casamentos Diabólicos no Universo Luso-Brasileiro, contempla 
um duplo movimento: primeiro, uma análise das vivências místicas/diabólicas 
de cinco mulheres - Francisca Cotta, Maria Antunes, Joana da Cruz, Maria 
de Jesus e Maria do Espírito Santo - processadas e condenadas pela 
Inquisição de Lisboa e degredadas para o Brasil (com exceção de Maria do 
Espírito Santo, degredada para Évora), por fingirem-se de santas.
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Posteriormente, a análise se volta para a vida religiosa no Brasil colonial e, 
mais especificamente, para a sua vertente feminina, deixando transparecer 
suas principais especificidades. Com o objetivo de aprofundar um pouco mais 
a apreensão do fenômeno extático, neste lado do Atlântico, estabeleci uma 
breve comparação entre América Portuguesa e América hispânica.

Esta Dissertação, que começou como um estudo acerca da 
ambiguidade amorosa, ganhou, ao longo da pesquisa, outros contornos. À 
investigação acerca da ambiguidade amorosa - parte constitutiva de uma 
nova modalidade de experiência mística, mais pessoal/intimista - veio se 
somar a tentativa de compreensão de um fenômeno inexistente antes do 
século XVI, a saber, uma espiritualidade engendrada numa atmosfera de 
crise e transformação vivida pela Europa nos princípios da época Moderna.



1
História das Religiões/Religiosidades e a Nova História: 

Enfoques Teórico-Metodológicos



Todas as ciências do homem, incluindo a 
história, estão contaminadas umas pelas outras. 
Falam ou podem falar o mesmo idioma.

Femand Braudel

É nesta conjuntura específica que Mareei Mauss escreveu o Esboço 
de uma Teoria Geral da Magia (1902). Obra fundamental, ela encontra-se 
inteiramente alicerçada na noção de mana. Partindo da identificação dos três 
elementos essenciais da magia - agentes (mágico), atos (ritos mágicos) e 
representações (idéias e crenças que correspondem aos atos mágicos) - e 
considerando-a um fenômeno social, Mauss não define a magia pela forma

1 HERMANN, Jacqueline. “História das Religiões e Religiosidades’'. In: CARDOSO, Ciro F. e 
VAINFAS, Ronaldo (orgs.). Domínios da História: Ensaios de Teoria e Metodologia. Rio de Janeiro. 
Campus, 1997, p. 329.

O século XIX, fortemente influenciado pelas teses positivistas e 
evolucionistas, assistiu a constituição da etnologia como área do 
conhecimento cujo objeto, por excelência, eram as chamadas “sociedades 
primitivas” que apresentavam, por sua vez, um traço bastante peculiar: o 
plano religioso, na maioria dos casos, era o elemento estruturante da 

organização e do funcionamento destas sociedades.

A estruturação da história das religiões, enquanto uma disciplina com 
objeto e metodologia específicos, é resultado de um extenso processo, 
marcado, entre outras coisas, pelo contexto de paulatina dessacralização a 
partir do século XVI. Para os nossos objetivos, focalizaremos aqui apenas o 
debate estabelecido entre os séculos XIX e XX, responsável pelo 
aprofundamento das “relações entre a defesa do caráter racionalista do 
homem ocidental e a persistência de formas de expressão ainda classificadas 

de religiosas.”1
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O mesmo século XIX que, na sua primeira metade, testemunhou a 
edificação da etnologia como disciplina, também presenciou o 
aprofundamento da reflexão sobre o papel social das religiões, de suas 
crenças e práticas, com a consolidação da sociologia como disciplina 
autónoma. Dentro do pensamento sociológico, nenhuma produção parece 
delinear melhor esse itinerário do que As Estruturas Elementares da Vida 
Religiosa de Émile Durkheim. Ao tentar estabelecer uma metodologia 
científica (objetiva e positiva), para a compreensão das leis que regem o 
funcionamento das sociedades e das relações entre os distintos grupos que 
as constituem, o sociólogo francês acabou fornecendo um primeiro esboço 
teórico-metodológico para a análise dos sistemas religiosos.

Objetivando compreender os componentes essenciais da religião, 
Durkheim observa e descreve (num trabalho etnográfico), a vida religiosa dos 
aborígenes australianos, a partir de sua principal base de organização social: 
o sistema totêmico. Além de ser a representação primordial do homem 
acerca do mundo, o totemismo reuniria as características fundamentais de 
todas as religiões, ou seja, a distinção entre sagrado e profano, as noções de 
alma e espírito, os ritos de oblação e de comunhão, os ritos de expiação e 
comemorativos, etc. Neste sentido, o autor acreditava que, mais do que estar 
diante da forma mais elementar de crença religiosa, ele havia encontrado a 
explicação sociológica da religião.

de seus ritos, mas sim pelas condições em que eles são praticados e que 
estipulam o lugar por eles ocupado no plano dos hábitos sociais. Para Claude 
Lévi-Strauss, ao analisar “as noções de mana, de wakan e de orenda, 
edificando na base delas uma interpretação de conjunto da magia e 
alcançando por isso o que ele considera como categorias fundamentais do 
espírito humano”2, Mauss acabou antecipando em dez anos algumas 
conclusões das Formas Elementares da Vida Religiosa (1912).

2 LÉVI-STRAUSS, Claude. “Introdução à Obra de Mareei Mauss”. In: MAUSS, Mareei. Sociologia e 
Antropologia. São Paulo, Cosac & Naify, 2003, p. 36.
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Em 1937, o antropólogo inglês E. E. Evans-Pritchard publicou uma de 

suas obras mais importantes: Bruxaria, Oráculos e Magia entre os Azande4. 

Elegendo como ponto de partida, por um lado, a distinção que os Azande 

faziam entre bruxos e feiticeiros e, por outro, os diferentes meios empregados 

para combatê-los (adivinhos, oráculos e drogas mágicas), o autor se propôs a 

examinar as relações existentes entre essas crenças e rituais.

Representando um marco na literatura antropológica, a importância 

deste estudo repousa, principalmente, sobre três aspectos: 1o) possibilitar 

que chegue, até os nossos dias, o registro de um rico sistema de crenças 

que, já em 1926-29, encontrava-se em franco declínio; 2o) esboçar as trilhas 

para um futuro diálogo entre antropologia e história; 3o) tentar responder à 

seguinte questão: por que os homens deveriam apoiar-se em superstições 

metafísicas para construir seus sistemas sociais?

Influenciado diretamente por Lévy-Bruhl, Durkheim e pelo grupo do 

Année Sociologique, Evans-Pritchard não se afastou, em suas interpretações

Ao seguir por essa trilha, Durkheim realizou uma outra façanha: ele 
rompeu com uma visão bastante difundida entre seus contemporâneos - que 
considerava os fenômenos religiosos como um feixe de superstições - ao 

sugerir que o fato religioso era um dos pilares essenciais da sociabilidade. “A 
religião é uma coisa eminentemente social. As representações religiosas são 

representações coletivas que exprimem realidades coletivas [...]. A religião, 
portanto, longe de ignorar a sociedade real e de não levá-la em conta, é a 

imagem dela, reflete todos os seus aspectos, mesmo os mais vulgares e 
repulsivos.”3

3 DURKHEIM, Émile. As Formas Elementares da Vida Religiosa. São Paulo. Martins Fontes. 1996. 
pp. XVI e 464.
4 EVANS-PRITCHARD, E. E. Bruxaria, Oráculos e Magia entre os Azande. Rio de Janeiro, Zahar, 
1978.
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sobre as crenças Zande, das premissas que norteiam o “clássico” estilo 
funcionalista da época. Em outras palavras, a bruxaria e a magia são 
apreendidas a partir da ação estabilizadora que exercem sobre o sistema 
social/moral. Mas, para além das limitações que a obra possa apresentar, 
seria forçoso reconhecer que ela acabou enriquecendo as investigações 
realizadas por historiadores, especialmente os ingleses, como Keith Thomas, 
Norman Cohn e H. R. Trevor-Roper, preocupados em estudar o fenômeno da 
bruxaria e o seu movimento persecutório, conhecido como “caça às bruxas”, 
que atingiram a Europa continental e a Inglaterra com mais força nos séculos 
XVI e XVII. Os próprios historiadores reconhecem que sua abordagem da 
bruxaria foi profundamente enriquecida e intensificada pelas contribuições 

oriundas da antropologia; mais que isso, admitem que elas dizem respeito 
diretamente a Bruxaria, Oráculos e Magia entre os Azande.5

No âmbito da pesquisa historiográfica, a entrada em cena da nova 

história (ou Escola dos Annales), não só abriu novos caminhos para a 
investigação do passado, mas, igualmente, propiciou a produção de trabalhos 
fortemente marcados pela interdisciplinariedade. Sem negligenciar a vida 
material (com a qual está estruturalmente relacionada), a história dos 

sentidos se converte no objeto principal de estudo: medos, angústias, 
sonhos, esperanças, utopias, etc., passam a ser o foco da atenção dos 
historiadores. No entendimento de Hilário Franco Jr., essa guinada deslocou 
o enfoque da história religiosa tradicional (interessada nas instituições e nas 

personalidades eclesiásticas), passando-se a enfatizar mais o sentimento 

religioso — a partir de suas expressões culturais - do que a religião.

Em outras palavras, se no século XIX o estudo de mitos e ritos estava 

restrito ao universo cultural das “sociedades primitivas” (objeto da 

antropologia), no século XX a análise das mais distintas expressões das

5 Invertendo esta proposição, Peter Burke sugere que o trabalho de Evans-Pritchard foi influenciado 
pelos historiadores. “Desconfio de que seu fomoso estudo, Witchcraft. Oracles and Magic. realizado 
entre os Azande da África Central, deve, pelo menos, sua inspiração ao livro de Bloch. Les Rois 
Thaumaturges. enquanto sua análise do sentido de tempo dos Nuer do Sudão, baseado em suas tarefas, 
chega a conclusões semelhantes às de Febvre (formuladas quase ao mesmo tempo) sobre o cálculo do 
tempo na época de Rabelais”. BURKE, Peter. A Escola dos Annales: 1929-1989. A Revolução 
Francesa da Historiografia. São Paulo. Ed. Unesp. 1991, p. 120.
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Mas como e por que ocorreu esta profunda transformação na 
historiografia? Para tentarmos compreender esse processo é necessário 
voltarmos nossa atenção para a França. Em seu texto Da História 
Evolucionista à História Complexa 6, André Burguière, elegendo como ponto 
de partida o ano de 1880, traça um panorama da posição/importância da 
história em território francês. Num contexto ideológico pautado na crença no 
progresso, no evolucionismo e no eurocentrismo, o historiador encontra-se 
investido de uma aura especial, na medida em que ele é considerado o “mais 
apto” para indicar o melhor caminho rumo ao futuro da humanidade.

Tal hegemonia, segundo Burguière, será contestada a partir do início 
do século XX, mais precisamente após a Primeira Guerra Mundial, com a 
fundação da chamada Escola dos Annales. Dessa verdadeira revolução 
historiográfica, o autor destaca três aspectos: 1) a associação entre 
pluralidade dos desenvolvimentos históricos e pluralismo cultural; 2) a 
contemporaneidade do conhecimento histórico; 3) o alargamento do campo 
de exploração histórica, suscitando as tentações/riscos de uma história total.

Não resta dúvida que, no século XX, uma expressiva parcela do que 
há de mais inovador e significativo na produção historiográfica, originou-se na 
França. A nova história, como é conhecida, é em grande parte produto de um 
pequeno grupo associado à revista Annales d’Histoire Économique et 
Sociale, criada em 1929 por Marc Bloch e Lucien Febvre. Também conhecido 
como Escola dos Annales, este grupo de historiadores se constitui, antes de

religiosidades populares - ao lado dos estudos sobre a ritualização do poder 
e da violência, observável tanto nas “teatrais” entradas reais e outras 
cerimónias da monarquia, como nos autos de fé e procissões religiosas — 
parecem referendar a ampla gama de temas que, paulatinamente, têm 
contribuído para uma permanente descoberta de novos objetos de 
investigação por parte da história das religiões e das religiosidades.

6 BURGUIÈRE, André. “Da História Evolucionista à História Complexa”. In: MORIN, Edgar (org.). 
A Religião dos Saberes: O Desafio do Século XX. Rio de Janeiro. Bertrand do Brasil. 2002, pp. 359- 
368.
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Publicada em 1924, Os Reis Taumaturgos de Marc Bloch, talvez possa 

ser considerada como uma obra precursora, que antecipa algumas 

proposições da nova história. Seu objeto é a crença - bastante difundida na 

Inglaterra e na França, da Idade Média ao século XVIII - de que os reis 
tinham o poder de curar os doentes de escrófulas (uma doença de pele 

conhecida como “mal dos reis”), por meio do toque régio, que era 

devidamente acompanhado de um ritual para esta finalidade.

No intuito de levar adiante seu combate a esse tipo de história 
historicizante e derrubar os seus “três ídolos”8, Febvre e Bloch investiram em 

duas frentes: por um lado, incentivaram o diálogo da história com outras 

disciplinas tais como a geografia, a linguística, a psicologia e a antropologia 

(cuja relevância nos estudos sobre religião tentamos indicar anteriormente) e, 
por outro, apostaram numa história problematizadora do social e preocupada 
com a sociedade global e com a reconstrução dos fatos em série, passíveis 

de compreensão/explicação.9

mais nada, como um movimento interessado em combater uma história 

événementielle, ou seja, preocupada unicamente “com os fatos singulares, 
sobretudo os de natureza política, diplomática e militar.”7

O que Bloch procurou fazer, simultaneamente, foi a história de um 

milagre e da crença nesse milagre. Milagre que ele quer explicar a partir de 

um duplo viés: em sua duração e evolução, no âmago de uma “explicação 

total”. E, justamente aqui, é possível reconhecer dois grandes temas caros

7 VAINFAS, Ronaldo. Micro-História: Os Protagonistas Anónimos da História. Rio de Janeiro, 
Campus, 2002, p. 16.
8 O ídolo político (a preocupação com a história política), o ídolo individual (a ênfase nas grandes 
personalidades) e o ídolo cronológico (o hábito de perder-se nos estudos das origens). Esta proposição 
é do economista François Simiand, que compartilhava com Comte, Durkheim e Spencer a percepção 
(inexata) de que os historiadores, neste período, estavam interessados unicamente na narrativa dos 
acontecimentos políticos. Ver a este respeito: BURKE, Peter. A Escola dos Annales: 1929-1989. A 
Revolução Francesa da Historiografia, op.cit., 1991.
9 Mas apesar de todos os méritos da nova história - com destaque para o alargamento dos domínios - é 
preciso não esquecer, como nos adverte José Pedro Paiva, que ela “deixou-se por vezes fascinar pela 
descoberta de novos objetos, de novos 'temas’, e nem sempre complementou essa interessante incursão 
com a problematização que todo o discurso histórico deve conter e, sobretudo, de que deve partir”. 
PAIVA, José Pedro. Bruxaria e Superstição num Pais sem “Caça às Bruxas" (1600-1774). Lisboa, 
Notícias, 1997, p. 11.

reocupai;
ológi 
liand,
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Ao iniciar sua análise pelas origens - início cronológico do milagre 
régio - Bloch defronta-se com duas temáticas essenciais de sua pesquisa: 1) 
o vínculo entre o poder taumatúrgico e a sagração/unção; 2) as políticas 
desse recurso ao sagrado. Não devemos esquecer que Bloc definia este livro 
como uma contribuição à história política européia, no sentido mais 
abrangente do termo “político”, já que nele analisava a idéia de monarquia. 
Para o autor, o milagre régio era, antes de mais nada, a expressão de uma 
concepção peculiar do poder político supremo.

aos Annales: a história total/global e a longa duração que, segundo o próprio 
Fernand Braudel, não é necessariamente um extenso período cronológico; “é 
aquela parte da história, a das estruturas, que evolui e muda o mais 
lentamente. A longa duração é um ritmo lento.”10

Esta obra apresenta ainda um outro aspecto importante: ela se 
configura como uma história comparativa, já que a comparação - com o 
intuito de constatar as diferenças - entre Inglaterra e França é central na 
análise. Neste sentido, Bloch aplicou, em 1924, aquilo que ele iria defender 
mais tarde, ou seja, o “uso mais competente e mais geral” do método 
comparativo. Ao refletir sobre esse horizonte comparativista da obra, Jacques 
Le Goff sugere a combinação entre o trabalho histórico e algumas 
modalidades de estruturalismo, em especial o estruturalismo de Claude Lévi- 
Strauss, salientando, porém, que é preciso que este seja empregado para os

Após estudar as “origens”, ele volta seu olhar para a questão da 

“popularidade”, que corresponde a dois fenômenos distintos e que não têm 
entre si uma completa correlação: a difusão do milagre e a maneira pela qual 
o milagre é “recebido” pelo povo. Estamos diante de uma perspectiva de 
caráter sócio-psicológico, que suscita uma indagação: como um fenômeno, 
elaborado pelos membros da hierarquia social/cultural, pode atingir a massa?

10 LE GOFF, Jacques. “Prefacio”. In: BLOCH, Marc. Os Reis Taumaturgos. O Caráter Sobrenatural 
do Poder Régio. França e Inglaterra. Sào Paulo, Companhia das Letras, 1993, p. 17.
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fins para os quais o antropólogo francês o criou: a análise interna dos mitos e 
dos ritos11.

Na verdade, Os Reis Taumaturgos, enquanto uma obra pioneira, nos 
permite situá-la em diferentes planos: pode ser considerada uma contribuição 
à psicologia religiosa, já que a discussão sobre a psicologia da crença, por 
exemplo, não era algo que se esperava de uma abordagem histórica nos 
anos 20 (este era um tema para sociólogos, antropólogos ou psicólogos). Ao 
mesmo tempo, pode ser descrita como um ensaio de antropologia histórica, 
não só por focalizar os sistemas de crenças mas, principalmente, porque 
Bloch aplicou, na década de 20, a idéia de eficácia, desenvolvida, anos mais 

tarde, por Lévi-Strauss em textos como O Feiticeiro e sua Magia e A Eficácia 
Simbólica 12, ambos publicados em 1949.

11 IDEM. op. cit„ pp. 9-37.
12 LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologia Estrutural. Rio de Janeiro. Tempo Brasileiro, 2a Edição, 
1985, pp. 193-213 e 215-236, respectivamente.
13 IDEM. op. cit., pp. 194-195.

Segundo Lévi-Strauss, "[...] a eficácia da magia implica na crença da 
magia, e que esta se apresenta sob três aspectos complementares: existe, 
inicialmente, a crença do feiticeiro na eficácia de suas técnicas; em seguida, 
a crença do doente que ele cura, ou da vítima que ele persegue, no poder do 
próprio feiticeiro; finalmente, a confiança e as exigências da opinião coletiva, 

que formam a cada instante uma espécie de campo de gravitação no seio do 
qual se definem e se situam as relações entre feiticeiro e aqueles que ele 
enfeitiça”13. Se transpusermos as colocações do antropólogo francês para o 
ritual curativo dos reis, veremos que estes três aspectos estão presentes, 
pois o rei acredita no seu poder taumatúrgico; os doentes de escrófulas 
acreditam na capacidade curativa do rei; e a sociedade, enquanto 
representação coletiva, fornece o material simbólico (ou as causas), para que 

essa crença possa conhecer uma longa duração.
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Embora o movimento dos Annales, no entendimento de Peter Burke, 
compreenda três fases distintas14, gostaríamos de centrar nossa atenção na 
terceira fase do movimento, posto que o final da década de 60 representa 
uma viragem nos caminhos até então percorridos pela historiografia francesa, 
com a entrada em cena das mentalidades e, posteriormente da chamada 
história cultural. Quanto ao estilo, observa-se uma predileção pela narrativa e 
pela descrição, em detrimento da explicação globalizante. Já no tocante às 
temáticas preferenciais, é possível vislumbrar ao menos quatro grandes 
áreas de interesse: as religiosidades, as sexualidades e suas representações, 
os sentimentos coletivos e a vida cotidiana em regiões/cidades, sobretudo 
francesas.

No âmbito da história cultural, onde predominam os amplos recortes, 
destaca-se a exaustiva investigação de Jean Delumeau acerca do medo, que 
resultou na publicação de dois livros: História do Medo no Ocidente (1978) e

Sinteticamente, poderíamos enumerar ainda outras quatro 
características da história cultural: 1) forte apreço pelas manifestações das 
massas anónimas e/ou populares, sem que isso implique numa recusa das 
expressões culturais das elites “letradas”; 2) preocupação em resgatar, de 
forma mais explícita, o papel das classes sociais e do conflito social inerente 
às sociedades; 3) enquanto uma história plural, ela indica vias alternativas 
para a investigação histórica (muitas vezes levando a “becos sem saída”); 4) 

a história das religiosidades e/ou das crenças conseguiu galgar um espaço 
maior em relação à história das religiões.

rimeira corresponde ao período entre 1920 e 1945. É formado por um pequeno grupo que trava 
e guerrilha” contra a história tradicional, a história política e a história dos eventos. A 
ia! da Segunda Guerra Mundial, esse grupo se apodera do establishemeni histórico. Essa 

ença de Femand Braudel e pelo surgimento de conceitos como estrutura e 
, além de novos métodos, especialmente a história serial das mudanças da longa duração. A 
icia-se por volta de 1968 e é marcada pela fragmentação.BURKE, Peter. A Escola dos 

1929-1989. A Revolução Francesa da Historiografia, op. cit..

A prim^ui Cv 
uma “guerra de 
segunda, ao fina 
fase caracteriza-se pela preser 
conjuntura,; 
terceira, ini< 
Annales:
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No que concerne a nossa pesquisa, esta obra adquire importância 
como balizadora da análise que deverá recair diretamente sobre aspectos de 
um universo cultural oscilante e fronteiriço, marcado por uma relação - 

histórica e complementar - entre os pólos positivo/negativo da sensibilidade 
ocidental (ambiguidade moderna). O medo que abala o corpo social - nos 
níveis individual e coletivo - contaminando, entre 1348 e o início do século 
XVIII, grande parte da civilização ocidental, acaba pondo em risco toda uma 

sociedade e seus indivíduos. E é ainda Delumeau quem explicita o quanto a 
“vertigem do desespero”, o medo da morte e o enfrentamento de Satã estão 
na base das ambiguidades que fazem da Idade Moderna aquela que 
encontrou nos judeus, heréticos, turcos e nas mulheres (particularmente as 

feiticeiras), seus bodes expiatórios16; denunciá-los e desmascará-los era a 

única alternativa para livrar a terra de seus próprios infortúnios.

O Pecado e o Medo (1983)15. No primeiro livro, Delumeau busca reconstruir a 

história do medo entre 1300 e 1800, estudando, segundo suas palavras, os 
“medos da maioria” (medos que eram compartilhados pelos diferentes 
segmentos sociais como, por exemplo, o pavor do mar, da peste, etc.) e os 
“medos da cultura dirigente” que, paulatinamente, foram sendo difundidos 
pela cristandade (entre os medos “produzidos” pelas elites pensantes estão o 
medo do judeu, do herege, da bruxa, etc.).

15 DELUMEAU, Jean. História do Medo no Ocidente, 1300-1800. São Paulo, Companhia das Letras, 
1989; DELUMEAU, Jean. O Pecado e o Medo: A Culpabilização no Ocidente (Séculos 13-18). Bauru, 
Edusc, 2 volumes, 2003. No prefácio à edição brasileira de O Pecado e o Medo, Delumeau afirma que 
estes dois trabalhos integram uma pesquisa mais abrangente, na qual ele elegeu como “objetos 
históricos” o medo, a sensação de insegurança e a esperança na felicidade. Nesta perspectiva. outras 
obras merecem destaque: A Confissão e o Perdão (1990) e a trilogia sobre o milenarismo - O Jardim 
das Delícias (1992), Mil Anos de Felicidade (1995) e O Que Restou do Paraíso? (2000). Com exceção 
de O Jardim das Delícias (sem edição brasileira), os demais titulos foram publicados pela Companhia 
das Letras, 1991, 1997 e 2003, respectivamente.
16 Esta ação persecutória tem uma estreita relação com a questão política. Neste sentido, se pudéssemos 
eleger três eventos para caracterizar o alvorecer da Idade Moderna, estes seriam, sem dúvida, a 
formação do Estado centralizado, a onda persecutória de caça às bruxas (com forte presença do diabo) e 
o estabelecimento da Inquisição moderna. Trata-se, na verdade, de fenômenos profundamente 
interligados, na medida em que “a feiticeira ajudou à promoção de um modelo de homem novo, 
atendendo às necessidades absolutistas de incremento da autoridade e do controle. Exorcizando 
demónios, os europeus impunham melhor um modelo de dominação política e ideológica”. SOUZA, 
Laura de Mello e. O Diabo e a Terra de Santa Cruz: Feitiçaria e Religiosidade Popular no Brasil 
Colonial. São Paulo, Companhia das Letras, 1986, p. 281. Sobre a estreita relação entre a figura do
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O percurso que realizamos até aqui, especialmente no que concerne à 
reconstituição (mesmo que breve) de alguns aspectos das mentalidades e da 
história cultural, tem como principal objetivo nos permitir localizar a génese da 
chamada micro-história. Segundo Giovanni Levi, o surgimento da micro- 
história estaria atrelado ao debate intelectual/historiográfico que animou as 
décadas de 70 e 80. Nesta perspectiva, ela encontra-se relacionada com a 
crise dos paradigmas ou, mais precisamente, com a crise do paradigma 
marxista e de outros modelos de história totalizante, assumindo uma posição 
muito sui generis dentro da nova história: “não era simplesmente uma 
questão de corrigir aqueles aspectos da historiografia acadêmica que 
pareciam não mais funcionar. Era mais importante refutar o relativismo, o

Continuando sua incursão pelo tema do medo, entendido como um 
mote que permite desvendar melhor a sensibilidade moderna, Delumeau 
volta seu olhar para a questão do pecado, por considerá-lo um elemento 
crucial na conformação do medo como problema coletivo. Assim, O Pecado e 
o Medo tem como objetivo central esclarecer o funcionamento e a difusão de 
um discurso de culpabilização, porque “jamais uma civilização tinha atribuído 
tanto peso - e preço - à culpabilidade e à vergonha como fez o Ocidente dos 
séculos 13 e 18. Tentar fazer a história do pecado, portanto da desfavorável 
imagem de si, dentro de um espaço e um corte cronológico determinados, é 
colocar-se no centro de um universo humano. É destacar ao mesmo tempo 
um conjunto de relações e de atitudes constitutivas de uma mentalidade 
coletiva. É encontrar a mediação de uma sociedade sobre a liberdade 
humana, a vida e a morte, o fracasso e o mal. É descobrir sua concepção das 
relações do homem com Deus e a representação que ela fazia deste 
último.”17

diabo e a constituição do Estado moderno ver: MUCHEMBLED, Robert. Uma História do Diabo: 
Séculos XII-XX. Rio de Janeiro. Bom Texto. 2001.
17 DELUMEAU, Jean. O Pecado e o Medo: A Culpabilização no Ocidente (Séculos 13-18). op. cit., 
pp. 13-14
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cit..
u. Companhia das

Aproximando, comparativamente, a história das mentalidades à micro- 
história, Vainfas detecta similaridades e distinções entre elas. Da mesma 
forma que a história das mentalidades, a micro-história elegeu como temas 
aqueles deixados à margem, tanto pela história convencional (historicista), 
como pela história social voltada para as estruturas sócio-econômicas das 
grandes totalidades. Além disso, ambas sugeriram, de modos distintos, um 
certo grau de “antropologização” dos estudos históricos e uma valorização da 

narrativa19.

18 LEVI, Giovanni. “Sobre a Micro-História”. In: BURKE, Peter (org.). A Escrita da História: Novas 
Perspectivas. São Paulo, Ed. Unesp, 2002, p. 136.
19 VAINFAS, Ronaldo. Micro-História: Os Protagonistas Anónimos da História, op. ci
20 GINZBURG, Cario. Mitos, Emblemas. Sinais. Morfologia e História. São Paulo.
Letras, 1989 pp. 15-39; 143-179, respectivamente.

Quanto ao primeiro ponto, um bom exemplo é o interesse de Ginzburg 
pelos estudos de feitiçaria. Em 1986 ele lançou uma coletânea composta por 
artigos publicados entre 1961 e 1984, dos quais dois merecem destaque: 
Feitiçaria e Piedade Popular: Notas sobre um Processo Modenense de 1519 
e Sinais: Raízes de um Paradigma Indiciário 20. Refletindo sobre os motivos 

que o levaram a se interessar pelo tema da feitiçaria, Ginzburg enfatiza a sua 

vontade de “demonstrar que um fenômeno irracional (pelo menos segundo

irracionalismo e a redução do trabalho do historiador a uma atividade 
puramente retórica que interprete os textos e não os próprios 
acontecimentos.’’18

Vale salientar que os historiadores que aderiram à micro-história 
tinham, na sua maioria, vínculos estreitos com o marxismo e com uma 
orientação política à esquerda, estando convencidos, em função disso, de 
que a pesquisa histórica não se configura como uma atividade 
exclusivamente retórica/estética. Oriunda da Itália, a micro-história - 
enquanto gênero historiográfico - surgiu sob o título da coleção Microstoire, 
publicada a partir de 1981 e dirigida por Cario Ginzburg e Giovanni Levi.
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ança
178.

Buscando atingir seu objetivo, Ginzburg se deu conta da necessidade 
de empregar novos/diferentes instrumentais de observação e escalas de 
investigação. Neste tipo de abordagem - fortemente influenciada pelos Reis 
Taumaturgos de Marc Bloch22 - combinam-se dois elementos diametralmente 

opostos, isto é, um recorte temporal de longa duração e a análise de uma 
“série de pormenores investigados de perto"23.

Porém, não se deve esquecer que a micro-história não é passível de 

ser definida em função das microdimensões do seu objeto de estudo, já que a 
redução da escala se configura como um procedimento analítico (que pode, 
portanto, ser aplicado em qualquer lugar, a despeito das dimensões do objeto 

estudado). Nas palavras de Levi, “a abordagem micro-histórica dedica-se ao 
problema de como obtemos acesso ao conhecimento do passado, através de 
vários indícios, sinais e sintomas. Esse é um procedimento que toma o

21 TOEM. op. cit, p. 8
22 Buscando exemplificar como certos indícios mínimos podem, eventualmente, se converter em 
elementos reveladores de fenômenos mais gerais (visão de mundo de uma classe social, de um escritor 
ou de toda uma sociedade), Ginzburg cita a representação das roupas esvoaçantes nos pintores 
florentinos do século XV. os neologismos de Rabelais e o toque régio dos reis da França e da 
Inglaterra. GINZBURG, Cario. Mitos, Emblemas, Sinais. Morfologia e História. op. cit., p. 178.
23 GINZBURG, Cario. Mitos, Emblemas, Sinais. Morfologia e História, op. cit., p. 10.
24 REVEL, Jacques (org.). Jogos de Escalas: A Experiência da Microanálise. Rio de Janeiro, FGV, 
1996.

alguns) e atemporal, e portanto historicamente irrelevante, podia ser 
analisado em chave histórica, racional mas não racionalista”21.

No plano das distinções, cabe ressaltar que a atuação dos 
historiadores da cultura sempre privilegiou os recortes amplos - paraíso, 
medo, feitiçaria, morte. Já a micro-historia, elegeu os recortes minúsculos, ou 
seja, a história dos indivíduos, comunidades, pequenos enredos, cujos 
protagonistas são sempre pessoas comuns. Neste sentido, seria pertinente a 
argumentação de que a micro-história é uma prática ancorada na redução da 
escala de observação e numa análise microscópica e intensa da 

documentação24.
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Para Vainfas, é possível indicar o texto de Cario Ginzburg, Sinais: 
Raízes de um Paradigma Indiciário, como um dos “textos fundadores” da 
micro-história. Nele, o historiador italiano estabelece uma comparação entre o 
trabalho do historiador e do detetive, cujo objetivo é refazer a trama que levou 
a um crime, remontando o quebra-cabeça a partir de indícios fragmentários. 
Em outros termos, o historiador seria um pesquisador de “evidências 
periféricas”, aparentemente banais/incertas mas que, quando agrupadas em 
uma trama lógica, viabilizam a reconstituição da estrutura e da dinâmica de 
seus objetos. Ao fazer esta analogia, o autor propõe um novo método 
interpretativo alicerçado sobre resíduos e dados marginais, considerados 
reveladores: o método indiciário. Por meio de pistas, muitas vezes, 
“infinitesimais”, seria possível a apreensão de uma realidade mais profunda e 
inatingível por outra via. Pistas: mais precisamente, sintomas (Freud), indícios 
(Sherlock Holmes), signos pictóricos (Morelli).

Para os estudos sobre religiosidade popular, especialmente aqueles 
que têm como fonte privilegiada a documentação de natureza inquisitorial 
(como é o caso do nosso objeto de pesquisa), o método indiciário se 
apresenta como uma alternativa bastante frutífera. Enquanto produto de uma 
inter-relação pautada num desequilíbrio total das partes envolvidas, as fontes 
inquisitoriais apresentam uma opacidade (na medida em que não são textos 
neutros e não transmitem informações objetivas), que só pode ser dissipada

particular como seu ponto de partida e prossegue, identificando seu 
significado à luz de seu próprio contexto específico”. E acrescenta: “neste tipo 
de investigação, o historiador não está simplesmente preocupado com a 
interpretação dos significados, mas antes em definir as ambiguidades do 
mundo simbólico, a pluralidade das possíveis interpretações desse mundo e 
a luta que ocorre em torno dos recursos simbólicos e também dos recursos 
materiais.”25

25 LEVI, Giovanni. “Sobre a Micro-História”. In: BURKE, Peter (org.). A Escrita da História: Novas 
Perspectivas. op. cit., pp. 154 e 136, respectivamente. Sinteticamente, poderíamos dizer que os 
principais aspectos concernentes à micro-história são: redução da escala; debate acerca da 
racionalidade, indícios/sinais como um paradigma científico, ênfase do particular (sem negligenciar o 
social); atenção à narrativa; definição específica do contexto; rejeição do relativismo.
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Quanto ao nosso objeto de pesquisa - as relações entre bodas 
místicas e casamentos diabólicos - o método indiciário se coloca como um

Ao tomar contato com várias séries de processos inquisitoriais no 
Arquivo de Estado de Módena, o historiador italiano se interessou, 
particularmente, por um deles. Trata-se do processo, movido em 1519, contra 
uma camponesa modenense chamada Chiara Signorini, acusada de 
feitiçaria. A escolha deste processo não é aleatória; para Ginzburg, o caso de 
Chiara evidencia “alguns problemas em geral fundados em associações 
plausíveis, mas de caráter simplesmente psicológico (como, por exemplo, as 
relações entre feitiçaria e piedade popular, as motivações sociais da própria 
feitiçaria, a sobreposição de esquemas inquisitoriais à realidade da feitiçaria 
popular).”27

Analisando, minuciosamente, a relação que se estabelece entre 
inquisidor-ré, ao longo das sessões nas quais a acusada é insistentemente 
inquirida, Ginzburg chama a atenção para dois elementos cruciais, isto é, 
uma técnica de interrogatório pautada na sugestão (com a finalidade de 
conduzir as respostas de Chiara para vias pré-determinadas) e o emprego da 
tortura (usada para preencher os hiatos existentes entre as crenças da ré e 
do inquisidor). O resultado disso, é que “nas confissões das feiticeiras, 
frequentemente criam-se sobreposições de determinados esquemas - 
teológicos, conceituais, etc. - por parte dos juízes; e essas sobreposições 
terão de ser levadas em conta, para se tentar esclarecer a fisionomia real da 
feitiçaria popular (distinta da feitiçaria “culta” dos tratados de demonologia).1'28

por meio de sinais e indícios capazes de projetar alguma luz sobre o real26. 
Nesta perspectiva, o artigo sobre Feitiçaria e Piedade Popular se coloca 
como emblemático.

26 Isto é possível, segundo Ginzburg, porque os dados marginais/indiciários se configuram como os 
momentos em que o controle do indivíduo (culturalmente determinado), distende-se para dar espaço a 
traços essencialmente inconscientes e individuais.
27 GUNZBURG, Cario. Mitos. Emblemas, Sinais. Morfologia e História, op. cit., p. 16.
28 IDEM. op. cit., p. 30. Muito embora as confissões das acusadas sejam, muitas vezes, resultado da 
prática da tortura, é preciso enfatizar que elas são um importante documento indireto das 
crenças/tradições populares.
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29 BAKTH1N, Mikhail. A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento. São Paulo, Hucitec; 
Brasília, Ed. UnB, 1987.

Sua questão de fundo está assentada sobre as dificuldades que teriam 
os historiadores em trabalhar com elementos da cultura popular ou da cultura 
das classes subalternas. Por ser ela basicamente oral, no momento em que 
seus elementos transcrevem-se para a linguagem escrita, sua reprodução 
correria o risco de ser filtrada pela cultura dominante. Contrário a ver essas 
duas instâncias - erudito e popular - como dicotômicas (ou antagónicas), 
Ginzburg inspira-se nas sugestões de Mikhail Bakthin em A Cultura Popular 
na Idade Média e no Renascimento29. Ao se debruçar sobre o universo das 
manifestações do Carnaval na Idade Média, Bakthin constata que dos setores 
populares emerge uma série de jogos, fantasias, palavrões e máscaras que 
reinventam e, mais que tudo, invertem os papéis desempenhados pelos 
setores dominantes da sociedade; em outros termos, há um profundo 
processo de reelaboração realizado pela cultura popular em torno do que é

valioso instrumental na superação de um triplo desafio: 1) conjugar as 
definições provenientes do discurso do saber “erudito” com as práticas 
devocionais femininas; 2) entender o significado propriamente dito destas 
experiências para as suas protagonistas; 3) apreender as motivações sociais 
da experiência mística/diabólica. Mas é necessário sublinhar que, ao 
sugerirmos a utilização do método indiciário - como instrumental para a 
leitura e análise das fontes inquisitoriais - não estamos propondo a 
realização de uma abordagem micro-histórica do nosso tema de pesquisa.

Todavia não é apenas com relação ao método indiciário que a obra de 
Cario Ginzburg assume uma posição privilegiada em nosso trabalho. Dentre 
as perspectivas voltadas para o período delimitado para nossa investigação 
(séculos XVII-XVIII), a abordagem - sedimentada no conceito de 
“circularidade da cultura” - deste autor, sobre alguns processos inquisitoriais 
ocorridos no norte da Itália, se coloca como um referencial.
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Reabrindo um interessante debate sobre a pertinência de estudos que 
levem em conta, não o que foi imposto pela cultura dominante, mas o que foi 
produzido pelos setores populares, em constante trânsito com a cultura 
erudita, Ginzburg propõe tornar o discurso inquisitorial fonte de análise. Seria 
conveniente frisar, no entanto, que as trocas culturais não implicam, 
necessariamente, na superação dos desníveis culturais. Estes persistem de 
forma arraigada: os processos inquisitoriais traziam em si a marca da 
intolerância30, estabelecendo-se entre inquisidores e réus uma relação 
dialógica3\ assentada na incapacidade (mútua) de compreensão dos 
significados que eram enunciados durante os interrogatórios.

proibido ou vedado, revelando que os dois níveis, tanto o erudito quanto o 
popular, encontram-se em permanente contato.

Estas proposições ganham concretude particularmente em Os 
Andarilhos do Bem (1966) e O Queijo e os Vermes (1976)32. Nestes dois 
trabalhos, o autor observa o movimento, o discurso e os diferentes ângulos 
das perguntas-respostas de dois benandanti - Gasparutto e Moduco - e do 
moleiro Menocchio em seus depoimentos perante o Tribunal do Santo Ofício. 
Os Andarilhos do Bem, refere-se a uma pesquisa sobre processos ocorridos 
no Friuli (norte da Itália) contra a bruxaria, entre os séculos XVI-XVII, onde o 
historiador italiano busca compreender o que é, na realidade, a bruxaria para 
os seus principais protagonistas, ou seja, feiticeiros e bruxas. Entretanto, a 
documentação disponível, composta basicamente de processos inquisitoriais 
e tratados demonológicos, colocava-se como uma barreira que inviabilizava e 
impedia o conhecimento da bruxaria popular. Será a descoberta de um “veio

30 A instauração da moderna 1 . 
moderno sistema de intolerância, exclu. 
Le Goff, ao período compreendido peL 
mais sombria: toma-se uma “sociedade 
Intolerância”. In: BARRET-DUCROCQ, 
2000, pp. 38-41.
31 A este respeito ver: GINZBURG, Cario. A Micro-História e Outros Ensaios. Lisboa, Difel, 1989. 
Especialmente o capítulo VII: “O Inquisidor como Antropólogo: Uma Analogia e as suas Implicações”, 
pp. 203-214.
32 GINZBURG, Cario. Os Andarilhos do Bem: Feitiçarias e Cultos Agrários nos Séculos XVI e XVII. 
São Paulo, Companhia das Letras, 1988; GINZBURG, Cario. O Queijo e os Vermes: O Cotidiano de 
um Moleiro Perseguido pela Inquisição. São Paulo. Companhia das Letras, 1987.

Inquisição na Península Ibérica representaria a consolidação de um 
a, exclusão e perseguição, cujas origens remontariam, segundo Jacques 
J:J- oelos séculos XI-XIV, quando a cristandade assume a sua feição 

de perseguição”. LE GOFF, Jacques. “As Raízes Medievais da 
>, F. (dir.). A Intolerância. Rio de Janeiro, Bertrand do Brasil,
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um crenças

As confissões do moleiro friulano enquadram-se num registro análogo: 
seus discursos, não redutíveis a esquemas conhecidos, apontam para um 
substrato ainda desconhecido de crenças populares. A singularidade de 
Menocchio, retratada em O Queijo e os Vermes 34, assenta-se em sua 
capacidade de articular a linguagem que estava, historicamente, colocada a 
sua disposição, revelando suas confissões uma série de elementos 
convergentes. Elas explicitam também a maneira como ele lia, mostrando 
uma defasagem entre os textos originais e o modo como eram assimilados. 
Na interpretação que Menocchio elabora sobre a origem do universo, estão 
presentes antiquíssimos elementos da tradição oral, a evocação de inúmeros 
motivos elaborados por grupos heréticos de formação humanista e uma 
tendência a reduzir a religião à moralidade. Estes três elementos indicam a 
existência de uma cultura unitária, onde não se pode estabelecer recortes 
claros e precisos, já que suas afirmações encontram-se embasadas num

de crenças”, concentrado nos benandanti, que fornecerá a brecha necessária 
para suplantar a barreira (ou opacidade) imposta pela documentação 
inquisitorial e culta, através da qual se torna possível perceber, com clareza, 
a disparidade entre as perguntas dos juizes e as respostas dos acusados, 
delas emergindo um substrato profundo de crenças populares 
essencialmente autónomas e “intocadas”.33

33 Neste mesmo trabalho sobre os benandanti, o historiador italiano deparou-se com uma outra situação 
intrigante. A partir da análise minuciosa da documentação acerca das crenças friulanas, o autor 
constatou a existência de “desconcertantes” similaridades destas com os ritos dos xamãs siberianos. A 
partir do caso de um lobisomem lituano (século XVII) - um velho cujo nome era Thiess, narrou aos 
juizes que durante três vezes por ano se dirigia, juntamente com outros lobisomens, ao “fim do mar”, 
com o intuito de combater feiticeiros(as) pela fertilidade das colheitas (analogia com os andarilhos do 
bem) - Ginzburg considera possível estabelecer um vínculo real entre benandanti e xamãs. “Os 
êxtases, as viagens ao Além sobre animais ou na forma de animais [...] a fim de recuperar as sementes 
de trigo ou pelo menos assegurar a fertilidade dos campos: estes elementos, aos quais se acrescentam 
[...] a participação nas procissões dos mortos, que garante aos benandanti virtudes proféticas e 
visionárias, formam um quadro coerente, que lembra imediatamente o culto dos xamãs”. Valendo 
sublinhar um dado crucial, isto é, a comunicação entre dois mundos distintos, o natural e o 
sobrenatural. GINZBURG, Cario. Os Andarilhos do Bem: Feitiçarias e Cultos Agrários nos Séculos 
XVI e XVII. op. cit., pp. 53-54.
34 É neste livro também que o autor abandonou o conceito de mentalidade, presente no livro sobre os 
benandanti, e passou a privilegiar o de “cultura popular”. Porém, sua visão acerca da cultura popular 
difere tanto da idéia de Robert Mandrou (cultura popular como aquilo que é imposto às camadas 
populares pelas classes dominantes/cultas), quanto da posição de G. Bollème (cultura popular como o 
triunfo de uma cultura original/espontânea das classes populares, face a ação aculturadora das elites 
letradas).
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estrato distante e obscuro, quase indecifrável, de remotas tradições 
camponesas.

O conceito de circularidade da cultura, nesta perspectiva, oferece 
condições para uma melhor apreensão do movimento que se efetua entre 
dois pólos distintos e que - colocando em posições antagónicas não só o 
religioso/herético ou o sagrado/profano - evidencia, simultaneamente, um 
vasto campo onde a cultura popular, por meio de conexões, remodelações, 
etc., relê a chamada cultura erudita. Lembra Ginzburg, ainda, que sendo as 
fontes populares de natureza oral e o trabalho do historiador voltado para os 
registros de ordem escrita, as transformações das fontes eruditas - como por 
exemplo a leitura da Bíblia no caso do moleiro - só poderiam ter ocorrido 
mediante filtros que trouxeram à tona crenças remotas e um universo de 
vastas tradições, determinantes da inovadora e criativa versão de Menocchio, 
deste "mártir da palavra”, como a ele se referiu Renato Janine Ribeiro.

Ao propor a idéia de circularidade dos níveis culturais, Ginzburg 
proporcionou uma guinada de significativas implicações, pois “a religião 
popular que se pode propor como objeto de estudo não é uma realidade 
imóvel e residual, cujo núcleo seria uma ‘outra religião’ vinda do paganismo e 
conservada pelo mundo rural: pelo menos, não exclusivamente. Ela inclui 
também todas as formas de assimilação ou de contaminação e, sobretudo, a

Por fim, não devemos esquecer, como bem nos advertiu Michel 
Vovelle, que entre o moleiro Menocchio e os benandanti do Friuli, não 
existem contradições, mas sim a corroboração da idéia de “uma plasticidade 
real da religião popular”, que desmistifica, plenamente, uma visão tradicional 
que via as massas subalternas (populares), simplesmente como 
acumuladoras dos resíduos de conhecimentos produzidos pela elite letrada. 
Em outros termos, este tipo de enfoque, ao atribuir às massas uma postura 
“passiva”, as define como “receptoras” de elementos impostos à força, o que, 
em última instância, produz uma dissociação entre a base e o topo da 

sociedade.
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leitura popular do cristianismo pós-tridentino, como também - por que não? - 
as formas de criatividade especificamente populares.”35

No caso brasileiro, a primeira a seguir pela trilha aberta pela nova 
história - mesclando a ela o modelo de história cultural de Cario Ginzburg - 
foi Laura de Mello e Souza. Trabalho pioneiro, O Diabo e a Terra de Santa 
Cruz®, é o resultado de uma pesquisa refinada, assentada em 

documentação inquisitorial, sobre um tema até então inédito no campo 
historiográfico brasileiro: a feitiçaria e as práticas mágicas no Brasil Colónia. 
Ao longo de sua investigação, a autora procura esquadrinhar a mescla de 
diferentes contribuições que forjaram a singularidade da vida cultural/religiosa 
vivenciada pela população colonial.

A questão da especificidade das práticas mágicas no Brasil colonial é 

retomada e ampliada, para o contexto hispano-americano, em seu trabalho 
posterior intitulado Inferno Atlântico26. Através de uma abordagem 
comparativa, até então pouco realizada pelos estudiosos brasileiros, a autora 
nos revela o modo sistemático, quase obsessivo, com que as autoridades 
eclesiásticas (castelhanas e portuguesas) buscaram enquadrar as “idolatrias” 
ameríndias no modelo demonológico - situação de certa forma discrepante

Tendo como referenciais o “esteriótipo do sabá” e o conceito de 
circularidade cultural, ambos propostos por Ginzburg, Souza procurou 
descrever e compreender as práticas mágicas (enfatizando a sua 
especificidade), empregadas por uma população culturalmente plural e 
adaptada ao modo de vida da Colónia, demonstrando, antes de mais nada, 
como “num cotidiano perpassado por ‘discursos imbricados’, o projeto 
tridentino de cristianização foi permanentemente alterado no Brasil 

Colónia.”37

35 VOVELLE, Michel. Ideologias e Mentalidades. São Paulo, Brasiliense, 2a Edição, 1991, p. 167.
36 SOUZA, Laura de Mello e. O Diabo e a Terra de Santa Cruz: Feitiçaria e Religiosidade Popular no 
Brasil Colonial. São Paulo, Companhia das Letras, 1986.
37 HERMANN, Jacqueline. “História das Religiões e Religiosidades”. In: CARDOSO, Ciro F. e 
VAINFAS, Ronaldo (orgs.). Domínios da História: Ensaios de Teoria e Metodologia, op. cit„ p. 350.
38 SOUZA, Laura de Mello e. Inferno Atlântico: Demonologia e Colonização (Séculos XVI-XVHI). São 
Paulo, Companhia das Letras, 1993.
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em relação ao pouco interesse demonstrado, por essas mesmas autoridades, 
no que diz respeito ao combate da feitiçaria e da magia.

Ainda no campo das religiosidades, vale lembrar a obra de Plínio 
Freire Gomes, Um Herege vai ao Paraíso4', onde ele narra - também a partir 
de fontes inquisitoriais - a vida do lisboeta Pedro de Rates Henequim, ao final 
do século XVII. No universo mental deste “Menocchio lusitano", estão 
presentes os principais elementos que compõem a multifacetada cultura

O Diabo e a Terra de Santa Cruz e o Inferno Atlântico, marcam, desta 
forma, uma viragem importante no campo historiográfico brasileiro, a partir de 
um duplo movimento: por um lado, a autora deixa de lado as descrições 
edênicas do Brasil - que serviram de base para o processo investigativo de 
Sérgio Buarque de Holanda no clássico A Visão do Paraíso — e privilegia, em 
sua análise, as descrições do Brasil, enquanto um espaço dominado pelo 
Diabo. Por outro, centrando seu foco no contexto europeu, Souza encontra 
subsídios e/ou referenciais capazes de lançar alguma luz sobre os 
movimentos “dissidentes” da religiosidade popular, praticada pelos distintos 
segmentos étnicos (brancos, negros, índios).

Outra contribuição significativa no campo da história cultural foi dada 
por Ronaldo Vainfas com o seu instigante trabalho, A Heresia dos índios39. 
Tendo como referencial as relações entre idolatria e colonialismo, Vainfas 
investiga uma seita ameríndia - a Santidade de Jaguaripe - que foi acolhida 
por um importante senhor de escravos na Bahia quinhentista. “Ultrapassando 
a perspectiva que analisa encontros culturais a partir da lógica do 
sincretismo, o autor opta pela associação entre circularidades e hibridismos”, 
para tecer sua hipótese: “a de que a seita católico-tupinambá da Santidade 
forjou-se dentro dos próprios aldeamentos jesuíticos.”40

39 VAINFAS, Ronaldo. A Heresia dos índios: Catolicismo e Rebeldia no Brasil Colonial. São Paulo, 
Companhia das Letras, 1995.
40 HERMANN, Jacqueline. “História das Religiões e Religiosidades”. In: CARDOSO, Ciro F. e 
VAINFAS, Ronaldo (orgs.). Domínios da História: Ensaios de Teoria e Metodologia, op. cit., p. 351.
41 GOMES, Plínio F. Um Herege vai ao Paraíso: Cosmologia de um ex-colono condenado pela 
Inquisição (1680-1744). São Paulo, Companhia das Letras, 1997.
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portuguesa: messianismo judaico, ortodoxia católica, protestantismo, traços 
da mitologia indígena brasileira e da exuberante natureza da Colónia. Ao 
expor sua cosmogonia nada convencional, Henequim deixou os inquisidores 
atordoados, revelando a riqueza que pode existir por trás de indivíduos 
capazes de amalgamar os elementos de diferentes universos culturais.

Ao longo destas páginas procuramos esboçar o percurso percorrido 
pela nova história, desde seu surgimento na década de 20 com os Annales, 
passando pela micro-história e chegando à produção historiográfica brasileira 
que, a partir dos anos 80, sofreu uma forte influência da história cultural e da 
micro-história. Gostaríamos agora de voltar nossa atenção para o tema da 
feitiçaria, que apresenta uma estreita relação com a história das mulheres. 
Mas antes de falarmos sobre a afinidade existente entre as duas temáticas, 
seria conveniente abordarmos cada uma separadamente.

O expressivo número de trabalhos que têm o fenômeno da 
bruxaria/feitiçaria européia como tema privilegiado, nos propicia, atualmente, 
uma melhor visualização dos seus distintos componentes: os mitos 
envolvidos, a incidência geográfica, as variações regionais, a cronologia do 
movimento de “caça às bruxas” e as engrenagens sociais de exclusão, que 
estão por trás das ondas persecutórias. No entendimento de Francisco 
Bethencourt, esta “extensa bibliografia disponível sobre o fenômeno da 
bruxaria em praticamente todas as regiões da Europa permite hoje a 
produção de sínteses abrangentes, como é o caso da obra de Robin Briggs,

Muito embora tenhamos até aqui destacado os trabalhos voltados para 
o âmbito das religiosidades, ao falarmos sobre algumas das principais 
incursões pela nova história no Brasil, é preciso dizer que outras temáticas 
também foram beneficiadas por esses novos ares que sopraram sobre a 
historiografia brasileira, com destaque para a sexualidade e as moralidades 
cotidianas (Ao Sul do Corpo de Mary del Priore, Trópico dos Pecados de 
Ronaldo Vainfas e os inúmeros artigos de Luiz Mott sobre a 
homossexualidade, para citarmos apenas alguns exemplos).
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Indiana

Witches and Neighbors: The Social and Cultural Context of European 
Witchcraft”. 42

Embora a feitiçaria européia tenha atraído a atenção de muitos 
estudiosos, as pesquisas não se reduzem ao continente europeu. No que 
concerne a ocorrência da feitiçaria na América, por exemplo, existem 
interessantes análises como as realizadas por Irene Silverblatt, Moon, Sun 
and Witches: Gender Ideologies and Class in Inca and Colonial Peru e

Ao lado das grandes sínteses, destacam-se algumas obras clássicas 
como Religião e o Declínio da Magia de Kheith Thomas; Magistrados e 
Feiticeiros na França do Século XVII de Robert Mandrou, além do estudo de 
Michel de Certeau acerca dos “casos escandalosos” - La Possession de 
Loudun-, a instigante análise de H. R. Trevor-Roper em A Obsessão das 
Bruxas na Europa dos Séculos XVI e XVU\ a História Noturna de Cario 
Ginzburg, além do já mencionado Os Andarilhos do Benr, The Servants of 
Satan: The Age of the Witch Hunts de Joseph Klaits e o belo livro do francês 
Jean-Michel Sallmann, As Bruxas: Noivas de Satã. No caso da Península 
Ibérica sobressaem, entre outros: The Witches’ Advocate. Basque Witchcraft 
and the Spanish Inquisition (1609-1614) de Gustav Henningsen; As Bruxas e 
seu Mundo de Julio Caro Baroja e Brujería, Estructura Social y Simbolismo en 
Galícia de Carmelo Lisón-Tolosana43.

42 BETHENCOURT, Francisco. O Imaginário da Magia: Feiticeiros. Adivinhos e Curandeiros em 
Portugal no Século XVI. São Paulo, Companhia das Letras. 2004; BRIGGS, Robin. Witches and 
Neighbours: The Social and Cultural Context of European Witchcraft. Oxford, Basil, Blackwell, 2a 
Edição, 2002.
43 THOMAS, Keith. Religião e Declínio da Magia. São Paulo, Companhia das Letras, 1991; 
MANDROU, Robert. Magistrados e Feiticeiros na França do Século XVII. São Paulo, Perspectiva. 
1979; CERTEAU, Michel de. La Possession de Loudun. Paris, Gailimard, 2* Edição, 1980; 
TREVOR-ROPER, H. R. “ Obsessão das Bruxas na Europa dos Séculos XVI e XVII”. In: TREVOR- 
ROPER, H. R. Religião, Reforma e Transformação Social. Lisboa, Presença, Martins Fontes, 1972; 
GINZBURG, Cario. História Noturna: Decifrando o Sabá. São Paulo, Companhia das Letras, 1991; 
KJLAITS, Joseph. Servants of Satan: The Age of the Witch Hunts. Bloomington, Indiana University 
Press, 1985; SALLMANN, Jean-Michel. As Bruxas: Noivas de Satã. Rio de Janeiro, Objetiva, 2002; 
HENNINGSEN, Gustav. The Witches' Advocate. Basque Witchcraft and the Spanish Inquisition 
(1609-1614). Reno, University of Nevada Press, 1980; BAROJA, Julio Caro. As Bruxas e o seu 
Mundo. Lisboa, Veja, 1978; LISÓN-TOLOSANA, Carmelo. Brujeria, Estructura Social y Simbolismo 
en Galícia. Madri, Akal, 1983.
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Solange Alberro, Inquisición y Sociedad en México - 1571-1700 44, além dos 
trabalhos de Laura Mello e Souza, já citados anteriormente.

Se o final do século XIX, por sua preocupação maciça pela história 
política e pelo âmbito público - privilegiando um repertório documental de 
natureza administrativa, militar e diplomática (onde raramente as mulheres 
aparecem) - caracteriza-se pela escassez de estudos sobre mulheres, o 
século XX testemunhará uma importante guinada. Com a nova história e a 
entrada em cena de temas e grupos sociais, até então negligenciados pela 
produção historiográfica, abre-se caminho para os estudos sobre o feminino.

Sem nos determos no longo processo de desenvolvimento da história 
das mulheres, seria importante salientar que a nova história foi responsável, 
também, pela introdução de novas temáticas relacionadas ao universo 
feminino. As abordagens mais “clássicas”, que analisam as mulheres em 
suas relações com os mundos do trabalho, da política, dos direitos civis, da

Uma das grandes responsáveis por essa viragem é a história cultural. 
Interessada nas identidades coletivas de uma variada gama de setores 
sociais (camponeses, operários, escravos, pessoas comuns e anónimas, 
etc.), e mantendo com outras disciplinas um intenso diálogo, que lhe permite 
explorar diferentes matizes da condição feminina, a história cultural ajudou a 
pluralizar“os objetos de investigação histórica e, nesse bojo, as mulheres são 
alçadas à condição de objeto e sujeito da história.”45

44 SILVERBLATT, Irene. Moon, Sun and Witches: Gender Ideologies and Class in Inca and Colonial 
Peru. Princeton, Princeton University Press, 1987; ALBERRO, Solange. Inquisición y Sociedad en 
México (1571-1700). México, Fondo de Cultura Económica. 1988.
45 SOIHET, Rachel. “História das Mulheres”. In: CARDOSO, Ciro F. e VAINFAS, Ronaldo (orgs.). 
Domínios da História: Ensaios de Teoria e Metodologia, op. cit„ p. 275.

Estudos como o de Irene Silverblatt, deixam transparecer a estreita 
relação existente entre história das religiosidades (onde a temática da 
feitiçaria está inserida) e história das mulheres. A exemplo do que ocorreu 
com outros temas, o interesse pela condição feminina ganhou novos 
contornos ao longo do século passado.
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Do ponto de vista da ação/luta das mulheres, Soihet aponta para a 
existência de duas vertentes: uma interessada nos movimentos organizados 
para conquista de direitos civis (movimentos feministas), e outra preocupada 
com as atuações informais que refletem as distintas formas de atuação 
feminina. Neste segundo viés, destacam-se os estudos de Natalie Zemon 
Davis, Michelle Perrot e Arlette Farge47, que em suas incursões pelo universo 
feminino têm buscado desmistificar uma imagem recorrente da mulher 

submissa, dócil e frágil.

educação, etc., vão, paulatinamente, dividindo espaço com outros aspectos: 
a família, a sexualidade, o corpo, a maternidade, a religiosidade, para 
elencarmos apenas alguns tópicos.

inça Moderna. Rio de 
5. 107-127; PERROT, 
5 Janeiro, Paz e Terra, 

(orgs.). Histoire des

Apesar deste avanço, as dificuldades persistem, principalmente no que 
concerne a profunda escassez de vestígios/testemunhos produzidos pelas 
próprias mulheres. Na maioria das vezes, segundo Rachel Soihet, o que está 
à disposição dos historiadores são representações sobre a mulher, baseadas 
em discursos masculinos, que determinam quem são e o que podem/devem 
fazer as mulheres. Em função disso, muitos dos estudos historiográficos têm 
privilegiado uma abordagem que busca apreender o “imaginário sobre as 
mulheres, as normas que lhes são prescritas e até a apreensão de cenas do 
seu cotidiano, embora à luz da visão masculina.”46

Ainda dentro do espectro de estudos sobre a ação informal feminina, 
cabe assinalar o lugar privilegiado que ocupa a atuação de beatas/visionárias 
e feiticeiras/bruxas. Um bom exemplo deste tipo de abordagem é o livro de 
Maria Emma Mannarelli, Hechiceras, Beatas y Expósitas: Mujeres y Poder 
Inquisitória! en Lima. Para Mannarelli, “el estúdio de la hechiceria y de la 
beatería, con sus variadas formas concebidas como manifestaciones

46IDEM. op. cit., p. 295.
47 DAVIS Natalie Z. Culturas do Povo: Sociedade e Cultura no Inicio da Frar 
Janeiro Paz e Terra, 1990, especialmente o capítulo “As Mulheres por Cima", pp. 
Michelle Os Excluídos da História: Operários. Mulheres. Prisioneiros. Rio de 
1988- FARGE Arlette. “Évidentes Émeutières”. In: DUBY, G. e PERROT, M. 
Femmes en Occident (XV1-XVII). Paris, Plon, 1991, pp. 481-496.
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Além disso, a ampla gama de investigações que relacionam feminino e 
religião/religiosidade, nos permitem não só apreender as intrincadas relações 
existentes entre bruxas, feiticeiras, visionárias, beatas e o seu meio social, 
mas também nos possibilitam, muitas vezes, lançar um olhar sobre um 
imaginário perpassado pelo sobrenatural e o maravilhoso. Entre estas 
destacam-se as pesquisas de Geneviève Reynes, Caroline W. Bynum, Dillard 
Heath, Judith Brown, Lyndal Roper, Christina Larner, G. R. Quaife, Richard 
Kagan, Gillian T. W. Ahlgren, José Sánchez Lora, Américo Castro, Jean 
Franco, Solange Alberro, Victoria Cirlot, Ramón Pinilla, Octavio Paz, Luiz 
Mott, Leila M. Algranti, além das coletâneas organizadas por Elizabeth A. 
Petroff e Mary E. Giles 49

culturales femeninas, permitirá apreciar cómo las mujeres fueron 
protagonistas de la formación de una cultura y de su influencia en la 
consciência colectiva”48. Sob esse prisma é possível, por um lado, colocar em 
xeque o esteriótipo de mulheres passivas e confinadas ao âmbito doméstico 
(portanto, à margem da consolidação de uma visão de mundo) e, por outro, 
esmiuçar valiosas chaves, fornecidas pela documentação inquisitorial, que 
viabilizem o entendimento do discurso dominante, no que diz respeito ao 
comportamento das mulheres e aos mecanismos de controle da sexualidade.

48 MANNARELLI, Maria E. Hechiceras, Beatas y Expósitas: Mujeres y Poder Inquisitorial en Lima. 
Lima, Congreso del Perú, 1998, p. 18.
49 REYNES, G. Couvents des Femmes: La Vie des Religieuses Cloitrées dans la France des XVII et 
XVIII Siècles. Paris, Fayard, 1987; BYNUM, C. W. Holy Feast and Holy Fast. The Religious 
Significance of Food to Medieval Women. Berkeley, University of Califórnia Press, 1988; HEATH, D. 
Daughters of the Reconquest: Women in Castillan Town Society (1100-1300). Cambridge, Cambridge 
University Press, 1984: BROWN, J. Atos Impuros. São Paulo, Brasiliense, 1987; ROPER, Lyndal. 
Oedipus and the Devil: Witchcraft, Sexuality and Religion in Early Modern Europe. Londres e New 
York, Routledge, 1994; LARNER, C. Witchcraft and Religion: The Politics of Popular Belief. Oxford, 
Basil Blackwell, 1984; QUAIFE, G. R. Godly Zeal and Furious Rage: The Witch in Early Modern 
Europe. New York, St. Martin’s Press, 1987; KAGAN, R. Lucrecia's Dreams: Politics and Prophecy 
in Sixteenth-Century Spain. Berkeley, University of Califórnia Press. 1985; AHLGREN, G. T. W. 
Teresa of Ávila and the Politics of Sanctity. Ithaca; Londres, Comell University Press, 1996; LORA, 
José L. S. Mujeres, Conventos y Formas de la Religiosidad Barroca. Madri, Fundación Universidad 
Espanola, Tesis-18, 1988; CASTRO, A. Teresa la Santa y Oiros Ensayos. Madri, Alianza, 1982; 
FRANCO, J. Plotting Women: Gender & Representation in México. New York, Columbia University' 
Press, 1989; ALBERRO, S. Inquisicióny Sociedad en México (1571-1700). México, Fondo de Cultura 
Económica. 1988; CIRLOT, Victoria e GARI, Blanca. La Mirada Interior. Escritoras Místicas y 
Visionárias en la Edad Media. Barcelona, Martinez Roca, 1999; PINILLA, R. M. Rosa Limensis: 
Mística. Política e Iconografia en torno a la Patrona de América. Lima, IFEA, BCPR, Fondo de 
Cultura Económica, 2001; PAZ, O. SorJuana Ines de la Cruz o las Trampas de la Fe. México, Fondo 
de Cultura Económica, 1999; MOTT, L. Rosa Egipciaca: Uma Santa Africana no Brasil. Rio de 
Janeiro, Bertrand do Brasil. 1993; ALGRANTI, L. M. Honradas e Devotas: Mulheres da Colónia.
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A partir desta constatação, Lamer busca argumentos para questionar a 
idéia corrente de que a caça às bruxas era um movimento pautado, 
unicamente, na misoginia, ou seja, na delação/perseguição engendrada pelos 
homens contra as mulheres. Ao detectar que, na sociedade inglesa do início 
da era Moderna, havia dois grupos distintos de mulheres, ou seja, as que se 
conformavam à ordem estabelecida e se submetiam ao domínio masculino e 
aquelas que não se conformavam, a autora qualifica a caça às bruxas, não 
como um fenômeno impulsionado pela misoginia, mas sim pela delação das 
mulheres “conformistas” contra as “não-conformistas”, na medida em que 
estas últimas se configurariam numa ameaça à ordem social estabelecida.

Condição Feminina nos Conventos e Recolhimentos do Sudeste do Brasil (1750-1822). Rio de Janeiro, 
José Olympio, 2a Edição, 1999; PETROFF, E. A. (org.). Medieval Women’s Visionary Literature. 
Oxford. Oxford University Press, 1986; GILES, M. E. (org.). Women in the Inquisition: Spain and the 
New World. Baltimore; Londres, The Johns Hopkins University Press. 1999.
50 LARNER, C. Witchcraft and Religion: The Politics of Popular Belief. Oxford, Basil Blackwell. 
1984.

De fato, em seu estudo, Larner verifica que, na maioria dos casos, as 
mulheres eram acusadas por outras mulheres que, por sua vez, se 
convertiam nas principais testemunhas (de acusação) nos processos. Neste 
contexto, as ação dos juizes/autoridades seriam, no seu entendimento, 
simplesmente uma resposta às pressões advindas de baixo, ou seja, das 
delatoras, posto que ela não conseguiu evidências que pudessem sustentar a 
tese de que as autoridades agiam movidas por preconceitos, na medida em

Muito embora seja patente que há um estreito vínculo entre feitiçaria e 
a questão de gênero (a exemplo do que ocorre com a santidade), é preciso 
tomar o cuidado de não exacerbar tal afinidade. Analisando o movimento 
persecutório de caça às bruxas na Inglaterra, sob o prisma da criminalidade 
nos séculos XVI-XVII, quando a mulher era considerada responsável pela 
família (marido/filhos), Christina Larner50 observa que, paralelamente ao 
aumento dos crimes atribuídos às mulheres (como, por exemplo, infanticídio 
e prostituição), ganha força, entre as autoridades, uma tendência - 
consciente - de intimidação do gênero feminino, tido como 
símbolo/personificação da desordem social.
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que os juizes julgavam, com o mesmo rigor, os crimes cometidos por homens 
e mulheres.

Aprofundando um pouco mais sua argumentação, a autora destaca 
uma objeção crucial, a saber, que embora houvesse, no tocante ao crime de 
feitiçaria, uma predominância de mulheres, ele não era, exclusivamente, 
feminino, já que aproximadamente 20% dos suspeitos eram do sexo 
masculino. Em sua percepção, as autoridades estariam interessadas em 
perseguir o crime de feitiçaria enquanto tal. A feiticeira, para elas, era uma 
pessoa (homem ou mulher) que havia renunciado ao Batismo cristão, 
entregue sua alma ao Diabo e estava em conluio com outros(as) 
feiticeiros(as) para subverter a ordem social. Em outras palavras, o objetivo 
da caça às bruxas seria a extirpação (à força), do convívio social, de 
“pessoas perigosas” (homem ou mulher) consideradas, simultaneamente, 
inimigas de Deus, do Estado e do povo51.

Finalmente, com base no que foi exposto até aqui, gostaríamos de 
encerrar este capítulo com a constatação de André Burguière, de que o 
processo de transição da história evolucionista à história complexa, ou da 
história événementielle à micro-história, produziu um importante efeito: a 
alteração radical da missão intelectual do historiador. Ao invés de realizar a 
“ressurreição integral do passado”, cabe-lhe agora a tarefa de considerar a 
singularidade e/ou especificidade de cada época, cultura e modo de 
desenvolvimento, estabelecendo entre eles uma comparação e evidenciando 
suas conexões52. Mais do que apenas restituir o passado, é preciso 
compreendê-lo, e nessa busca, o diálogo entre a história e as ciências 
humanas se apresenta como uma via promissora a ser explorada, sem que 
isso implique numa indiferenciação entre elas.

51 “A witch to them was a person who had renounced Christian baptism, given his/her soul to the Devil, 
and was in conspiracy with other witches to overthrow the social order. The purpose of a witch-hunt 
was the prising out of dangerous persons who were enemies of God, the State and the people”. 
LARNER, C. Witchcraft and Religion: The Politics of Popular Belief. op. cit., p. 87.
52 BURGUIÈRE, André. “Da História Evolucionista à História Complexa”. In: MORIN, Edgar (org.). 
A Religião dos Saberes: O Desafio do Século XX. op. cit..
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As Múltiplas Faces do Inefável



2.1. Misticismo e Experiência Mística

Santa Catarina de Sena

Considerando-se que podem ser tomadas como experiências extáticas 
tanto as vivenciadas pelo visionário, como as descritas pelos xamãs ou, 
ainda, por aqueles que se encontram sob efeitos de alucinógenos, todas elas 
diriam respeito a manifestações de uma realidade substantiva. Realidade que 
recebe conotações conflituosas e antagónicas, expressando diferentes 
inserções do fenômeno no interior da cultura, bem como a posição dos atores 
sociais nele envolvidos diretamente, assim como a posição daqueles 
encarregados de decodificá-lo e classificá-lo. Enfim, dependendo do valor 
místico que é atribuído ao êxtase - em suas diferentes manifestações - pelas

Os místicos são aqueles que comprovam a imediata visibilidade de 
Deus, seja pela fé ou através de visões. Ver a Deus implica, não só admitir a 
sua existência, mas buscá-lo no íntimo do homem. Em função disso, a 
história da mística1, ou seja, da experiência sobrenatural e misteriosa do 
encontro homem-Deus, só pode se configurar como uma tentativa de 
apreensão desta experiência ao longo dos séculos. Trata-se, portanto, de 
uma manifestação religiosa que envolve o homem desde os tempos mais 
remotos, assumindo distintos contornos e feições como, por exemplo, o 
bramanismo, o budismo e o xamanismo.

Penetrou minh 'alma então naquele abrigo 
sagrado. Conheci tantas coisas concernentes à 
natureza divina, que não compreendo como posso 
continuar a viver sem que meu coração se 
dissolva de amor.

1 Ver a este respeito: GRAEF, Hilda. Histoire de la Mystique. Paris, Editions du Seuil, 1972;
BORDET, Louis. Religion et Mysticisme. Paris, PUF, 1959.
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culturas/sociedades, ele se transforma em signo positivo ou negativo. Em 
outras palavras, o êxtase seria uma construção social, cujo significado varia 
na medida em que se alteram as circunstâncias concretas, os contextos 
culturais e/ou simbólicos e as formas de estruturação do social.

Nesta perspectiva, e em sentido amplo, é possível definir o misticismo 
como sendo uma doutrina que admite uma comunicação direta entre o 
homem e Deus. É nesta acepção que a palavra mística - cuja inserção no 
universo cristão data do século III, quando expressa um tríplice sentido: 
litúrgico (culto), simbólico (interpretação alegórica da Escritura) e teológico 
(conhecimento das verdades da fé) - começou a ser empregada nos escritos 
do Pseudo-Dionísio (século V), fortemente inspirados no neoplatônico Plotino. 
Em seus textos Dionísio, o Aeropagita, acentua ainda mais o caráter místico 
do neoplatonismo original, assinalando, de um lado, a impossibilidade de se 
alcançar Deus - ou de realizar uma comunicação qualquer com Ele - por 
meio dos procedimentos ordinários do saber humano. E, por outro, insistindo 
na idéia de uma “relação originária, íntima e privada entre o homem e Deus; 
em virtude desta relação o homem pode retornar a Deus e unir-se finalmente 
com ele em um ato supremo. Este é o êxtase que Dionísio considera como a 
deificação do homem"2.

Segundo José C. Nieto, o misticismo apresenta, por sua natureza 
universal, sempre os mesmos objetivos, independentemente da maneira 
como eles são expressos, transpondo qualquer barreira confessional, sectária 
ou cultural. “La experiencia mística trasciende completamente el mundo 
fragmentário de figuras y formas. El místico expresa su experiencia inefable 
com su lenguage simbólico - liturgia, dogmática, erotismo, poesia, etc. -, 
pero cualesquiera sean los médios elegidos para transmitir su experiencia 
mística, él sabe que ésta trasciende su conceptualización en palabras.”3

2 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo, Mestre Jou, 1970, p. 642.
3 NIETO, José C. Místico, Poeta, Rebelde, Santo: En Torno a San Juan de la Cruz. México, Fondo de 
Cultura Económica, 1982, p. 247. Ver ainda, do mesmo autor: Religious Experience and Mysticism: 
Otherness as Experience of Transcendence. Lanham, University Press of America, 1997, 
especialmente os caps. XIII, XIV e XV.
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Considerando a expressão mística mais como uma indicação ou sinal 
da experiência mística, do que como a experiência mística em si, Nieto afirma 
que todas as formas de misticismo devem possuir determinados elementos 
comuns. Estudando a literatura sobre mística universal, o autor detecta quais 
seriam essas características essenciais: consciência trans-temporal e trans- 
espacial; consciência cósmica transcendente; perda do eu individual; 
consciência de união absoluta; sentimento de paz e experiência inefável. 
Estes aspectos constituiriam o cerne da experiência mística, cujas variantes 
seriam determinadas pela opção de fé religiosa e/ou filosófica do místico.

Seu ponto de partida é a constatação da existência de três elementos 
fundantes de qualquer religião: 1o) o representativo, composto por um 
sistema de mitos, dogmas e crenças intelectuais; 2o) o motor, ou seja, os ritos 
por meio dos quais se pode estabelecer uma comunicação com o mundo 
invisível; 3o) o elemento afetivo, com as experiências místicas em suas mais 

distintas formas5.

Por outros caminhos, Roger Bastide, preocupado em investigar o 
complexo fenômeno do misticismo religioso publicou, em 1931, Os 
Problemas da Vida Mística 4. Na tentativa de dar conta dos diferentes 
meandros que o tema suscita, o autor dividiu seu estudo em duas partes: 
primeiramente, tentar descrever, de modo objetivo e “sem idéias 
preconcebidas”, os estados místicos visando “reencontrar as experiências 
vividas, os sentimentos experimentados” e explicar, em seguida, por 
intermédio da psicologia e da sociologia, esta experiência. Para realizar tal 
empreendimento, Bastide se apoiou nos trabalhos de autores consagrados 
da época, como Henri Delacroix, Henri Brémond, J. H. Leuba, J. Baruzi, entre 
outros, além dos textos de grandes místicos como, por exemplo, São João da 

Cruz e Santa Teresa.

4 BASTIDE, Roger. Os Problemas da Vida Mística. Lisboa, Europa-América, s/d.
5 Nesta perspectiva, o misticismo comportaria, na visão do autor, ao menos três problemas de âmbitos 
distintos: 1) histórico, referente às origens e ao desenvolvimento das doutrinas e práticas místicas; 2) 
psicológico, com a descrição/explicação racional (quando possível) dos diferentes fenômenos 
extáticos; 3) metafísico, ou seja, a apreensão do valor da experiência religiosa a partir de uma questão 
de fundo: seria o êxtase a percepção de uma realidade transcendente?
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Na percepção do sociólogo francês, o misticismo é, simultaneamente, 
uma doutrina filosófica e uma experiência psicológica6, onde as doutrinas 
podem variar, mas expressam sempre uma mesma realidade psicológica. Ele 
apresenta-se como uma reação do indivíduo face às barreiras eclesiásticas 
que refreiam seu entusiasmo. “É a consciência individual procurando Deus, 
fora de qualquer intermediário”. É outrossim, “uma tentativa heroica para 
levar a religião à sua perfeição suprema, para viver uma vida de santidade. 
Assim, se o misticismo está na base, está também no cume de qualquer 
religião.”7

Mas de que modo, para além das particularidades individuais ou 
doutrinárias, podemos penetrar no que constitui a essência do misticismo? 
Para o caso do misticismo cristão, Bastide, respaldado em Henri Delacroix, 
acredita que é preciso se debruçar sobre as vidas/obras dos grandes místicos 
(enquanto casos típicos), para não incorrer no erro de observar apenas seus 
aspectos inferiores e, desta forma, confundi-los com acidentes nervosos, tais 
como a histeria e a loucura religiosa. Outra vertente de pesquisa viável, seria 
a análise de uma corrente mística bem delineada ou uma escola de místicos

A preocupação destes autores com os acidentes nervosos, de certo 
modo se justifica. Muito se tem dito acerca dos distúrbios nervosos que 
afligem os místicos, incluindo a histeria, cujos sintomas mais comuns são: 
anestesia, hiperestesia (violentos ataques muito parecidos com a epilepsia),

como, por exemplo, a escola francesa do século XVII estudada por Henri 

Delacroix e Henri Brémond.8

6 Para Bastide o misticismo seria uma experiência psicológica dotada de um duplo sentimento: o de 
uma “despersonalização” - desapropriação do eu - onde o "ser esvazia-se de todo o sentimento, de 
toda a emoção vulgar; deixa de levar a sua existência habitual. Mas, por outro lado, não se perde, por 
isso, numa inconsistência absoluta. Surgem outras emoções, outros pensamentos [...]. Já não é ele; é 
outro. Julga-se deificado”. BASTIDE, Roger. Os Problemas da Vida Mística, op. cit., p. 13.
7 BASTIDE, Roger. Os Problemas da Vida Mística, op. cit., p. 14.
8 DELACROIX, Henri. Études d'Histoire et de Psychologie du Mysticisme: Les Grands Mystiques 
Chrétiens. Paris, Félix Alcan, 1908; BRÉMOND, Henri. Histoire Littéraire du Sentiment Religieux en 
France. Paris, Bloud et Gay Éditeurs, 8 vols., 1916-1924. Henri Brémond, que lecionou em 
Estrasburgo (1923) e cuja preocupação com a psicologia histórica inspirou Lucien Febvre em sua obra 
sobre a Reforma, fez parte do fecundo ambiente intelectual no qual Marc Bloch e Febvre 
compartilhavam/debatiam suas idéias com colegas das mais distintas áreas do conhecimento.
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Seguindo por esta trilha e focando sua atenção na religião cristã, 
Bastide descreve a teologia mística como uma teoria do conhecimento de 
Deus - por meio da intuição - que ultrapassa o âmbito do discurso, ou seja, 
uma progressiva identificação da alma com o divino, cuja base é a prática da 
oração sobrenatural (ou contemplação), e o ápice é o casamento espiritual - 
união íntima/persistente da alma com Deus11. O caminho que leva à união é 
o ascetismo, entendido, concomitantemente, como método, doutrina e 
filosofia, mas, antes de mais nada, como uma luta contra o corpo, já que não 
existe ascese sem a crença na dualidade humana. “Há duas vidas em nós, a 
vida do corpo e a vida da alma. Uma é baixa: é o domínio das tendências 
egoístas, das paixões concupiscentes ou iracíveis, dos apetites 
desordenados; a outra lembra-se dos céus e tem a nostalgia do divino. Qual 

prevalecerá?”12

paralisia e contração9. A estas somam-se outras manifestações como as 

alucinações dos sentidos (cor, olfato e gosto), momentos de vazio mental, 
fortes dores de cabeça e ao redor do coração. Normalmente, a histeria se 
manifesta a partir de uma base temperamental, favorecida por certas 
situações, como, por exemplo, o cansaço físico e/ou mental e os choques 
emocionais. Além disso, como muito bem observou, Ángel Cilveti, “los 
místicos parecen predispuestos al histerismo; su organización es 
intensamente impresionable, nerviosa, tensa y activa en lo físico y psíquico. A 
este se anaden las circunstancias de su vida, la ascesis, en especial la 
represión sexual, fuente de neurosis.”10

IV, e pr« 
conheciir 
como por i 
prática (e> 
12 BASTII

9 Para uma análise mais refinada da histeria ver o clássico estudo de Freud. FREUD, Sigmund. La 
Histeria. Madri. Alianza Editorial, 2002.
10 CILVETI, Angel L. Introducción a la Mística Espanola. Madri, Cátedra. 1974, p. 43.
11 Segundo Bastide, o êxtase cristão não seria algo utilitário (como era o profetismo para São Paulo), 
mas tenderia para uma doutrina do amor puro ou. em outros termos, do desprendimento/despojamento 
absoluto. Cabe frisar, que a impossibilidade de se encontrar sinais dessa teologia mística em São Paulo 
ou mesmo nos Evangelhos, deve-se ao feto de que o êxtase cristão só surgiu a partir do Pseudo- 
Dionisio. Neste sentido, o êxtase cristão resultaria da combinação entre vida cristã e neoplatonismo, e o 
misticismo cristão seria fruto de uma síntese e não, ao contrário, um produto puro e espontâneo do 
cristianismo. Vale lembrar ainda que o próprio termo teologia mística, empregado a partir do século

'resente no Pseudo-Dionísio, aglutina todos os elementos básicos da mística cristã posterior: 
imento intuitivo, experimental e inefável de Deus, nascido da união. Os teólogos medievais, 

• exemplo Gerson, herdaram este conceito e estabeleceram a distinção entre a teologia mística 
experiência de Deus) e a especulativa (investigação desta experiência).
[DE, Roger. Os Problemas da Vida Mística, op. cit.. p. 45.
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Um manuscrito do final do século XVII, ilustra muito bem a batalha 
entre as duas tendências:

Se o ascetismo é uma luta, o asceta é um “atleta”, cuja meta é transpor 

os árduos obstáculos existentes ao longo do percurso que leva à separação 
do mundo exterior, ao despojar-se do “eu” egoísta, para permitir que a idéia 
divina reine absoluta sobre a alma. Nesta perspectiva, o ascetismo tem uma 
dupla função: uma prática, que propicia o despojamento (ou desprezo do 
mundo)14, face a todas as afeições sensíveis; outra moral, na medida em que 
viabiliza um duplo conhecimento, isto é, o de si mesmo e o de Deus 
(Ilustração 12). O misticismo seria um perpétuo movimento de negação e, por 
esta razão, liga-se indissoluvelmente com o esforço ascético15. A vida mística 

não é uma vida de felicidades, mas sim uma contínua e tensa batalha onde o 
místico é o herói, cujo esforço penoso de negação é apenas o meio - não o

“Importa também que o Padre espiritual advirta as almas que 
encaminhar, o ódio que devem ter a si mesmas, crendo que na 
natureza humana só há más inclinações das quais se não pode livrar 
senão vindo-lhe o bom de Cristo, porque só Deus é Bom. [...] e na 
terra ninguém cuide que não tem estas inclinações, porque vieram da 
Culpa original (Ilustração 11) e enquanto estas não estão fora da 
natureza, cada um deve andar em contínua cautela, e destas 
inclinações ninguém está purgado, nem ainda muitas almas santas, 
até que não cheguem aquela perfeição que são uma coisa com 
Cristo, e então é impossível fazerem coisa em que desagradem a 
Deus, mas são mui pouquíssimas as que chegam a este estado. ”13

13 Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT), Inquisição de Lisboa, processo n° 753. O manuscrito 
é de autoria do Padre Fr. Manoel do Sepulcro.
14 Sobre o desprezo do mundo e o modelo ascético, além da relação entre eles ver a análise que Jean 
Delumeau desenvolve no seu extenso trabalho intitulado: O Pecado e o Medo: Culpabilização no 
Ocidente (Séculos 13-18). Bauru, Edusc, 2 vols, 2003, especialmente: “O Desprezo do Mundo e do 
Homem”, pp. 19-67 e “O Modelo Ascético”, pp. 227-256.
15 O significado do termo ascética é obscuro. Em Homero e Heródoto significa trabalho artístico ou 
técnico. Em autores posteriores, expressa exercício aitético (Tucídides), moral (Aristóteles) e religioso, 
relacionado com a contemplação filosófico-mística (Platão). São Paulo emprega o termo no sentido de 
esforço para a perfeição', sendo que este conceito de ascética, como esforço que dispõe para a 
contemplação e a busca da vida perfeita, é crucial para espiritualidade cristã posterior. Mas é preciso 
lembrar que existe a possibilidade de carismas místicos sem a preparação ascética, muito embora seja 
patente que os grandes místicos cristãos foram, igualmente, ascetas. A este respeito ver: CILVETI, 
Angel L. Introducción a la Mística Espanola. op. cit..
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fim - porque o fim é sempre a comunhão positiva e/ou a identificação da alma 
com Deus.

O “século de ouro” espanhol conheceu dois grandes nomes da ascese 
cristã: São João da Cruz e Santa Teresa. Ao analisar o misticismo desses 
dois “heróis da negação”, Nieto percebe algumas distinções importantes. O 
misticismo de João seria, no seu entendimento, mais puro porque mais 
abstrato, mais filosófico e, portanto, capaz de transcender imagens, visões, 
idéias e vozes. “Mientras Teresa se regocija en la visión del ángel que le 
atraviesa el corazón (la transverbración), Juan rechaza todas las imágenes, 
como médios para formular la experiencia mística. El mundo de las imágenes 
e ideas es aún fragmentación y desunión. Teresa es menos filosófica, menos 
abstracta, mas pictórica y, por el tanto, menos universal en su misticismo. 
Está apegada al mundo de las visiones y las voces, mientras que Juan las 
trasciende completamente.”16

Profundamente enraizado na tradição espanhola, São João da Cruz foi 
influenciado, a exemplo do que ocorreu com Teresa, pela obra de Francisco 
de Osuna - particularmente o Tercer Abecedarío — aplicando em seus 
escritos termos chaves como recogimiento. Caberia aqui frisar que, se o 
método do recogimiento™ se converteu num aspecto crucial para todos os 
místicos espanhóis (inclusive de alguns alumbrados 18 de Sevilha), a oração 
mental, em Osuna e João, assumiu uma importância vital por sua natureza

16 NIETO, José C. Místico, Poeta, Rebelde, Santo: En Torno a San Juan de la Cruz. op. cit., pp. 248- 
249.
17 Segundo Nieto, os místicos recogidos foram, originalmente, um movimento levado a efeito pelos 
franciscanos na província de Toledo, e cujo principal protagonista foi, sem dúvida, Osuna. Sobre o 
contexto espiritual espanhol ver ainda: BATAILLON, Mareei. Erasmo y Espana: Estúdios sobre la 
Historia Espiritual del Siglo XVI. México, FCE, 2 vols, 1966; ALCALÁ, Ángel y otros. Inquisición 
Espanola y Mentalidad Inquisitorial. Barcelona, Ariel, 1984, especialmente dois artigos: ANDRÉS, 
Melquíades. “Alumbrados, Erasmistas, ‘Luteranos’ y Místicos, y sú común denominador: el riesgo de 
una espirituaiidad más ‘intimista’”, pp. 373-409; NIETO, José C. “El carácter no místico de los 
Alumbrados de Toledo, 1509(?)-l524”, pp. 410-423.
18 O termo alumbrado foi primeiramente empregado para designar um grupo de dissidentes religiosos 
provenientes, especialmente, de Toledo e cujas atividades tiveram início no século XVI. Do ponto de 
vista teológico, “la doctrina clave de los alumbrados es que Dios, por Ia Sagrada Escritura y sin 
necesidad de ninguna otra autoridad o autoridades, revela en el corazón y la mente del creyente la 
correcta interpretación de la Escritura y lo defiende de error doctrinal en ella”. NIETO, José C. “El 
Carácter no Místico de los Alumbrados de Toledo, 1509 (?)-1524”. In: ALCALÁ, Ángel y otros. 
Inquisición Espanola y Mentalidad Inquisitorial. op. cit., p. 414.
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não-verbal e não-conceitual: trata-se de um vazio mental, a experiência do 
nada (da qual São João se tornou o maior expoente).

Neste ponto, Teresa de Jesus não pôde seguir os passos de João19, 
porque, diferentemente da pureza e da universalidade do misticismo deste, 
suas experiências místicas se aproximavam do mundo sensível, ao serem 
vivenciadas através de imagens e visões imaginárias e/ou intelectuais. As 
diferenças apontadas por Nieto, ao comparar o misticismo de Teresa e João, 
talvez possam, em parte, nos ajudar a entender porque a obra de Santa 
Teresa se converteu num referencial para visionárias e/ou místicas que 
buscavam seguir o caminho da santidade.

Segundo Ramón Pinilla, a busca da perfeição cristã, protagonizada em 
grande parte pelas mulheres, integra “un movimiento religioso laico mucho 
más amplio. La invención de la imprenta y la difusión del ideal contemplativo 
habían permitido se publicase en castellano a los padres de la Iglesia, a los 
teólogos y a los escolásticos medievales, incluyendo sus manuales de 
meditación y espiritualidad. Y, lo que antes había sido legado exclusivo del 
claustro o de los grandes letrados, se difundia ahora entre miles de seglares 
deseosos de desprenderse del mundo y de dialogar con Dios”20. Nestas 
condições, o misticismo “mais sensível" e “menos abstrato” da santa de Ávila, 

marcado por inúmeras visões e imagens, se colocaria como algo mais 
assimilável para essas mulheres simples, na sua maioria analfabetas, ao 

contrário do misticismo universal, puro e abstrato de São João da Cruz.

19 Com o intuito de ilustrar o descompasso entre as concepções de Teresa e João, acerca de uma visão 
mística do mundo, talvez seja interessante citar um exemplo dado por Nieto: “[en] su descripción de la 
experiencia mística de unión, Juan hace un tremendo esfuerzo para mantener el elemento humano de la 
personalidad del místico, mediante un agudo análisis psicológico. Insiste ai mismo tiempo, en que una 
unión absoluta de lo humano y lo divino tiene lugar en las fecultades del alma. Describiendo la misma 
experiencia mística de unión, Teresa no duda en utilizar imágenes y símbolos panteístas y nihilistas, 
como el de la gota de agua (el alma humana) que se mezcia en el mar inmenso (lo divino). Aqui las 
imágenes son sensibles y visuales y su efecto es aniquilar la personalidad humana”. NIETO, José C. 
Místico, Poeta, Rebelde. Santo: En Torno a San Juan de la Cruz. op. cit., p. 240.
20 PINILLA, Ramón M. Rosa Limensis. Mística, Política e Iconografia en torno a la Patrona de 
América. Lima, IFEA; BCPR; Fondo de Cultura Económica. 2001, p. 69.
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21

Mas é necessário ainda fazer uma última ponderação no que concerne 
a esses “heróis da negação”. Apesar das diferenças entre eles, não podemos 
negligenciar que os dois contribuíram para uma significativa aproximação 
entre vida ativa e contemplativa. Duas categorias de obras que representam 
os dois caminhos da fé católica e da criação artística de natureza religiosa 
dentro do plano afetivo: de um lado, a tendência popular e sensorial, 
encarnada por Santa Teresa; de outro, a criação poética, inefável e 
intelectual expressa por São João da Cruz. Ambos impulsionadores de uma 
reforma e meditativos que, para além das dissenções, conseguem fazer com 
que Marta e Maria caminhem juntas, unindo vida contemplativa (oração) e 
vida ativa (obras).

Tomando como referência esta breve explanação sobre o misticismo e 
a relevância da experiência mística no cenário espiritual ibérico dos séculos 
XVI-XVII (já que Portugal também foi atingido pela “onda mística” oriunda da 
vizinha Espanha), gostaríamos agora de direcionar nossa atenção para 
alguns elementos constitutivos da vida mística cristã, realizando, a exemplo 
do que fez Roger Bastide em seu estudo sobre os problemas da vida mística, 
uma abordagem histórica/sociológica do fenômeno místico.

Como ponto de partida, devemos procurar compreender um pouco 
melhor o que é a mística. Após revisar uma ampla gama de fórmulas e 
opiniões forjadas por autores das mais distintas e, por vezes, antagónicas 
escolas, Antonio Royo Marin assinala que a mística - enquanto uma ação 
psicológica - é, acima de tudo, uma experiência do divino, sendo que “el 
constitutivo esencial de la mística que la separa y distingue de todo lo que no 
lo es, consiste en la actuación de los dones del Espiritu Santo al modo divino 

o sobrehumano, que produce ordinariamente una experiencia pasiva de Dios 
o de su acción divina en la alma.”21

MARIN, Fr. Antonio Royo. Teologia de la Perfeccion Cristiana. Madri. Biblioteca de Autores 
Cristianos, 1958, p. 239.
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Isto, de algum modo, contribuiu para que os estudiosos da vida mística 
dessem pouca atenção e importância à completa hierarquia de estados 
místicos existentes - caracterizada por uma verdadeira progressão nas 
graças e uma crescente aproximação da alma com o divino. Analogamente, a 
afetividade - isto é, as emoções, os prazeres e os sofrimentos que 
acompanham as práticas místicas - também se coloca como um aspecto 
“desviante”, ao levar muitos psicólogos a reduzir o êxtase à condição de um 
estado meramente afetivo, desconsiderando, assim, parte de sua complexa 

teia de significados.22

Primeiramente, devemos enfatizar que os estados místicos são 
sobrenaturais e passivos, na medida em que são um dom ou graça de 
natureza divina. A maioria dos místicos apresentam suas vidas como um 
processo de crescimento espiritual por meio de etapas ou períodos da via 
mística: período purificativo dos principiantes, iluminativo dos aproveitados e 

unitivo dos perfeitos.

22 Êxtase, oriundo do grego ekstasis, significa rigorosamente a ação de estar fora de si. Em sentido 
estrito, seria, simultaneamente, o estado afetivo e intelectual marcado exteriormente por uma 
imobilidade quase total e por uma diminuição das funções de relação. Para os filósofos neoplatônicos, 
especialmente Plotino, êxtase refere-se à união intima com o Uno, na qual a alma, desconectada do 
mundo, do conhecimento sensível e de si mesma, aniquila-se na substância infinita de Deus. O êxtase, 
além disso, caracterizaria um estado psíquico, onde estão presentes beatitude e união intima com um 
Absoluto, ou ainda, favorecido pela vida religiosa, diz respeito a um estado de união amorosa com 
Deus, onde se dá um alheamento do mundo sensível, com vistas a se alcançar realidades sobrenaturais 
e inefáveis.

A experiência mística é inicialmente sutil e delicada, quase 
imperceptível; depois, progressivamente, a atuação divina vai se 
intensificando em grau e multiplicando-se em número, até que acaba por 
impor-se e predominar na vida da alma. É neste ponto — quando prevalecem 
os atos dos dons divinos sobre o simples exercício ascético (humano) - que a 
alma terá entrado no estado místico pleno. Os estados passivos (que muitas 
vezes surgem como exteriores), foram frequentemente analisados a partir de 
suas manifestações mais visíveis como, por exemplo, o êxtase e o 
arrebatamento.
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Vejamos agora, sucintamente, cada uma das três etapas:

Entre as etapas, existe uma continuidade e um predomínio, em cada 
uma delas, dos fenômenos que existem nas outras. Ao período de purificação 
segue-se o de iluminação e a este o de união; mas a renúncia ao mundo, que 
é a atitude dominante da etapa purificativa, implica num certo nível de 
iluminação e um conhecimento de união; a etapa de iluminação se 
caracteriza pela luz, porém esta, quando ilumina a alma, a purga e transforma 
em Deus; no estágio final de união, o amor transformante igualmente purifica 
e ilumina. É justamente a interpenetração das três etapas que confere 
unidade ao itinerário místico, cuja passagem de um estado a outro depende - 
única e exclusivamente - da vontade de Deus, não podendo ser alcançada 
por meio do esforço ascético voluntário.

Purificação: inicia-se com a conversão, súbita ou gradual do ascético. É o 

despertar para uma nova consciência da realidade divina e da imperfeição 
humana. Seus resultados são o amor imperativo de união com o Absoluto, a 
consciência da própria impureza e a firme determinação de transpor os 
obstáculos que impedem a união23.

"A minha alma já estava cansada e, embora quisesse, seus 
maus costumes não a deixavam descansar. Aconteceu-me, entrando 
um dia no oratório, ver uma imagem [...]. Era um Cristo com grandes 
chagas que inspirava tamanha devoção que eu, de vê-lo, fiquei 
perturbada, visto que ela representava bem o que Ele passou por 
nós. Foi tão grande o meu sentimento por ter sido tão mal-agradecida 
àquelas chagas que o meu coração quase se partiu; lancei-me a seus 
pés, derramando muitas lágrimas e suplicando-lhe que me 
fortalecesse de uma vez para que eu não O ofendesse. ”24

23 A ascese permite o adestramento dos sentidos e das faculdades espirituais através dos exercícios que 
dispõem à união. Ela detecta os defeitos que se opõem à união e o modo de desvencilhar-se deles, na 
medida em que estimula sentimentos de amor a Deus. O período ascético, que antecede os três estágios 
passivos, é essenciaimente ativo, de esforço ou purificação ativa por parte do homem.
24 TERESA DE JESUS. “Livro da Vida, 9”. Obras Completas. São Paulo. Loyola, 1995, p. 66.
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Iluminação: a pureza do espírito dispõe à iluminação que assinala o ingresso 
na via mística25. Esta etapa consiste no desenvolvimento da contemplação, 

ou seja, do conhecimento e amor infusos, e tem como característica principal 
a luz infundida na alma:

“não é um esplendor que deslumbre, mas uma suave brancura 
e um brilho infuso que dão enorme prazer à vista e não cansam [...]. 
É luz que não conhece noite, mas que, como sempre brilha, por nada 
pode ser ofuscada. ”26

A contemplação iluminativa, abarca os graus compreendidos entre a 
meditação e a união extática do desposório. A classificação teresiana é a 
seguinte: recogimiento, quietude, sonho das potências, união (plena) e união 
extática no desposório espiritual. O momento de passagem da meditação ao 
recogimiento é reconhecido pelo místico a partir de três sinais: incapacidade 
para discorrer, aversão a representação de objetos particulares e, 
principalmente, o gosto de “estarse a solas con atención amorosa a Dios, sin 
particular consideración.”27

O recogimiento é um entra-se das potências dentro da alma, quando 
“sente-se notavelmente um recolhimento suave para o interior”, semelhante 
“ao que o ouriço ou a tartaruga fazem quando se escondem em si 
mesmos"26. Em contrapartida, a quietude caracteriza-se pelo sentimento da 
presença de Deus, que produz “gostos” espirituais e corporais. Implica união 
da vontade, porém não do entendimento, da memória e da imaginação.

“Sente-se um enorme deleite no corpo e grande satisfação na 
alma. Está tão contente por se ver junto à fonte, que antes de beber 
já está satisfeito. A vontade é a que está cativa, e o único sofrimento

25 Entretanto, o esclarecimento e a transformação ainda não atingiram a sua plenitude ao fim do período 
de purificação, porque a pureza da alma é apenas relativa. Faltam extirpar algumas imperfeições 
voluntárias/involuntárias (psicológicas), não atingidas pela purgação ascética, por meio da purificação 
passiva ou mística. Esta, diferentemente da purgação ativa/ascética, que implica esforço pessoal, é 
resultado da contemplação infusa.
26 TERESA DE JESUS. “Livro da Vida, 28”. Obras Completas, op. cit., p. 183.
27 CILVETI, Angel L. Introducción a la Mística Espanola. op. cit., p. 20.
28 TERESA DE JESUS. “Moradas IV, 3”. Obras Completas, op. cit., pp. 481-482.
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União: a oração de união segue-se a união extática em que se dá o 
desposório. O matrimónio espiritual32 é um sentimento certo e inefável da

que pode ter, estando assim, é o de ver que vai voltar a ter 
liberdade.”29

No capítulo 16 do Livro da Vida, Santa Teresa explica o sonho das 
potências: “É o sono das faculdades, que nem se perdem de todo nem 
percebem como agem. O gosto, a suavidade e o deleite são bem mais sem 
comparação que os do grau passado [...]. As faculdades só têm condições de 
ocupar-se de Deus [...].”30

A suspensão de todas as potências em Deus, inclusive a imaginação e 
em certo nível os sentidos externos, é expressa pela união plena. Dura 
pouco, diferentemente da união transformante da etapa unitiva que é 
permanente, e seus efeitos mais notáveis são a certeza da presença de 
Deus, o conhecimento das perfeições de Deus e o progresso nas virtudes. É 
a Sexta Morada teresiana e representa o grau de união imediatamente 
anterior ao matrimónio da Sétima Morada.

“Pelo que entendo desse caso, a alma nunca esteve tão 
desperta para as coisas de Deus, nem com tão grande luz e 
conhecimento de Sua Majestade. Isso pode parecer impossível, 
porque, se as faculdades estão tão absortas que podemos dizer 
estarem mortas [...], como pode a alma entender esse segredo? Eu 
não o sei, nem talvez nenhuma criatura; só o próprio Criador. O 
mesmo acontece com muitas coisas que passam neste estado, isto é, 
nessas duas moradas. Com efeito, bem se poderiam unir esta e a 
última, pois de uma à outra não há porta fechada.”31

29 TERESA DE JESUS. “Caminho da Perfeição, 31”. Obras Completas, op. cit., p. 390.
30 TERESA DE JESUS. “Livro da Vida, 16”. Obras Completas, op. cit., pp. 104-105.
31 TERESA DE JESUS. “Morada VI, 4”. Obras Completas, op. cit., p. 526.
32 Uma especificidade do misticismo cristão, é que este concebe os elementos constitutivos da união 
(amor e intuição) na doutrina teológica da Trindade (Ilustração 13). Em outros termos, as três pessoas 
da Trindade - Pai, Filho e Espírito Santo - são as que fazem na alma esta divina união. Mas a união se 
dá por semelhança e não por identidade, de modo que a alma e Deus (Trindade) conservam suas 
individualidades.
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De fato, o êxtase é quase idêntico à oração de união. A diferença entre 
eles reside na intensidade dos seus efeitos, posto que o êxtase é mais

Durante o êxtase a alma sai ou prescinde por completo dos sentidos 
corporais para fixar-se, imóvel, no objeto sobrenatural que atrai e absorve 
suas forças. Neste sentido, o êxtase místico pode ser definido como um 
fenômeno de contemplação sobrenatural caracterizado por uma união íntima 
da alma com Deus, com supressão dos sentidos. Contudo, Marin nos adverte 
que a eliminação de qualquer um dos elementos da definição, leva à 
suspensão do êxtase místico: “sin la unión íntima del alma con Dios, la 
suspensión de los sentidos se identificará con el suerio; sin la suspención de 
los sentidos, habría oración mística, pero no extática; sin la contemplación 
infusa propriamente dicha, podría darse éxtasis profético, éxtasis natural y 
éxtasis diabólico, pero no éxtasis místico.”34

presença de Deus na alma; porém se distingue das etapas anteriores por sua 
permanência e pelos efeitos superiores que produz (Henri Delacroix 
denomina esta etapa de estado teopático).

"O Senhor aparece no centro da alma sem visão imaginária, 
mas intelectual, ainda mais sutil do que as mencionadas [...]. São 
imensos e elevadíssimos o mistério e a graça que Deus ali comunica 
à alma num instante. E ela fica com um deleite tão grande que não 
sei com que compará-lo. O Senhor parece querer manifestar-lhe 
naquele momento a glória do céu, fazendo-o de um modo mais 
inefável que em qualquer outra visão ou gosto espiritual. ” 33

33 TERESA DE JESUS. “Morada VII, 2”. Obras Completas, op. cit., p. 571. Entre os efeitos do 
matrimónio, destacam-se o abandono em Deus, o desaparecimento dos êxtases e as obras.
34 MARIN, Fr. Antonio Royo. Teologia de la Perfeccion Cristiana. op. cit., p. 676. O êxtase místico 
pode se dar de duas formas: a primeira, suave e deleitosa, recebe a designação de êxtase, enquanto que 
a segunda, que implica numa certa violência e é dolorosa, é conhecida como arrebatamento, arroubo 
ou rapto. No capítulo 20 do Livro da Vida, Teresa de Jesus trata da distinção entre arroubo e união. Cf. 
TERESA DE JESUS. Obras Completas, op. cit, pp. 125-136. Vale lembrar ainda que, apesar dos 
constantes equívocos, não se pode incluir o êxtase místico no rol das chamadas graças grátis dadas, 
porque diferentemente destas que não santificam, o êxtase místico é um fenômeno contemplativo 
altamente santificador para a alma que o experimenta. É um estado que não pode ser compreendido ou 
expresso intelectualmente na medida em que é impossível descrevê-lo por palavras; o que permanece é 
a lembrança gravada para sempre no espírito.



48

iisso está, 
mediocric

Após descrevermos as etapas do itinerário místico, devemos nos 
debruçar sobre um importante fenômeno místico cognitivo: as visões. 
Definidas, em sentido amplo, como percepções sobrenaturais de um objeto 
naturalmente invisível para o homem, as visões seguem a mesma distinção 
empregada para as palavras místicas, podendo ser: corporais, imaginárias ou 
intelectuais. As primeiras, também chamadas de aparições, são aquelas em 
que o olhar percebe uma realidade objetiva, naturalmente invisível para o 
homem, bastando que seja esta uma forma exterior sensível ou luminosa. Já 
as visões imaginárias são uma representação sensível, totalmente 
circunscrita à imaginação e que se apresenta sobrenaturalmente ao espírito

duradouro e faz-se sentir mais exteriormente. Enquanto fenômeno exterior35 
(tal como observado por aqueles que o presenciam), o êxtase consiste num 
tipo de adormecimento suave e progressivo que leva à perda total dos 
sentidos. Muito embora o extático não seja capaz de ouvir, ver ou sentir, é 
possível perceber que ele não está nem morto nem dormindo, já que seu 
rosto se mostra radiante, como que transportado para um mundo superior. 
Trata-se de um estado raro que só pode ser alcançado pelos grandes 
místicos. Atingi-lo exige-lhes um grande esforço para atravessar longos 
períodos de secura e aflição íntima (aridez espiritual), quando prevalece um 
sentimento de vazio espiritual: perda das riquezas e graças espirituais e 
substituição da luminosa embriaguez do êxtase pelas inquietações místicas.36

35 Também em função de sua exterioridade, o êxtase pode ter, na opinião de Sto. Tomás, uma tríplice 
motivação: corporal, ação dos demónios ou virtude divina. Com base nessas causas eficientes, o êxtase 
pode ser classificado da seguinte maneira: 1) êxtase sobrenatural: místico e profético (este último 
pertence às graças grátis dadas e tem uma missão puramente iluminadora do entendimento, não 
afetando a vontade e nem tendo qualquer tipo de poder santificador); 2) suas falsificações: êxtase 
natural e êxtase diabólico. É preciso notar que o demónio não pode produzir um êxtase verdadeiro. Por 
isso, o êxtase diabólico é uma forma especial de possessão. Há, segundo Santa Teresa, um verdadeiro 
abismo separando as manifestações divinas das diabólicas. No êxtase místico tudo é sobrenatural, santo 
e divino. Inversamente, as características do diabólico são: “vivir en pecado, gozar del éxtasis a 
capricho, hacer muecas y contorsiones, proferir palabras incoherentes, no conservar recuerdo alguno 
después del éxtasis, buscar sitios concurridos para llamar la atención, quedar com gran turbación ao 
volver en sí y, por último, recibir el éxtasis comunicaciones que incitan al mal o mueven a un bien 
aparente y com maios fines”. M ARIN, Fr. A. R. Teologia de la Perfeccion Cristiana. op. cit., p. 684.
3“ Esta étape foi magnificamente descrita por São João da Cruz que a chamou de noite do espirito (em 
oposição à noite dos sentidos). Santa Teresa também enfatizou, ao longo de sua obra, que a ascensão 
mística implica no aumento dos sofrimentos e tormentos. A justificativa para isso está, segundo ela, no 
empenho do demónio para reter a alma em sua subida, fazendo-a retroceder à mediocridade inicial.
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com tanta ou mais vivacidade e luminosidade que as mesmas realidades 
físicas exteriores.

A visão imaginária é mais elevada do que a corporal, podendo 
representar tanto coisas presentes como também coisas passadas e futuras. 
Pode ocorrer tanto durante o sono, como produzir-se no estado de vigília. 
Elas não seriam, no entendimento dos místicos, meras alucinações ou 
simples frutos da imaginação criadora normal. Para Santa Teresa, este tipo 
de visão é produzido quando o sentido da vista permanece funcionando; as 
visões imaginárias fazem progredir permanente mente o conhecimento do 
divino, revelando mistérios. Além disso, elas comportam imagens que se 
apresentam aos olhos da alma, nunca aos do corpo (talvez o exemplo mais 
notório de visão imaginária, seja aquela na qual Teresa descreve o dardo que 
trespassa seu coração, num fenômeno conhecido como transverberação - 
imortalizado na obra de Bernini - Ilustração 20).

Caberia aqui abrir um parênteses para falarmos sobre uma outra 
distinção importante, a saber, aquela que diferencia a visão do sonho. No rico 
e complexo cenário espiritual espanhol do século XVI, fortemente marcado 
pela crise ética/religiosa do fim da Idade Média, pelas Reformas Protestante e

Acima das visões imaginárias se colocam, para os místicos, as visões 
intelectuais (verdadeiros conhecimentos sobrenaturais), que “no están 
dirigidas a ningún tipo de mirada, pero que son más perdurables que las 
primeras [imaginárias] y evidencian de forma misteriosa la presencia 
divina”37. Sem ver com os olhos do corpo ou da alma, esta pressente a 
proximidade de Deus e sente-se plenamente reconfortada e transformada 
pois, para além de qualquer imagem, a certeza da presença divina se 
constitui num dos dados cruciais da experiência mística.38

37 DELUMEAU, Jean. El Catolicismo de Lutero a Voltaire. Barcelona. Labor, 1973, p. 62.
38 As visões intelectuais podem ser produzidas durante o estado de êxtase, de vigília ou do sono. Em 
qualquer um deles, o que realmente importa são dois elementos: o objeto manifestado e a luz que o 
esclarece, sendo que, na maioria das vezes, o objeto manifestado na visão é ineiavel. Segundo Marin, 
pode ser objeto de visão sobrenatural praticamente tudo que existe: Deus. Jesus Cristo, a Virgem, os 
anjos, as almas do purgatório, os demónios e coisas inanimadas como, por exemplo, a cruz.



50

Nesta distinção entre visão e sonho, dois pontos merecem ser 
enfatizados: 1o) enquanto a visão41 pode ser produzida durante o estado de

Nos dois livros, e especialmente no de Monzon, podemos observar 
como o sonho era concebido no século XVI, a partir de quatro fontes básicas: 
a Bíblia, os pensadores gregos, os livros de interpretação dos sonhos e os 
Santos Padres. Assim como as visões, os sonhos podem ser de três tipos: 
“ordinários" (são naturais e relacionados aos quatro humores: malécomicos, 
coléricos, sanguíneos, fleumaticosf, demoníacos, posto que o diabo tem a 
capacidade de agir sobre as coisas corporais e produzir ilusões; e divinos 
(por meio da ação dos anjos há uma revelação como, por exemplo, no sonho 

de Nabucodonosor).

Católica e pelo surgimento de inúmeros movimentos de natureza milenarista 
e/ou messiânica, o discernimento dos espíritos (discretio spirituum)39 - isto é, 
a forma pela qual se pode determinar a origem das forças que agem sobre a 
natureza humana - assumiu um lugar privilegiado.

pp. 91-116.
Padre Vieira: Sonhos Proféticos, 

?s de Xavier Dormindo. São Paulo,

A preocupação em estabelecer a inspiração das visões foi uma 
constante não só para Teresa e João da Cruz mas, igualmente, para a Igreja 
e a Inquisição espanhola. Como resultado disso, a Espanha dos séculos XVI 
e XVII viu florescer uma literatura, cujo objetivo era tentar definir/divulgar 
alguns procedimentos que pudessem auxiliar a identificação da essência das 
visões. Entre as inúmeras obras que tratam do tema, duas merecem 
destaque: o Tratado de la verdadera y falsa prophecia (1588) de Juan de 
Orozco Y Covarrubias e os Avisos spirituales que ensenam como el sueno 
corporal sea provechoso ao spiritu (1563) de Francisco de Monzon.40

39 Sobre o discernimento dos espíritos ver o excelente artigo de Sallmann intitulado “Théories et 
Pratiques du Discemement des Esprits”. In: SALLMANN, Jean-Michel (dir.). Visions Indiennes, 
Visions Baroques: les métissages de l 'inconscient. Paris, PUF, 1992,
40 Para uma descrição mais detalhada ver: LIMA, Luís Felipe S. 
Profecias Oníricas. O tempo do Quinto Império nos Sermões  
Humanitas; FFLCH-USP, 2004.
41 “En effect. une vision ne peut pas déboucher sur une révélation si les choses apparues ne sont pas 
immédiatement intelligibles. C’est 1’intelligibilité qui fait la qualité essentielle de la vision”. 
SALLMANN, Jean-Michel (dir.). Visions indiennes, Visions Baroques: les métissages de 
l 'inconscient. op. cit., p. 98.
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Ao lado das visões, dois fenômenos corporais também se destacam no 
itinerário místico: a troca de corações e os estigmas. A troca de corações 
simboliza a passagem de uma vida imersa no pecado para uma vida virtuosa, 
cujo ápice é a perfeição. Para algumas místicas, esta seria uma experiência 
corporal concreta, que se daria por meio da extração física do coração e a 
substituição deste por um outro - o de Cristo - ou, às vezes, o mesmo 
coração, mas renovado, o que implicaria numa profunda transformação. Um 
caso emblemático é a troca de coração vivenciada por Santa Catarina de 

Sena.

êxtase, do sono ou de vigília, e se constitui numa graça grátis dadas - que 
tem como qualidade essencial a inteligibilidade - o sonho, por seu caráter 
natural, é fruto exclusivo do estado de sono; 2o) da mesma forma que o 
sonho, as visões são inspiradas divina ou diabolicamente. Por sua natureza, 
as visões imaginárias e as corporais são aquelas que suscitam maiores 
dificuldades para o discernimento, porque são um campo aberto e propício 
para toda sorte de ingerências diabólicas ou da própria imaginação, o mesmo 
ocorrendo com o sonho que, enquanto um produto do sono (estado no qual o 
livre-arbítrio e a ação estão suspensos), se converte num terreno fértil para a 
ação do demónio.

Mas mesmo as visões boas suscitam alguma cautela. Na opinião de 
Frei Manoel do Sepulcro, cabe àquele que é responsável por encaminhar 
almas, ensinar-lhes que:

“nas visões que forem boas ou que não tiverem contradição, 
para serem julgadas por más”, [para que nelas] “não ponhais o amor 
e o cuidado, por livrar o entendimento de ter objeto compreensível, 
porque o que a alma deve amar, é o que não pode compreender que 
é a essência”. “O que importa é segurar a alma, a que não esteja a 
alma atada a quaisquer visões ainda que sejam verdadeiras; porque 
o seguro é amar a Deus, e os efeitos do amar se vê, se a alma não 
fala coisas, ou cuida ou obra contra alguns de seus mandamentos.”42

42 ANTT, Inquisição de Lisboa, processo n° 753.
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Santa Catarina de Sena também foi agraciada com estigmas: rezando 
pela salvação das pessoas que lhe eram mais próximas, a santa pediu ao 
Senhor que lhe prometesse a vida eterna para elas e estendendo a mão 
direita disse: “Prova-me que tu me ouves, Senhor, e dá-me um sinal certo de 
que minha oração será atendida!”, neste momento, sentiu “uma dor 
penetrante e, vendo um prego de ouro que atravessava sua mão, exclamou, 
instintivamente, como sempre fazia quando experimentava um sofrimento

Já a estigmatização consiste no surgimento espontâneo, em certas 
partes do corpo da pessoa que a experimenta, de chagas sanguinolentas que 
lembram as do Crucificado. Os ferimentos podem ser visíveis ou invisíveis, 
permanentes ou esporádicos, simultâneos ou sucessivos. A estigmatização 
manifesta-se, quase sempre, em indivíduos extáticos, sendo freqúentemente 
precedida e acompanhada de fortes e dolorosos tormentos físicos e morais. 
Tais padecimentos são imprescindíveis, já que os estigmas simbolizam a 
união com o divino crucificado. Em função disso, eles não possuem nenhum 
valor fisiológico, mas sim um valor moral ou, em outros termos, o que importa 
aos místicos não é a marca visível em si, mas a intensidade da dor gerada, 
permitindo uma identificação do seu sofrimento com o do Crucificado.

No dia 18 de julho de 1370, Catarina, ao fazer suas orações, repetiu 
insistentemente: “Criai em mim um coração puro, ó Senhor, e renovai o meu 
espírito de retidão”. E suplicando, ardentemente, pediu ao Senhor que lhe 
tirasse o coração e, em troca, a fizesse partícipe do seu. “Viu, então, 
distintamente, aparecer-lhe Jesus tirando-lhe do peito o coração e levando-o 
consigo”, tendo vivido sem coração por alguns dias. No dia 20 de julho, após 
a missa, “viu, repentinamente, o Senhor diante dela, segurando entre as 
mãos um coração rubro e resplandecente que depôs no seu lado esquerdo, 
dizendo-lhe: ‘Filha muito amada, da mesma forma que, noutro dia, retirei teu 
coração, dou-te o meu em troca’. Desde então, Catarina murmurava em suas 
preces: Senhor, eu te recomendo teu coração, em vez de eu te recomendo 
meu coração.”43

43 JOERGENSEN, Johannes. Santa Catarina de Sena. Petrópolis, Vozes, 1944, p. 102.
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Santa Teresa, ao explicar os quatro graus da oração, utiliza este 

artifício:
"Terei de recorrer a alguma comparação, embora, por ser 

mulher, preferisse evitá-las e escrever simplesmente o que me

As graças extraordinárias como os estigmas, responsáveis pela 
separação entre o místico e o homem comum, ao invés de serem 
simplesmente aceitas como boas, suscitam nos (verdadeiros) místicos uma 
sensação de perigo: na medida em que as graças místicas fortificam o 
egoísmo - gerando, às vezes, volúpia, orgulho ou altivez - elas precisam ser 
rejeitadas, porque a finalidade do método místico é, justamente, aniquilar o 
eu e o sentido egoísta de propriedade que existe em todo homem para, deste 
modo, deixar o caminho livre para a ação divina transformadora (é por isso 
que os estigmatizados escondem da admiração das pessoas seus pés e 
mãos feridos, a fim de não se deixarem enredar na lisonja).

físico: Louvado seja meu doce e muito amável Esposo e Mestre Jesus 
Cristo!”. Esta chaga, invisível, lhe causava, segundo suas palavras, 
“incessantemente, uma dor atroz!”44

Neste sintético esboço da vida mística, um outro elemento merece 
atenção: o uso de uma linguagem peculiar. Segundo alguns estudiosos 
como, por exemplo, Lawrence J. Hatab45, nenhuma forma de experiência 
mística é, rigorosamente, inefável. Quando os protagonistas de tais 
experiências falam da inefabilidade ou indescritibilidade, querem advertir-nos 
que sua experiência é extraordinária e, por essa razão, a linguagem ordinária 
é inadequada para exprimir aquilo que eles vivenciam. Na tentativa de 
suprimir tal defasagem e fornecer uma melhor compreensão, os místicos 

recorrem às metáforas e/ou analogias.

44 TOEM. op. cit, pp. 107-108.
45 BORRIELLO, L. et alii (Dir.). Dicionário de Mística. São Paulo. Paulus; Loyola, 2003, p. 545.
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mandam. Mas é tanta a dificuldade da linguagem espiritual para os 
que, como eu, não têm instrução que terei de buscar algum meio, 
correndo o risco de nem sempre acertar nessa comparação; divertirá 
vossa mercê tanta ignorância. Quem principia deve ter especial 
cuidado, como quem fosse plantar um jardim, para deleite do Senhor, 
em tema muito improdutiva, com muitas ervas daninhas. Sua 
Majestade arranca as ervas daninhas e planta as boas. Façamos de 
conta que isso já aconteceu quando uma alma decide dedicar-se à 
oração e começa a se exercitar nela. Com a ajuda de Deus, temos de 
procurar, como bons jardineiros, que essas plantas cresçam, tendo o 
cuidado de regá-las para que não se percam e venham a dar flores, 
cujo perfume agradável delicie esse nosso Senhor, para que Ele 
venha a se deleitar muitas vezes em nosso jardim e a gozar entre as 
virtudes.”46

A passagem acima, além de exemplificar o uso de metáforas e/ou 
analogias pelos místicos (enquanto instrumentos cognitivos usados para 
corrigir o “vazio” no vocabulário), também evidencia um outro traço 
importante: a dificuldade que o místico tem de falar e escrever, posto que em 
sua boca a palavra torna-se tímida; ele teme, permanentemente, profanar o 
absolutamente Outro ao cair num antropomorfismo rude. Segundo o 
Dicionário de Mística 47, é possível dizer que as palavras dos místicos são: 
1o) palavras fortemente transgressoras-, 2o) são mais palavras falantes do que 
faladas-, 3o) as palavras são mais faladas do que escritas-, 4o) são palavras 
clandestinas, já que, na grande maioria dos casos, elas não visam a 
circulação; os místicos não escrevem para publicizar suas experiências, mas

46 TERESA DE JESUS. “Livro da Vida, 11”. Obras Completas, op. cit., p. 76.
47 BORRIELLO, L. et alii (Dir.). Dicionário de Mística, op. cit., pp. 640-642. O mesmo dicionário 
traz ainda duas importantes distinções: a primeira, entre linguagem mística (mais viva e sintética) e a 
linguagem teológica (mais abstrata e precisa), sendo que tal distinção se deve ao fato de que a 
linguagem mística exprime, simultaneamente, ideias abstratas, idéias vividas e o amor ardente a Deus. 
A segunda refere-se à revelação profética e à experiência mística. O principal traço que permite 
distinguir as experiências do místico e do profeta é o uso distinto que eles fazem da linguagem: com 
efeito, o místico é protagonista de experiência inefável, cujo conteúdo não é exprimível por meio de 
palavras, já a profecia tem como principal substância a palavra (mensagem) que precisa ser transmitida 
aos outros.



55

Ao enfatizarmos a questão da linguagem mística, não podemos deixar 
de introduzir algumas proposições levantadas por Michel de Certeau, a partir 
do seu estudo sobre o processo das freiras ursulinas do Convento de 
Loudun. Em A Linguagem Alterada 48, ele elege como objeto de investigação 
a possessão, partindo do pressuposto de que a palavra da possuída coloca 
um duplo questionamento: a) a possibilidade de acesso ao discurso do outro, 
resultado de uma experiência “inefável”; b) a alteração da linguagem, que se 
dá por meio da possessão.

A partir de tais ponderações, Certeau elabora sua questão central: 
existe um “discurso do outro” na possessão? A tentativa de resposta a esta 
indagação exige, por um lado, que o pesquisador realize um estudo histórico 
do “teatro sócio-cultural” onde ocorreu o fenômeno e, por outro, que se faça 
uma análise mais detida acerca da relação que se estabelece entre os 
agentes envolvidos e que se encontram em posições distintas, ou seja, as 
possuídas e os juizes. No caso das primeiras, prevaleceria a identificação 
quanto “a quem fala” ou “do que fala”. Já os juizes, representariam o saber 
que precisa nominar/(re)classificar a alteridade, expressa nesse “alhures” que 

fala por intermédio da possuída.

O que se depreende deste quadro é a existência de uma relação 
dissimétrica, na qual a palavra da possuída não é tomada nem como análoga 
ao discurso do saber (demonológico), nem encoberta por ele, enquanto um 
outro discurso. Para tentar compreender esta condição, o autor volta sua 
atenção para a mística, já que para ele existe uma homologia estrutural dos 
problemas suscitados pela possessão, feitiçaria e mística. Deste modo, a 
linguagem mística - homólogo e inverso da possessão diabólica do século 
XVI - também pode ser definida em função da introdução de um “inefável” 
num texto recebido. Trata-se, a exemplo do que ocorre no caso da possuída,

sim contra a sua vontade, com relutância e, geralmente, por ordem de seus 
confessores, especialmente no caso das mulheres.

48 CERTEAU, Michel de. A Escrita da História. Rio de Janeiro. Forense Universitária. 1982.
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de uma relação entre o discurso estabelecido (religioso) e a alteração nele 
introduzida por meio da ação de dizer “outra coisa” (transgressão mística). 
Sublinhemos: alteração, mas não construção de um outro discurso.

Tais alegorias não são fruto da criatividade imaginativa dos místicos. 
Elas são convencionais, na medida em que se constituem em terminologias 
tradicionais que remontam aos primórdios do cristianismo: o Cântico dos 
Cânticos fornece, aos desejosos de uma união íntima com Deus, um modelo

No que concerne à linguagem peculiar dos místicos, há que se 
considerar, ainda, um ponto muito relevante: o seu conteúdo amoroso. Ao 
longo do seu percurso, rumo ao casamento espiritual, os místicos expressam 
seu entusiasmo interior empregando uma linguagem amorosa. Conscientes 
de que as palavras que usam não correspondem (ou correspondem mal), aos 
seus reais sentimentos, eles tentam exprimir a sua fé e o seu ardor por meio 
de imagens alegóricas, sendo a linguagem amorosa um “sistema de 

semelhanças”49.

Para finalizar esta breve digressão, seria importante frisar que a 
experiência da possessão, tal como estudada por Certeau, permite à 
possessa falar como possuída, mas não escrever como tal, posto que a 
possessão (diabólica ou mística) é apenas uma voz. A situação de “estar 
possuída" só é compatível com a oralidade. Há, portanto, um hiato entre a 
voz da possuída e a escrita daquela que foi possuída. Esta situação sui 
generis, somada à discussão em torno dos materiais disponíveis para a 
investigação dos fenômenos extáticos, geram uma série de questionamentos 
acerca da validade das fontes (escritas) disponíveis: qual o valor dessas 
fontes face ao caráter inefável, íntimo e oral das experiências?

49 Analisando, especificamente, o caso dos místicos espanhóis, Melquíades Andrés, explica que o 
emprego de figuras, comparações e analogias à maneira da literatura maneirista da época (noite, fluxo 
do mar, desposório, a tartaruga e o caracol, etc.), é resultado da impossibilidade de expressar a noticia 
amorosa através de conceitos intelectuais. Mas o autor nos adverte que isso não nos permite considerá- 
los anti-intelectuais: “los místicos espafioles no son anti-intelectuales. Se abrazan con la valoración de 
la experiencia como parte del todo teológico, uno de los caminos más característicos de la 
modemidad”. ANDRÉS, Melquíades. “Alumbrados, Erasmistas, ‘Luteranos’ y Místicos, y su común
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de discurso que lhes permite descrever/explicitar seus sentimentos ardentes, 
ternos e apaixonados. Cabendo ressalvar que a felicidade mística não pode 
ser confundida, jamais, com o prazer sexual50, porque ela é exaltação da 
alma.

Um indício do caráter convencional da linguagem amorosa, pode ser 
percebido no fato de que tanto os homens como as mulheres se valeram das 
mesmas expressões (feridas de amor, beijos ardentes, dardos trespassando 
suas entranhas, fogo divino51, etc.), no intuito de traduzir - em palavras - 
seus sentimentos e suas experiências de união com o Divino. A título de 
ilustração, citaremos a seguir dois lapidares trechos extraídos das obras de 
dois expoentes da mística ibérica, a saber, Fr. Tomé de Jesus e Santa 
Teresa, respectivamente:

"Ó amor divino, possui-me todo e de ti possuído arroja-me por 
onde quiseres, alaga-me em quantos mares quiseres; espedaça-me 
com quantos tormentos quiseres; porque em ti e contigo não poderei 
ser perdido. Ouve-me, amor divino, e pois estais mais faminto de 
mim, do que te eu sei desejar, come-me, digere-me, muda-me em ti, 
não veja em mim em toda a criatura senão a ti”. [...] “Ó meu fogo, ó 
meu suave amor, que quereis que faça por vós? Converta-se tudo o 
que até agora amei, contra mim, e converta-se todo o meu coração a 
vós. [...] Castiga-me, atribula-me, e crucifica-me e cativa-me de ti, 
amor divino [...] Sede vós o único amor meu e o de toda minha vida,

denominador: el riesgo de una espiritualidad más ‘intimista’”. In: ALCALÁ, Ángel y otros. Inquisición 
Espanolay Mentalidad Inquisitorial. Barcelona, Ariel. 1984. p. 381.
50 Em um capítulo de seu livro Erotismo, intitulado “Mística e Sensualidade: da amplitude da visão 
modema dos cristãos ao ‘medo do sexual’”, Georges Bataille se propõe a discutir uma questão que, na 
sua opinião, perpassa a coletânea sobre mística e continência, publicada na revista Études 
Carmélitaines, a saber: não seria justamente o medo que funda o "sexual”? E, neste sentido, a relação 
entre o místico e o sexual não estaria atrelada ao caráter “abissal” e a uma “obscuridade angustiante”, 
que estão presentes nos dois planos, simultaneamente? Para Bataille. o esclarecimento acerca da 
relação entre espiritualidade mística e erotismo, só poder se dar com o retomo “à vida interior, da qual 
sozinhos, ou quase sozinhos, partem os religiosos”. BATAILLE, G. O Erotismo: Ensaio. São Paulo, 
Arx, 2004, p. 356. Mystique et Continence. Travaux du Vil Congrès International d’Avon. Desclée de 
Brouwer, 1952 (3 Io número da Revue Carmélitaine).
51 Sobre as diferentes significações simbólicas do fogo ver: DELUMEAU, Jean. O Pecado e o Medo: 
Culpabilização no Ocidente (Séculos 13-18). Bauru. Edusc, 2 vols. 2003; especialmente: “Os Suplícios 
do Além”, pp. 91-141. Ver também: BACHELARD, Gaston. La Psychanalyse du Feu. Paris, 
Gallimard, 1949.
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Estas considerações, acerca do caráter peculiar da linguagem mística, 
nos permite vislumbrar uma consequência imediata da inefabilidade da 
atividade mística: a conformação da linguagem mística como uma linguagem 
simbólica que expressa o “não sei que” da experiência (ela não pode ser 
descritiva, porque este tipo de experiência é totalmente indescritível). O 
simbolismo místico tenta esboçar a atividade mística, que é espiritual, na tela 
do sensível, enquanto uma projeção. Todavia, a correspondência não é 
perfeita, porque o símbolo não é capaz de abarcar a total significação da 
intuição mística. Em outras palavras, o simbolismo místico é uma intuição da 
experiência de Deus, renovada através de imagens que procuram revelar a 
riqueza de seu conteúdo, sem nunca esgotá-lo. Quanto à interpretação desta 
experiência sui generis, a situação do estudioso da mística não é mais

desejos, obras. A vós busque, a vós ache, a vós vá, a vós chegue, a 
vós só deseje, e a vós só possua sempre e tudo que vós não sois 
desta hora para sempre me enfastie. ” 52

"Eu via um anjo perto de mim, do lado esquerdo, em forma 
corporal [...] não era grande, mas pequeno, e muito formoso, com um 
rosto tão resplandecente que parecia um dos anjos muito elevados 
que se abrasam. Vi que trazia nas mãos um cumprido dardo de ouro, 
em cuja ponta de ferro julguei que havia um pouco de fogo. Eu tinha 
a impressão de que ele me perfurava o coração com o dardo 
algumas vezes, atingindo-me as entranhas. Quando o tirava, parecia- 
me que as entranhas eram retiradas, e eu ficava toda abrasada num 
imenso amor de Deus. A dor era tão grande que eu soltava gemidos, 
e era tão excessiva a suavidade produzida por essa dor imensa que a 
alma não desejava que tivesse fim nem se contentava senão com a 
presença de Deus.”53

52 Apud Dalila L. Pereira da Costa, Místicos Portugueses do Século XVI. Porto, Lello & Irmão, 1986, 
pp. 245-246.
” TERESA DE JESUS. “Livro da Vida, 29”. Obras Completas, op. cit., p. 194. A linguagem amorosa 
corresponde, concomitantemente, a um sistema convencional de símbolos e a um sistema transitório: o 
amor divino é vivido pela alma mística, esta vai percebendo, paulatinamente, a inadequação dos 
recursos da linguagem terrestre, posto que seu ardor está para além de toda e qualquer semelhança.
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54 TERESA DE JESUS. “Moradas VII, 4”. Obras Completas, op. cit., p. 583.

confortável, pois ele também não pode discorrer o véu do inefável e esta 
limitação é definidora do seu papel: sua investigação é sempre de “segunda 
mão”, porque só pode se dar através das declarações fornecidas pelos 
protagonistas da experiência mística, que, por sua vez, também buscam 
lançar alguma luz sobre o inefável por meio de um “sistema de semelhanças”.

Para concluir, poderíamos dizer que, se por um lado, o misticismo é a 
busca de um estado definitivo, onde os arrebatamentos e as dificuldades 
cedem lugar a uma união da alma - despojada de seu eu e isenta de 
dualidade - com Deus (deificação), por outro, o misticismo cristão, em 
particular, almeja um estado onde a antítese contemplação/ação (que está no 
próprio âmago do cristianismo), seja abolida. Nos dois casos - deificação e 
fusão da exigência mística de absorção em Deus, com a exigência religiosa 
de uma ação no mundo - o matrimónio espiritual (estado teopático) se 
apresenta como a única via possível: se ele é a unificação/identificação total 
da alma com Deus, isto implica na conversão da contemplação em ação, 
porque ao cessar a distinção eu-Deus, é Deus que passa a agir dentro do eu. 
É nesta acepção que, ao término do Castelo Interior, Teresa diz, “para isto 
serve [o] casamento espiritual: para fazer nascer obras, sempre obras!”54

Do modo como a vida mística vem sendo descrita, ela poderia ser 
qualificada como um trágico ciclo que, partindo das graças divinas, passa 
pela aridez e chega, finalmente, ao estado de união plena com Deus (onde 
cessam os diferentes graus de elevação e rebaixamento). Enquanto uma 
série ininterrupta de graças, deleites, angústias e incertezas, a vida mística 
opõe-se ao matrimónio espiritual que é, por seu turno, reconciliação, 
unificação e identificação (tendo como traço característico uma 
sistematização completa da vida).
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2.2. Um Modelo de Santidade: Teresa de Jesus

I. O Contexto Espiritual Europeu: Reformas Religiosas e a Devotio Moderna

Ao sentimento 'de instabilidade, soma-se o fato de que no “outono da 

Idade Média”, a Europa era, marcadamente, uma sociedade de violentos e 
extremados contrastes, onde os sentimentos não eram apenas vividos com 
intensidade, mas eram, igualmente, publicizados/ritualizados. O agravamento 
da situação, provocado pela devassidão produzida pela “peste negra", fez 
com que a religião adquirisse uma importância ainda maior57, quando os 
homens voltaram suas expectativas para a religião católica, em busca de 
uma consolação de natureza sobre-humana. Tal movimento, no fim da Idade

Une culture est le language 
d'une expérience spirituelle.

Michel de Certeau

Em seu livro História do Medo no Ocidente55, Jean Delumeau aponta 
para a existência de um traço comum no período que vai de 1300 a 1800: 
constantes explosões de medo e angústia (Ilustração 4), potencializadas 
entre 1348 e 1660 por alguns acontecimentos decisivos (Guerra dos Cem 
Anos, epidemias mortais, sublevações, o Grande Cisma, decadência moral 
do papado, lutas religiosas, guerras e massacres). A sensação de 
insegurança é intensificada pela obsessão do fim do mundo próximo, pelo 
medo do Inferno, das bruxas e dos demónios. Quadro sombrio que foi muito 
bem descrito por J. Huizinga: “o pano de fundo de todos os modos de vida 
parecia negro. Por toda a parte as chamas do ódio se alteiam e a injustiça 
reina. Satã cobre com as suas asas sombrias a Terra triste.”56 (Ilustração 3)

55 DELUMEAU, Jean. História do Medo no Ocidente (1300-1800). São Paulo, Companhia das Letras, 
1996.
56 HUIZINGA, J. O Declínio da Idade Média. São Paulo, Edusp; Lisboa. Verbo, s/d, p. 30.
57 O papel que a religião cristã desempenhava no interior da vida dos homens era dos mais relevantes, 
já que ela estava presente em todas as esferas do meio social, constituindo a própria atmosfera na qual a 
vida se desenrolava. A este respeito ver: FEBVRE, Lucien. O Problema da Descrença no Século XVI. 
Lisboa. Início, s/d.
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Nos tempos da Pré-Reforma, os cristãos ocidentais se abriram à 
devoção pessoal, desejando ardentemente Deus. Ao tomarem consciência de 
sua excessiva ignorância religiosa, buscaram a Palavra Viva, ao mesmo 
tempo que, enredados no pânico e no medo face aos seus pecados, tentaram 
desesperadamente forçar as portas celestiais. Diante desse ambiente 
fecundo - mas, igualmente turbulento - a Igreja oficial se mostrava incapaz 
de responder às expectativas dos fiéis, que precisavam de uma doutrina clara 
e tranquilizadora, ou seja, de uma teologia estruturada, cuja difusão só 
poderia se dar através de um clero renovado, disciplinado e aplicado.

Desta forma, a reorganização da Igreja católica, o Concílio de Trento, o 
renascimento da teologia e a implementação da imprensa, constituíram-se 
nos “leitos do rio” da santidade, posto que a época de Teresa de Jesus e 
Inácio de Loyola viu multiplicarem-se os heróis cristãos da negação. É certo

Média, levou a um reflorescimento da devoção emocional, fortemente 
centrada na Cruz de Cristo.58

Mas será ao final do século XVI e durante o XVII, que a Igreja católica 
(romana) conhecerá uma profunda transformação. O seu rejuvenescimento e 
a evolução de sua espiritualidade ocorreram, segundo Delumeau, em dois 
tempos: o da Pré-Reforma e o que teve início com o Concílio de Trento. 
Valorizando a meditação pessoal - metódica e voltada essencialmente para 
Cristo - em detrimento tanto da liturgia como da vida monástica, o 
“nascimento” da Devotio Moderna 59 acabou se convertendo num alimento 
espiritual para as “almas escolhidas”, coincidindo esta postura com o 
momento em que excessos se multiplicavam: acumulação de benefícios por 
parte da Igreja, maior laicização, vida crescentemente mundana do clero, 
absenteísmo, ignorância dos padres, etc.

58 Essa onda de piedade voltou-se igualmente para a oração frequente, a meditação, o recurso regular 
aos sacramentos da Igreja e às leituras piedosas, coincidindo, essa fase, com o surgimento das 
associações religiosas, principalmente de leigos, cuja mais importante talvez seja a dos “irmãos da 
Vida Comum”, erigida pelo holandês Gerard Groot (século XIV).
59 A Devotio Moderna tem como uma de suas mais expressivas temáticas a Paixão de Cristo 
(Ilustrações 8a, 8b e 8c), enquanto símbolo do sofrimento e do martírio, que também aparecem nos 
suplícios dos mártires (Ilustrações 9 e 10).
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que a Igreja não se viu privada, em séculos anteriores, de místicos, porém os 
chamados contemplativos dos séculos XVI e XVII formavam uma verdadeira 
legião, uma “via láctea”, para usarmos a expressão de Henri Brémond que, 
com toda pertinência, falou numa “invasão mística” proveniente da Espanha e 
que atingiu tanto Portugal como França e Itália. Segundo o historiador 
Bartolomé Bennassar, o ápice da “invasão” foram “[...] los anos viente del 
siglo XVII, cuando Espana celebra en el mismo ano, en 1622, la triple 
canonización de Ignacio de Loyola, de Francisco Javier y de Teresa de 
Ávila”.60

I,p. 158.
Rio de Janeiro, Bom Texto,

60 BENNASSAR, B. La Espana del Siglo de Oro. Barcelona, Crítica. 2001,
61 MUCHEMBLED, Robert. Uma História do Diabo: Séculos Xll-XX. R 
2001, p. 74.

Na sua história do Diabo, Robert Muchembled destaca a importância 
desse produto da Reforma católica e aponta duas distinções cruciais em 
relação à cristandade medieval: seu caráter mais pessoal/intimista (que leva 
ao aprofundamento de itinerários biográficos e/ou psicológicos estranhos às 
linguagens institucionais e teológicas que até então normatizavam o seu 
desenrolar) e o alargamento das fronteiras, na medida em que “o catolicismo 
tridentino a estendia [a santidade] a todos os sacerdotes e aos membros mais 
zelosos da sociedade civil. Este tipo de cristão instigado à reflexão via-se só 
face a seus próprios pecados ou, pelo menos, muito mais convencido [...] de 
ter que enfrentar pessoalmente o demónio escondido no interior de seu 
próprio corpo, ou o que vinha oferecer-lhe todas as tentações possíveis.”61

Seria importante sublinharmos que esta onda de fervor místico, cujo 
epicentro é, pois, a Espanha dos séculos XVI e XVII, é reveladora não só de 
um tipo específico de sensibilidade (sensibilidade barroca, onde 
amor/sofrimento, gozo/punição, êxtase/tortura, sagrado/profano se 
manifestam e se articulam, concomitantemente, de forma antagónica e 
complementar) mas, também, de um fenômeno sócio-cultural relevante: um 
novo modelo de santidade.
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Certeau não está sozinho. Focando sua atenção num fenômeno 
inexistente antes do século XVI, ou seja, o misticismo espanhol, Américo 
Castro argumenta que o surgimento da literatura mística no século XVI, em 
particular, se constitui num fato estreitamente vinculado com determinadas 
circunstâncias temporais e espaciais, sem as quais não é possível perceber a 
sua real importância. “Los orígenes del misticismo, los motivos internos de su 
adopción, deben buscar-se en el cambio de espíritu que va produciéndose en 
Espana a lo largo del siglo XV, y que en el religioso acabará por reflejarse en 
hechos que deberán ser explicados dentro de una comprensiva armonía: el 
iluminismo de los alumbrados, el erasmismo, las nuevas manifestaciones del 
ascetismo místico [.,.]”63. Para Castro, os ascetas, erasmistas, alumbrados e 
místicos compartilhavam de uma mesma tendência: a afirmação - de forma 
autónoma e individual - da sua consciência religiosa64.

Dnsigo mesmo, sem resposta. Essa solidão é 
ROMANO, Roberto. "Introdução”. In:

Analisando a temática da espiritualidade, num viés cultural, Michel de 
Certeau afirma que toda espiritualidade tem uma característica 
essencialmente histórica62, cuja meta é, mais do que forjar uma teoria, 
expressar como se vive do Absoluto em condições objetivas, dadas por um 
contexto sócio-cultural específico. Em função disso, Certeau vê a 
espiritualidade dos séculos XVI e XVII como indissociável da “crise” que 
altera substantivamente, nesse momento da história, a civilização ocidental. 
Em outras palavras, a experiência mística, a presença do diabo e a feitiçaria 
seriam sintomas (sincrônicos) de uma ordem em processo de transformação: 
a constituição do Estado centralizado e a substituição da religião pela razão 
de Estado, enquanto fornecedora de um quadro referencial para a sociedade.

62 “Parce qu’elle décrit souvent une experiénce et qu’en tout cas elle vise, à travers une pratique, les 
difficultés vécues, toute spiritualité a un caractère essentiellement historique. Moins qu’à élaborer une 
théorie, elle tend à manifester comment vivre de 1’Absolu dans les conditions réelles fixées par une 
situation culturelle”. CERTEAU, Michel de. La Faiblesse de Croire. Paris, Seuil, 1987, p. 32.
63 CASTRO, Américo. Teresa la Santay Oiros Ensayos. Madri, Alianza, 1982, p. 47
64 Na percepção de Roberto Romano, foi Martinho Lutero quem abriu o caminho do subjetivo. Ao 
converter, em 1520, o Cântico dos Cânticos num manifesto acerca da liberdade cristã, ele "‘proclama o 
erotismo sublime que arrasta o ser mortal para o Eterno”. O itinerário rumo ao divino, a partir de então, 
se desenrola na consciência: este adquire um caráter subjetivo, que inviabiliza a “idéia de uma 
autoridade visível, a Igreja Católica, fonte única de salvação. Sem a Graça, desaparecem as esperanças 
de imortalidade, somos jogados num mundo sem poros. As núpcias entre o finito e o infinito, a 
reconciliação absoluta, constituem a única esperança de paz. Sem elas, o próprio amor é tormento 
infernal. Sem a Graça, já anunciava Lutero, o homem feia consit 
demoníaca. Ela reforça o pêndulo entre paz e inquietude”.
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Indo por um caminho análogo, Melquíades Andrés, em sua análise 
sobre quatro tipos distintos de espiritualidades (alumbrados, erasmistas, 
luteranos e místicos)65 — entendidas como vias do espírito para alcançar, com 
facilidade e segurança, a união com Deus - também assinala a persistência 
de um traço comum, afirmando que “todos navegam no mar da interioridade”. 
Ao faze-lo, insistem nas relações pessoais entre a alma e Deus, sem 
mediação de pessoas, instituições ou estruturas antropológicas. Falam, 
portanto, de uma experiência pessoal/direta de Deus, que não inclui 
intermediários objetivos ou subjetivos. Alicerçados na interioridade (tomada, 
ao mesmo tempo, como experiência, método e doutrina), os espirituais 
anseiam atingir um bem sobrenatural: a salvação da alma, por meio de bens 
igualmente sobrenaturais, a oração e o amor de Deus, que são dons divinos 
e inefáveis.

Estas proposições suscitam uma questão de fundo: por que esse 
fenômeno, de caráter intimista, teve início no tempo dos reis católicos? Para 
tentarmos respondê-la, precisamos voltar nossa atenção para a Espanha e 
analisarmos, ancorados em Ángel Cilveti66, os principais aspectos do seu 

misticismo.

De um modo geral, é possível argumentar que essa onda de fervor 
místico é uma consequência da revolução religiosa, operada no território 
espanhol, a partir de uma dupla raiz: a Devotio Moderna e o humanismo 
cristão. A primeira se configura como uma forma de piedade íntima - as 
vezes metódica, ilustrada e afetiva - inspirada nos grandes místicos alemães 
e flamengos do século XIV (Eckhart, Tauler, Ruysbroeck, Suso, Groot) e 
desenvolvida no século seguinte pelos Irmãos da Vida Comum e os 
canónicos de Windesheim nos Países Baixos.

LUTERO, Martinho. Da Liberdade do Cristão (1520). São Paulo. Ed. Unesp, 1998, pp. 7 e 12, 
respectivamente.
65 ANDRÉS, Melquíades. “Alumbrados, Erasmistas, ‘Luteranos’ y Místicos, y sú común denominador: 
el riesgo de una espiritualidad más ‘intimista’”. In: ALCALÁ, Ángel y otros. Inquisición Espanolay 
Mentalidad Inquisitorial. Barcelona, Ariel, 1984, pp. 373-409.
60 CILVETI, Ángel L. Introducción a la Mística Espanola. Madri, Cátedra, 1974. Sobre o contexto 
espiritual espanhol, ver também: BATAILLON, Mareei. Erasmoy Espana: Estúdios sobre la Historia 
Espiritual del SigloXVl. México, Fondo de Cultura Económica, 2 vols., 1966.
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Representado por Pico de la Mirandola, Luis Vives e, principalmente, 
por Erasmo, o humanismo cristão é a outra grande corrente espiritual deste 
período. Compartilha com a Devotio Moderna o desejo, verdadeiro, de uma 
renovação da cristandade por meio da vida interior. Porém, se aproxima 
(perigosamente) da reforma protestante na sua ênfase na necessidade da 
leitura direta das Escrituras e dos Santos Padres, bem como na crítica das 
doutrinas, práticas e cerimónias da Igreja oficial.

No caso da Espanha, o movimento de renovação religiosa foi 
precedido, na percepção de Cilveti, por um extenso período de sátira contra 
os costumes de eclesiásticos e leigos, da qual são exemplos obras como a 
Danza de la Muerte do início do século XV e as Coplas de Mingo Revulgo do 
final do XV, que corresponde ao momento de estabelecimento das bases da 
mística espanhola. São elas, a reforma do clero67 e a assimilação de obras 
místicas estrangeiras, ambas sob os auspícios do Cardeal Cisneros, 
Arcebispo de Toledo, Inquisidor-Geral e confessor da Rainha Isabel.

Vale salientar, aqui, que a literatura mística espanhola da Época 
Moderna abarca, simultaneamente, a mística do Renascimento e da 
Reforma. Ela se inicia, segundo Cilveti, no tempo dos reis católicos, atinge o 
seu apogeu no reinado de Felipe II e declina no século XVII. Suas fontes são 
de duas ordens: umas, gerais (as Escrituras e os escritos místicos dos 
Padres e dos autores medievais como Santo Agostinho, São Boaventura, 
Gerson, o Pseudo-Dionísio), que influenciam a concepção de conjunto da 
mística espanhola como, por exemplo, a divisão do itinerário místico em três 
períodos; outras, particulares, cujo acento recai sobre os detalhes, 
especialmente de algumas idéias e termos imaginativos dessa concepção (as 
distintas partes da oração ou o símbolo do “fundo da alma” são bons 

exemplos).

67 No âmbito do misticismo espanhol, importa mais a reforma dos regulares do que a do clero secular, 
já que a espiritualidade dos reformados corresponde à da Devotio Moderna, que na Espanha se 
manifesta como iluminismo e, em alguma medida, como erasmismo. “Contiene em germen tendências 
opuestas: en unos casos dará origen al iluminismo heterodoxo del XVI y al quietismo del XVII, en 
otros a la mística ortodoxa. En este segundo sentido va a constituir la inspiración más legítima de la 
contrarreforma: la realización del ideal de vida cristiana interior permaneciendo dentro de la Iglesia”. 
CILVETI, Ángel L. Jntroducción a la Mística Espanoia. op. cit., p. 135.
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Este conjunto de obras, somado a outras que continuam a ser 
traduzidas/publicadas ao longo do século XVI, como as Instituiciones de 
Tauler e os Tratados de Serafino de Fermo, formam o núcleo das fontes 
gerais da mística espanhola. Elas contém a concepção fundamental da 
mística como experiência e como ciência, os três períodos da vida mística e 
os fenômenos que lhes são correspondentes, assim como as imagens 
comuns da linguagem mística. Para Cilveti, o melhor exemplo de assimilação 
da mística estrangeira nesta época é o Exercitatorio de la Vida Espiritual

A entrada/assimilação da literatura mística estrangeira, em território 
espanhol, está estreitamente vinculada ao Cardeal Cisneros, cuja atuação se 
deu numa dupla frente: na qualidade de promotor da cultura eclesiástica, ele 
contribuiu para a sua divulgação, ao mesmo tempo que, por meio desta 
literatura, procurou renovar a vida cristã em geral. Se lançarmos um olhar 
sobre o conjunto das obras dos grandes autores espirituais que Cisneros 
mandou imprimir e/ou traduzir, podemos identificar um viés comum. São elas: 
Escala Espiritual de São João Clímaco (Toledo, 1504); Libro de la 
bienaventurada Angela de Fulgino (Toledo, 1510); Tratado de Vida Espiritual 
de São Vicente Ferrier (Toledo, 1510); Libro de la Gracia Espiritual de Santa 
Matilde (Toledo, 1510); Epístolas y Oraciones de Santa Catarina de Sena 
(Alcalá, 1512); Vita Christi de Francesc Eximenic, traduzida e aumentada por 
Frei Hernando de Talavera (Granada, 1496); Vita Christi de Ludolfo da 
Saxônia, traduzida por Frei Ambrosio de Montesinos (Alcalá, 1502-03), que 
ensina a contemplação imaginativa; Fios Sanctorum de Jacobo de Voragine, 
provavelmente traduzido por Frei Gauberto Vagad (publicado em Zaragoza 
em data desconhecida e reimpresso em Toledo em 1511); de São 
Boaventura foram publicadas três obras: Meditaciones (Valladolid, 1512), 
Espejo de Disciplina (Sevilha, 1502) e Estímulo de Amor (Burgos, 1517), que 
trata da união; Sol de Contemplación o Mystica Theologia de San Dionisio, 
atribuída a Hugues de Balma (Toledo, 1513); finalmente o mais lido de todos, 
a Imitación (Zaragoza, 1490), que era creditada a Gerson e conhecida com o 
título de Contemptus Mundi™.

68 Esta listagem de obras publicadas e traduzidas foi feita a partir do livro de Cilveti. CILVETI, Ángel
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Alguns dos conceitos e símbolos atribuídos à mística árabe e, 
principalmente a luliana (Lulio), já estão presentes nos autores alemães70. Na 
obra de Ruysbroeck, por exemplo, encontram-se a “desnudez absoluta da 
alma”, os “adornos nupciais”, os “toques substanciais”, a “alma como chama 
ardendo em outra maior” (Deus), a combinação de luz e calor na alma e 
outros simbolismos empregados por São João da Cruz. Especialmente os 
símbolos do “fundo da alma” (centelha, ápice, etc.), o “oceano” e o “deserto” 
da divindade em que a alma se perde, tão caros aos espirituais espanhóis, 
provém dos místicos do norte europeu. Mas é preciso sublinhar, com base na

No que tange às fontes particulares, isto é, as idéias e pontos 
específicos de autores não espanhóis (e/ou não cristãos), que matizam a 
concepção mística espanhola, existem três teorias principais: a árabe, a 
germânica e a secular. Dentre elas, a que goza de maior prestígio é a 
germânica. Em meados do século XVI já eram conhecidas na Espanha as 
mais importantes obras dos místicos alemães e flamengos: Theologia Mystica 
de Herp (Colonia, 1538); Rosetum de Jean de Mombaer; Opera Omnia de 
Tauler e a primeira tradução de suas Instítuiciones (Coimbra, 1551), que são 
um amálgama das idéias de Eckhart, Tauler, Suso e Ruysbroeck; Opera 
Omnia de Ruysbroeck, na tradução latina de Surio (1552); Opera Omnia de 
Suso (1555), menos conhecida que as anteriores.

(Monteserrat, 1500) de Garcia de Cisneros, considerado o primeiro livro de 
oração metódica da história da espiritualidade católica, antecedendo, 
inclusive, os Ejercicios de Inácio de Loyola. É um tratado de oração vocal e 
meditação sobre as três etapas da via mística (purificação, iluminação e 
união), que tem por finalidade dispor o praticante à contemplação e, ao fim 
desta, à união.69

L. Introducción a la Mística Espanola. op. cit., p. 136.
69 Sua originalidade repousa na maneira como o autor trata a vida/paixão de Cristo como tema de 
contemplação: “en su Humanidad, como Dios, Hombre, y en su Divinidad, que es la forma más 
perfecta de contemplación”. CILVETI, Ángel L. introducción a la Mística Espanola. op. cit., p. 137.
70 Sobre as fontes particulares e. mais especificamente sobre a matriz árabe ver: CILVETI, Ángel L. 
Introducción a la Mística Espanola. op. cit., pp. 138-141. Quanto às influências de Raimundo Lulio, 
Eckhart e Ruysbroeck na poesia mística de São João e Teresa de Jesus ver: HATZFELD, Helmut. 
Estúdios Literários sobre Mística Espanhola. Madri, Gredos, 1976.
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O recogimiento é uma modalidade de misticismo característica dos 
franciscanos reformados e tem como sua mais perfeita expressão o Tercer 
Abecedario de Francisco de Osuna (Toledo, 1527), primeira obra 
propriamente mística escrita em castelhano. Já a outra corrente iluminista, a

Neste aspecto, as obras de João da Cruz e Teresa de Jesus se 
destacam pela superioridade da sua concepção, pelo minucioso 
desenvolvimento da ascética (entendida como preparação para a mística), 
pelo uso de uma linguagem muito maleável que facilita a conceitualização 
teológica exata (no caso de São João da Cruz), pela descrição psicológica 
(Santa Teresa), pelo simbolismo místico e pela a ênfase na Humanidade de 
Cristo, enquanto tema de contemplação (com exceção de Osuna). “La aptitud 
del linguage es resultado de la tradición literaria popular y culta sólidamente 
establecida en el siglo XVI espanol, y la voluntad de precisión teológica y 
psicológica y el interés por la ascética y por la Humanidad de Cristo deben 
mucho a la reacción antimística suscitada por el iluminismo.”71

Ancorados nas proposições acima, poderíamos dizer que o 
iluminismo72 espanhol atinge o seu pleno desenvolvimento a partir do século 
XVI. No primeiro quartel deste século, ele encarna o cristianismo interiorizado 
da Devotio Moderna, responsável pela reformulação católica balizada pelo 
Concílio de Trento. Nesta perspectiva, ele alia a espiritualidade do tempo de 
Cisneros com a dos grandes místicos posteriores, sendo possível distinguir 
aqui duas tendências: a do recogimiento e a do abandono.

análise de Cilveti, que tanto as fontes gerais como as particulares da mística 
espanhola apresentam alguma deficiência quanto a um dos seguintes 
tópicos: união de doutrina e experiência; doutrina ascética enquanto 
preparação para a vida mística; sistema teológico subjacente na doutrina 
mística; expressão literária apropriada.

71 CILVETI, Ángel L. Introducción a la Mística Espanola. op. cit., p. 141.
72 Segundo o Dicionário de Mística, o termo iluminismo tem uma tripla acepção: 1) movimento 
filosófico; 2) uma etapa do trajeto espiritual (iluminação); 3) desvio herético de acento religioso, ou 
“heresia mística”, que no caso da Espanha nasce com os alumbrados de Toledo. BORRIELLO, L. et 
alii (Dir.). Dicionário de Mística, op. cit., pp. 524-526.
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II. Uma Opção Analítica: A Tríade Autor/Obra/Sociedade

Antes de falarmos sobre a vida e a obra de Teresa de Jesus, seria 

pertinente esclarecer, a priori, nossa opção quanto ao enfoque analítico a ser 

privilegiado em nossa abordagem da santa de Ávila.

A publicação em 1929 do clássico estudo de Américo Castro sobre 

Santa Teresa - no qual o autor propõe sua tese de que a análise do eu e sua

Na medida em que cresce a propaganda protestante em território 

espanhol, as condenações inquisitoriais associam, cada vez mais, o 

iluminismo com o luteranismo e o erasmismo. Um bom exemplo dessa 

associação é o índice de Fernando de Valdés de 1559, no qual, seguindo a 

recomendação do teólogo anti-místico Melchor Cano, ele censurou, entre 

outras obras, o Libro de la Oración e o Guia de Pecadores de Frei Luis de 

Granada; o Audi Filia de João de Ávila; o Comentário de Savonarola, o 

Enchiridion, os Coloquios e o Modus Orandi de Erasmo.

Numa atmosfera hostil à mística - acentuada com o índice de Quiroga 

de 1584 - ganham vida as obras de Teresa de Ávila e João da Cruz, o que 

explica todo o zelo dos santos carmelitas com a ortodoxia de sua expressão. 

Mas apesar de todo o cuidado, ambos se vêem enredados na suspeita 

iluminista73 (em função do caráter intimista de suas experiências), como 

atestam as defesas feitas por Frei Luis de León dos escritos teresianos 

(1588) e por Frei Basilio Ponde de León dos de João da Cruz (1622).

do abandono, recebe esta denominação porque ensina o “dejarse al amor de 

Dios”. É a pseudo-mística dos alumbrados de Toledo, caracterizada por um 

rigor religioso que condena a piedade exterior, inclusive a oração vocal.

73 Autores como Jacqueline Hermann, divergem dessa opinião, sugerindo que a tênue separação entre 
entrega devocional e carnal, expressa nas elaborações de Teresa de Jesus acerca do casamento místico, 
seria a motivadora da suspeita de heresia. Entretanto, uma leitura cuidadosa dos escritos da santa de 
Ávila, nos permite perceber que sua obra está em perfeita consonância com a linguagem peculiar 
empregada pelos místicos para descrever sua experiência inefável de união com o Absoluto.
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Por outro, porque o escritor, segundo Paz, mesmo escrevendo sua 
obra movido por intenções e impulsos conscientes/inconscientes, atinge 
resultados que nem sempre correspondem a esses impulsos, posto que a 
obra responde às perguntas do leitor e não às do autor. “Entre la obra y el 
autor se interpone un elemento que los separa: el lector. Una vez escrita, la

A primeira é descrita pelo próprio autor como uma tentativa de 
restituição, na qual ele pretende “restituir a su mundo [...] la vida y la obra de 
Sor Juana”. Para realizar tal empreendimento, Octavio Paz emprega duas 
tríades: vida/obra/sociedade e autor/obra/leitor por considerar, por um lado, 
que a compreensão da obra de Sor Juana depende, essencialmente, da 
apreensão de sua vida e de seu mundo. “Entre la vida y la obra encontramos 
un tercer término: la sociedad, la historia. Sor Juana es una individualid 
poderosa y su obra posee inegable singularidad; al mismo tiempo, la mujer y 
sus poemas, la monja y la intelectual, se insertan en una sociedad: Nueva 
Espana al final del siglo XVII.”75

74 “Ni clínica, ni empíreo. Teresa de Avila suele ser llevada de uno a otro recinto, siempe envuelta en 
aureolas mágicas. La histeria - el freudismo - hace de sobrenatural para quienes no confian mucho en 
el otro mundo. Que Jesús o Eros fiiesen los demiurgos de la obra teresiana. tal vez no sea indiferente 
desde ciertos puntos de vista; en lo que atane a ia consideración histórica y literaria de los escritos de la 
Santa, el resultado es el mismo. Posesa de divinidad o de neurosis, nuestra mística carece aún de claro 
y sereno emplazamiento entre los valores que integran la historia de la civilización hispânica”. 
CASTRO, Américo. Teresa la Santa y Otros Ensayos. op. cit., p. 37. Ver também do mesmo autor: 
Aspectos del Vivir Hispânico. Madri, Alianza. 1987.
75 PAZ, Octavio. Sor Juana Ines de la Cruz o Las Trampas de la Fe. México, Fondo de Cultura 
Económica. 1999, p. 15.

íntima revelação, ao invés de estarem relacionadas com os influxos tardios 
da mística européia, estão plenamente vinculadas à problemática de uma 
minoria discriminada74 - propiciou a abertura de um viés analítico alternativo, 
no qual o fenômeno místico passou a ser abordado sob um novo prisma, 
onde os aspectos sócio-culturais e psicológicos são contemplados e 
articulados, com o objetivo de se traçar um quadro mais completo de suas 
múltiplas teias de significado. Entre os trabalhos que procuraram estabelecer 
uma ponte entre experiência individual e contexto sócio-cultural, poderíamos 
citar dois: a obra de Octavio Paz sobre Sor Juana Ines de la Cruz e o recente 
estudo de Rámon Mujica Pinilla sobre Santa Rosa de Lima.
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Pelo contrário, nossa argumentação é de que a análise precisa, para 
tentar dar conta da complexidade do tema, estabelecer conexões entre os 
dois níveis pois, como nos adverte Robert Muchembled, “nada se revela mais 
contrário à reflexão histórica que analisar separadamente diversos planos da

16IDEM. op. cit, p. 14.
77 PINILLA, Rámon M. Rosa Limensis. Mística, Política e Iconografia: En torno a la Patrona de 
América, op. cit., p. 33.

obra tiene una vida distinta a la del autor: la que le otorgan sus lectores 
sucesivos.”76

Retomando a idéia de Michel de Certeau de que a experiência extática 
pode se configurar como uma experiência limite (que possibilita evidenciar e 
problematizar as fronteiras da cultura, confrontando-a com o heterogéneo) e 
as proposições de autores como Américo Castro, Octavio Paz e Ramón 
Pinilla, quanto à necessidade de uma abordagem da experiência mística (e 
diabólica) que valorize e articule os aspectos sócio-culturais e individuais, 
valeria a pena sublinhar que não se trata de negar ou minimizar o aspecto 
individual e/ou psico-patológicos do fenômeno.

Já Ramón Pinilla considera que a originalidade de seu estudo repousa 
no fato dele ter procurado compreender a mística e o ascetismo de Santa 
Rosa de Lima à luz do seu contexto sócio-cultural. Nesta perspectiva, Santa 
Rosa representaria, simultaneamente, uma figura emblemática e uma 
metáfora das dramáticas contradições e conflitos internos que caracterizam 
uma sociedade pluri-étnica, composta por espanhóis, índios, mestiços, 
negros e criollos: a sociedade peruana do Vice-Reino e inícios da República. 
Para este pesquisador, não há como negar que o pouco conhecimento 
acerca do “misticismo virreinal peruano, la incomprensión y rechazo 
contemporâneo a ciertas formas de piedad cristiana, sumados a la fácil 
tentación generalizada de reducir las experiencias religiosas del pasado a las 
vivências psicológicas del presente, han impedido en gran parte se 
reconstryua seriamente el universo conceptual de la primera santa 
americana. u77

IDEM. op. i 
PINILLA,
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III. Santa Teresa e o seu Mundo: O Século de Ouro Espanhol

Henry Kamen79 sublinha um aspecto peculiar da Espanha, também 
apontado por Perry Anderson, quando este analisa a questão do absolutismo 
espanhol80, ou seja, que a Espanha se configura como um país marcado pela 
falta de homogeneidade - política e administrativa - e por uma diversidade 
cultural decorrente da convivência pacífica, por mais de sete séculos, entre 
cristãos, judeus e mouros; situação que será profundamente alterada com a 
Reconquista, quando os mouros - até então parte integrante da estrutura 
social espanhola - se convertem em minoria num país cristão81.

A impossibilidade de assimilação dos mouriscos - agravada pela 
barreira idiomática - fazia com que eles permanecessem como minoria 
oprimida e fossem desprezados devido a sua condição social. A manutenção 
dessa situação agradava, principalmente, aos nobres, interessados não 
apenas na conservação de seus servos, mas também na inviabilização do 
acesso destes a privilégios sociais. O golpe final foi dado pela limpieza de 
sangre, que impedia os descendentes de mouros e judeus de terem acesso 
aos cargos públicos (seculares ou eclesiásticos)82. Este movimento de 
perseguição e expulsão deixa transparecer que, naquele momento, o que 
estava em jogo era a consolidação de uma sociedade “fechada”, bem de 
acordo com a própria Reconquista.

existência humana. Uma sociedade tem que ser apreciada como um todo, 
sem ocultar suas fragilidades, sem deixar de explorar sua face sombria.”78

espanhola do 
:it.

78 MUCHEMBLED, Robert. Uma História do Diabo: Séculos XI1-XX. op. cit.» pp. 17-l 8.
79 KAMEN, Henri. La Inquisición Espanola. Barcelona, Critica, 1999. Sobre a sociedade < 
século de ouro ver também: BENNASSAR, Bartolomé. La Espana del Siglo de Oro. op. ci
80 ANDERSON, Perry. Ei Estado Absolutista. México, Siglo XXI, 1979.
81 Kamen chama a atenção para o fato de não haver por parte dos reis católicos - Fernando e Isabel - 
uma preocupação em promover a unidade religiosa, mesmo com a instauração da Inquisição, indicando 
um caráter oscilatório na política de conversão e perseguição de mouriscos e cristãos novos. Já para a 
Inquisição, o problema crucial era o batismo forçado dos mouros, posto que eles acabavam não 
recebendo uma catequização adequada que lhes fornecesse um conhecimento sobre as principais 
doutrinas da fé cristã.
82 CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. Preconceito Racial em Portugal e no Brasil Colónia: Os Cristãos- 
Novos e o Mito da Pureza de Sangue. São Paulo, Perspectiva, 3* Edição. 2005.
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Tais colocações, suscitam uma indagação: por que na Espanha se 
desenvolveu uma política de “segregação” visando mouros e judeus e, 
igualmente, a execução de uma prática de cunho racista como a limpieza de 
sangre? Mais uma vez é Henry Kamen quem nos fornece algumas pistas.

A Espanha estava impregnada por duas noções que passaram a ser 
identificadas com a estrutura social da Reconquista, a saber, honra e orgulho 
- que também prevaleciam no pensamento espanhol do século XVI. Nesta 
perspectiva, tanto as tradições como a religião pertenciam aos chamados 
antigos cristãos, sobrando para os judeus e mouros as posições inferiores e o 
desprezo da sociedade como um todo. Tal antagonismo social/racial, 
segundo Kamen, converteu os conceitos de honra/orgulho numa espécie de 
defesa que, por seu turno, levou a uma percepção de que a honra da religião 
e do país podia ser preservada, desde que a pureza de linhagem não fosse 
contaminada pelo sangue judeu.

O século XV assiste ao início da discriminação racial por meio da 
limpieza, sendo que o principal impulso para a disseminação das leis de 
limpieza será dado pela instituição da Inquisição (1480). O que está em jogo 
é uma questão de segurança nacional - e também de “pureza” religiosa - 
que depende da extirpação dos conversos de todas e quaisquer posições de 
confiança e importância83. Em outras palavras, com a Reconquista a 
Espanha se lançou numa tentativa de estabelecer uma “sociedade fechada”, 
da qual estariam excluídos todos aqueles que não fossem antigos cristãos - 
um só Estado, uma só religião. Para atingir seu objetivo, utilizou como 
“armas” o tribunal da Inquisição e a política de limpieza de sangre.

83 A Inquisição, com base nas instruções de Torquemada, é a primeira a excluir de cargo público 
qualquer pessoa que tenha sido condenada pela prática do judaísmo (exclusão que será estendida a 
todos os familiares dos condenados); em seguida os órgãos públicos começam a excluir os conversos, 
tnesmo que estes não tenham sido condenados pela la Suprema. Mas é preciso ressaltar que a prática da 
limpieza não foi aceita unanimemente dentro do corpo eclesiástico. Essa dissidência pode ser 
exemplificada pela Companhia de Jesus e seu fundador Inácio de Loyola, que se recusaram a ligar-se 
ao racismo. A Inquisição teve que intervir em vários momentos para conter as controvérsias em tomo 
da política de pureza de sangue.
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É neste contexto sócio-cultural singular, entre 1515 e 1582, que Teresa 
de Cepeda y Ahumada, filha de Alonso Sanchez de Cepeda e Beatriz de 
Ahumada e neta de Juan Sanches de Cepeda (avô paterno de Teresa que 
num auto de fé, realizado em Toledo no dia 22 de junho de 1845, foi 
reconciliado com a Igreja após ter sido acusado de praticar o judaísmo em 
segredo), viveu. Por volta dos seis ou sete anos de idade leu, em castelhano, 
o Fios Sanctorum de Luis de Granada, que narrava as vidas dos santos e 
mártires como contos de fada. Herdou da mãe o gosto pelos romances de 
cavalaria (impregnados de amor cortesão), o que despertou na jovem Teresa 
o desejo incontornável de amar e ser amada.

Mas como toda ação suscita uma reação, a própria Espanha acabou 
fornecendo “respostas ao desafio de uma visão unificada, dogmática e 
organizada do mundo. Foram respostas que recorreram a todos os meios, da 
visão picaresca à visão mística”84. Analisando o século de ouro espanhol, do 
ponto de vista das artes, Carlos Fuentes afirma que as respostas à Contra- 
reforma espanhola podiam manifestar-se numa via de mão dupla: a partir de 
fora (como Cervantes e Velázquez), ou a partir de dentro, isto é, no próprio 
bojo do movimento, como atestam as obras de São João da Cruz e Santa 
Teresa.

Detentora de uma extremada sensibilidade e simpatia pessoal, que lhe 
conferia uma feição aberta e comunicativa, Teresa era, ao mesmo tempo, 
apaixonada, intrépida, entusiasta, voluntariosa, enérgica e, acima de tudo, 
uma mulher de ação que soube dosar idealismo e prática. Sempre envolvida 
em vicissitudes pessoais e públicas de grande relevância para a 
espiritualidade da época e estando relacionada aos núcleos mais importantes 
da inquietude religiosa do seu tempo, Santa Teresa fundou vários conventos, 
num total de 17 e promoveu a reforma de muitos outros.

M FUENTES, Carlos. O Espelho Enterrado: Reflexões sobre a Espanha e o Novo Mundo. Rio de 
Janeiro, Rocco, 2001, p. 172.
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a

Por trás do movimento de restauração do primitivo espírito de 
desprendimento e contemplação, levado a efeito pela santa de Ávila, há uma 
finalidade anti-reformista: auxiliar os defensores da igreja contra 
desaventurada seita dos luteranos. Cada convento reformado seria um 
castelo de gente escolhida e disposta a lutar, com a oração e a penitência, 

contra o protestantismo.
"Assim, ocupadas todas em orar pelos que são defensores da 

Igreja, pregadores e letrados que a sustentam, ajudaríamos no que 
pudéssemos a este Senhor meu, tão atribulado por aqueles a quem

Nos estudos sobre mística, as obras de Teresa de Jesus e João da 
Cruz são apresentadas como o ápice do misticismo católico, o que significa 
dizer que ambos lograram a unidade perfeita da doutrina, experiência e 
expressão literária que teve início na mística anterior a eles. Além das obras 
literárias, uma outra fonte lhes inspira a tarefa reformadora e o estilo de vida 
(em harmonia com o espírito contemplativo dos ermitãos): a tradição da 
ordem carmelita.

Segundo Ángel Cilveti, a ordem do Carmelo, de origem eremítica e 
caráter contemplativo, tem como compêndio o livro De Institutione primorum 
monachorum, escrito em meados do século XIL Desprendimento e 
contemplação, os dois pilares da mística de Teresa, encontram-se presentes 
na constituição da sua ordem85. Teresa, ao ingressar na Encarnação de Ávila 
(1535), onde se praticava a regra mitigada, se propôs a reconduzir a ordem 
carmelita à sua forma de vida original, adotando a regra primitiva.86

85 Quando esta chegou à Europa, proveniente da Palestina na primeira metade do século XIII, assumiu 
um caráter mendicante e nos séculos seguintes foi, pauiatinamente, introduzindo uma série de 
mitigações à sua regra primitiva.
86 No capítulo 7 do Livro da Vida, Teresa fala sobre os males decorrentes do fato de os mosteiros não 
serem muito fechados e de permitirem “cortesias e entretenimentos mundanos”. Ela diz: “a meu ver, 
causou-me grande prejuízo não estar num mosteiro enclausurado. Porque a liberdade que as que eram 
boas podiam ter sem culpa [...] a mim, que sou ruim, por certo teria levado ao inferno se eu não 
tivesse sido libertada desse risco por tantos meios, remédios e dons particulares do Senhor. Por isso, 
considero muito perigosos mosteiros de mulheres com liberdade. Eles se tornam portas abertas para 
que as que quiserem ser ruins tomem o caminho do inferno, em vez de remédio para as suas 
fraquezas TERESA DE JESUS. “Livro da Vida, 7”. Obras Completas, op. cit., p. 53.
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O conjunto de sua obra foi escrito, ou pela necessidade de prestar 
conta de sua consciência aos seus confessores, ou como auxílio para suas 
“filhas”. Em ambos os casos, o itinerário místico de Teresa foi narrado e 
analisado por ela mesma. A sua autobiografia, Livro da Vida, entendida como 
“história de salvação", narra os principais episódios de sua vida e tem como

Vejamos agora, mais detidamente, a contribuição teresiana. Entre os 
inúmeros livros que exerceram uma influência decisiva em sua vida 
destacam-se: o Tercer Abecedário de Francisco de Osuna, a Ascensão do 
Monte Sião de Bernardino de Laredo, o Tratado da Vida Espiritual de São 
Vicente de Ferrer, as Morais de São Gregório, as Confissões de Santo 
Agostinho, entre outras. Em seus escritos podemos perceber que Teresa se 
apropria de uma tradição profana, expressando-se de forma humana e 
popular ao narrar suas relações com Deus. Uma prova disso, é que ela 
consegue projetar sua humanidade sobre o próprio Deus, fazendo com que 
Ele se expresse da mesma maneira que se expressaria um homem ou uma 
mulher na Espanha do século XVI.

fez tanto bem. Pode-se dizer que esses traidores querem pregá-Lo 
na cruz outra vez, privando-O de onde reclinara cabeça.”67

Em 1567, a santa ganhou um importante aliado para sua reforma, São 
João da Cruz. Entre eles observa-se uma consonância de propósito que 
contrasta com as nuances de estilo doutrinário: Teresa de Jesus ensina o 
como da mais elevada vida mística e João o que e o porque dela; “nadie ha 
llegado tan lejos como Santa Teresa en la descrípción del fenómeno místico, 
y nadie ha penetrado tanto como San Juan de la Cruz en su esclarecimiento. 
Descrípción e explicación se complementan y el resultado, la mística 
carmelitana, es el sistema místico cristiano más completo.”88

87 TERESA DE JESUS. “Caminho da Perfeição, 3”. Obras Completas, op. cit., p. 302.
88 CILVET1, Ángel L. Introducción a la Mística Espanola. op. cit., p. 202.
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A Sétima Morada, ou a união transformante, tem uma importância tão 
grande na doutrina de Teresa de Jesus, que determina uma expressiva 
diferença entre a Vida e o Castelo Interior: a descrição dos graus de oração, 
tal como exposta na Vida, indica que cada um deles apresenta uma relativa

ponto central a apresentação da “doutrina sobre a oração” e a exposição 
doutrinal sobre as graças místicas por ela recebidas89.

de união ordinária (sonho das 
a seguinte divisão: meditação, 

.... três graus).
ário de Mística, op. cit., p.

Enquanto o Caminho da Perfeição é uma explanação pedagógica 
acerca da formação de seus mosteiros, o Castelo Interior pode ser descrito 
como o trabalho de maturidade da santa90. Escrito em 1577, o livro está 
dividido em moradas (segundo a atividade da alma que vai, paulatinamente, 
entrando no seu castelo interior, em busca do aposento mais íntimo onde vive 
o Deus-Trindade), sendo que no fim das Sétimas Moradas - ápice de todo o 
itinerário místico - Teresa colocou o serviço à Igreja. Vale lembrar que a 
ênfase na humanidade de Cristo, em todas as etapas do trajeto espiritual, e a 
posição do serviço eclesiástico no vértice desse caminho - “eclesialização do 
amor místico na edificação da Igreja”91 - constituem-se, provavelmente, nas 
principais contribuições da santa para a teologia mística.

89 Para Cilveti, a descrição dos graus de oração é a principal contribuição teresiana para a história da 
mística, em fúnção de sua tríplice originalidade: de propósito, de ideias e de imagens. A chave 
principal para apreender sua originalidade doutrinal/literária é a palavra mercê, definida por Teresa 
como dom de Deus e explicada, de modo autobiográfico, como uma ação de experiência. CILVETI, 
Ángel L. Introducción a la Mística Espanola. op. cit. Ver também: HOLLENBACK, Jess Byron. 
Mysticism: Experience, Response and Empowerment. Pennsylvania, The Pennsylvania State University 
Press, 1996, especialmente os capítulos intitulados “Saint Teresa’s Recollective Technique” e 
“Distinctive Features of Saint Teresa’s Prayer States”, pp. 501-526 e 527-555, respectivamente.
90 Cabe salientar que ao iniciar sua incursão literária, em 1562, com o Livro da Vida, Santa Teresa - 
que dispunha apenas de suas recordações de leituras passadas (livros de cavalaria e os autores cristãos 
da Devotio Moderna) - não havia atingido a plenitude mística. Isto, de certa forma, explica porque as 
divisões da oração que ela fornece na Vida, no Caminho e nas Moradas são um tanto distintas. A 
classificação em quatro graus (meditação, oração de quietude, de união ordinária e de união 
extraordinária), tal como exposta no capítulo 11 da autobiografia, escrita entre 1562-1565, foi feita no 
momento em que Teresa não havia alcançado o matrimónio espiritual. Quando escreve as Moradas em 
1577, depois de haver conseguido esta mercê, prescinde da oração 
potências), que é uma forma de oração de quietude, e estabelece 
recogimiento (primeira fase da oração de quietude), quietude e união (em três
91 A expressão é de A. M. Sicari. BORRIELLO, L. et alii. (Dir.). Dicionár 
1015.
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autonomia; no Castelo92, ao contrário, prevalece uma relação dos diferentes 
graus com a união transformante final, por meio de um símbolo unificador- 
castelo. Além disso, pelo seu caráter aglutinador do processo místico como 
um todo, o castelo nos dá uma visão de conjunto da psicologia teresiana 
inserida em sua mística, isto é, o perfeito conhecimento de nós mesmos.

É notório que Santa Teresa não dispunha da genialidade literária de 
São João da Cruz. Suas obras estão repletas de dúvidas, confissões de 
ignorância e lapsos de memória, além de uma insistente necessidade de tudo 
explicar/justificar, mas “todos os seus escritos brilham com verdadeira luz 
interior. O que ela tentava era abolir completamente sua biografia, para se 
tornar um ser puramente contemplativo. Não havia - segundo disse - outra 
maneira de alcançar a Graça. O símbolo da vida interior é essencialmente 
castelhano: o castelo. A alta fortaleza da reconquista e das novelas de 
cavalaria era a morada da alma cristã. Dentro do castelo da perfeição, a alma 
podia contemplar a Deus.”93

No cenário espanhol do século XVI, marcado por uma forte/tensa 
oposição entre dois setores antagónicos, isto é, cristãos velhos dominantes e 
os judeus conversos oprimidos, adquirem importância certos grupos 
espirituais como os “erasmistas”, alumbrados, místicos, etc., aos quais já nos 
referimos anteriormente. Somente observando a vida/obra de Teresa de 
Jesus à luz desse universo espiritual específico é que poderemos apreender 
a novidade da reforma teresiana: buscar uma via alternativa que, afastando- 
se da mera contemplação, estivesse de acordo com as novas prerrogativas. 
Ela almeja uma religiosidade interior capaz de conjugar, harmoniosamente, a

92 Tomando o Castelo como expressão da maturidade mística teresiana, podemos ver nos graus de 
oração, descritos nesta obra, a concepção mística definitiva de Santa Teresa. E nesta podemos observar 
a influência de João da Cruz nos seguintes pontos: “se da más importância al desarrollo de la vida de fe 
como medio para llegar a la unión con Dios que en la Kzcfa [...]; la negación de sí mismo está más 
acentuada que en otras obras teresianas; la doctrina sobre los afectos desordenados es semejante a la de 
la Subida, I, de San Juan de la Cruz: la doctrina de las moradas VI-VI1, en especial, deletan la mano del 
Santo, pues la Santa comienza a usar los términos ‘desposorio’ e ‘matrimonio’ en las quintas moradas 
correspondientes a la ‘cuarta agua’ de la Vida, donde no se usan esos términos”. C1LVETI, Ángel L. 
Introducción a la Mística Espanola. op. cit. p. 207.
93 FUENTES, Carlos. O Espelho Enterrado: Reflexões sobre a Espanha e o Novo Mundo, op. cit, p. 
189.
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liberdade de espírito e a inviolável intimidade com base num critério simples: 
sua eficácia prática.

Teresa teve que suportar o peso de sentir-se marcada como cristã 
nova, o que de certo modo explica boa parte de sua filosofia de vida96. É

Segundo Dámaso Chicharro, Santa Teresa não escapou de tais 
falseamentos. As testemunhas do seu processo de canonização, bem como 
seus biógrafos, sempre aludiram que ela era filha de fidalgos e, portanto, de 
origem nobre, numa tentativa de “limpá-la” de seus predecessores conversos. 
Teresa tinha conhecimento dos esforços feitos por seu pai e seus tios para 
obter uma declaração de fidalguia. Porém, ao iniciar o Livro da Vida, ela não 
menciona que seus pais eram nobres, mas “virtuosos e tementes a Deus” ; 
seu pai era “muito caridoso com os pobres e piedoso com os enfermos” e de 
“grandíssima honestidade”, etc.

el fermento,
J '-'-rácte

Seria importante sublinhar que a origem conversa de Teresa tem uma 
grande repercussão na sua vida, a exemplo do que ocorria com qualquer 
contemporâneo seu na mesma condição94. Num tempo em que a honra era 
entendida como um reflexo da opinião, “si un espanol no era tenido por 
cristiano viejo, aunque fuese por simples sospecha, su situación se volvia 
angustiosa. El comprobar ascendência hebrea, aunque fuese en la quinta 
generación, era la mayor infamia: de ahí las abundantes ‘ejecutorias de 
hidalguía’ y los falseamientos genealógicos de espanoles de la época.”95

..ovos, para escapar das 
>s por Santa Teresa, grande 
lida, pelo feto de não haver 

npedimentos de raça”. Somente quinze anos após a 
;ida a limpieza de sangre para o ingresso em tais

94 Caro Julio Baroja não compartilha dessa opinião. Para ele, “los místicos y ascetas no hacen gran caso 
de las distinciones de linaje, de ‘purezas’ o ‘impurezas’. En lo espiritual no hay barrera. Porque se la 
hubiera habido hubieran estado en patente situación de inferioridad, la misma Santa Teresa, el mismo 
padre Luis de la Palma, Lainez, Polanco, San Juan de Dios, San Juan de la Cruz, fray Luis de León y 
otros muchos religiosos, que tenían todo, o la mitad, o su ‘cuarto de cristiano nuevo’, su ‘octavo’, o la 
cantidad suficiente para estar notados de impureza, feita de limpieza, etc., contradiciendo todo lo de la 
leche, el fermento, etc.”. BAROJA, Julio Caro. Las Formas Complejas de la Vida Religiosa (Religión. 
Sociedady Carácter en la Espana de los SiglosXVlyXVIl). Madri, Akal, 1978, p. 503.
95 CHICHARRO, Dámaso. “Santa Teresa en su Entomo Histórico y Social”. In: TERESA DE 
JESUS. Libro de la Vida. Madri, Cátedra, 1990, p. 21.
96 Não podemos esquecer que uma das defesas usadas pelos cristãos nove 
perseguições, era o ingresso numa ordem religiosa. Nos conventos fundados nr 
parte das religiosas era de origem conversa, o que se justifica, em certa medi 
em suas Constituições nenhuma referência a “impedimentos ' 
morte da santa, em 1597, começou a ser exigida a limpieza de sangre para
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Alicerçados nas colocações acima, poderíamos argumentar que a vida/ 
obra de Santa Teresa assume, na literatura mística de seu tempo, uma 
posição de destaque por três motivos: 1o) o fato de ter sido escrita pela 
própria santa, a converte na expressão viva de sua experiência mística, ao 
mesmo tempo que deixa transparecer sua relação com a sociedade

visível o peso quantitativo que o vocábulo “honra” tem em seus escritos 
(muito embora este tema não seja, de forma alguma, essencial numa obra 
doutrinária, ascética e mística), convertendo-se num dos tópicos estruturais 
de sua obra97. Isto sugere que a santa de Ávila tinha plena consciência das 
implicações suscitadas pela sua condição social, ao mesmo tempo que 
buscou lutar contra “os dardos da opinião”98. No capítulo IV da Vida, ela diz: 
“é verdade que a oração de união durava muito pouco, talvez menos do que 
uma ave-maria. Causava, no entanto, efeitos tão grandes que eu, com menos 
de vinte anos de idade, tinha a impressão de estar pairando acima do mundo. 
Lembro que lastimava quem vivia as coisas do mundo, embora lícitas” ". No 
entendimento de Américo Castro esta passagem, em particular, marca não só 
a união com Deus, mas, igualmente, a vitória contra aqueles que, neste 
mundo, humilhavam os cristãos novos, isto é, a sociedade castelhana do 
século XVI.100

> de Teresa com o 
igo de seus textos 
ziosos: "Façamos 
ouro e de pedras

conventos. CHICHARRO, Dámaso. “Santa Teresa en su Entomo Histórico y Social”. In: TERESA 
DE JESUS. Libro de la Vida. op. cit..
97 No ano de 1572, estando em comunhão, Teresa viu o Senhor, representado numa visão imaginária, 
dando-lhe a mão direita e dizendo-lhe: "Olha este prego, que é sinal de que serás Minha esposa de 
hoje em diante. Até agora não o tinhas merecido; doravante, defenderás Minha honra não só como 
Criador, como Rei e como teu Deus, mas como verdadeira esposa Minha: Minha honra é a tua, e a tua. 
Minha”. TERESA DE JESUS. “Relações, 35”. Obras Completas, op. cit., p. 821, grifos meus.
98 “Existia, por tanto, la preocupación de la casta, que por vana que ftiera incitaba a protegerse contra 
ella, porque el sentimiento de la honra era manejado como arma ofensiva por quienes alardeaban de 
buen linaje, y las heridas causadas por tan punzante obsesión acabaran por hacerse visibles”. 
CASTRO, Américo. Teresa la Santay Otros Ensayos. op. cit., p. 21.
99 TERESA DE JESUS. “Livro da Vida. 4”. Obras Completas, op. cit., p. 40.
100 Para autores como Chicharro, um outro aspecto que permitiria vislumbrar a relação 
meio judeu converso, é a sua sensibilidade com relação ao económico, expressa ao lonj 
por meio de analogias acerca dos sistemas monetários de seu tempo e os metais preci 
de conta que há dentro de nós um palácio de grandíssima riqueza, todo feito de oi 
preciosas, enfim, algo digno de tão grande Senhor [...]": "É como se num estojo de ouro tivéssemos 
uma pedra preciosa de grandíssimo valor e virtude"; “Seria muito engraçado que eu quisesse seguir 
por um caminho onde há tantos ladrões sem correr riscos, ganhando com facilidade um grande 
tesouro Muito bem está o mundo para que vos seja permitido toma-lo em paz; pelo contrário, por um 
centavo de interesse, as pessoas do mundo são capazes de ficar acordadas muitas noites e de 
desassossegar o corpo e a alma ". TERESA DE JESUS. Obras Completas, op. cit., pp. 383, 552, 363- 
364, respectivamente.
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IV. Seguindo os Passos de Santa Teresa

espanhola; 2o) porque seus escritos acabaram fornecendo um “modelo” (em 
consonância com uma espiritualidade mais intimista) a ser seguido por 
aqueles que tentavam se aventurar pelo árduo e penoso caminho da 
santidade; 3o) a simplicidade de sua linguagem, caracterizada pelo emprego 
de imagens, analogias, comparações banais (como, por exemplo, o jogo de 
xadrez), confere ao seu misticismo um caráter menos abstrato e, portanto, 
mais acessível ao seu público preferencial, isto é, mulheres simples e, muitas 
vezes, analfabetas.

A partir do século XII inicia-se, segundo André Vauchez, um processo 
de emancipação religiosa feminina que, no século seguinte, culminará na 
entrada maciça de mulheres na vida religiosa. Observa-se então a 
emergência de uma nova concepção de santidade - pautada nas figuras de 
mulheres “arrependidas” como Santa Taís ou Santa Maria Egipcíaca - que, 
ao invés de enfatizar a perfeição inata, se constituía no ápice da busca de 
Deus, iniciada a partir de uma conversão. E se, por um lado, havia uma 
multiplicidade de quadros institucionais, por outro, tais experiências tinham 
um ponto em comum, ou seja, a possibilidade de afirmação de uma nova 
espiritualidade que se exprimia através da linguagem corporal.

A relação dessas mulheres com Deus poderia ser descrita “como um 
tenso corpo-a-corpo em busca da união mística e daquilo que os textos da 
época designam como consolações espirituais" 101. Tomando por referencial 
a pessoa de Cristo, percebido como esposo, a mística feminina evidencia que 
as mulheres, diferentemente dos homens que expressam, na maioria das 
vezes, suas experiências de união com Deus em termos teológicos, se valem

101 VAUCHEZ, André. A Espiritualidade da Idade Média Ocidental: Séculos VIII-XIII. Lisboa, 
Estampa, 1995, p. 173. A este respeito ver também: PETROFF, Elizabeth A. (ed.). Medieval Women’s 
Visionary Literature. Oxford, Oxford University Press, 1986: PERNOUD, Régine. Hildegard de 
Bingen: A Consciência Inspirada do Século XII. Rio de Janeiro Rocco, 1996; RAPP, Francis. La 
Iglesiay la Vida Religiosa en Occidente a Fines de la Edad Media. Barcelona, Labor, (Coleção Nueva 
Clio), 1973.
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Todavia, nos adverte Castro, precisamos ter o cuidado de não nos 
deixarmos seduzir por uma tendência comum de considerar os transes 
místicos da santa de Ávila - bem como o seu modo de exprimi-los - apenas 
como resultados de crises neuróticas e/ou femininas. É com tal zelo que sua 
abordagem busca privilegiar o que a santa - em seus arroubos - escreveu 
acerca do que sente a alma quando elevada ao estado sublime de união com 

Deus.

A opção do autor por este viés interpretativo encontra respaldo na sua 
percepção, segundo a qual o que realmente estava em jogo era a relação de 
Teresa (em razão da sua condição social) com a sociedade espanhola do 
século XVI. “Entre las posibles salidas al conflito que atenizaba muchas

Dentre os principais nomes da mística feminina e/ou amorosa, o de 
maior destaque parece ser o da santa reformadora do Carmelo. A vida de 
Teresa foi movida pelo amor, que também serviu de fio condutor para sua 
obra. Ao contrário de Catarina de Sena, que dizia que sua natureza era de 
fogo, Santa Teresa dirá que seu temperamento “quer com ardor”. Neste 
sentido, o objeto e o fim do seu amor é Deus, em cuja essência deseja 
penetrar: a abstração é substituída pelo amor divino, inspirado na 
humanidade de Cristo e assentado em elementos sensíveis, expressos por 
metáforas/símbolos (como, por exemplo, o dardo descrito na sua visão mais 
famosa), que nutrem a fantasia. E apesar de todo o rigor que Teresa procura 
imprimir aos seus exercícios espirituais de ascese, o que acaba prevalecendo 
na sua obra “es la transposición de la experiencia sensible al mundo de lo 
que estrictamente aceptado debiera ser inefable.”102

do plano concreto para descrevê-las, ao mesmo tempo que acentuam a 
humanidade de Cristo (Santa Gertrudes canta o Jesus jovem/belo que tira os 
pecados e leva à Trindade; Catarina de Sena sente a sua presença 
continuamente; Teresa de Jesus restabelecerá sua paz interior ao se 
convencer de que a humanidade de Cristo é a única via para alcançá-la).

102 CASTRO, Américo. Teresa la Santa y Otros Ensayos. op. cit., p. 63.
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no seus

É com este intuito que ao término das Quartas Moradas ela sentencia: 
“para um perigo vos quero alertar, ainda que já o tenha feito em outra 
parte: aquele em que vi pessoas de oração, em especial mulheres, 
porque, como somos mais fracas, damos mais ocasião ao que vou 
dizer. Algumas há que, sendo fracas de compleição - por causa de 
muita penitência, oração e frequentes vigílias, ou mesmo sem isso -,

almas de elección desde fines del siglo XV, una de ellas fue invocar el auxilio 
divino [...]. Los dotados de suficiente ímpetu y poder creativo se servieron de 
sus propias y confusas desdichas como de un material de construcción para 
con él erigir excelsas moradas en las cuales Dios y su criatura convivirían, 
glorificado el Uno, y libre de misérias y cadenas opresivas la otra.”103

Embora as leituras de livros como o Tercer Abecedario tenham sido 
importantes para Teresa, é preciso não esquecer que suas obras foram 
escritas a partir de sua própria vivência, suas lutas, seus favores espirituais, 
visando o seu público preferencial, isto é, suas irmãs de fé - mulheres 
simples que desconheciam a teologia - oferecendo-lhes não só o encanto da 
divulgação de mundos excelsos e das experiências da mística mais elevada, 
como também advertências quanto aos perigos que rondam aqueles que se 
aventuram no percurso místico. Nos seus escritos mais célebres, 
encontramos inúmeras passagens que revelam uma constante preocupação 
com três aspectos concernentes ao universo feminino: a fraqueza “natural” da 
mulher, a melancolia104 e os excessos penitenciais.

1031DEM. op. ciL, pp. 22-23.
104 Em sua divisão da humanidade em sanguíneos, fleumáticos, coléricos e melancólicos, os gregos 
Hipócrates e Galeno consideravam estes últimos como pessoas cronicamente depressivas que, em 
função de distúrbios fisiológicos, estariam mais predispostas às alunicações/loucura. A esta percepção. 
segundo Pinilla, um escrito do século IV a.C. (atribuído à Aristóteles) intitulado Problemata Physica. 
propunha uma alternativa: “a pesar de sus sintomas funestos, ia melancolia era la enfermedad de los 
‘grandes héroes’ y sus anormalidades eran el precio que sus víctimas pagaban por un don o talento 
especial que les permitia aprehender la naturaleza divina del Alma e del Cosmos. Así, mientras unos 
identificaban esta enfermedad con la miséria e la demencia, otros veían en ella una forma de 
inspiracíon divina íntimamente ligada al fenómeno amoroso”. Respaldado em Avicena e em Santo 
Tomás de Aquino, Juan de Orozco y Covarrubias, no seu Tratado de la Verdadera y Falsa Prophecia 
(1588), afirmava que os dons, aos quais os melancólicos estavam propensos, não eram de natureza 
física mas sim demoníaca. PINILLA, Rámon M. Rosa Limensis. Mística, Política e Iconografia: En 
torno a la Patrona de América, op. cit., especialmente o capítulo 2, “Anatomia de la Melancolia: Santa 
Rosa de Lima y el Doctor Juan del Castillo”, p. 132.
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Na percepção da santa, todo esse zelo é justificável, na medida em 
que o demónio costuma valer-se das almas mais frágeis. Mas as mulheres,

Nas Fundações, a pedido das irmãs de São José de Salamanca, a 
santa dedica todo o capítulo 7 ao humor melancólico. Falando diretamente às 
preladas (responsáveis por cuidar de tais enfermas), ela deixa transparecer a 
necessidade de se evitar a admissão, nos conventos, de pessoas com essa 
enfermidade. Mas caso isso não seja possível, ela sugere o tratamento que 
lhe parece mais eficaz:

"tenha-se em mente que o melhor recurso de que se dispõe é 
ocupá-las em muitas tarefas, impedindo-as de dar vazão à 
imaginação, visto estar nisso todo o mal. Mesmo que elas não sejam 
perfeitas nos trabalhos, é recomendável perdoar algumas faltas suas 
para não ter de suportar outras maiores, advindas da sua perda de 
controle. Entendo ser esse o remédio mais eficaz a ser-lhes 
administrado. Evite-se também que façam orações prolongadas, 
mesmo as habituais, porque a maioria delas tem imaginação fraca, o 
que é deveras prejudicial. E ainda assim virão à sua mente coisas 
que nem elas nem os que as ouvem conseguem entender. Veja-se 
que só comam peixe raramente e não jejuem tão continuamente 
quanto as outras.”106

são submetidas pela natureza a terem algum consolo, Como sentem 
algum contentamento interior e uma fraqueza exterior, confundem o 
sono espiritual [...] com o comum e deixam-se embevecer. E, quanto 
mais se entregam a isso, tanto mais se embevecem, porque a 
natureza vai se enfraquecendo mais e, em sua opinião, isso constitui 
um arroubo. Eu, de minha parte, o chamo de pasmaceira, pois não se 
trata senão de perda de tempo e de saúde.”105

105 TERESA DE JESUS. “Moradas IV, 11”. Obras Completas, op. cit., p. 486.
106 TERESA DE JESUS. “Fundações, 7”. Obras Completas, op. cit., p. 630.



85

A preocupação de Santa Teresa com os abusos penitenciais, revela a 
grande difusão de tais práticas entre as religiosas da época. Num universo

107 TERESA DE JESUS. “Moradas VI, I”. Obras Completas, op. cit.. p. 511.
108 TERESA DE JESUS. “Moradas 1,2”. Obras Completas, op. cit.. p. 451.

Quanto às práticas penitenciais - rigorosos jejuns, mortificações, 
mutilações voluntárias, etc. - a reformadora do Carmelo condena os 
excessos que são cometidos e os seus efeitos negativos, principalmente a 
fraqueza corporal que, no seu entendimento, tolhe as faculdades e os 
sentidos. Ao lado disso, há o risco de que tais ímpetos de penitência sejam 
dados pelo demónio, fazendo com que a religiosa só tenha descanso quando 

está se atormentando.
“Esse princípio é bom [fazer penitência]; mas, se a priora 

mandou que não se façam penitências sem licença, o demónio 
inspira na monja o desejo de se atrever a uma coisa que lhe parece 
tão boa. Se ela, às escondidas, continua a flagelar-se, acaba por 
perder a saúde e não poder cumprir o que manda a sua Regra. Por aí 
já vedes que resultado teve esse bem!"108

adverte ela, não são as únicas a padecer com esses males. Nas Sextas 
Moradas, ela fala sobre os maus confessores que condenam tudo como 
coisas demoníacas ou melancolia.

“Comecemos pelo tormento que é deparar com um confessor 
tão temeroso e pouco experiente que não há coisa que julgue segura; 
de tudo tem medo, em tudo põe dúvida, pois vê coisas 
extraordinárias. De modo particular, se vê imperfeições na alma 
favorecida por Deus [...], logo condena tudo e o atribui ao demónio ou 
à melancolia. E desta o mundo está tão cheio que não me espanto 
que o faça. São tantos os casos e o demónio espalha tantos males 
por esse caminho que os confessores estão certíssimos em temê-la e 
examinar tudo muito bem. Mas a pobre alma que tem os mesmos 
temores e procura o confessor como a um juiz, sendo condenada por 
este, não pode deixar de sentir grande tormento e perturbação.”107
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Já a prática do jejum, ao lado da distribuição de alimentos aos pobres 
e uma intensa devoção ao corpo/sangue de Cristo112, consolidou-se como um 
aspecto característico da piedade feminina a partir da Alta Idade Média. A 
alimentação assumiu um papel de destaque “porque a comida era uma fonte 
sobre a qual [as mulheres] detinham maior controle. Era também uma

mental/religioso perpassado pelo permanente embate entre Deus 
Diabo109, a luta pessoal e solitária contra o adversário de Deus e suas 

artimanhas, tinha como locus privilegiado o corpo, enquanto o âmbito das 
pulsões demoníacas (em oposição à alma, que pertencia a Deus). Através de 
práticas dolorosas (autoflagelação, mutilação, etc.)110, as religiosas - no 
intuito de alcançar a perfeição cristã com a sublimação do corpo - travavam 
um verdadeiro combate contra dois poderosos inimigos: os instintos naturais 
(sexualidade e as paixões) e as tentações demoníacas111.

109 No entendimento de Muchembled, a invenção do Diabo e do Inferno - baseada num modelo 
totalmente original - não se constitui, simplesmente, num importante fenômeno religioso. “Ela marca o 
nascimento de uma concepção unificadora, compartilhada pelo papado e pelos grandes reinos [...]. O 
sistema de pensamento que elabora uma imagem triunfante de Satã assinala um enorme impulso de 
vitalidade no Ocidente. O outono da Idade Média é, sob este aspecto, a primavera da modernidade, pois 
são experimentadas concepções novas de Igreja e de Estado, das quais decorrem formas inéditas de 
controle social das populações. No fundo, o diabo empurra a Europa para frente porque ele é a face 
oculta de uma dinâmica prodigiosa, que fundiria em um conjunto único os sonhos imperiais herdados 
da Roma antiga e o poderoso cristianismo definido pelo Concílio de Latrão, em 1215”. Este movimento 
é produzido pelas elites religiosas e sociais, mas “não é de forma alguma o demónio quem conduz a 
dança, são os homens, criadores de sua imagem, que inventam um Ocidente diferente do passado [...]”. 
MUCHEMBLED, Robert. Uma História do Diabo-Séculos XI 1-XX. op. cit., p. 18.
110 Ver a este respeito: CAMPORESI, Piero. Le Officine dei Sensi. Milão, Garzanti, 1985, 
especialmente o capitulo “Sugoso, Molle e Flessibile”, pp. 171-213.
1,1 É importante frisar que as ações demoníacas, que dizem respeito unicamente ao plano natural, estão 
totalmente submetidas à vontade de Deus. “Cualquiera que sea la naturaleza del fenómeno producido 
por las fuerzas diabólicas [com a permissão divina], no rebasará jamás la esfera y ei orden puramente 
natural. Lo sobrenatural no existe aqui más que por relación al hombre, esto es. en cuanto que los 
fenómenos producidos sobrepujan las fuerzas humanas; pero, considerados en sí mismos. se trata de 
realidades pura y simplemente naturales. Es un caso típico de sobrenatural relativo, que debe llamarse, 
com mayor precisión y exactitud teológica, ‘pretematural’”. MAR1N, Fr. Antonio R. Teologia de la 
Perfeccion Cristiana. op. cit., p. 813.
112 O surgimento de uma mística feminina, assentada na devoção à humanidade de Cristo, pro 
uma nova dicotomia no interior da vida religiosa: “para o homem, as atividades de espírito, o dis 
teológico e a pregação que visavam transmitir o conhecimento das verdades necessárias à salvação ! 
a forma de proposições racionais e inteligíveis; para a mulher, que o clero situava do lado da matéri 
da sensação, a visão e a sua difusão através de uma imagética espiritual que faz do seu corpo um 
verdadeiro ícone e um 'media’, no mais atual sentido do termo. Reconhecemo-lhes efetivamente a 
capacidade de ver e de ‘representar’ os diferentes aspectos do mistério da Redenção”. VAUCHEZ, A. 
A Espiritualidade da Idade Média Ocidental: Séculos VII1-XI11. op. ciL, p. 174.

e o
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Ainda com relação à piedade feminina, seria importante abarcarmos 
alguns pontos acerca da distinção, feita por Leila M. Algranti, entre piedosas, 
místicas e visionárias, centrando nossa atenção nas duas últimas que, 
diferentemente das piedosas, não eram mulheres comuns. Embora os termos 
mística e visionária sejam comumente empregados como sinónimos, eles não 
são idênticos. Em outras palavras, é preciso ter em mente que, se por um 
lado, a mística nem sempre é agraciada com visões, por outro, a visionária se 
caracteriza pela percepção de coisas ocultas aos homens (comuns), por meio 
de comunicações sobrenaturais, tendo as visões um caráter doutrinário e 
estando em perfeita consonância com os dogmas da Igreja. Sentido-se muito 
queridas de Deus, recebiam Dele, geralmente, a capacidade de prever 
acontecimentos futuros e uma missão a cumprir: a fundação de um convento, 

ordem ou hospital.

1,3 ALGRANTI, Leila Mezan. Honradas e Devotas: Mulheres da Colónia Condição Feminina nos 
Conventos e Recolhimentos do Sudeste do Brasil, 1750-1822. Rio de Janeiro, José Olympio, 2* Edição, 
1999, p. 306.

Para além das distinções, é possível observar, a exemplo do que 
ocorre com a feiticeira, a existência de um arquétipo da visionária/mística, a 
partir da manifestação de alguns elementos físicos (êxtases, raptos, 
levitações, dores terríveis, estigmatização, troca de corações, etc.) ou 
imaginários, com destaque para as visões. Agraciadas com visões oníricas 
ou imaginárias, essas mulheres desfrutavam de uma vida cheia de 
sensações extraordinárias e inefáveis: “Deus revelava-lhes segredos, pedia-

Mas cabe frisar que, se contemporaneamente tais excessos 
penitenciais costumam ser interpretados como formas de imposição do 
autocontrole, de combate à sexualidade ou fruto de possíveis patologias de 
natureza psicológica, para as mulheres que os praticavam, essas eram 
apenas as etapas necessárias do caminho em direção ao Absoluto e a 
manifestação de um ardente desejo de se entregarem plenamente a Deus.

maneira de conquistar poder, num mundo em que fornecer alimento se 
constituía numa função essencialmente da mulher.”113
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Nos relatórios das três primeiras sessões de interrogatório, encontram- 
se detalhadas explicações, fornecidas por Alfonsina, sobre o conteúdo e as 
interconexões de suas visões com o mundo celestial. Mas, antes de mais 
nada, ela mostra ao vigário-geral os sinais visíveis de sua eleição: estigmas 
nos pés e nas mãos e a coroa de 43 espinhos.

Sua primeira visão teria ocorrido em 1576, quando circulavam em 
Nápoles boatos de que a cidade seria assolada pela Peste. Segundo 
Alfonsina, é neste momento que SanfAna lhe aparece, acalmando-a quanto 
à epidemia. Após essa primeira visão, ela permanece três dias como morta - 
sem comer e sem beber - e sua alma passa a acompanhar São Jerônimo,

114

115

lhes favores e transportava-as para lugares distantes. A mística visitava os 
céus, o inferno e o paraíso. Avistava-se com as almas no Purgatório e 
ajudava-as através de suas próprias penitências a atingirem a salvação. 
Freqúentemente tentada pelos demónios, a mística era precipitada em 
abismos tenebrosos, dos quais saía com a ajuda dos anjos.”114

Emblemático desse arquétipo é o caso da visionária napolitana 
Alfonsina Rispoli115. Em Les Malheurs d’Alfonsina Rispoli, Jean-Michel 
Sallmann oferece aos seus leitores um relato e uma interpretação 
extremamente ricos do ciclo visionário de Alfonsina. O caso se passa entre 
1576 e 1581, quando ela será interrogada e julgada por um tribunal da Igreja 
Católica. A análise de Sallmann, seguindo de algum modo a cronologia dos 
fatos, recobre vários aspectos que vão desde a posição do clero em relação 
ao Vaticano (assim como as relações da Igreja com a aristocracia 
napolitana), até as visões e transes místicos que, muitas vezes, acompanham 
os interrogatórios.

IDEM. op. cit., p. 311.
Ao longo do capítulo falamos sobre uma verdadeira onda de fervor místico, cujo epicentro foi a 

Espanha dos séculos XVI e XVII, e que acabou se espraiando por outros países europeus. É preciso 
ressaltar, todavia, que a Itália também se configurou como um importante locus desse tipo de 
experiência extática, como bem demonstram os estudos de Sallmann e Judith Brown. SALLMANN, 
Jean-Michel. “Les Malheurs d’Alfonsina Rispoli”. In: SALLMANN, Jean-Michel (org.). Visions 
Indiennes, Visions Baroques: Les Métissages de Tinconscient. Paris, PUF, 1992, pp. 57-89: BROWN, 
Judith. Atos Impuros. São Paulo, Brasiliense, 1987.
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A atividade mística de Alfonsina, ao invés de ser algo desencontrado 
ou simples fruto de uma imaginação doentia, apresenta-se extremamente 
estruturada. E, por que? Porque ela começa com uma grande viagem mística 
aos três lugares do Além católico. Iniciação comparável e/ou idêntica àquelas 
mesmas visões iniciáticas vivenciadas pelos xamãs não ocidentais, quando 
para eles se manifesta o dom vocacional. A partir disso, uma nova questão se 
põe: o que pretendia Alfonsina? Nada menos que a santidade ou a “glória dos 
Céus”, como lhe dissera São Francisco. Seguindo de perto o raciocínio que 
Sallmann desenvolve ao longo do texto, podemos constatar que é a viagem 
ao Além católico que legitimaria, não só para Alfonsina, mas, também, para 
aqueles que lhe são próximos, sua pretensão de santidade, assim como sua 
eleição divina e a posse de dons sobrenaturais; são eles que abrem as portas

O ciclo visionário segue seu curso, agora conduzido por Santa 
Catarina de Sena: ela presencia a troca de corações, na qual Cristo - vestido 
de branco - retira o coração do peito de Alfonsina, o que lhe provoca uma dor 
muito intensa. Passados 50 dias, Cristo lhe apareceu novamente, trazendo 
de volta seu coração com os instrumentos da Paixão (chicotes, escadas, 
pregos, cruz e coroa de espinhos) esculpidos nele. Antes de partir, Ele 
reintroduz o coração no peito da visionária e lhe diz: “eis toda a minha 
Paixão”, deixando-a em estado de alegria plena. O ciclo irá se completar com 
o casamento místico, realizado depois que São Pedro lhe apareceu e ao 
colocar no terceiro dedo da sua mão direita um anel de ouro, cravejado com 
um diamante, lhe disse: “Eu te uno a Jesus Cristo”. Com esta ocorrência 
fecha-se o ciclo de visões.

inicialmente ao Inferno, onde ela teria visto demónios; em seguida vai ao 
Purgatório, onde as almas aparecem divididas em diferentes tipos de fogo 
(com mais ou menos luz). Finalmente, ela chega ao Paraíso e, embora lhe 
seja possível ver a Mãe de Deus, os apóstolos, os patriarcas, São Francisco, 
as almas das crianças e o coro de anjos, o mesmo não acontece com o 
Padre Eterno e o Espírito Santo, em razão da forte luminosidade.
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Tomando por base o que foi exposto até aqui, poderíamos afirmar que 
os escritos místicos e os relatos de vidas de santos, somados a inúmeras 
práticas penitenciais, dão o tom à vida religiosa praticada nos conventos e 
Ordens Terceiras, indicando uma coexistência das práticas rituais coletivas - 
estabelecidas e controladas pelos dirigentes oficiais da Igreja - com 
manifestações individuais de extrema piedade. Esta simbiose é possível 
porque, segundo François Lebrun, desde o seu nascimento o cristianismo 
está dividido em “duas tendências aparentemente inconciliáveis”. Ele é, ao

para que ela possa assumir a posição de intermediária (e/ou intérprete) entre 
a vontade de Deus e o mundo dos fiéis.116

No que tange as manifestações externas dos êxtases de Alfonsina, 
Sallmann as descreve como relativamente simples e inspiradas em 
representações e pinturas da época. Elas ocorrem durante os interrogatórios 
— especialmente nos momentos de maior tensão emocional — revelando, 
assim, dois dados importantes: 1o) a existência de um jogo entre a visionária 
e os juizes; 2o) uma teatralização, expressa como uma manifestação 
espetacular 117. Finalmente, seria interessante destacar - a partir de uma 
proposição feita pelo autor - que “nossa mística napolitana não faz outra 
coisa senão adaptar, a seu modo, temas correntes na cultura ocidental havia 
séculos.”118

116 Num período em que a mística feminina parece predominar na cena religiosa, especialmente nos 
séculos XVI-XVII, as visões se converteram num ponto crucial de conexão entre dois mundos: o 
natural e o sobrenatural. Segundo Léon Santaló, “la aparición visionaria, descrita por sus protagonistas, 
aqui femeninas, se recibe y atesora por sus lectores devotos como la ocasión excepcional de ‘estar 
presente’ en los momentos (raros, exclusivos y emocionantes) en que en dicha tierra de nadie. natural- 
sobrenatural, lo oculto se constryue en forma y regias de lo no oculto; con tal aparición se ‘confirma’ la 
existência de lo invisible, incognoscible e inefàbie pero también la probabilidad de que tales 
experiencias alcancen a ‘todos’ garantizando, con tales inyecciones de sobremundos en sus mundos, la 
posibilidad de tratos excepcionales y ventajosos con los estratos de la divinidad y sus aledafios 
paradisíacos (o infemales, como complemento inquietante)”. SANTALÓ, Léon C. A. “La Aparición 
Visionaria Conventual: Anatomia Sugerente del ‘Paisage con Figuras’ Revelado (Siglos XI1-XVI1)”. 
Separata del 2o Encuentro Iberoamericano de Religiosidad y Costumbres Populares. Almonte, EI 
Rocio, nov. - 2001, p. 44.
117 O que está sendo sublinhado nesta discussão é o caráter exterior do êxtase, em contraposição à visão 
mística, que refere-se sempre a uma vivência íntima e particular que somente a visionária é capaz de 
relatar. A visão mística não comporta espectadores e. neste sentido, obedece a regras e leis bem rígidas.
118 “notre mystique napolitiane ne fait rien d’autre qu’aménager à sa manière des thèmes qui courent 
depuis plusieurs siècles dans la culture occientale”. SALLMANN, Jean-Michel (org.). Visions 
Indiennes. Visions Baroques: Les Méússages de l inconscient. op. cit., pp. 63-64.



91

Mas nem todas as advertências de Santa Teresa quanto aos perigos 
que rondam a vida mística (excessos penitenciais e ação do demónio, por 
exemplo), nem o zelo da Igreja foram suficientes para impedir que a 
Península Ibérica servisse de palco para a propagação de inúmeras 
experiências místicas protagonizadas por pessoas “comuns”. Na maioria dos 
casos, suas praticantes acabaram presas e processadas pela Inquisição, 

acusadas de falsa santidade, heresia, pacto com o demónio ou de serem 
embusteiras. Do vasto rol de processos, poderíamos pinçar alguns exemplos.

Religiosa de um convento de Córdoba, Magdalena de la Cruz - cuja 

reputação de santa era bem conhecida por toda a Espanha - dizia-se não só 
agraciada com arroubos e visões da Santíssima Trindade, mas apresentava, 

e exibia, seus estigmas e dizia:

Desta forma, tal contradição estaria não só na própria essência do 
cristianismo mas, igualmente, nas distinções entre Igreja-lnstituição/lgreja- 
corpo místico e ação/contemplação, esta última personificada, no século XVI, 
por Inácio de Loyola e Teresa de Jesus, respectivamente. Vale sublinhar que 
a reformadora do Carmelo, ao longo de sua vida/obra, procurou conjugar ao 
máximo a ação e a contemplação:

“Crede-me que Marta e Maria devem andar juntas, para 
hospedar o Senhor e tê-lo sempre consigo, não O recebendo mal e 
negligenciando a sua comida. Como Maria Lhe daria a refeição, 
assentada sempre aos Seus pés, se sua irmã não a ajudasse? Seu 
manjar consiste em que, por todos os modos ao nosso alcance, 
ganhemos almas que se salvem e louvem a Deus para sempre”.'120

mesmo tempo, “uma religião eminentemente pessoal, que chama cada 
indivíduo à conversão, à fé e à salvação e uma religião coletiva, apoiada 
numa Igreja”119.

119 LEBRUN, François. “As Reformas: Devoções Comunitárias e Piedade Pessoal”. In: ARIÈS, P. e 
CHARTIER, R. (orgs.). História da Vida Privada: Da Renascença ao Século das Luzes - vol. 3. São 
Paulo, Companhia das Letras, 1997, p. 70.
120 TERESA DE JESUS. “Moradas VII, 4”. Obras Completas, op. cit., p. 585.
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"que muchas veces se arrobaba y se cruzificaba en su celda y 
que tenia unas grietas en las manos y en el costado y que las 
ensenaba por milagro y que traia una abertura en la túnica para 
ensenar la llaga del costado y que todo lo mostraba por ser tenida por 
santa pro que estas senales no las tenia de continuo sino algunos 
dias sehalados y que heran de tal manera que cuando las tenia en las 
manos no las tenia en el costado y al contrario”121.

Ao ver sua santidade posta em xeque, acabou confessando a origem 
demoníaca de suas práticas que

“habia llevado a cabo [...] bajo la influencia de Satan a cuyo 
gobierno se habia entregado en su infanda ahadiendo que tenia trato 
intimo con él desde hacia más de cuarenta anos.”122

Em 1578, a jovem Teresa de la Concepción123, que vivia no convento 
das Madalenas de Sevilha, despertou a atenção da madre superiora porque 
“llevaba bulto de prenez o semejaba cossa assí". Ao ser questionada, Teresa 
disse “que Dios se lo habia mandado, que ansí la habia querido El, que era 
cossa natural, dado el fervor de la unión que con El tenia”. Mas, sendo 
Teresa virgem, e sem encontrar uma explicação plausível para sua gravidez, 
os inquisidores intervieram e acabaram descobrindo que uma das religiosas, 
Catalina de la Cruz, era na verdade um homem disfarçado de monja. Este é 
um caso interessante porque nos permite vislumbrar o pouco - ou nenhum - 
conhecimento que as mulheres tinham do seu próprio corpo.

"Según ha relatado en los autos la madre Teresa de la 
Concepción, la prenez le sobrevino, [...] por sobre dormir ella la siesta 
con la dicha professa Catalina de la Cruz, y que aunque ella pudo

121 Apud Jesus Imirizaldu (org.). Monjas y Beatas Embaucadoras. Madri. Editora Nacional, 1977, p. 
55.
122 ENC1NAS, Francisco de. “Un Ejemplo de Falso Misticismo”. In: IMIRIZALDU, Jesus (org.). 
Monjas e Beatas Embaucadoras. op. cit., p. 38. Ver também: MCKENDRICK, G. e MACKAY, 
Angus. “Visionaires and Affective Spirituality during the First Half of the Sixteenth Century”. In: 
PERRY, E. e CRUZ, Anne (orgs.). Cultural Encounters - The Impact of Inquisition in Spain and the 
New World. Oxford, University of Califórnia Press, 1991, pp. 93-104.
123 O caso de Teresa de la Concepción foi analisado por Souza no seu ensaio sobre a ambiguidade 
amorosa. SOUZA, Laura de Mello e. Inferno Atlântico: Demonologia e Colonização ÍSéculos XVI- 
XVIII). São Paulo, Companhia das Letras. 1993, especialmente pp. 135-136.
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Em 1588 Maria da Visitação foi sentenciada pelo Santo Ofício 
português, após ter confessado

“Y ésta es que tudos los viemes les sa/en de la llaga del costado 
cinco gotas de sangre puestas por orden en una perfectisima figura 
de cruz, e cada gota de sangre es redonda poco mayor que una 
lenteja y para recojerlas pone ella encima de la llaga un lienzo, el más 
delgado y más usado que puede hallar, doblado con cuatro dobleces, 
los cuales tudo penetran estas cinco gotas y pasan de parte a parte, 
de modo que cada viemes salen cuatro panos de éstos, y agora que 
está ella flaca no salen más de tres, y comienzan a manar estas 
gotas dende las neuve del dia hasta la una, cuando crecen más los 

dolores.”''26

reparar en convulciones y plazeres, no se percató de disferencia 
alguna en lo tocante a las partes de la generación por estaren suenos 
y dormir en proximidad por mor del frio."124

124 Apud Jesus Imirizaldu (org.). Monjasy Beatas Embaucadoras. op. cit., pp. 269 e 272.
125 O caso de Maria da Visitação nos coloca diante de uma situação peculiar: a utilização da experiência 
mística como arma política, ou como diz Imirizaldu “la presencia del mito de una monja milagrera y su 
consecuente empleo por los dirigentes de la causa portuguesa”. IMIRIZALDU, Jesus (org.). Monjasy 
Beatas Embaucadoras. op. cit., p. 123. Sobre os vínculos entre mística e política ver ainda: KAGAN, 
Richard. Lucrecia 's Dreams. Politics and Prophecy in Sixteenth-Century Spain. Berkeley, University 
of Califomia Press, 1990.
126 GRANADA, Frei Luis de. “Sermon contra los Escândalos en las Caidas Publicas”. In: 
IMIRIZALDU, Jesus (org.). Monjas e Beatas Embaucadoras. op. cit., pp. 133-134.

Um caso singular, por amalgamar mística e política125, é o da “monja 
de Lisboa”. Maria da Visitação, que vivia no Mosteiro de Nossa Senhora da 
Anunciação em Lisboa, recebeu inúmeros favores divinos que foram 
minuciosamente descritos em sua biografia, escrita em 1586, pelo célebre frei 
Luis de Granada. Aos 25 anos de idade, recebeu a coroa de espinhos; três 
anos depois, em 1578, sobrevieram os raptos, as levitações e a 
transverberação. No ano de 1584, recebeu as chagas, os cravos e o mais 
extraordinário dos favores, posto que era algo inédito, as cinco gotas de 
sangue:
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"que las senales de las manos, pies, lado y de la ceveça eram todas 
falsas y pinctadas y hechas por ella misma y que los arrebatamientos en alto 
y claridades eran artificiales y los arrebatamientos fingidos Inquirida 
quanto aos motivos que a teriam levado a cometer tantos fingimentos e 
enganos, respondeu "que los hacía solamente porque la tuviessen por muger 
santa pero que nuncase ayudó del poder del demonio ni él se apareciera ni 
tubiera com él comunicación ni acto tácito ni expresso ni hiciera cosa en su 
nombre.”127

127 Apud Jesus Imirizaldu (org.). Monjas y Beatas Embaucadoras. op. cit., pp. 188 e 193, 
respectivamente.



1. Entre os medos escatológicos, o Juízo Final se apresenta como um dos 
mais assustadores, afinal de contas, quem pode afirmar, com certeza, que 
está entre os eleitos para o reino celestial?



2. O embate entre as forças do Bem e do Mal, na visão de Bruegel.



3. Nesta representação de cores fortes e vibrantes, repleta de monstros e 
demónios, destaca-se no canto esquerdo uma grande cabeça de Satã.



4.Num mundo marcado por guerras, epidemias, massacres e outras 
catástrofes cotidianas, a morte está sempre a espreita, gerando ondas de 
medo e angústia.

I
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5 e 6. Estas duas naturezas-mortas exprimem, respectivamente, a 
transitoriedade da vida e o despedaçamento do corpo.
7. A originalidade desta Judite, repousa no fato dela ter sido pintada por 
uma mulher do século XVII: Artemísia Gentileschi.



8. A Paixão de Cristo, e' 
Cristo, é um mote central ,

enquanto expressão do sofrimento e martírio de 
d da Devotio Moderna.
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9 e 10. Os suplícios dos mártires: São Estevão morreu apedrejado, sem 
oferecer resistência, para demonstrar que seu amor por Cristo era mais 
importante que a sua própria vida, enquanto São Felipe foi submetido ao 
tormento da crucificação.
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11. O homem foi criado a imagem e semelhança de Deus, mas perdeu a 
perfeição com o Pecado Original.
12. Para São Paulo o ascetismo, enquanto contemplação e esforço para a 
perfeição, é a única via pela qual o homem pode recuperar a perfeição e, 
desta forma, unir-se com Deus.



13. Uma especificidade do misticismo cristão, é que as três pessoas da 
Trindade - Pai, Filho e Espirito Santo - são as que fazem na alma a 
divina união. Mas esta união se dá por semelhança (não por identidade), 
o que significa que tanto a alma como Deus (Trindade) conservam sua 
individualidade.



14 e 15. São Jerônimo e São Lucas recebem a inspiração divina através 
de anjos. Face a dificuldade de expressar suas experiências 
extraordinárias e inefáveis, muitos místicos se dizem agraciados com uma 
inspiração celestial.



16 e 17. Duas representações da Virgem com o Menino Jesus, rodeada de 
anjos. Ambas estão ricamente vestidas e coroadas com uma preciosa 
coroa. Na figura 16 pode-se observar um outro símbolo relacionado à 
pureza da Virgem: as rosas.
18. Imagens como esta representação da Imaculada Conceição do 
Escoriai, servirão de modelo/referência para as descrições das 
experiências vivenciadas por mulheres simples que buscaram trilhar o 
caminho da santidade.



19. Nesle detalhe da Coroação da Virgem de Fra Filippo, podemos 
observar dois aspectos da realidade divina: a beleza e o luxo. As visões, 
enquanto expressão desta realidade, devem contrastar com a rudez e a 
feiura do mundo terreno.



20. Vendo um formoso anjo perto de si, Santa Teresa percebeu que ele 
trazia na mão um dardo de ouro, com o qual perfurava seu coração 
algumas vezes. “Quando o tirava, parecia-me que as entranhas eram 
retiradas, e eu ficava toda abrasada num imenso amor de Deus. ”



3
Ambiguidade Amorosa: Bodas Místicas e Casamentos 

Diabólicos no Universo Luso-Brasileiro



I. A Ambiguidade Amorosa: Um Breve Esboço

aos as

se

Yo toda me entreguéydi, 
Y de tal suerte he trocado. 
Que mi Amado para mi 
Yyo soy para mí Amado.

Inserida no interior da história das religiões ou, mais precisamente, no 
campo da religiosidade popular, a ambiguidade amorosa se distingue, no 
plano historiográfico, pela ausência de grandes estudos, deixando no ar uma 
interrogação quanto aos motivos de tal lacuna. Relacionado 
transformações que dizem respeito à ordem material das sociedades, o tema 
associa-se ainda a um imaginário coletivo que oscila entre medo e heroísmo, 
vida e morte, Deus e o Diabo, o Bem e o Mal, revelando fluidez e oscilação - 
indicativos de um tipo de sensibilidade que seria própria da Idade Moderna.

Tiróme con una flecha
Enerbolada de amor,
Y mi alma quedó hecha
Una con su Criador;
Ya yo no quiero otro amor, 
Pues a mi Dios me he entregado,
Y mi Amado para mi
Yyo soy para mi Amado.

Teresa de Jesus

Sensibilidade barroca - extremamente distinta da nossa - onde 
amor/sofrimento, gozo/punição, êxtase/tortura, sagrado/profano, 
manifestam e se articulam, simultaneamente, de forma antagónica e 
complementar, indicando a constituição de sociedades marcadas por fortes

Cuando el dulce Cazador 
Me tiró y dejó rendida, 
En los brazos del amor 
Mi alma quedó caída 
Y cobrando nueva vida 
De tal manera he trocado, 
Que mi Amado para mí 
Yyo soy para mi Amado.
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Pertencentes a esse universo cultural singular, as relações místico- 
diabólicas dizem respeito às experiências de visionários/visionárias e 
místicos/místicas, vivenciadas em espaços religiosos (oficiais ou não), tais 
como conventos, Recolhimentos, Ordens Terceiras e, no caso do Brasil 
Colónia, o próprio espaço familiar, convertido muitas vezes em Recolhimento 
privado. Neste sentido, a religiosidade popular se constitui no locus a partir do 
qual tais relações se anunciam, contribuindo para uma melhor compreensão,

contrastes1. Nesse contexto, as representações iconográficas assumiram um 
papel de destaque ao retratarem o suplício e a mutilação: Davi com a cabeça 
de Golias, Judites exibindo cabeças decepadas de Holofemes, São 
Sebastião com o corpo crivado de flechas, martírios e suplícios de santos e 
as naturezas-mortas (Ilustrações 5, 6 e 7), são alguns exemplos2. Com 
relação a onipresença de Deus e do Diabo, esta aparece de modo mais 
frequente nas representações da queda dos danados e do Juízo Final, como 
atestam as obras de Pieter Bruegel (Ilustração 2) e Hieronymus Bosch3, 
respectivamente.

1 A cultura do Barroco seria, para Antonio José Maravall, resultado da combinação de fatores 
estilísticos e uma situação histórica específica, ou seja, a crise sócio-econômica que abalou a Europa no 
século XVII. Em outras palavras, haveria uma relação intrínseca "entre Barroco e crise social. 
Encontramo-nos — não apenas na Espanha, mas em toda a Europa - diante de uma época que, em todas 
as esferas da vida coletiva, se vê arrastada por forças irracionais, o apelo à violência, a multiplicação de 
crimes, o relaxamento moral, as formas alucinantes de devoção, etc. Todos esses aspectos são resultado 
da situação patética na qual se exterioriza a crise social subjacente e que se expressa nas manifestações 
da mentalidade geral da época”. MARAVALL, Antonio José. A Cultura do Barroco. São Paulo, 
Edusp, 1997, p. 115.
2 Ver a este respeito: SOUZA, Laura de Mello e. Inferno Atlântico: Demonologia e Colonização 
(SéculosXVI-XYUI). São Paulo. Companhia das Letras, 1993, especialmente pp. 125-132.
3 No painel central do tríptico do Juízo Final (Ilustração 1), podemos observar uma peculiaridade da 
representação de Bosch: o tribunal celestial, que encontra-se na parte superior do painel, é pequeno e 
insignificante, assim como o número de almas eleitas é ínfimo. A maioria dos homens está fadada aos 
tormentos infernais, descritos logo abaixo. Para Bosch, as torturas do Inferno estavam intrinsecamente 
associadas ao sofrimento físico: "os pálidos corpos nus dos condenados são despedaçados, mordidos 
por serpentes, consumidos pelo fogo vivo [influência do Apocalipse de S. João] e presos em diabólicas 
máquinas de tortura. As variedades de tortura parecem infindáveis. No painel, um homem é assado 
num espeto, enquanto uma pequena e horrível criatura, de barriga inchada, lhe deita o óleo por cima; 
perto, um demónio feminino frite numa frigideira uma vitima como se fora um pedaço de toucinho, 
aparentemente como acompanhamento dos ovos que se encontram ainda a seus pés’. BOSING, 
Walter. Bosch. Kõln, Taschen. 2001, pp. 34-35.
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não só do papel da doutrina, da Teologia e da Escolástica, oriundas 
diretamente da Igreja Católica, mas também da vida/prática religiosa (e da 
incisiva intervenção da Igreja), tanto na Península Ibérica como no além-mar.

Apesar da constatação de que haveria uma ausência de grandes 
estudos voltados, especificamente, para a temática da ambiguidade amorosa, 
é possível sugerir - através de distintos autores - que as relações entre amor 
divino e amor demoníaco se configuram como um objeto privilegiado de 
análise, por viabilizarem um melhor entendimento da espiritualidade/vida 
religiosa no mundo ibérico. Nesta perspectiva, a História do Medo no 
Ocidente4 de Jean Delumeau, adquire importância como balizadora da 
análise acerca das relações entre amor divino e amor demoníaco, posto que 
o tema da ambiguidade amorosa só pode ser apreendido à luz do que 
Delumeau chamou de ambiguidade moderna, ou seja, a complementariedade 
entre os lados positivo/negativo da sensibilidade ocidental - ao longo de um 
período que vai do Renascimento italiano (século XV) até a Revolução 
Francesa (século XVIII) - e que “remete à onipresença de Deus e do Diabo 
no universo cotidiano e afetivo das populações de então’’.5

Ancorada na noção de ambiguidade moderna, Laura de Mello e Souza 
escreveu um interessante ensaio sobre a ambiguidade amorosa6. O seu texto 
poderia ser descrito como um estudo de referência, não só por assinalar as 
múltiplas faces do fenômeno, mas por apontar diferentes formas e 
possibilidades de abordagem, nas quais tanto as uniões místico-diabólicas 
como a figura da bruxa compõem um amplo universo mental, onde 
predominam sentimentos de medo e insegurança. Examinando o tema sob 
um tríplice viés, isto é, sob a ótica das representações iconográficas 
(entendidas como material para a observação de determinados indícios da 
sensibilidade e da circularidade dos níveis culturais), assinalando a sua

4 DELUMEAU, Jean. História do Medo no Ocidente (1300-1800). São Paulo. Companhia das Letras,

5 SOUZA, Laura de Mello. Inferno Atlântico: Demonologia e Colonização (Séculos XVI-XVII1). São 
^Trate-^e do^^tul^^bíguidade Amorosa: De Santas a Mulas-sem-Cabeça”. In: SOUZA, Laura 

de Mello. Inferno Atlântico: Demonologia e Colonização (Séculos XVI-XV111). op. cit., pp. 125-146.



98

Além disso, o texto evidencia a “instigante complementariedade” que 

haveria entre as bodas místicas e os casamentos diabólicos, enfatizando que 

nos dois casos estariam presentes o erotismo negado/reprimido, ao lado do 

afloramento de uma sensibilidade barroca que, nas palavras de Pierre 

Francastel, implica num compartilhamento de temáticas comuns - misticismo, 

êxtase, heroísmo, triunfo, santidade, martírio, erotismo, etc. - entre devoção 

tridentina e arte barroca.7

presença pontual na historiografia e, finalmente, voltando-se para os casos 

registrados pelas fontes inquisitoriais, a análise recobre regiões geográficas 

bastante distintas em um arco longo de tempo, indagando não só a respeito 

da existência de um amplo universo imaginário, mas também sobre a forma 

histórica de uma relação, a saber, a ambiguidade moderna.

7 FRANCASTEL, Pierre. A realidade Figurativa. São Paulo, Perspectiva, 2’ Edição, 1993.
8 TREVOR-ROPER, H. R. “A Obsessão das Bruxas na Europa dos Séculos XVI e XVII”. In: 
TREVOR-ROPER, H. R. Religião, Reforma e Transformação Social. Lisboa, Presença; Martins 
Fontes, 1972, pp. 73-146.

Deixando de lado, sem negligenciar, a análise de fontes iconográficas, 

seria importante falarmos sobre alguns estudos que apontam para a 

onipresença/fluidez divino-diabólica. O historiador inglês H. R. Trevor-Roper 

nos adverte, no célebre ensaio A Obsessão das Bruxas na Europa dos 

Séculos XVI e XVII 8, quanto à tendência - predominante na Europa a partir 

do século XVIII - de se conceber a história européia, do Renascimento em 

diante, como uma história do progresso (contínuo e permanente). Segundo 

sua percepção, o Renascimento, a Reforma e a Revolução Científica não 

seriam fenômenos exclusivamente progressivos, ou seja, eles seriam 

constituídos de luz e trevas. Analisando - sob esse prisma - a crença nas 

bruxas, que atinge seu auge nos séculos XVI-XVII, o autor dirá que, apesar 

da aparente iluminação, as trevas pareciam ofuscar a luz do progresso. 

Frente a esse quadro, supostamente paradoxal, uma questão se põe: por que 

a obsessão pelas bruxas se intensificou de forma tão expressiva após a 

Renascença?
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Na busca por respostas e preocupado com o contexto em que se deu 
a caça às bruxas, Trevor-Roper enfatiza a proximidade entre santa/bruxa e 
transe místico/sabá. Para ele, bruxas e santas poderiam ser analisadas como 
personalidades neuróticas e/ou histéricas, sendo que as primeiras focavam 
suas ilusões na figura do Diabo (“concubinas” de Satã), da mesma forma que 
as santas/místicas centralizavam as suas na imagem de Deus e/ou de Cristo 
(“noivas” de Cristo); e, se para as santas/místicas a experiência psicopática 
rendeu-lhes, muitas vezes, o reconhecimento e a canonização, no caso das 
bruxas, suas práticas se tornaram aberrações aos olhos implacáveis dos 
demonólogos, o que na maioria das vezes significava a morte na fogueira9.

O rico material encontrado no Arquivo do Estado de Florença por 
Judith Brown, permitiu que ela descrevesse, no seu livro intitulado Atos 
Impuros™, inúmeros episódios ocorridos num convento de freiras teatinas. Os 
documentos analisados consistiam numa série de investigações eclesiásticas 
(1619 e 1623), cujo alvo principal eram as visões e as declarações de 
conteúdo místico de Benedetta Carlini Vellano.

Em sua incursão pela vida de Benedetta, a autora põe em destaque 
não apenas o caráter ambíguo de suas experiências, assinalando a sutil 
fronteira entre os pólos divino e demoníaco, mas também jejuns, sacrifícios, 
suplícios e erotismo que se entrelaçam na construção das bodas místicas. 
Porém o que chama a atenção no processo de Benedetta é a mudança de 
posição da Igreja católica que, se ao final da primeira investigação aponta 
para a certeza de estar diante de uma visionária agraciada por Deus, ao 
iniciar o segundo exame revela ceticismo e descrença face aos fenômenos 
anunciados por Benedetta. Esta postura, para Brown, refletiria uma nova

9 José Pedro Paiva tem uma posição similar à de Trevor-Roper. Ao referir-se aos casos de mulheres que 
afirmavam, voluntariamente, terem realizado pactos com o Diabo, mantendo com ele relações de 
natureza sexual, Paiva sustenta que estes fenômenos seriam fruto de desequilíbrios de natureza psíquica 
e/ou inegáveis tendências histéricas, motivados pela permanência em conventos ou recolhimentos, em 
regime de castidade e reforçado por um discurso sexual repressivo. Evidentemente, não é possível 
negligenciar o aspecto psico-patológico que permeia as experiências de místicas e bruxas, porém é 
preciso, igualmente, estabelecer uma sólida confluência destes com os aspectos sócio-culturais, na 
tentativa de apreender as múltiplas teias de significado que compõem um tema tão complexo. PAIVA, 
JoséP. Bruxaria e Superstição num País sem "Caça às Bruxas" (1600-1774). Lisboa, Noticias, 1997.
10 BROWN, Judith. Atos Impuros. São Paulo. Brasiliense, 1987.
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da

Ao estudar o caso de Loudun12, o mais célebre deles, Michel de 

Certeau também evidencia a estreita relação entre divino e diabólico,

política da Igreja que, do século XVI em diante, procura 

desestimular/desencorajar as crenças populares em visões e milagres não 

reconhecidos oficialmente por ela e reagir contra as excessivas 

demonstrações de fervor religioso por parte de alguns místicos, protegendo- 

se das zombarias dos críticos protestantes.

O que se observa desde o final do século XVI até o início do XVII, 

tanto na Itália quanto na França, são acusações cada vez mais freqúentes da 

Igreja Católica envolvendo obsessão demoníaca ou possessão. Em 

Magistrados e Feiticeiros na França do Século XVII11, Robert Mandrou revela 

uma onda de possessões coletivas, ocorridas entre 1610 e 1640, que abalou 

os conventos de Aix, Louviers e Loudun. Esses “processos escandalosos” - 

como ficaram conhecidos - possibilitam a percepção da fluidez das fronteiras 

entre o Bem e o Mal (encarnados nas figuras de Deus e do Diabo), através 

da trajetória das próprias religiosas, convertidas em vítimas do maligno por 

meio dos seus confessores (que foram condenados). Outro ponto que chama 

a atenção, nos três casos, é a realização de exorcismos públicos, que eram 

assistidos por verdadeiras multidões.

11 MANDROU, Robert. Magistrados e Feiticeiros na França do Século XVII. São Paulo, Perspectiva, 
1979.
12 CERTEAU, Michel de. La Possession de Loudun. Paris, Julliard-Gallimard, col. Archives, 1970. 
Analisando o êxtase religioso cristão, Joseph Klaits constata que, para o Cristianismo, a experiência 
mística - enquanto um estado isolado no qual todas as outras pessoas são irrelevantes e que prescinde 
da intercessão clerical - pode ser sintetizada na equação "Eu = Deus”. Porém com os proftindos abalos 
suscitados pelas Reformas Protestante e Católica, a partir do século XVI, entra em cena um novo 
personagem: Satã. Para Klaits, há uma expansão do papel atribuído à Satã, o que levou muitas 
autoridades a suspeitar que os seus agentes estariam por trás de grande parte dos problemas sociais e 
desvios religiosos. Sob tais condições, as manifestações místicas de caráter divino vão, paulatinamente, 
se convertendo em práticas demoníacas. KLAITS, Joseph. The Servants of Satan - The Age of the 
Witch-Hunts. Bloomington. Indiana University Press, 1985, especialmente pp. 106-113.
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Em outras palavras, Certeau vê, na crise diabólica personificada nos 
“processos escandalosos”, uma dupla significação: ela revela o desequilíbrio 
de uma cultura e acelera o seu movimento de transformação. Além disso, nos 
adverte que tal crise não pode ser tomada como um objeto de curiosidade

Para Certeau, este quadro evidencia uma transformação cultural que 
parece marginalizar todas as expressões do sagrado, “from the most suspect 
to the purest. They are pushed to the same position in society - on its outer 
limits. Similarly, shaken ecclesiastical institutions let in through their cracks, 
and also exude, certain religious symptoms - a mixture, so to speak, of the 
most archaic and the most radical elements. These symptoms are then 
suspected and frequently accused together of constituting one and the same 
social and doctrinal ‘heresy’.”15

constatando, por um lado, a existência de uma perfeita simetria entre 
possessão mística e diabólica13 e, por outro, que os “teatros diabólicos”14 são, 
simultaneamente, centros para místicos. E isto não é produto do acaso ou 
mera coincidência. Na França de meados do século XVII, Loudun se 
configura como um mundo “suspenso” que tenta se equilibrar entre o que 
está desaparecendo e o que está surgindo. Complexo, ao mesmo tempo 
selvagem e sutil, Loudun é o lugar da instabilidade, onde as profundas 
mudanças são evidenciadas pelas “metamorfoses do Diabo”.

13 A partir de uma frase de William Blake, “marriage of heaven and hell”, Certeau aponta para um traço 
característico da possessão, o qual coincide com um dos temas da arte barroca - a metamorfose - 
entendida como expressão do processo de transformação mental ocorrido no século XVII: “The 
instability of the characters, the reversals of experience, the uncertainty of limits indicate the mutation 
of a mental universe”. CERTEAU, Michel de. The Possession at Loudun. Chicago, The University of 
Chicago Press, 2000, p. 6.
14 Para Certeau, a manifestação do diabólico pode assumir uma dupla forma: Ia) a feitiçaria, entendida 
como um fenómeno rural, cuja repressão é feita de modo implacável por juizes urbanos, apresenta uma 
estrutura dual (juizes/feiticeiros; urbano/rural), marcada peio embate entre duas categorias socialmente 
díspares; 2a) a série de possessões ocorridas na França, que constitui um acontecimento restrito a certos 
grupos como, por exemplo, os conventos de religiosas. Estes pequenos “reíugios”, podem ser descritos 
como meios homogéneos, isto é, idênticos aos dos juizes, o que sugere, para o autor, a idéia de uma 
teatralização (ou encenação) das questões essenciais, não havendo, portanto, a ocorrência de confronto 
já que não há uma dissimetria social entre os agentes envolvidos. Ver a este respeito: CERTEAU, 
Michel de. A Escrita da História. Rio de Janeiro. Forense-Universitária, 1982, especialmente o capitulo 
VI. “A Linguagem Alterada. A Palavra da Possuída”, pp. 243-265.
15 CERTEAU, Michel de. The Possession aí Loudun. op. cit, p. 5.
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histories, mas sim como a confrontação de uma sociedade com as suas 

certezas perdidas e com aquelas que está buscando adquirir16.

No que concerne a tênue fronteira entre divino e diabólico, os 

processos inquisitoriais se colocam como uma fonte privilegiada de análise. 

Um caso emblemático, não só por amalgamar bodas místicas e casamento 

diabólico, mas também por conter inúmeras referências a elementos 

sabáticos (vôo noturno, metamorfose, conventículos, unguentos, infanticídio, 

etc.), é o da jovem religiosa dominicana Soror Maria do Rosário, sentenciada 

em 1748. Mesmo tendo declarado “que tinha dado ao Demónio um escrito 

firmado com seu sangue [...]; e que quando professara, não prometeu voto a 

Deus, mas ao Demónio, o qual lhe prometera que sempre lhe havia de 

assistir e nunca desamparar”, recebeu vários favores divinos: Deus lhe dera 

chagas e Nossa Senhora lhe ofertara o Menino Jesus por esposo, que, uma 

vez em seu colo, “lhe fizera mil carícias, pondo-lhe a mão pelo rosto e 

dizendo-lhe, que ela era a sua amada e querida esposa. ”17

Ao longo de sua sentença podemos observar uma alternância de 

experiências místicas (visões, estigmas, troca de corações, etc.) e 

tormentos/tentações infernais que, segundo suas palavras, haviam sido 

impostos pela Divina Majestade. Além de receber anéis desposórios do 

Menino Jesus e do demónio, suas relações com este último deram frutos:

“por serem contínuas as torpezas que tinha com o Demónio, 

chegara a pejar dele sete vezes, sendo todas, antes de entrar na 

Religião, e que nelas parira sempre uns monstros com forma e figura 

de gatos, os quais costumava trazer no ventre por um tempo de três 

meses, pouco mais ou menos; e logo que os expulsava, os levava o 

mesmo Demónio, não se sabe para que parte.”''6

every intervention intended to reinforce 
<e manifest - but in a wild, spectacular 

roportion to the culture in which they 
y is never sure”. CERTEAU, Michel

16 “All stability rests on unstable balances that are disturbed by e’ 
thern. In specific social Systems, witchcraft and possession make 
way - a sudden widening of a rift. These fàult lines, ever in pro 
occur, take on different traits elsewhere. But in any case, history 
de. The Possession at Loudun. op. cit., p. 2.
17 Apud Yvonne Cunha Rêgo (org.). Feiticeiros, Profetas e Visionários. Textos Antigos Portugueses. 
Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1981, p. 106.
18IDEM. op. cit.,pp. 121-122.
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Analogamente, as sentenças de mulheres processadas pela Inquisição 

por feitiçaria, nos permitem vislumbrar a fluidez entre os planos divino e 

diabólico, porque ao realizarem suas práticas mágicas e/ou supersticiosas, 

elas empregavam, indistintamente, elementos sagrados e profanos para 

obtenção dos resultados almejados. Maria da Silva e Maria de Souza19 foram 

sentenciadas (e degredadas para as partes do Brasil por cinco anos) pelo 

Tribunal de Lisboa em 1664 e 1683, respectivamente, acusadas de feitiçaria 

e pacto diabólico. Maria da Silva, natural de Caparica e mulher do marinheiro 

João Esteves, afirmava, entre outras coisas, que para obrigar as vontades de 

certas pessoas para se casarem ou para manterem ilícitas amizades, 

“tomava uma pequena de pedra d’Ara e a batizava em três pias de água 

benta que dava a beber a pessoa cuja vontade se pretendia obrigar”. Com o 

mesmo intuito ela colocava “um Alguidar cercado de velas verdes acesas, 

tendo diante um papel em que estava pintada a figura do demónio e estando 

despida o invocava com palavras". Também usava fervedouros de vinagre, 

nos quais colocava pau de forca e “seixinhos do pé dela, pedrinhas da 

Padaria e outras da Cutelaria e do Açougue e enquanto tudo estava a ferver, 

invocava os diabos chamando pelo diabo coxo.”

Também para obrigar as vontades de certas pessoas, Maria de Souza, 

natural de Lisboa e mulher do açougueiro Manoel Alvares, empregava 

diferentes superstições. Fazia fervedouros com vinagre, pimenta, alecrim, 

enxofre e três pedras trazidas de três encruzilhadas e, enquanto mexia, dizia 

as seguintes palavras: "em nome de Barrabás, Satanás e Lúcifer, todos vos 

ajuntais e no coração de fulano entrais para que me queira bem e me dê tudo 

o que tiver”. Pela manhã jogava nos cantos da casa um pouco de água benta 

e no centro desta, onde estava fincado um osso de defunto, lançava 7 ou 8 

gotas dizendo: “água benta, assim como vivos e mortos à Igreja te vão 

buscar, assim todo mundo nesta casa venha entrar e tenham vontade de tudo 

me dar e nada me possa faltar. ”

19 ANTT, Inquisição de Lisboa, processos n° 7020 e 6308, respectivamente.
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Outro processo esclarecedor a este respeito, é o de Ana Antonia do 

Boco20 - analisado anteriormente por Souza21. Ao longo de sua confissão, 

Ana descreve como ela e outras mulheres (além de Manuel Femandes), 

orientadas por uma “mestra” chamada Cecília, untaram seus corpos com uma 

espécie de água e viram-se transportadas para São Martinho dos Carvalhos, 

“em camisas e descabeladas". Neste lugar, a dita Cecília evocou os 

demónios que apareceram transfigurados em bodes, sendo que um deles 

posicionou-se no centro, e foi adorado com os seguintes dizeres: “Adoro-te, 

meu Deus Barrabás". O conventículo prosseguiu, então, com danças e “cada 

um dos ditos demónios teve ajuntamento carnal com cada uma das pessoas". 

Ao final do ato torpe, os demónios desapareceram e elas viram-se de volta ao 

ponto de partida.

Casos como estes são reveladores também de um outro aspecto 

importante - e específico - do mundo lusitano, a saber, uma maior 

preocupação, por parte dos inquisidores, com o pacto demoníaco e/ou a 

aceitação do diabo como Deus. Entre 1620 e 1689, o Santo Ofício português 

condenou nove mulheres (ver Tabela 1) - entre elas as já citadas Maria da 

Silva e Maria de Souza - por feitiçaria e pacto com o diabo, muito embora 

oito delas tenham negado, expressamente, terem feito algum tipo de acordo 

com Satanás. Maria de Souza, por exemplo, ao negar o pacto, justificou as 

suas práticas dizendo que “fizera as ditas coisas, umas ignorantemente, e 

outras por mero embuste a fim de granjear remédio a sua pobreza. ”

Em outras ocasiões, com um pedaço de pedra d’Ara, ela ia a nove 

igrejas “da invocação de santos machos” e nas pias batismais, batizava e 

esconjurava dizendo: "eu te batizo pedra d’Ara sagrada, que no mar foste 

achada e na terra consagrada, por Bispos e Arcebispos e Frades, assim 

como não podem dizer missa sem ti, assim em quem esta for tocada não 

possa estar sem mim".

20 ANTT, Inquisição de Lisboa, processo n° 11242.
21 SOUZA, Laura de Mello e. Inferno Atlântico: Demonologia e Colonização (Séculos XVl-XVlll). op. 
cit., capitulo 8: “Em Tomo de um Mito: A Elipse do Sabapp. 160-179.
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II. Principais Componentes Culturais de Portugal no Período Quinhentista

Tendo como referencial estas proposições gerais sobre a ambiguidade 

amorosa no cenário europeu, seria importante, antes de analisarmos os 

processos inquisitoriais que compõem nossa base documental de pesquisa, 

lançarmos um olhar panorâmico sobre alguns aspectos estruturantes da 

multifacetada cultura portuguesa dos séculos XVI-XVII.

Direcionando sua atenção para Portugal do período Quinhentista, 

Jacqueline Hermann busca investigar os desdobramentos ocorridos no 

interior da cultura popular portuguesa com a morte prematura do rei d. 

Sebastião na batalha de Alcácer Quibir (1578), e as diferentes formas 

encontradas pela população para tornar presente a existência do seu rei 

desaparecido22. Ao faze-lo, a autora penetra nos meandros de um imaginário 

onde se confundem, e se mesclam, discursos milenaristas e escatologia 

judaica, conformando uma espécie de “cultura artesã apocalíptica” na qual 

elementos de vida e morte se conjugam numa dinâmica aberta a distintos 

sentidos.

Embora sua confissão esteja repleta de elementos sabáticos, como o 

vôo, o conventículo, os unguentos e o ajuntamento carnal com os demónios, 

o inquisidor questionou a ré apenas sobre o pacto diabólico e a adoração. Em 

sua resposta, Ana afirmou, sem muita convicção, que ter pacto significava 

“andar misturada" com o diabo, usufruindo de sua amizade. Já a adoração, 

foi confirmada pela ré sob a ameaça de tortura. Ao faze-lo, Ana Antonia do 

Boco selou a sua própria sorte, sendo condenada a cárcere e hábito 

penitenciai perpétuo e ao desterro para sempre do Arcebispado de Braga.

22 HERMANN, Jacqueline. No Reino do Desejado. A Construção do Sebastianismo em Portugal 
(Séculos XVI e XVI1). São Paulo, Companhia das Letras, 1998.
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, não foi criado por Bandarra. Sua origem 
icos atribuídos, em particular, a Isidoro de

Para Hermann, a Península Ibérica - particularmente a sociedade 

portuguesa dos séculos XVI-XVII — poderia ser descrita a partir de quatro 

aspectos fundamentais: 1o) uma atmosfera de esperas escatológicas de teor 

milenarista, com forte presença da mística judaica; 2o) as reminiscências de 

um “imaginário da magia”; 3o) uma diferença crucial entre o tribunal medieval 

da Inquisição e o Santo Ofício Ibérico; 4o) uma mística assentada no 

despojamento/desprendimento das coisas mundanas. Lançemos, então, um 

olhar sobre o imaginário ibérico ou, mais precisamente, o português.

A extensa trajetória de profetismo português atingirá, no século XVII, 

seu ápice com a visão milenarista do jesuíta Antônio Vieira, muito 

influenciado pelas trovas de Bandarra, pelo meio cristão-novo e pelo 

sebastianismo. Seu messianismo era essencialmente nacionalista e favorável 

à independência de Portugal (enquadrando-se perfeitamente no clima que 

marcou a revolução anti-castelhana - 1o de dezembro de 1640). Vieira 

predisse aos sucessivos reis de Portugal um destino glorioso. Com o advento

As navegações oceânicas e a descoberta de novas terras e novas 

populações, aguçaram as especulações e esperas escatológicas, muito 

presentes no mundo ibérico e constituídas de diversos elementos, entre os 

quais destacam-se a filiação ao pensamento de Joaquim de Fiore 

(joaquinismo) e a certeza de que o fim do mundo estava próximo, já que a 

propagação do cristianismo por todo o mundo representava a última fase da 

história da humanidade na Terra. Segundo Jean Delumeau, e em linhas 

gerais, essa atmosfera de esperanças escatológicas e messianismo 

desenvolveu-se e foi reforçada, no caso português, por certos fatores: as 

motivações - marcadamente religiosas - do rei Manuel, o Venturoso, que 

parecem imbuídas de uma forte conexão entre cruzadas e temas 

escatológicos; o sapateiro Bandarra, cujas trovas - compostas entre 1530 e 

1546 - preconizavam a vinda de um salvador desconhecido: o Encoberto23 e 

o nascimento, ao fim do século XVI, do sebastianismo.

23 É preciso esclarecer que o personagem do Encoberto, 
remonta a 1520, quando foram divulgados textos profétic 
Sevilha, que anunciavam a vinda à Espanha do Encubierto, sobre um cavalo de madeira.
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As inquietações escatológicas, que desempenharam um papel de 

destaque nas apreensões espirituais ibéricas, não podem ser dissociadas da 

espera do regresso do Messias pelos judeus - importância que não deve, nos 

adverte Delumeau, extrapolar para uma percepção de que toda a cultura 

ibérica estaria basicamente sob a influência dos meios judaicos (conversos

do millenium, o mundo seria regenerado/pacificado e os judeus e turcos - 

vencidos - seriam conduzidos à verdadeira fé. Porém, na visão de Vieira, 

Cristo reinaria no paraiso terrestre por meio de dois representantes: o papa e 

o rei português, com Lisboa assumindo a posição de centro do império de 
Cristo na Terra.24

spanhol a personifk 
r do Parai.

Mas Vieira não é o único. Ao lado do seu profetismo, emergem 

vivências/formulações populares que mesclam experiência mística e 

sebastianismo. Fortemente impregnadas dessa atmosfera escatológica e 

profética, mulheres de origem humilde como Luiza de Jesus, Joana da Cruz e 

Maria de Macedo (sentenciadas pelo Santo Ofício português em 1647, 1660 

e 1666, respectivamente), imbuíram as suas experiências e visões de um 

caráter eminentemente político, vinculado às crenças sobre o Encoberto, 

revelando, deste modo, a heterogeneidade da crença sebástica, “crenças que 

estiveram longe de ser uniformes, variando segundo a inserção sociocultural 

de cada uma dessas visionárias. Rei santo, penitente, religioso, guerreiro, 

reformador do mundo. Assim era d. Sebastião para essas mulheres que, sem 

poderem vagar pelo mundo e reunir Cortes à sua volta, foram aos céus e aos 

palácios em pensamento e orações, falaram com os santos, reis, rainhas e 

infantes, visitaram o céu e os palácios, viram, pregaram e esperaram, à sua 

maneira, a volta do Encoberto.”25

24 A exemplo do que ocorreu em Portugal, a Espanha também foi perpassada por correntes 
escatológicas joaquimitas e franciscanas e sua difusão se deve, em larga medida, aos trabalhos de Jean 
Roquetaillade e Amauld Villeneuve. Franciscano da Ordem Terceira, Arnauld foi, segundo Delumeau, 
o primeiro a desviar suas profecias - aplicadas, até então, aos imperadores alemães e aos reis da França 
- em prol da dinastia de Aragão, reconhecendo no soberano espanhol a personificação do “novo Davi”. 
DELUMEAU, Jean. Mil Anos de Felicidade: Uma História do Paraiso. São Paulo, Companhia das

25 HERMANN, Jacqueline. No Reino do Desejado. A Construção do Sebastianismo em Portugal 
(Séculos XVI e XVII). op. cit., p. 301. Sobre Joana da Cruz ver também: SOUZA, Laura de Mello e.
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26’

Letra
27 BI

Na tentativa de compreender os dois núcleos centrais da sua análise, 

isto é, a visão mágica do mundo que emerge a partir de uma ampla gama de 

práticas, à primeira vista fragmentárias e a visão demonológica arquitetada 

pela Igreja (séculos XIII e XVI), no intuito de metamorfosear o homo magus e 

a feiticeira em agentes do demónio, Francisco Bethencourt detecta uma 

especificidade da Inquisição portuguesa: sua relativa brandura na punição

Ao elemento milenarista/escatológico agrega-se as reminisciências de 

um imaginário da magia. A sociedade portuguesa do Quinhentos está 

impregnada de uma visão mágica do mundo que, ao aglutinar o “miraculoso 

cristão e o maravilhoso do conto popular”, deixa transparecer uma relativa 

fluidez entre sensível/inteligível, imagem/coisa, mundo superior/mundo 

inferior. “Nesse sistema de aparências e realidades dificilmente destrinçáveis, 

que agravam a vulnerabilidade e a insegurança do indivíduo, torna-se 

indispensável o recurso a especialistas capazes de desvendar as mensagens 

cósmicas, de contrariar as agressões sobrenaturais e humanas, de manipular 

o jogo de influências mágicas."27

ou não). Mas, é preciso reconhecer que, se o milenarismo e as diferentes 

esperas messiânicas não foram exclusivos dos países ibéricos, em nenhuma 

outra parte da Europa (e posteriormente da América), eles exerceram uma 

ascendência tão intensa e prolongada. “O sucesso do tema do ‘novo Davi’ na 

Espanha, o fenômeno do sebastianismo em Portugal, em relação ao qual se 

falou de ‘ressurgência do mito judaico do quinto império’, constituem outros 

tantos convites para não separar as esperas escatológicas ibéricas de uma 

de suas fontes: a espiritualidade hebraica marcada pelo modelo messiânico 

davídico e a noção de ‘povo eleito’. Nos séculos XVI e XVII, os portugueses e 

os espanhóis tenderam a se considerar, cada um por seu lado, como o ‘povo 

eleito’ que ia realizar a unificação religiosa da terra.’’26

Inferno Atlântico: Demonologia e Colonização (Séculos XVI-XVI1I). op. cit., especialmente o capítulo 
' “Religião Popular e Política: do Êxtase ao Combate", pp. 105-124.

DELUMEAU, Jean. Mil Anos de Felicidade: Uma História do Paraiso. São Paulo, Companhia das 
ras, 1997, p. 192.

3ETHENCOURT, Francisco. O Imaginário da Magia: Feiticeiras. Adivinhos e Curandeiros em 
Portugal no Século XVI. São Paulo, Companhia das Letras, 2004, p. 290.
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idri, Akal, 1978, pp. 506-

dos delitos de magia (feitiçaria, bruxaria, adivinhação e cura mágica)28. Mas 
esta não é a única. Uma diferença crucial entre o tribunal medieval da 
Inquisição e o Santo Ofício Ibérico é que o primeiro, organizado pelos 
dominicanos, estava subordinado ao Papa e tinha como objetivo combater as 
seitas heréticas dos séculos XIII-XIV (cátaros, albigenses e outros); já a 
inquisição moderna/ibérica, organizou-se como um tribunal eclesiástico 
(sendo um valioso auxiliar do Estado), cujo principal alvo era a perseguição 
sistemática anti-semita.

pliou 0 b 
iaizante). I 

loralii

28 “Como fator explk 
desde o início pela 1 
seguidos do protestí

leque de heresias, deixando de 
i. Postando-se contra o avanço da 
lizante contra diversos tipos de 

ir grau, a perseguição à 
r: Moral. Sexualidade e

jlicativo dessa relativa suavidade, insistimos na hierarquia de ‘delitos’ estabelecida 
Inquisição, dominada pelo judaísmo e pelo islamismo (considerados apostasia), 

tantismo (heresia)”. “Nesse contexto, as práticas mágico-religiosas marginais 
(nomeadamente a magia ilícita) e desviadas (como a ‘superstição’) não assumem suficiente importância 
para serem objeto de uma campanha sistemática de erradicação. Além disso, podem constituir um 
substrato favorável à divulgação da doutrina, pois manipulam símbolos comuns que sobreviveram ao 
domínio muçulmano. De tudo isso resulta a brandura da repressão sobre ‘costumes que descendem dos 
gentios’, tal como são referidos na célebre postura da Câmara de Lisboa de 1385”. BETHENCOURT, 
Francisco. O Imaginário da Magia: Feiticeiras, Adivinhos e Curandeiros em Portugal no Século XVI. 
op. cit., pp. 17 e 294, respectivamente.
29 Com o passar do tempo, o Santo Oficio português ampl 
concentrar sua atenção apenas nos cristãos-novos (heresia juda 
“heresia luterana”, os inquisidores lançaram uma campanha m< 
desvios: delitos sexuais tais como a sodomia, a bestialidade e. em menor 
feitiçaria. A este respeito ver: VAINFAS, Ronaldo. Trópico dos Pecados: 
Inquisição no Brasil. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1997.
30 Analisando o caso espanhol, Julio Caro Baroja, com base nos escritos do cardeal Francisco Toledo, 
aponta para a ocorrência de três tipos de pecado: 1) Heresia-, erro cometido pelo homem cristão e em 
algo contrário à fé católica; 2) Apostasia: erro cometido pelo homem batizado e de todo contrário à fé 
católica: 3) Infidelidade: erro do homem não batizado, contrário em tudo à fé católica. “Desde el punto 
de vista de la situación histórica era claro para los espanoles que, en el siglo XVI, luteranos, calvinistas, 
etc eran herejes, que los judaizantes y moriscos eran apóstatas, que los turcos, berberiscos, moros, 
etc ’ eran infieles. Dentro de los apóstatas se distinguem 1°) los que apostatan interiormente, sin acto 
exterior alguno, contra la fe, ni paiabra. sena u obra [...]; 2o) los que hacen la apostasia exteriormente, 
por miedo aunque conserven la fe [...]; 3o) los que. interior y exteriormente, profesaban una fe ajena a 
Li»>lla en’ oue íueron bautizados”. BAROJA, Julio C. Las Formas Complejas de la Vida Religiosa 
(Rdigión, Sociedad y Carácter en la Espana de los Siglos XVI y XVII). Mac  
507.

A Inquisição de Portugal foi criada no ano de 1536 e era formada por 
quatro tribunais: Lisboa, Évora, Coimbra e Goa (índia). Nos primeiros 
cinquenta anos de atividade, o rol de sentenciados do Santo Ofício português 
estava composto, em sua ampla maioria, por cristãos-novos29 (descendentes 
dos judeus obrigados à conversão forçada ao catolicismo no reinado de d. 
Manuel em 1497). Mesmo com a ampliação do leque de desvios/delitos sob 
jurisdição da Inquisição, o judaísmo secreto (criptojudaísmo) manteve sempre 
a sua condição de principal foco dos olhares inquisitoriais.30 
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A corrente de místicos do Norte (flamengos e alemães), contribuiu com 
uma espiritualidade não só de caráter essencialmente afetivo mas, também, 
com uma ênfase na necessidade da nudez plena “para reencontrar a imagem 
de Deus na alma, e no ‘fundo da alma’ como lugar de união e ‘união’ com 
Deus [,..]33. Tais orientações estão presentes na Voz do Amado (1579) de fr. 
Agostinho da Cruz e nos Trabalhos de Jesus (1602-1609) de fr. Tomé de 
Jesus, para citarmos apenas dois exemplos. Outra importante contribuição 
veio da Itália, graças ao empenho do cardeal espanhol Cisneros, que 
viabilizou a circulação das obras de Savonarola, Catarina de Sena e de

Coube a Antonio José Saraiva31, a percepção de que o cristão-novo 
português (herege e/ou criptojudeu) era, na verdade, um mito forjado pelo 
Santo Ofício, com o intento de frear o avanço da classe burguesa em 
ascensão, composta, essencialmente, por indivíduos de origem judaica. Na 
esteira do pensamento de Saraiva, Anita Novinsky afirma: “o cristão-novo 
judaizante não foi um mito inventado, mas ele existiu e foi real. O que é 
preciso, é entender o que significava ‘judaizante’ para os inquisidores. Uma 
simples blasfêmia, quando pronunciada por um cristão-novo era ‘Judaísmo’

Até aqui elencamos três dos elementos estruturantes da multifacetada 
sociedade portuguesa Quinhentista: milenarismo, imaginário da magia e 
especificidade do Santo Ofício português; agora, precisamos voltar nossa 
atenção para a sua espiritualidade. Fortemente influenciada pela onda de 
fervor místico proveniente da Espanha, a sociedade portuguesa dos séculos 
XVI e XVII realizou (desde o século XV) um movimento de reforma, cujo 
princípio norteador era o regresso às origens, ou seja, ao cristianismo 
primitivo, através de um conjunto de propostas de reformulação da vida 
cristã. Dentro deste contexto, serão acolhidas diferentes formas de 
espiritualidade.

31 SARAIVA, Antonio José. Inquisição e Cristãos-Novos. Porto, Inova, 1969.
32 NOVINSKY, Anita. Um Resgate Histórico: Os Cristãos-Novos no Brasil - Trajetória Cientifica. 
Livre Docência, São Paulo. FFLCH, 1992, mimeo., p. 38.
33 BELCHIOR, Maria de Lourdes et alii (Apresentação). Antologia de Espirituais Portugueses. 
Lisboa, Imprensa Nacional; Casa da Moeda, s/d, pp. 17-18.
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Analisando, comparativamente, o cenário espiritual na Espanha e em 
Portugal, Dalila P. da Costa detecta distinções e aproximações entre eles. Se, 
por um lado, em razão do seu caráter essencialmente pragmático - que 
suscitou sempre uma complementariedade harmoniosa entre contemplação e 
ação - a mística portuguesa não teria sofrido a influência do quietismo36, tão 
importante para os místicos espanhóis, por outro, haveria uma inquestionável 
aproximação entre iluminismo (entendido como uma forma de mística espúria

outros místicos em Portugal durante o século XVI e parte do XVII (durante, 
portanto, o período filipino), sendo que estas obras desempenharam um 
papel preponderante no germinar e no desenvolvimento do recogimiento 
entre os portugueses.

No rol dos estudos e pesquisas sobre Portugal e que encontram na 
mística material privilegiado, a obra de Dalila Pereira da Costa, Místicos 
Portugueses do Século XVI34, se destaca por realizar uma análise da mística 
por intermédio de alguns de seus mais expressivos representantes, entre eles 
os já citados fr. Agostinho da Cruz e fr. Tomé de Jesus. Influenciados pela 
atmosfera mística espanhola, eles “fizeram, tal como os navegadores, da 
descoberta do desconhecido espiritual seu objeto de contemplação, 
meditação e união com o ‘Real Superior’, expresso por uma busca mística e 
naturalista da ‘terra mãe’, fronteira oriental européia destinada a unir os dois 
hemisférios. Assim, também na esfera religiosa e mística, a união máxima 
com o sagrado se coadunava com a fundação de um império universal.”35

34 COSTA, Dalila Pereira da. Místicos Portugueses do Século XVI. Porto, Lello & Irmão, 1986.
35 HERMANN, Jacqueline. No Reino do Desejado. A Construção do Sebastianismo em Portugal 
(Séculos XVI e XVII). op. cit„ p. 38.
36 O quietismo tem como principal expoente Miguel de Molinos e caracteriza-se pela ênfase na ação 
involuntária/passiva da alma perante a ação sobrenatural de Deus. De certo modo, é Santa Teresa quem 
fará a transposição dessa forma de passividade absoluta, já que para ela o ponto máximo da via mística, 
(isto é a união permanente com Deus), deve ser um desejo (e/ou uma ação) mútuo, e não algo 
unilateral. “Um dom divino não deve ser gozado passivamente, mas recebido e convertido em fonte de 
nova vida e atividade”. COSTA, Dalila Pereira da. Místicos Portugueses do Século XVI. op. cíl, p. 
343.
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A estas três peculiaridades da mística portuguesa, gostaríamos de 
agregar uma quarta: a valorização do desprendimento e/ou despojamento do 
mundo como forma de superar os obstáculos, impostos à perfeição cristã, 
pela miséria da condição humana. A publicação em Portugal, desde o fim do

e/ou “heresia mística”37) e sebastianismo: “por seu caráter fortemente 
visionário e ainda por sua posição dúplice, entre mística e profecia, e esta 
acentuadamente messiânica, e ainda pela marca judaizante, veremos assim 
a funda semelhança e afinidade que todo este movimento do iluminismo 
possuirá com o sebastianismo português, seu contemporâneo, e crescendo à 
volta do seu principal criador e propagador, o sapateiro de Trancoso."38

Para além dos possíveis movimentos de aproximação/distanciamento, 
a mística portuguesa apresenta, segundo Costa, três especificidades: 1a) a 
inexistência de um Deus impessoal. O que prevalece é a figura de Cristo, 
enquanto pessoa/homem - o Bem-Amado da mística nupcial39 — e ponto 
intermediário que une imanência/transcendência, humano/divino, 
terrestre/celestial; 2a) a predominância da mística nupcial (oriunda da tradição 
do Cântico dos Cânticos)40 e da mística da Paixão (exaltada pela Devotio 
Moderna); 3a) em toda a mística existem duas vias de acesso para a união do 
homem com o Absoluto, uma via interior (através da alma) e outra exterior 
(por meio do Universo), sendo que no caso de Portugal a segunda via - o 
panteísmo - tende a predominar entre os principais expoentes do cenário 
místico português.

37 Ver p. 68 deste trabalho.
38 COSTA, Daiila Pereira da. Místicos Portugueses do Século XVI. op. cit., p. 351.
39 “É especialmente através do Deus encarnado que para os místicos peninsulares se realizará esta força 
de unidade [homem-Deus], pela Personalidade concreta e histórica e pelos místicos vivida 
experimentalmente. Daí a preferência, nos seus mais altos exemplos, como em Santa Teresa de Jesus e 
São João da Cruz, pela mística nupcial. Cristo é a força de retomo à idade paradisíaca de unidade 
perfeita com Deus”. COSTA, Daiila Pereira da. Místicos Portugueses do Século XVI. op. cit., p. 241. 
Ao lado da mística nupcial, destacam-se ainda a cristológica e a profética (ver especialmente pp. 145- 
149).
40 Muito embora a mística nupcial remonte ao Cântico dos Cânticos, ela adquire um papel 
preponderante a partir do século XIV, aparecendo como um "leitmotiv" nos escritos dos visionários: 
“describle la unión del alma y Dios en términos tomados directamente dei amor humano”. “La 
experiencia religiosa llevada hasta sus más altas cimas ofrece tantas analogias con la union de dos seres 
humanos, que resulta difícil referirse a ella sin recurrir al linguage amoroso”. RAPP, Francis. La 
Iglesia y la Vida Religiosa en Occidente a Fines de la Edad Media. Barcelona, Labor, [col. Nueva 
Clio], 1973, pp. 178 e 179, respectivamente.
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século XV, de inúmeros livros místicos como, por exemplo, o Enchirídion de 
frei Diego Ximenez Arias e o Cathecismo de frei Bartolomeu dos Mártires, 
expressam uma visão sombria do cristão rodeado pelas tentações que 
provém da própria carne, do mundo e do demónio. “A existência humana, 
devido ao pecado original, tem uma natureza viciosa, precária e efémera, 
sendo constantemente assediada pelo anjo caído, que procura evitar o 
acesso sublime das almas ao reino dos céus. Nesta perspectiva, o homem 
tem de lutar, antes de mais nada, contra si próprio, prevenindo-se quanto à 
ação insidiosa do demónio, que se faz sentir direta ou indiretamente, através 
de seus agentes na Terra”41.

Finalmente, Dalila nos adverte, ao descrever o ambiente no qual se 
inscrevem as vidas/obras dos místicos portugueses do século XVI, que nada 
é mais equivocado do que ver os místicos como indivíduos que vivem 
distantes do mundo, desconectados de sua realidade social e voltados, 
unicamente, para a contemplação, posto que, entre seus contemporâneos, 
foram eles que tiveram, muitas vezes, um alto grau de consciência da 
situação de seu tempo e da necessidade de nela atuarem. Ao canalizarem 
suas energias (obtidas por meio da contemplação - oração e êxtase) para a 
ação direta - dentro e a serviço da Igreja - sua contribuição se manifestaria 
sob um duplo aspecto: “como ação fazendo-se no exterior e através de obras 
[...], vindo assim ao encontro duma necessidade então sentida 
profundamente, de regeneração da fé e sua defesa; e por outro, vindo ao 
encontro duma não menor necessidade sentida, como a de viver a religião 
pelo interior, a que a mística, especificamente como cognitio experímentalis 
Dei, poderia preencher.”42

41 BETHENCOURT, Francisco. O Imaginário da Magia: Feiticeiras, Adivinhos e Curandeiros em 
f°COSTA° Da^Pereirada. Místicos Portugueses do Século XVI. op. cit., pp. 356-357.
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III. Místicas/Visionárias: Cinco Casos Portugueses

Cultura barroca, fluidez das fronteiras que separam os lados positivo e 
negativo da sensibilidade, contexto cultural multifacetado, publicação e 
circulação de livros, graças à invenção da imprensa, um novo modelo de 
santidade de caráter mais intimista. Estes são os principais elementos 
“cenográficos” que compõem o pano de fundo, no qual se desenrola o “teatro 
místico-diabólico”, cujas principais protagonistas são mulheres simples, 
inspiradas pelas vidas de santos e a Devotio Moderna.

Propiciando a realização de um movimento, através do qual essas 
mulheres davam contornos mais concretos/sensíveis ao pensamento 
religioso (abstrato e filosófico), fica patente que o seu entendimento acerca 
dos textos místicos e das experiências vividas pelos grandes místicos diferiu 
- e muito - daquele que os eruditos e os inquisidores tinham, criando um 
desnível cultural que acabou permeando toda a ação inquisitorial. Em sua 
análise dos casos de seis mulheres processadas e condenadas pelo Santo 
Ofício português43, Laura de Mello e Souza, aponta para o caráter 
desconcertante da forma e do conteúdo dos depoimentos das visionárias, 
onde as concepções populares e eruditas se mesclavam, (re)criando uma 
linguagem onde as fronteiras entre sagrado/profano, puro/impuro, entrega 
carnal/entrega devocional eram inseparáveis; linguagem incompatível com a

Ao lado de livros místicos como a Vita Christi, o Enchiridion e o 
Cathecismo, destacam-se obras como o Caminho da Perfeição de Teresa de 
Jesus, publicado em Évora no ano de 1582. Em Portugal, os escritos de 
Teresa, ao lado de outros textos místicos, serviram de referencial para as 
mulheres que, nos conventos, tinham acesso as leituras e/ou discussões dos 
ensinamentos religiosos, permitindo-lhes amalgamar o conteúdo dos livros ao 
seu universo cultural popular, realizando, assim, uma releitura dos 
componentes da escolástica que lhes eram ininteligíveis.

to, Maria da Cruz. Maria 
is de Deus e de Jesus [e]

43 Seus nomes eram: Luiza de Jesus. Francisca Cotta, Maria do Espírito Santo
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Mas, quem eram essas mulheres? Como sentiam e viviam suas 
experiências sobrenaturais? Qual o sentido/objetivo de tais experiências para 
elas? Sem negligenciar a necessidade de uma abordagem crítica das fontes 
de natureza inquisitorial, em função do desnível cultural e da relação 
dialógica que lhe são característicos, nossa investigação procura respostas 
para essas indagações, a partir da análise dos processos de cinco mulheres, 
sentenciadas pelo Santo Ofício português entre 1647 e 175845.

postura inquisitorial que, respaldada numa triplíce argumentação44, buscava 
cindir a qualquer preço, o que muitas vezes era indissociável.

; experiências místicas, protagonizadas 
santidade, os inquisidores lançavam mÈ

A opção de estudar as vivências místicas dessas mulheres humildes e 
perseguidas pelo Santo Ofício, está ancorada em três premissas fornecidas 
por Maria Emma Mannarelli46: 1) rompendo com uma perspectiva 
(esteriotipada) que considera as mulheres passivas e confinadas ao âmbito 
doméstico (portanto, à margem da formação do seu contexto sociocultural), 
elas são alçadas à condição de protagonistas da formação de uma cultura, 
influenciando, igualmente, a consciência coletiva; 2) elas encarnam um modo 
peculiar de ser/atuar na sociedade. Suas confissões e declarações nos 
fornecem valiosas chaves para o entendimento de certos valores e 
comportamentos sociais; 3) suas experiências místicas (enquanto experiência 
íntima do Eu), permitem a sua promoção social, ou seja, elas deixam de ser 
apenas esposas, mães, religiosas e prostitutas e convertem-se em sujeito da 
sua própria eleição.

insinuavam serem santas”. SOUZA, Laura de Mello e. Inferno Atlântico: Demonologia e Colonização 
(Séculos XVI-XV1II). op. cit., p. 107.
44 Na tentativa de desqualificar as experiências místicas, protagonizadas por mulheres de origem 
humilde, negando-lhes o caráter de santidade, os inquisidores lançavam mão de três argumentos: 1) 
falta de humildade; 2) ausência de método e 3) a existência de elementos contraditórios e grotescos. A 
este respeito ver: SOUZA, Laura de Mello e. Inferno Atlântico: Demonologia e Colonização (Séculos 
XVI-XVIIl). op. cit, pp. 107-117.
45 ANTT. Inquisição de Lisboa, processos n°: 11.358; 10.198: mç. 52. 557; 573; 1525.
46 MANNARELLI, Maria Emma. Hechiceras, Beatas y Expósitas: Mujeres y Poder Inquisitorial en 
Lima. Lima, Congreso del Perú, 1998. Sobre a terceira premissa ver: GUILHEM, Claire. 
“L’lnquisition et la Dévaluation des Discours Feminis”. In: BENNASSAR, Bartolomé. (org.) 
L'Inquisition Espagnole-XY-XVISiècles. Paris. Hachette. 1979, pp. 197-240.
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FRANCISCA COTTA47

Além de servir como “intermediadora” entre Deus e Francisca Cotta - 
“Deus por meio da defunta Dona Joana, revelava, milagrosamente, a

No dia 13 de junho de 1646, Francisca Cotta, filha do capitão da 
fortaleza Diogo Gonçalves de Castilho e de Catarina Rodrigues, solteira, 
natural e moradora da Vila de Mazagão, foi presa nos cárceres do Santo 
Ofício. Ao contrário da maioria das visionárias, Francisca Cotta pertencia a 
uma família nobre e sofria de acidentes de gota-coral. Ao tomar o hábito de 
Terceira de São Francisco, fez voto de castidade e quis mudar seu nome 
para Francisca de Jesus.

Contra ela pesaram os testemunhos de Agostinho Alvares de Araújo e 
dos padres da Companhia de Jesus, Francisco Duarte e Francisco Cabral, 
este último confessor de Francisca Cotta. Segundo informaram na Mesa do 
Santo Ofício, durante os seus êxtases (que eram frequentes), ela se 
comunicava com as almas do outro mundo48, principalmente a de Dona 
Joana, que revelavam a ela coisas futuras e ocorridas em regiões remotas. 
Em novembro de 1644, a alma de um sacerdote de Mazagão, que morrera 
excomungado, disse a Francisca que

“Deus Nosso Senhor estava muito irado contra o povo [de 
Mazagão] e que a Virgem Nossa Senhora andava de joelhos com os 
peitos de fora, pedindo a seu Santíssimo Filho lhe perdoasse, e que 
ele lhe respondia que lhe não havia de perdoar'’. 49

47 ANTT, inquisição de Lisboa, processo n° 11.358.
48 Um aspecto que chama a atenção nessa comunicação entre Francisca e as almas do outro mundo é 
uma espécie de “sistema de troca”, no qual um determinado número de missas rezadas em intenção da 
alma, corresponderia a uma redução de 1 ano no tempo de permanência no Purgatório. Tendo morrido 
excomungado. João Ramos "tinha necessidade de vinte missas [...] e que ao cabo, como sinal veria um 
passarinho na hóstia."
49 Como bem observou Laura de Mello e Souza, esta visão da Virgem com os seios desnudos e 
suplicando o perdão de seu Filho, parece conter uma dupla significação. Por um lado, os seios nus da 
Virgem remetem à sua condição de progenitora e, por outro, há uma postura de mulher pecadora; “seria 
de tal monta a perdição reinante na cidade africana - contra qual se voltara a ira de Deus - que nem a 
Virgem se salvaria. Os seios expostos passam assim a ressaltar o caráter pecador - numa alusão, talvez, 
às santas-prostitutas ou de comportamento duvidoso: Margarida de Cortona, Maria Egipciaca. Maria 
Madalena”. SOUZA, Laura de Mello E. Inferno Atlântico: Demonologia e Colonização (Séculos XVI- 
XVIII). op. cit., pp. 115-116.
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Em uma ocasião, indo a sua casa uma mulher chamada Maria Luz 
com um cravo na mão, Francisca Cotta o pegou e ao tentar colocá-lo na 

imagem do crucifixo, esta se desprendera da cruz, na presença de sua mãe 
Catarina e de Maria Luz, que prostraram-se

"em razão da maravilha a pedir misericórdia ao mesmo Deus; e 
todas as vezes que ela Francisca Cotta abaixava a cabeça em sinal 
de reverência, a abaixava também o mesmo crucifixo", de modo que 
Francisca “se persuadiu que lhe fazia agrado e favor particular, 
multiplicando-se esta demonstração de abaixar a cabeça por sete ou 
oito vezes e ficando, ultimamente, a mesma imagem do meio do 

corpo para cima mais inclinada do que estava antes.”

Ao aproximar-se da mesa da sagrada comunhão, durante a missa, 

Francisca fora empurrada com tanta violência que torcera um pé sem, no 
entanto, sentir nenhuma dor no momento em que fora receber o Senhor, nem 

quando retornava para casa. Posteriormente, a defunta Dona Joana lhe 

explicou que ela havia sido empurrada pelo Diabo para que se ferisse e,

Francisca Cotta as ditas coisas” - a alma de Dona Joana lhe dera três 
pedras: uma feita pela mão de Cristo e que tinha quatro cruzes e outros 
sinais; e outras duas que “encerravam em si grandes mistérios e que o cheiro 
que tinham eram do Céu. ”

A exemplo do que ocorria com outras visionárias e/ou místicas, 
Francisca não era agraciada apenas com os favores de Deus. Era também 
tentada pelo Diabo. Francisca Cotta contou ao Padre Francisco Cabral que 
um dia lhe apareceu um mancebo gentil, tentando convence-la a casar-se 
com ele e que depois, conversando com a defunta Dona Joana, esta lhe 
disse que o tal mancebo era o Diabo, o qual “a vinha persuadir que despisse 
o hábito da Terceira Ordem de que usa” e esquecesse toda a doutrina dada 
pelo padre para melhor guiá-la no caminho de Deus, declarando ainda que “a 
Virgem Nossa Senhora e Dona Joana lhe acudiram para que com seu auxilio, 

ela pudesse vencer o Inimigo e a dita tentação. ”
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deste modo, deixasse de comungar. Para frustração do Diabo, Dona Joana 
sustentou Francisca, evitando que ela se ferisse gravemente.

Também admitiu que a alma de Dona Joana nunca lhe aparecera, nem 
falara. Quem lhe aparecera e falara fora uma figura em traje de religioso. 
Tratando-a com afagos e promessas, tal figura lhe pediu um escrito no qual 
ela se comprometia em ser sua

"por uma gota de sangue e que Deus por isso lhe daria muita 
vida e lhe ensinara outrossim que corresse aos cantos da casa 
chamando por Satanás e Barrabás, dizendo que eram grandes 
pessoas e santos da sua obrigação; e que a dita figura lhe dera 
alguns sinais e confirmações [...], anunciando-lhe coisas que haviam 

de suceder.”

Diante da insistência da dita figura para que ela lhe desse uma gota de 
sangue, Francisca Cotta cortou-se, no braço direito, com um canivete, e a 
dita figura o tomara o sangue então escorrido na palma da mão e dissera que 
o havia de beber Ao mesmo tempo em que a moça prometia ser da dita 
figura, esta, até então vestida de hábito religioso, passara a usar um traje 
leigo e adquirira postura de mancebo gentil homem, declarando

A medida que o processo avança, é possível perceber uma guinada na 
confissão de Francisca Cotta. Suas experiências sobrenaturais convertem-se 
em puro embuste. Deixando-se levar pela “vangloria e desejos de 
engrandecer e ser tida por santa", Francisca começou a publicizar que a alma 
de uma certa mulher - que era tida como sendo muito virtuosa - lhe aparecia, 
comunicando-lhe coisas passadas ou por vir. Com o mesmo intuito, ela 
“ordenara um escrito no qual se dizia que fosse crido tudo o que ela Ré dizia 
e dissesse e que a quem cresse, havia de lançar Deus muitas bênçãos e, 
pelo contrário, quem a não cresse teria castigos do Céu”. Mandou ainda que 
o escrito fosse colocado aos pés de uma imagem de Nossa Senhora, para 
que se cuidasse que era milagre da mesma Senhora.
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Este episódio, no qual podemos observar uma dupla metamorfose, é 
emblemático da tênue linha que separa sagrado/profano, Céu/lnferno, 

Deus/Diabo: primeiro, a alma santa de Dona Joana transforma-se numa 
figura em traje religioso (o diabo “disfarçado”). Posteriormente, esta converte- 

se num mancebo vestido com traje leigo que, ao conseguir o seu objetivo, 

revela a sua verdadeira identidade (Satanás). As confissões de Francisca 
deixam, ainda, transparecer um processo de demonização, no qual os 

favores divinos são substituídos pelas artimanhas do Diabo.

Vencida e enganada pelas tentações do Inimigo infernal, Francisca 

Cotta renegou Deus, Jesus Cristo, a Virgem e todos os sacramentos da 

Igreja, bem como tudo o que ela crê e ensina, tendo e adorando como deus 

ao Diabo, o qual continuava aparecendo em forma de mancebo e tendo com 
ela - antes da sua prisão nos cárceres do Santo Ofício - ajuntamento carnal 

por várias vezes e dizendo-lhe que para ela se salvar, bastava apenas a sua 
amizade. Decidida a contar a verdade, o Diabo lhe apareceu, “intimidando-a e 

pondo-lhe medos para que não confessasse, dizendo-lhe que a haviam de 

queimar. ”

Diante das declarações de Francisca, os inquisidores a consideraram 

“herege apóstata de Nossa Santa Fé Católica e que incorreu na sentença de 

excomunhão maior e confiscação de todos seus bens para o Fisco e Câmara 

real e nas mais penas" contra semelhantes erros. Porém, como ela confessou 
suas culpas e delas pediu perdão e misericórdia, dando sinais de 

arrependimento, foi recebida de volta “ao grémio e união da Santa Madre

“ser Satanás e que tinha tantos poderes que a terra tremia dele 
e que visto ter-lhe dado a alma [e que agora lhe pertencia] não 
fizesse ela ré mais dever com ninguém, nem modo de Deus, nem de 
Cristo Nosso Senhor, nem da Virgem Maria e que renegasse de 
todos e da água do batismo e só a ele Satanás tivesse por Deus e 
Senhor.”
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MARIA ANTUNES E JOANA DA CRUZ50

Entre 1658 e 1660, o Santo Ofício português condenou duas mulheres 
- Maria Antunes e Joana da Cruz - por fingirem santidades, visões e outros 
favores e proferirem “proposições mal soantes e escandalosas". Maria 
Antunes, filha do oleiro Jorge Antunes, foi condenada em 1658. Natural e 
moradora do lugar de Merceana, Termo de Aldea Galega, Maria era solteira e 

Terceira de certa Ordem.

Segundo Maria Antunes, por força da oração, ela sabia quais pessoas 
estavam ou não em graça e quais iam se salvar ou perder. Além disso, tirava 

almas do Purgatório e ia ao Céu, onde falava com Deus, via os santos, ouvia 
as músicas celestiais, tendo Deus lhe dito “que era santa, porque Deus a 
fizera”. Outro efeito do poder da oração se manifestava, algumas vezes, 

quando ela ouvia a missa: “fazia abalos descompostos com o corpo, 

chegando com ele ao chão. ”

Este tipo de manifestação era considerado pelos inquisidores como um 
mau-indício, que colocava em xeque a origem divina dos favores recebidos 

pela Ré, na medida em que os favores divinos produzem uma sensação de 

paz e felicidade, nunca tremores ou dor. Outra ação duvidosa se deu quando 
Maria Antunes, tentando persuadir um homem a ir pelo mundo fazer vida 

santa, lhe “deu um grande abraço e derrubando-o no chão, o tinha tão

Igreja”, sendo condenada a ir ao Auto público da Fé, a fazer abjuração 
pública de seus heréticos erros, a cárcere e hábito penitenciai perpétuo e

“pelo desacato feito ao Santíssimo Sacramento e prejuízo que 
com seus embustes e fingimentos causou ao crédito que se deve dar 
as verdadeiras visões e favores espirituais de Deus Nosso Senhor faz 
a alguns seus escolhidos e pelo escândalo, que do sobredito deu aos 
fiéis, que de tudo tiveram notícia, a degredam por tempo de dez anos 
para as partes do Brasil. ”

50 ANTT, Inquisição de Lisboa, processos n° 10.198; mç. 52, 557, respectivamente.
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Como tantas outras visionárias, Maria recebeu do Senhor o favor das 
bodas místicas: estando em oração, sentiu interiormente que “Cristo Nosso 
Senhor se lançava em sua alma e ouvira interiormente que lhe dizia que ela 
era o seu leito; ao que respondera também interiormente: é possível Senhor, 
que vindes a quem vos faz estas chagas? E que o mesmo Senhor lhe 
tomara: Aí verás quem eu sou”. Após as bodas, Maria, ao olhar-se num 
espelho, ouviu uma voz que lhe disse: “não te vejas em espelho da terra, 
porque quem se há de ver em mim, não tem necessidade de se ver em 
espelho dela” ; compreendendo que estas palavras procediam de Deus - 
pela alegria que lhe proporcionaram - jogou o espelho fora.

Sendo advertida pelo inquisidor que as suas visões e revelações ou 
eram ilusões do Diabo, por serem “coisas vãs e sem utilidade e algumas de 
coisas imundas”, ou eram fingidas com o intuito de “granjear por este modo 
opinião de santa”, já que ao invés de escondê-las e encobri-las — como fazem 
os verdadeiros eleitos de Deus - ela as publicizava, Maria admitiu que as 
coisas que havia declarado eram enganos do Demónio e que por sua 
ignorância não fora capaz de percebê-los.

Diante da "grande presunção que há da Ré forjar as ditas visões e 
revelações, só a fim de se inculcar por santa e como tal ser estimada” e o 
grande prejuízo e escândalo produzido pelas suas atitudes, Maria Antunes foi 
condenada a ir ao Auto público da Fé, nele ser açoitada pelas ruas públicas

aferrado pelo pescoço, que com muito trabalho se desembaraçou a Ré”. As 
atitudes da visionária em público, revelam uma forte presença de elementos 
grotescos/absurdos - próprios do nível cultural popular - onde “os gritos e os 
abraços da beata, que se lançava do transe à expansão de impulsos eróticos, 
sugeriam um universo em que maneiras descompostas, riso e até mesmo 
brincadeiras licenciosas podiam conviver com religiosidade.”51

51 SOUZA, Laura de Mello e. Inferno Atlântico: Demonologia e Colonização (Séculos XVI-XVII1). op. 
cit., p. 115. Sobre o grotesco e a cultura popular, ver ainda: BAKHTIN, Mikhail. A Cultura Popular na 
Idade Média e no Renascimento. São Paulo, Hucitec; Brasília, Ed. UnB, 1987; BURKE, Peter. A 
Cultura Popular na Idade Moderna. São Paulo. Companhia das Letras. 1989.
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Aos quinze anos de idade, Joana iniciou a sua vida espiritual no 
Recolhimento de Santa Isabel da Hungria em Lisboa. Ao ser inquirida quanto 
aos seus exercícios espirituais, disse que nos seis meses iniciais de sua 
vocação empregara a oração mental, “sem nela ter mais consideração que a 
de pedir a Deus perdão de seus pecados”, dividindo seu tempo entre as 
orações, as penitências - que incluíam o uso de cilícios de ferro em várias 
partes do corpo, disciplinas todos os dias à noite depois da oração, jejuns a 
pão e água três dias por semana e dormir sem cama, entre outras práticas, 
das quais dava conta a seus confessores - e as ocupações humildes na 
cozinha, bem como os demais serviços domésticos.

Filha do lavrador Simão Jorge e natural de São Pedro de Dous Portos, 
termo da Vila de Torres Vedras, Joana da Cruz desde de pequena era muito 
estimada por todos, porque “desprezava os vestidos de cor” que usava e 
“nunca levantava os olhos do chão”, estando sempre em oração. Ainda na 
infância, recebeu de Deus os primeiros favores, sendo algumas vezes levada 
“pelos ares de um lugar para outro, onde brincava sem saber como, nem por 
quem era levada, e que já naquela idade tinha pensamentos altivos e 
considerava em coisas grandes” e que em outra ocasião um parente seu, 
preso por um crime grave, viu-se, milagrosamente, em liberdade, tendo Deus 
lhe comunicado que ela, Joana, o havia livrado.

da cidade de Lisboa citra sanguinis efusionem e degredada por 6 anos para o 
Brasil.

Ao transferir-se para o Recolhimento das Convertidas às Chagas, onde 
era porteira, Joana prossegue nos trabalhos e nos exercícios espirituais, 
buscando atingir a perfeição (seguindo o exemplo de Santa Teresa), por meio 
dos diferentes graus da oração: “subindo a maiores graus de perfeição, nela 
tendo mais horas de oração até chegar a via unitiva em que anda de dois 
anos a esta parte”. Disse ainda que, depois de ter começado a exercitar a 
oração mental, abandonara a vocal,
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Com base nas afirmações de Joana — denunciada pelo capelão do 
Recolhimento das Convertidas, Padre Gaspar Ferreira e presa nos cárceres 
do Santo Ofício português em agosto de 1659 o inquisidor pergunta como 
ela entendia que andava em via unitiva com Deus. Ela responde que “sabe 
que andava na via unitiva porque Deus Nosso Senhor lho manifestara na 
oração”, sentindo "choro e outros efeitos de pena”. E que há dois anos, 

“estando em um noite de natal e em oração teve um grande 
gozo, quietação e sossego interior, e perguntando ela a Deus Nosso 
Senhor na mesma oração a diferença de uma coisa e outra lhe foi 
significado interiormente que assim como uma terra áspera para se 
fazer nela um caminho brando e suave era necessário ter muito 
seguido, assim tinha sucedido com ela declarante, e que tinha 
chegado a brandura e suavidade do gozo espiritual. ”

"porque era tal a força do espírito e da contemplação que 
começando a rezar vocalmente se enlevava na consideração dos 
mistérios de maneira que não podia prosseguir a oração vocal [...]; 
porém depois que anda na União e traz o espírito e o animo mais 
sossegado pode rezar o rosário de Nossa Senhora vocalmente e as 
mais devoçõesf...]. ”

52 Na época em que Joana relata suas experiências, assim como na nossa, atribuiam-se significados às 
emoções. Porém, enquanto nos séculos XX e XXI "as emoções são percebidas como resultado da 
experiência, como efeito intemo de acontecimentos externos, no século XVII elas ainda eram 
consideradas experiências em si, davam significado e forma aos eventos, comprovavam verdades 
morais. Sensações de felicidade eram de origem divina: medo e terror vinham do diabo”. BROWN, 
Judith. Atos Impuros. São Paulo, Brasiliense, 1987, p.79. grifo meu.

Num tempo em que a preocupação era com a natureza - divina ou 
demoníaca - das experiências, e não com a sua veracidade, o inquisidor quer 
saber de Joana como ela podia afirmar que os favores recebidos provinham 
de Deus. Segundo ela, a certeza da origem divina se confirmava

“porque quando os recebia experimentava em si o 
conhecimento próprio, amor de Deus, arrependimento dos pecados, 
amor do próximo e outros efeitos semelhantes que não podem 
proceder de ilusões do Diabo52, porque também experimentara
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algumas e peta diferença que achou teve para si que procediam de 
Deus Nosso Senhor os favores

Certa noite, quando retornava de uma jornada, durante a oração viu 
interiormente a representação de um carro de pedra e de um castelo muito 
forte, que atingia o Céu. Solicitando ao Senhor que lhe declarasse o 
significado daquela visão, lhe foi dito que

‘‘aquele carro era ela Ré, porque assim como o Mesmo Senhor 
dissera a São Pedro, tu es Petrus, et hanc petram edificabo 
ecclesiam meam, assim o dizia por ela Ré, porque sobre ela e seus 
merecimentos edificava e fundava a sua igreja, e que o castelo era 
também ela Ré, porque tão forte e purificada a tinha, como aquele 

castelo."55

53 Ao que tudo indica, Joana da Cruz sabia ler e escrever. Ainda menina começou a fazer uns escritos 
sobre sua vida, por ordem do Senhor.
54 Sobre este aspecto ver: HERMANN, Jacqueline. No Reino do Desejado: A Construção do 
Sebastianismo em Portugal (Séculos XVI e XVII). op. cit.
55 Esta visão comporta um duplo paralelo: por um lado, a referência a Pedro, fundador da religião 
católica e, por outro, a menção ao castelo, que remete diretamente à Teresa de Jesus, reformadora da 
ordem Carmelita.

Os exames prosseguem e Joana, convencida de sua eleição, relata 
suas visões e revelações, que “excedem o número de duzentas”. Em meio a 
esta profusão de visões, podemos observar algumas temáticas recorrentes: 
visões referentes a um ideal de vida contemplativa, muito influenciadas pelos 
textos teresianos53; revelações acerca da supremacia religiosa e política de 
Portugal, fortemente impregnadas de conteúdo profético54; visões sobre a 
sua eleição e a sua vida após a morte. Vejamos então alguns exemplos.

Manifestando o desejo de viver no deserto para se dedicar 
exclusivamente a contemplação espiritual, lhe sobreveio uma visão de um 
grande deserto e de um Cristo crucificado. Pondo-se de joelhos aos pés do 
Senhor, sentiu interiormente que daquela imagem saíra uma voz que lhe 
disse as seguintes palavras:

“não sabes o que pedes, mais te vale andar aos baldões das 
criaturas no mundo, que cinquenta anos de deserto a meus pés.”
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A Europa católica (especialmente entre o final do século XVI e durante 
a primeira metade do XVII), que viu o florescimento dos místicos — cujo 
itinerário heroico, exemplificado por Teresa de Jesus e São João da Cruz, só 
era acessível para indivíduos excepcionais — também se deparou com outras 
questões urgentes, como a luta contra o protestantismo e a propagação da 
mensagem de Deus na Ásia, África e América. As novas demandas 
impunham uma renovação, na qual o apostolado assumiria um papel central.

Isto, de certa forma, explica a preocupação de Santa Teresa com o 
equilíbrio entre ação e contemplação, personificado por Marta e Maria: é 
preciso contemplar/amar Deus, mas amá-lo significa fazer obras. É neste 
contexto, que as visões de Joana da Cruz se inscrevem: o carro e o castelo56 
simbolizam a fé e o amor de Deus. Ao dizer que Joana é o carro/castelo, 
Deus lhe confere a condição de missionária e fundadora de religiões (ordens) 
ou, mais precisamente de

“cinco, que para isso a criara e para reformadora de outras que 
lhe nomeou e ultimamente para protetora de Reino de Portugal”, 
acrescentando que “criara em Castela uma Teresa e em Portugal 
uma Joana.”

Tendo afirmado que “abaixo da Virgem Santíssima Sua Mãe, não 
criara outra mulher como ela Ré”, Deus lhe disse que a sua festa se havia de 
celebrar no dia nove de agosto (dia do seu nascimento57) e que após a sua 
morte, “sua imagem se havia de pôr sobre uma peanha, com o Demónio aos

56 Símbolo teresiano por excelência, o castelo talvez seja o recurso iiterário/doutrinal mais bem 
elaborado por Teresa. Fazendo coincidir estrutura e processo dinâmico, a santa descreve o castelo a 
partir de seus componentes arquitetônicos - fosso, porta, moradas e centro - que têm como 
equivalentes funcionais: penetração, luta, interiorização e transcendência. Nesta perspectiva. sua 
descrição comporta um duplo movimento, ou seja, a interiorização e a união, desenvolvidas com base 
em premissas simples: Deus está presente no homem, como ponto de partida; a união com Deus (ápice 
do itinerário místico), como ponto de chegada; e a oração (ceme da vida cristã), como o caminho a ser 
trilhado. Por sua vez, esta jomada espiritual apresenta uma subdivisão: uma fase de ascese 
(protagonizada pelo homem), representada nas Moradas I-I1-III e uma fase mística (onde Deus é o 
agente principal), representada nas Moradas V-VI-VII. Entre as duas etapas, se interpõe a Morada IV, 
elo de junção entre dois mundos: o natural e o sobrenatural. TERESA DE JESUS. Obras Completas. 
op. cit., especialmente pp. 433-437; ainda sobre o Castelo Interior, ver: CERTEAU, Michel de. La 
Fable Mystique (XVT -XVlF siècle). Paris, Gallimard, 1982, pp. 257-273.
57 Em louvor ao nascimento de Joana da Cruz, cantou-se na Glória a seguinte música: "/f nove dias de 
Agosto/Nasceu a pobre Joana/A mais ditosa do Céu/Que nasceu nesta Espanha/Os anjos cantam na 
Glória/O nascimento de Joana/Por filha de lavrador/Lhe chamam ditosa semana. "
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Apesar de ter sido escolhida por Deus para uma missão tão importante 
e ter o Senhor como seu confessor, algumas das visões de Joana continham 
proposições erronêas e/ou denotavam vanglória e futilidade. Quando o 
Senhor lhe disse que ela era a mais bem aventurada criatura entre os filhos 
de Adão, Joana replicou, perguntando “onde está vossa mãe?; e o mesmo 
Senhor lhe respondera, minha mãe não foi filha de Adão, porque foi 
concebida por graça, como eu". Em outra ocasião, retornando da igreja para 
sua casa debaixo de uma forte chuva, não molhara nem o calçado, nem o 
vestido.

Considerando as experiências sobrenaturais de Joana falsas e 
fingidas, em função dos erros, “repugnâncias e inverossimilidades" nelas 
contidas, o inquisidor presumiu “com muito fundamento”, que ela as fingia e 
publicizava para, deste modo, ser tida e estimada como santa. Diante da 
insistência do inquisidor, Joana reconheceu que “suas visões e revelações 
não podiam proceder de Deus, mas de ilusão e engano do Demónio e 
confessou que tinha gosto e complacência própria quando as manifestava, 
parecendo-lhe que era grata a Deus”. Por sua convicta culpa de fingir e 
falsamente publicar visões, revelações e outros favores de Deus, Joana foi 
condenada, em 1660, a ir ao Auto público da Fé e nele fazer abjuração de 
leve suspeita na fé e ser açoitada pelas ruas públicas citra sanguinis 
efusionem. Foi ainda degredada por cinco anos para o Brasil e para sempre 

da cidade de Lisboa.

pés, e ela com uma espada na mão direita, com a ponta na cabeça do 
Demónio; e na esquerda, um coração e dentro dele uma custódia e um 
letreiro na peanha que dissesse: Joana de Deus reformadora de sua igreja e 
protetora de Portugal”. Como bem observou Souza58, a imagem com a qual 
Joana seria representada após a sua morte, além de ser totalmente inspirada 
na imaginária tridentina — peanhas, custódias, letreiros — deixa transparecer 
um outro diferencial: um interesse por questões de ordem política e o anseio 
de intervir nelas através da religião.

58 SOUZA, Laura de Mello e. Inferno Atlântico: Demonologia e Colonização (Séculos XVI-XV1II). op.
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MARIA DE JESUS59

r que. 
sido

Natural da Vila de Setúbal, Arcebispado de Lisboa, Frei Mazeu de São 
Francisco era sacerdote, confessor, religioso arrábido e porteiro do Mosteiro 
de São Pedro de Alcântara (Lisboa). No ano de 1701 ele foi condenado pelo 
Santo Ofício português60 porque “tratava com grande respeito e veneração a 
certa pessoa que tinha por filha espiritual, causando grande escândalo no 
povo cristão; [...] afirmando e persistindo pertinaz e teimosamente” que 
aquelas visões e revelações (que o tribunal já havia julgado falsas e fingidas) 
e mais favores espirituais, que a mesma dizia ter de Deus, eram verdadeiros.

os apontamentos passaram a ser escritos por uma mulher chamada

A filha espiritual de Frei Mazeu era Maria de Jesus61. As informações 
disponíveis, as vezes desconexas e/ou incompletas, sobre sua vida 
encontram-se em dois manuscritos que compõem o extenso processo de Frei 
Mazeu (mais de 800 fólios): “Da Infância de Maria de Jesus e da sua Atração 
à Vida Espiritual”, ditado pela própria Maria de Jesus e “Princípio do que se 
Refere da Vida de Mana de Jesus”, redigido por Frei Mazeu, a partir do 
manuscrito de sua filha espiritual. O escrito de Maria de Jesus apresenta uma 
subdivisão: nos primeiros 43 apontamentos - feitos em Olinda (Pernambuco) 
no ano de 1672 e anotados por Maria da Costa - ela relata sua vida da 
infância até o momento da sua atração espiritual, quando deixa sua terra 
natal a pedido do Senhor. A segunda parte dos apontamentos - escrita a 
partir de 1676 (depois que ela regressou para Lisboa), a pedido do seu então 
confessor Padre Pantaleão de Carvalho, da Companhia de Jesus, e redigida 
por sua grande amiga Mariana do Espírito Santo62 - abarca suas 
experiências sobrenaturais no Brasil e em Lisboa: inicia-se com a descrição

fazem parte do prc
60 ANTT, Inquisiç
61 Batizada Maria 
Senhor.
62 A partir de meados de 1681, 
Maria da Silva.

cit., especialmente o capítulo 5, pp. 105-124.
59 Seria importante enfatizar que, diferentemente dos outros quatro casos estudados, o de Maria de 
Jesus, além de nunca ter sido analisado, baseia-se numa documentação distinta, ou seja, dois 
manuscritos sobre sua vida - um ditado por ela e outro escrito pelo seu confessor Frei Mazeu - e que 

rocesso de Padre Mazeu de São Francisco. ANTT, Inquisição de Lisboa, proc. n° 573. 
>ição de Lisboa, processo n° 573.
ia da Cruz, anos mais tarde, mudou seu nome para Maria de Jesus por determinação do
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63

Filha de Gaspar Simões e Domingas João63 — lavradores e cristãos 
velhos “de mui limpa geração e muito virtuosos”- Maria de Jesus nasceu em 
Barregão, termo da Vila de Pinhel, no dia 29 de setembro de 1640, dia de 
São Miguel Arcanjo, e foi batizada no dia de São Francisco pela manhã. A 
data de seu nascimento, bem como do seu batismo, teria um significado 
especial, como lhe deu a entender o Senhor: "significava ser aquilo em 
memória da instituição do Santíssimo Sacramento e do afeto, amor e 
reverência que lhe havia de ter. E em memória da sua Sagrada Paixão que o 
havia de imitar no seu padecer'’. Outro sinal de sua eleição se manifestou 
bem cedo, quando ela ainda era criança de peito. Segundo sua mãe, como 
Maria de Jesus estava sempre dormindo, ela lhe dava bofetadas até faze-la 
chorar e assim mamar e comer. Posteriormente, Deus lhe declarou que 
“significava aquele sono, o gosto da santa oração; e as bofetadas, as 
mortificações e vergonha que [ela] havia de passar por Deus.”

das bodas místicas (1670) e prossegue com a narrativa dos inúmeros favores 
que o Senhor lhe vai concedendo.

Domingas João criou sua filha com muito resguardo e virtude, 
ensinando-lhe a doutrina cristã com toda a clareza. Desde pequena Maria de 
Jesus ajudava os pais nos afazeres da casa e por volta dos seis anos de 
idade foi guardar o gado, tendo realizado essa tarefa até os quinze anos de 
idade. Neste período de sua vida padeceu muitas doenças. Teve maleitas, 
terçãs, bexigas, sarampelo, intensas dores de cabeça, sempre 
acompanhadas de grandes amarguras na boca que, no entanto, não lhe 
impediam nunca de "iràs coisas do serviço de Deus.”

Domingas João era uma mulher muito virtuosa e honesta que, juntamente com sua irmã Leonor João, 
havia se determinado a nunca se casar para se dedicar a Deus, mas acabou cedendo aos apelos de seus 
parentes. Gaspar Simões era também um homem virtuoso e honrado que fez fortuna trabalhando 
durante muito tempo fora de Portugal. Ao regressar, escolheu Domingas João como esposa porque teve 
notícias da sua virtude e honestidade.
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Em seus sonhos e visões, Maria via as ovelhas em diferentes 
situações que eram explicadas pelo Senhor: as devoradas e/ou destroçadas 
pelo lobo significavam as almas perdidas/estragadas pelo pecado; as 
desgarradas que estragavam o pão, eram as almas que seriam castigadas 
porque tinham a seu cargo outras almas que não encaminharam à virtude; 
as encerradas em uma lapa de onde não saíam, eram as almas que 
permaneciam na graça; as que andavam formosas, apesar de não terem 
refúgio, eram as almas que seguiam o caminho da penitência, e assim por 

diante.

É também neste período, em que pastoreava o gado, que Maria de 

Jesus começou a ser doutrinada - através de locuções, visões corporais64, 
sonhos e outras coisas sobrenaturais - pelo Senhor que tomou para si o 
papel de Mestre Espiritual da sua “simplicíssima pastora”. Como 
consequência deste tão singular favor, ela haveria de trilhar um caminho 
diferente daquele de Santa Teresa: segundo Frei Mazeu, Maria

“não foi por aquele caminho de temores que a Santa teve com 
aquelas locuções”. O seu caminho, “foi ao contrário, que nas 
locuções, visões e em todas as mais coisas sobrenaturais lhe deu o 
Senhor um reconhecimento claro de que aquelas coisas eram 
verdadeiramente de sua divina Majestade. ” 65

64 Respaldando-se na santa de Ávila, que afirmava (segundo a teologia mística) que a visão corporal é 
mais baixa que a imaginária e esta mais que a intelectual. Frei Mazeu sustenta que Maria de Jesus 
começou recebendo este tipo mais baixo de visão porque o Senhor "se acomodava conforme a 
capacidade do sujeito". Nesta perspectiva, "nestes princípios da vida espiritual lhe deu as visões 
corpóreos, e depois de passados anos, quando já estava mui perfeita na virtude, mui fervorosa e 
ardente no amor de Deus, vencido os afetos humanos e tendo padecido gravíssimos trabalhos por 
Deus, então lhe fez o Senhor outros maiores favores e aparecimentos de Nossa Senhora por visão 
imaginária, fazendo-lhe muitas finezas e favores à alma e dando-lhe muitas ilustrações. ”
65 Para justificar a inversão dos caminhos trilhados por Santa Teresa e Maria de Jesus e a inexistência 
da dúvida quanto à natureza divina das manifestações experimentadas por Maria de Jesus. Frei Mazeu 
utiliza o seguinte argumento: "Santa Teresa tinha aquela sua grandíssima capacidade, sabia ler para 
poder ver os Livros, tratava com confessores e grandes letrados com quem podia comunicar as suas 
coisas; porém Maria de Jesus era uma simplicíssima pastorinha, assistia lá no campo, aonde não 
havia confessores, nem padres com quem pudesse comunicar nada e assim que o Senhor lhe não desse 
aquele reconhecimento claro de que as coisas eram de sua divina majestade, não seguiria ela ao 
Senhor, lá se ficaria no campo. Enfim, Santa Teresa naqueles seus princípios teve aquelas batalhas 
interiores e exteriores e depois teve aquela aquietação e sossego da vitória: e Maria de Jesus nos seus 
princípios teve aquela aquietação e sossego e ao depois é que teve as batalhas. ”
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A esta manifestação sobrenatural, segue-se uma visão que marca o 
momento da sua atração à vida espiritual. Um dia pela manhã, ao levantar da 
cama para vestir-se, Maria de Jesus fora três vezes derrubada no chão, sem 
conseguir identificar quem a havia derrubado, e então viu (não sabe se com 

os olhos do corpo ou da alma):
‘‘Nosso Senhor com a cruz nas costas em um andor vestido de 

roxo e Santo Antônio ao pé e que mo dava por meu confessor e fiquei 
sendo muito sua devota. E também nas quedas me significou Deus 
eram em memória das que Ele deu quando com a cruz às costas ia 
para o Calvário e fiquei muito devota deste passo; quando o via me

66 Segundo Antonio R. Marin, os fenômenos místicos podem ser de três ordens: cognitivos (implicam 
na aquisição de conhecimento como, por exemplo, as visões, locuções, etc. Eles pertencem ao gênero 
grati dadas e, segundo os mestres espirituais, não devem ser desejados/pedidos em função dos grandes 
riscos de ilusão que podem suscitar); afetivos (como os êxtases e os incêndios de amor) e corporais 
(estigmatizaçâo. levitação, troca de corações, lágrimas, etc.). MARIN, Fr. Antonio Royo. Teologia de 
la Perfeccion Cristiana. Madri, Biblioteca de Autores Cristianos, 1958, especialmente da página 835 
em diante.
67 A devoção que Maria de Jesus fazia era a seguinte: "Adoro-vos preciosíssimo corpo de meu Senhor 
Jesus Cristo, que por mim fostes encravado e cruelmente trespassado, eu vos adoro e peço perdão de 
todas minhas culpas e pecados. Peço vos Senhor que todos os membros que me destes me deis neles 
humildade, pureza, caridade para servir a Vossa Divina Majestade e andar em vosso santo serviço. 
Amém ",

Quando Maria de Jesus tinha aproximadamente 23 anos, lhe sucedeu 
uma manifestação mística corporal66: o perfume sobrenatural. Durante toda a 
Quaresma, ela experimentou grandes doçuras na boca e no dia da 
Ressurreição, sentira-se com uns cheiros "mui grandes por fora e por dentro 
mui suaves”, que a fizeram chorar sem parar. Passada a Ressurreição, ao 
fazer uma devoção a Cristo Crucificado67, de manhã e à tarde, era 
impregnada dos "tais cheiros, que estando [ela] na cama coberta a 
trespassavam e se representava que via o Senhor”. Como também tinha 
grande devoção à cruz, Maria a saudava todas as manhãs com as seguintes 
palavras: “Deus te salve Cruz bendita/Que nos Céus estás escrita/E na terra 
assinalada/Os Anjos que te acompanham/Me acompanhem a minha Alma", 
sentindo, enquanto as pronunciava, que saiam da cruz, na qual fazia a 
devoção, "muito grandes e suaves cheiros” e todos convergiam para ela 

Maria.
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68

Transcorrido o tempo de um ano e meio da sua atração à vida 
espiritual, quis o Senhor que Maria de Jesus abandonasse a sua terra natal e 
o fosse servir em outras partes. A princípio, ela relutou e rogou ao Senhor 
que não a fizesse ir para terras estranhas, mas acabou cedendo à vontade 
divina. Assim como fez com os Apóstolos, o Senhor “mudou-lhe aquele 
trabalho do pastorear ovelhas no trabalho espiritual e no pastorear almas, 
pelas quais lhe mandou o Senhor fazer sempre boas obras.”

Depois da morte de seus pais e do chamamento de Deus, Maria de 
Jesus viveu ainda algum tempo com suas irmãs. Cada vez mais ocupada 
com as coisas espirituais (o que provocava um certo atrito entre ela e suas 
irmãs), e curiosa de ver uma imagem de Nossa Senhora das Necessidades 
(da qual era muito devota), Maria se prontificou a levar à Cidade da Guarda - 
onde havia uma imagem - um menino de dois anos que havia adoecido. 
Padecendo de fortes dores e inchaço nas duas pernas, além de uma ferida 
em uma delas - agravados pelo tempo frio - Maria de Jesus, juntamente com 
os pais do menino, iniciou a viagem de aproximadamente 4 léguas. Ao longo 
do trajeto, o seu estado se agravou. Contrariados com o atraso, os pais do 
menino sugeriram que Maria ficasse no caminho, o que ela não aceitou e 
com enormes dificuldades chegaram ao destino. Postada diante da Virgem 
Nossa Senhora (que se apresentava tal qual ela havia visto numa visão)68, 
Maria se vê subitamente curada: “me adormeceram as pernas e logo fiquei sã 
delas, conhecendo a mercê que a Senhora me fez lhe dei muitas graças.”

causava muitas lágrimas em particular nos dias que o Senhor vai fora 
na procissão dos Passos.”

As representações iconográficas. ao lado das leituras religiosas e seculares, estão entre as principais 
fontes inspiradoras das visões descritas por visionárias como Maria de Jesus (Ilustrações 16, 17 e 18).

Maria de Jesus deixou para trás sua família e foi para a Cidade da 
Guarda. Sobre a sua estada nesta localidade, os seus escritos nada



132

por ela numa carta

a

Sua fama de santidade chegou ao Brasil antes dela. Como algumas 
dessas pessoas também foram degredadas para o Brasil e aqui chegaram 
antes de Maria de Jesus, disseram aos moradores de Recife que estava para 
desembarcar em Pernambuco uma mulher santa que vinha num outro navio.

Diante da escassez de informações, sabemos apenas que ela foi presa 
pelo Santo Ofício, que considerou suas visões falsas e fingidas, tendo sido 
penitenciada no auto público da fé, realizado em Lisboa no dia 11 de março 
de 1668, condenada a pena de açoites citra sanguinis efusionem e 
degradada por três anos para o Brasil e para sempre da Cidade da Guarda. 
Enquanto estava presa no Limoeiro, esperando para ser levada para o Brasil, 
espalhou-se entre as pessoas que ali estavam encarceradas, a convicção de 
que Maria de Jesus era uma santa.

informam. Há apenas uma única referência feita 
endereçada ao Inquisidor Geral em 168769:

“E com impulso do Senhor, sai para um lugar que chamavam a 
Freixada, aonde estavam ainda alguns parentes, estive ali alguns 
nove meses. E com o mesmo impulso do Senhor me fui para 
Cidade da Guarda que era dali quatro léguas em companhia de uma 
gente Terceira de São Francisco que iam à Porciúncula e me 
deixaram em casa de uma gente virtuosa. E não tratava aqui mais 
que de servir a meu Senhor, de estar na igreja ouvindo missas e 
comungar a miúdo. ”

69 Sabendo que certas pessoas foram à Inquisição "com algumas cizanias", e tendo o Senhor 
manifestado durante a oração o desejo de que ela escrevesse uma carta ao Inquisidor Geral. Maria de 
Jesus o fez na véspera do Natal de 1687, narrando os principais episódios de sua vida espiritual. 
Segundo Frei Mazeu - que além de entregar a carta ao Inquisidor Geral, lhe falou “larguíssimamente 
de Maria de Jesus " - esta foi escrita, aproximadamente, um més após Maria de Jesus ter sido chamada 
para comparecer à Santa Casa da Inquisição, onde lhe ordenaram que "deixasse o confessor que tinha 
Capucho em São Pedro de Alcântara e que confessasse com os Padres da Companhia de São Roque ". 
Transcorridos uns quinze dias, o Cardeal mandou chamar Frei Mazeu e "reconhecendo ele o infinito 
que Maria de Jesus tinha padecido", principalmente porque os Prelados locais “lhe eram mui 
acérrimos contrários", disse-lhe que “a Santa Casa havia de ser amparo e favor de Maria de Jesus. E 
assim como ele o disse o obrou. E logo mandou chamar ao Prelado local, que era o Irmão Frei José 
da Esperança, dos maiores acérrimos contrários e lhe ordenou que deixasse comungar a Maria de 
Jesus todos os dias no Convento e que a não contradissesse mais, antes que a favorecesse e a seu 
confessor" (grifo meu). Situação no mínimo paradoxal: a mesma Santa Casa que condenou Maria de 
Jesus como falsa e embusteira, agora lhe favorecia.
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A notícia chegou aos ouvidos de uma viúva pobre, pia e muito virtuosa - cujo 
nome não sabemos - que desejava levar para sua casa a dita santa. Ao 
chegarem os navios vindos do Reino, ela foi ao cais e levou Maria de Jesus 
para sua casa, onde viveu aproximadamente um ano.

“AH me foi declarado ficar desposada com Cristo pela água do 
santo batismo. E nestes dias sempre vi estas bodas e festas, e 
assistia a elas o Padre Etemo em um trono de grande Majestade com 
um cetro na mão e mais abaixo a Virgem Santíssima e São Miguel e 
São Gabriel Arcanjo. Ele pôs sobre uma mesa uma toalha muito fina 
e de uma parte da mesa estava um Menino Jesus de idade de 4 ou 5 
anos vestido de roxo e da outra banda a alma representando-se da 
mesma idade.

E o Padre Eterno chamou o Menino Jesus e mandou chamar a 
alma por São Gabriel e o Padre Etemo tomou a mão do Menino 
Jesus e tomou a mão da alma e pôs-lhes uma sobre a outra, dizendo 
recebo a vós Maria de Jesus70 por esposa e a alma disse que recebia 
a Jesus Cristo por esposo. E o Padre Etemo deitou a bênção e a 
Virgem Santíssima e disseram ficava o Padre Etemo por padrinho e a 
Virgem por madrinha.

Disse o Padre Eterno, Filho Meu aí vos entrego vossa esposa 
que a livreis de todos os perigos; e a vós filha vos peço que o sirvais 
como deve.

E o Padre Etemo pediu à Virgem sua rosa toda branca em 
memória da castidade e pureza e a deu a alma e ela fez sua

Maria de Jesus desembarcou no Recife na véspera de São João e 
logo começou a receber grandes favores do Senhor. No ano de 1670, entre o 
dia do seu nascimento e do seu batismo, ela viu interiormente umas grandes 
bodas.

70 À margem do manuscrito existe a seguinte anotação, muito provavelmente feita pelo qualificador: 
•‘como podia o Padre Etemo dizer recebo a vós Maria de Jesus, se ela ainda então não era Maria de 
Jesus, se não Maria da Cruz”. Esta observação é procedente, porque quando se realizaram as bodas. o 
Senhor ainda não havia manifestado o desejo que ela mudasse o seu nome, o que teria ocorrido apenas 
durante as bodas: "tornando às bodas de Cristo, me disse que mudasse o nome, que tomasse Maria de 
Jesus. Dizendo eu como mudaria o nome de Maria da Cruz, disse: quando te crismares, que até agora 
fostes Maria da Cruz, agora quero que sejas Maria de Jesus Grifo meu.
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A vinda para o Brasil, assinala duas importantes mudanças na 
trajetória mística de Maria de Jesus. Por um lado, ela passa a ser assistida 
por confessores71 e, por outro, multiplicam-se as suas visões - que se tornam 
imaginárias. Nelas podemos vislumbrar inúmeros elementos caros à devoção 
tridentina e à Devotio Moderna: custódias, resplendores, corte celestial, Cristo 
crucificado, a Cruz, a Paixão, as almas no Purgatório, etc.

No dia da festa de Nossa Senhora do Rosário - quando o Senhor 
ficava exposto num sepulcro - Maria de Jesus viu interiormente um sepulcro 
muito perfeito e ornado onde “estava o mesmo divino sacramento exposto 
nele” e, mais acima, o Padre Eterno e a Virgem. O menino Jesus então, 
“tomou a alma pela mão e a levou pelas escadas do sepulcro até chegar 
diante do divino sacramento. E o qual me quitou tanto a vista do exterior que

reverência. Dali tomou o Menino para a mesa e o Arcanjo São 
Gabriel tomou a tomar a alma e pô-la na mesa no lugar aonde a tinha 
tirado.

Então começaram a vir os manjares de um lugar do Céu [...] e 
o Divino Menino me deu um anel de esposa que não sei dizer o como 
era e encheu os dedos da alma de anéis brancos, encarnados, 
dizendo o que significavam antes de tocar os manjares. [...] E de 
cada manjar o Divino Menino tirava três bocados e os metia na minha 
boca. Vieram a esta mesa muitas taças que pareciam de ouro e de 
prata e me deu uma bebida que não sei dizer do que era, e tinha um 
sabor grande.

As ditas bodas duraram aqueles cinco dias e neles trazia o 
Menino Jesus nos seus braços a alma e nela fazia os afetos que ele 
era servido.”

71 Segundo um levantamento feito por Frei Mazeu, enquanto esteve no Brasil. Maria de Jesus teve dez 
confessores (dos quais alguns a assistiram apenas episodicamente). Em Pernambuco: Pd. Afonso 
Domingues (Companhia de Jesus), Pd. Antonio de Viveiros (Companhia de Jesus), Pd. João de São 
José (Comissário Geral da Reforma do Carmo), Pd. João Pereira (Companhia de Jesus), Pd. José de 
Jesus Maria (Sagrada Religião do Carmo). Pd. Cristovão de Cristo (Prior da Sagrada Religião do 
Carmo) e Pd. Agostinho de Castro (Clérigo secular de Recife). Na Bahia: Pd. Antonio de Santa Maria 
(Comissário dos Terceiros da Sagrada Ordem do Carmo), Pd. Manoel da Cruz (Prior dos Padres
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Após viver aproximadamente um ano na casa da viúva que a acolheu, 
quando da sua chegada a Pernambuco, Maria de Jesus foi levada para a 
residência de Maria Alvares da Ressurreição (onde viveu dois anos), que lhe 
deu uma casinha separada para que ela pudesse “fazer melhor o que devia a 
Deus”. Embora fosse uma mulher de boa inclinação, Maria Alvares da 
Ressurreição não era dada a oração, nem a jejuns, penitencias ou disciplinas 
e tinha suas faltas: “dava coisas ao Inimigo e falava nele e murmurava

não via senão o que tinha em meu interior", permanecendo assim até o final 
da festa, quando o Senhor foi retirado. “E acabado tudo tomaram os anjos e 
encerraram a custódia e parece que ia para a Glória. E a Virgem me tomou 
nos braços e me deu os braços e me deu um grande abraço. E mais me deu 
um pequeno de leite e me botou na boca, o qual me confortou muito. E 
muitas vezes o fez, principalmente quando eu estava muito cansada, 
enlevada em espírito72 e com isto ficava muito confortada”. Em outras 
ocasiões, Maria via o Senhor crucificado ou em uma custódia muito 
resplandecente e formosa e, então, “reverenciava a alma esta custódia e 
muitas vezes a abraçava consigo, e via dentro o rosto de Jesus Cristo muito 
resplandecente. E muitas vezes se representava a mesma alma fazer-se em 
custódia e assim ambas parecer uma."

Durante a permanência de Maria de Jesus nesta casa, ocorreram dois 
importantes episódios. O primeiro foi, justamente, a “conversão” de Maria 
Alvares. Numa sexta-feira, em dia de São Romão, Maria Alvares pediu a 
Maria de Jesus que lhe fizesse um jubileu em sua tenção, porque como ela 
era uma mulher pecadora, “não seria por sua via o jubileu tão aceito”. No 
sábado, atendendo ao apelo, Maria de Jesus fez “o peditório com grande 
caridade”, comungando por Maria Alvares. Como não conseguiu nenhum 
padre para confessar, Maria de Jesus confessou e comungou 
espiritualmente, tendo recebido do Senhor a comunhão interiormente.

Carmelitas Descalços) e Pd. João de Paiva (Companhia de Jesus). Ao que parece todos tiveram uma 
impressão muito positiva sobre ela, considerando suas manifestações espirituais verdadeiras e divinas. 
72 A margem está anotado: “Este cansaço nas elevações de espirito não é bom indício”. Ao dizer que 
sentia cansaço, Maria de Jesus colocava sob suspeita a verdadeira origem das suas manifestações, já 
que nas de natureza divina, o místico experimenta sensações de paz e gozo espiritual. Grifo meu.
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Estando trancada em sua casinha, Maria de Jesus teve um de seus 
arrebatamentos de espírito, no qual o Senhor a tomou e se crucificou nela 
com todas as suas chagas e feridas, deixando-a trespassada por mais de 
duas horas. Em seguida, "me abriu pelo coração e se me representou me 
tirava o coração e me dava o seu e isto por tempo de um mês e por muitas 
vezes senti isto o qual em este tempo ficava muito trespassada, mas com 
muita alegria e consolação” [vale sublinhar que, diferentemente de outros 
místicos, como por exemplo Santa Catarina de Sena, Maria de Jesus trocara 
de coração com Jesus várias vezes].

Durante os cinco anos e sete meses73 que permaneceu no Brasil, 
podemos observar uma guinada na mística de Maria de Jesus, em relação a

Ao saber que Maria de Jesus não conseguira a comunhão corporal, 
Maria Alvares ficou desconsolada, tendo sido confortada por Maria de Jesus 
que, em seguida retirou-se para sua casinha. Mais tarde, foi chamada as 
pressas por Maria Alvares que lhe contou algo surpreendente: “que ali 
naquele tempo sentira doçuras na sua boca de muita consolação o que 
nunca tinha sentido. Ficou muito maravilhada, parecendo-lhe que eram 
coisas do Céu, o que ela não merecia”. Vendo o espanto de Maria Alvares, 
Maria de Jesus lhe disse: senhora a mim me parece assim, levante-se e 
ponha-se de joelhos, e dê muitas graças a Deus”, e ela assim o fez. Daquele 
dia em diante, “aquela doçura nunca mais se lhe foi, antes teve mais e dali 
por diante veio a ter maiores favores e cheiros maiores.”

No que se refere ao período em que viveu na Bahia, sabemos apenas 
que Maria de Jesus ficou dois anos na casa do Capitão Jerônimo da Veiga e, 
posteriormente, mais sete meses na residência de uma viúva chamada Clara, 
antes de regressar para o Reino, com o aval do Padre João de Paiva da 
Companhia de Jesus.

73 Maria de Jesus viveu três anos em Pernambuco e dois anos e sete meses na Bahia, embora sua pena 
de degredo fosse de três anos.
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Os fatos por nós descritos até aqui, referem-se à primeira parte do 
manuscrito feito por Maria de Jesus. Após retornar ao Reino, Maria foi para 
Lisboa onde teve como um de seus confessores o Padre Pantaleão de 
Carvalho75, que lhe ordenou que escrevesse suas experiências místicas. A 
segunda parte dos apontamentos (realizada a partir de 1676) é marcada por 
duas características: 1) a simultaneidade: "estes apontados fez Mana de 
Jesus (...) no mesmo tempo que o Senhor lhe ia fazendo estes favores”; 2) 
uma profusão de visões que apresentam dois tópicos recorrentes, a saber, a 
Virgem dando de mamar ao Menino Jesus76 e as carícias que o Senhor lhe 
fazia.

Quatro dias antes da Assunção de Nossa Senhora, no ano de 1676, 
Maria-que estava recolhida em sua casinha —viu Nossa Senhora muito

sua vida anterior no Reino. É no além-mar que ela experimenta os primeiros 
grandes favores de Deus: bodas místicas, trocas de corações, retirada de 
várias almas do Purgatório, inúmeras visões, levitação e o encaminhamento 
de certas pessoas - inclusive religiosos, seculares e mulheres - no serviço 
de Deus74.

r um lado, a sua condição de mãe do Salvador e, 
ida que, para Maria de Jesus, uma das primeiras 
•*- criança de peito, preferindo estar “em oração”

74 "Senti quando cantavam a missa de São Tiago me mandou Deus que chamasse quatro pessoas que 
todas quatro comungassem aquela missa. e se me representava a Ceia do Senhor e o Santíssimo 
Sacramento. E estas quatro pessoas representavam os Apóstolos de Cristo. E daqui por diante as 
respeitei e as encaminhei no serviço do Senhor, suposto não serviam como se deve ". Estas proposições 
de Maria de Jesus provocaram a indignação do qualificador que anotou: “é inverossimil que todos 
comungassem juntos e em missa cantada, na qual não é costume dar-se a comunhão. Também é muito, 
dizer ela, que encaminhou no serviço de Deus as tais pessoas, entrando nelas religiosos, os quais não é 
crivei que se deixassem guiar de uma mulher idiota e degradada por em suspeita.”
75 Em Lisboa, Maria de Jesus teve seis confessores: Pd. João Lobo (Congregação), Pd. Pantaleão de 
Carvalho (Companhia de Jesus). Pd. Pantaleão da Costa (Sagrada Ordem da Santíssima Trindade), Pd. 
Cristóvão de Foyos da Graça (Convento de Penha de França e qualificador do Santo Oficio), Pd. 
Antonio de Macedo (Companhia de Jesus) e, finalmente, Frei Mazeu de São Francisco (Mosteiro de 
São Pedro de Alcântara).
76 A alusão aos seios e ao leite da Virgem, enfatiza, por 
por outro, os seus atributos matemos. Vale lembrar ainc 
manifestações da sua eleição se deu quando ela era ainda cri 
do que mamando.
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Além dos abraços e do leite que recebia de Nossa Senhora, Maria era 
agraciada com inúmeras carícias de seu esposo celestial: durante a festa de 
São José, realizada no dia 20 de abril de 1678, o Senhor Ressuscitado lhe

No dia 2 de janeiro de 1677, após comungar, o Senhor apareceu em 
espírito para Maria de Jesus, fazendo-lhe os seus costumeiros favores:

“pedindo a mão a alma, a apertava chamando-lhe esposa e a 
mão do Senhor tinha uma chaga e a da alma outra e se uniu o 
Senhor com a alma, em particular o coração, ficando brancos como a 
neve”. E no mesmo tempo, retirando-se o Senhor, “apareceu Nossa 
Senhora abraçando a alma, lhe borrifou o rosto e a boca com seu 
leite e lho pôs na boca e sentia a alma aquela doçura em tanta 
abundância que até a boca corporal sentia a mesma doçura. ”

formosa e majestosa com o Menino Jesus nos braços77,

"e o menino e a Senhora me diziam que mamasse nos peitos da 
Virgem e me fazia mamar ora em um, ora em outro, no que acabava 
de mamar o menino me mandava a mim mamar, e do peito da 
senhora saia tão grande doçura daquele leite que tendo a boca 
amargosa me ficava doce, de cada peito saia um resplendor e a 
Virgem tomava a alma e abraçava e o menino fazia o mesmo e 
enchia a boca de leite e vazava na da alma e a beijava e até o rosto 
me enchia de leite como quem estava brincando.”

77 Segundo Jean Delumeau, a partir dos séculos XII-XIII ocorre um verdadeiro boom do culto mariano, 
expresso em distintas representações feitas nas catedrais inglesas, francesas, espanholas, etc. Entre os 
temas relacionados à Virgem Maria, destacam-se: a Assunção (Andrea de Sarto, Florença, Palazzo 
Pitti), a Anunciação (Simone Martini, Florença, Galleria degli Uffizi; Fra Angélico, Florença, Museo 
di San Marco; Fra Filippo Lippi, Munique, Alte Pinakothek; Jacopo Tintoretto. Veneza, Scuola Grande 
di San Rocco) e a Coroação (Lorenzo Monaco, Florença, Galleria degli Uffizi; Mestre de Moulins, 
Paris, Notre Darne, ilustração 17; Fra Angélico, Paris, Museu do Louvre; Fra Filippo Lippi, Spoleto, 
Catedral de Santa Maria Assunta, ilustração 19). Outra temática cara à iconografia é a representação da 
Virgem com o Menino Jesus, cercada ou não por anjos e/ou santos (Stefen Lochner, Colónia, Wallraf- 
Rechartz Museum, ilustração 16; Nicolas Froment, Aix-en-Provence, Saint Sauveur; Pietro Perugino, 
Bolonha, Pinacoteca Nazionale; Cosimo Rosselli, Cambridge, The Fitzwilliam Museum; Massacio, 
Londres’ National Gallery). No que concerne a representação da Virgem com o Menino Jesus, é 
possível encontrar algumas nas quais a Virgem oferece o seio nu para o Menino Jesus mamar: Robert 
Camnin Londres National Gallerv e Jean Fouquet, Antuérpia, Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten’ para citarmos apenas dois exemplos. Ver ainda: DELUMEAU, Jean. O Que Sobrou do 
Paraíso? São Paulo, Companhia das Letras, 2003, especialmente, pp. 183-193 e o clássico estudo de 
Émile Mâle, L'Art Religieux duXVf, XVI'Siècle. Paris, A. Colin. 1951.
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Relatos como estes parecem corroborar a eleição de Maria de Jesus e 
a natureza divina de suas experiências sobrenaturais. Porém, um exame 
mais atento de certos episódios, nos permite vislumbrar alguns equívocos e 
contradições que colocam em xeque tal certeza. Em pelo menos duas 
ocasiões, Maria teve, durante a comunhão, fortes tremores que lhe sacudiram 
todo o corpo, de sorte que as pessoas a sua volta perceberam. Na opinião do 
qualificador, os tremores seriam um mau indício, sugerindo o possível caráter 
demoníaco de tal manifestação corporal.

Outra proposição "indecente e mal soante", aparece no relato que
Maria faz acerca do mistério da Santíssima Trindade. Numa quarta-feira do

apareceu, ricamente vestido e coroado de pérolas, com as faces encarnadas 
como rosas e uma cabeleira também ornada de pérolas (a descrição que 
Maria faz deste Senhor Ressuscitado, corresponde a uma imagem que ela 
viu exposta durante a Procissão dos Passos). A alma de Maria estava do 
mesmo modo que o Senhor

“e tinha manto branco e o vestido coberto de pérolas preciosas, 
umas brancas e outras como ouro, e coroa como rainha do mesmo 
modo figurada na Virgem Santíssima; e assim lhe pedia o Senhor a 
mão, e que tirasse a luva, e a luva eram pérolas e eu a tirei e 
apareceram as mãos mui delicadas e formosas, e o Senhor tirou as 
suas do mesmo modo; e assim pedia o Senhor a mão direita da alma 
e lhe pegava, com a luva, e pediu a alma que fizesse o mesmo a do 
Senhor, e beijavam a mão um do outro; e de um coração ao outro 
saia um raio de luz e se uniam um com o outro, e a alma abraçada 
com o Senhor se davam ósculos nas faces e na boca.’’73

78 Chama a atenção nas experiências vividas por visionárias/misticas, a descrição do plano divino como 
um lugar repleto de luz, riqueza e beleza (Ilustração 19). em evidente oposição ao feio e insípido 
mundo terreno/cotidiano. Para essas mulheres, na sua grande maioria de extração pobre, a visão 
converte-se no locus privilegiado, no qual elas podem desfrutar, mesmo que por um curtíssimo espaço 
de tempo, de um mundo muito diferente do seu. Nas palavras de Sallmann, “la vision, comme reflet de 
la réalité divine. ne peut être marquée du sceau de la quotidienneté, de la grisaille et de la laideur de la 
vie terrestre. [...] la vision devient un moment idéal oú la jeune femme pauvre peut accéder, pour un 
moment três fagitif, à un monde de richesse très eloigné de celui que’elle connait habituellement”. 
SALLMANN Jean-Michel. “Les Malheurs d’Alfonsina Rispoli”. In : SALLMANN, Jean-Michel 
(org) Visions'Indiennes, Visions Baroques: Les Métissages de l -Inconscient. Paris, PUF, 1992, p. 67.
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Como já falamos anteriormente sobre a certeza que Maria de Jesus 

tinha quanto ao caráter divino de suas experiências, gostaríamos agora de

Na noite seguinte, ao deitar-se, o Senhor lhe ordenou que dissesse o 
Credo e enquanto o dizia, fizesse cruzes nas costas. Sendo o mesmo 
expediente usado por ela quando estava em oração e via com os olhos da 
alma o Inimigo: ‘‘para me livrar disto me ensinava a benzer por todas as 
partes e dizer Credo como fica dito, e me confortava com seus divinos 
cheiros e consolações, com que ficava quieta na oração”. Esta devoção, que 
o Senhor teria ensinado a Maria de Jesus era, aos olhos dos inquisidores, 
“supersticiosa e contra o uso da Igreja. ”

Com base no que foi exposto até aqui, fica patente que as 

experiências de Maria de Jesus são similares às de outras tantas visionárias 
e/ou místicas: favores divinos (como bodas místicas, troca de corações, 

perfume sobrenatural, levitação, etc.), visões de almas no Purgatório e da 
corte celestial ricamente paramentada, além de inúmeros aspectos 
contraditórios, como procuramos exemplificar acima. Contudo, a trajetória 
espiritual de Maria de Jesus apresenta duas peculiaridades: por um lado, a 

plena convicção da natureza divina das experiências e, por outro, a 
inexistência de tentações demoníacas.

mês de março de 1678, Maria de Jesus viu espiritualmente um campo 
descoberto e no centro deste a Majestade de Deus, que representava a 
Santíssima Trindade. De repente, diante de Deus se ergueu uma serpente 
horrenda, que representava Lúcifer e sua soberba, e levantando-se devagar, 
“se fez muito alta e a Santíssima Trindade mostrava que se ia humilhando 
para baixo e a deixou passar por cima e foi ficando como para detrás do 
Senhor”. Dizer que a Santíssima Trindade se humilhou e deixou a serpente 
(diabo) passar por cima dela é - no mínimo - inverter, perigosamente, a 
ordem das coisas, posto que o diabo está subordinado a Deus e nada pode 
fazer sem o seu consentimento.
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Ouvindo dizer que alguns moços que ali residiam tinham vícios 
lascivos, Maria de Jesus fez diligência para que lhe fizessem uma outra 
chave, evitando, deste modo, que os ditos rapazes colocassem suas mãos na 

chave. Seu pedido teve efeito imediato: “levantaram aquelas criaturas, 
principalmente uma daquelas já mulher velha que assistia ali a cozer [e] que 
muitas vezes se ajuntava com aqueles rapazes e moços a fazer risadas 
sobre aquilo da chave e de galantaria, dizendo que havia alguns moços e uns 
pretos e que havia uma mulher retirada das coisa do mundo”, e para 
zombarem dela, diziam que “alguma coisa que vinha por sua mão", dela 
tomavam e urinavam nela. Ouvindo estas palavras, Maria de Jesus ficou tão 
enojada que, levando-lhe certa vez um primo, uma saia, e não a encontrando 
em casa, “ficou na mão daquela mulher e dos rapazes, e tomei e lavei a saia 
e depois ainda a tomei a lavar com água benta, porque tão inimiga era das 

coisas viciosas. ”

voltar nossa atenção para a segunda peculiaridade, isto é, a ausência do 
Diabo em seus relatos.

De fato, ao longo do seu manuscrito encontramos apenas dois 
episódios relacionados ao Inimigo infernal. Em meados de outubro de 1681 
(quando Maria de Jesus já tinha 41 anos de idade), após comungar, o Senhor 
se mostrou a Maria e lhe disse: “eu te dou graças para que pelejeis contra 
teus inimigos". Os inimigos em questão eram “uns mexericos que se 
levantaram naquela casa em que morava", por causa da chave usada por 
Maria de Jesus para abrir a porta de sua casinha que ficava em um quintal, 
nos fundos.

No entendimento de Maria de Jesus, o diabo, por meio da inveja, é que 

demovia aquelas pessoas a fazerem tal murmuração contra ela. Neste 

tempo, ela viu aparecer “um dragão tão feroz e terrível e parecia a modo de 
um lobo grande e descomposto”, que perambulava pela casa e, então, 

desceu um anjo do Céu - “parecia ser São Miguel Arcanjo com uma espada 
na mão”- mas o dragão relutava em deixar a casa. Segundo Maria de Jesus,
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Cabe sublinhar, no tocante à ação do diabo, que no caso de Maria de 
Jesus, esta se dava por meio de intrigas, perseguições e "cizanias” que as 
pessoas lançavam contra ela. Procurando justificar esta especificidade do 
itinerário místico de Maria de Jesus - ou seja, o fato dela não ter padecido 
com ilusões e outras artimanhas do Inimigo Infernal - Frei Mazeu relata que o 
Senhor, atendendo a um pedido dela, disse-lhe que não padeceria da parte 

do inimigo,

O Senhor quis que Maria de Jesus não padecesse da parte do diabo, 
para que seu padecer fosse da parte do mundo, à sua divina imitação. Em

‘‘porém deu o Senhor lugar a que este inimigo, por meio das 
criaturas do mundo, lhe fizesse a cruelíssima guerra que lhe fez, pois 
ele moveu, instigou e fomentou aquela má vontade e ódio dos seus 
contrários, com que a crucificaram e atormentaram sempre."

Em outra ocasião, também no ano de 1681, apareceu um “dragão 
feroz, mas a cavalo”, com um andar apressado. Empunhando uma espada e 
muito furioso, ele avançou sobre Maria de Jesus que, esquivando-se, disse: 
“acudi-me Rainha dos anjos”. Prontamente, a Virgem quebrou a espada do 
dragão, com a ajuda de Maria de Jesus. Assustada, ela perguntou ao senhor 
e à Virgem o que aquilo significava e ficou sabendo, interiormente, que

“era o demónio que me armava guerra entre as criaturas para 
que me julgassem mal [e] tivessem mau conceito para que não 
houvesse paz, nem tomassem o bom conselho que eu desse quando 
Deus ordenava, para que as almas não [fossem] adiante em seu 
santo serviço.”

o dragão significava “aquela murmuração em mexericos” que ainda não havia 
terminado. O anjo continuou perseguindo o dragão e quando este começou a 
se transformar numa serpente grossa e comprida, que dava baques no chão 
e tornava a se levantar no ar, o anjo lhe desferiu tantos golpes com a espada, 
que a fez em 3 ou 4 pedaços, dando um golpe derradeiro na sua garganta e, 
“assim desapareceu a visão do dragão e parecia ser isto no meio da casa.”
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A exemplo do que ocorreu na primeira vez em que Maria de Jesus foi 
presa pelo Santo Ofício, quase nada sabemos sobre a sua segunda prisão, 
ocorrida por volta de 1689. Algumas poucas informações são fornecidas por 
Frei Mazeu que relacionou, num papel intitulado "Dos Contrários de Maria de 
Jesus”, os principais responsáveis pelo seu novo encarceramento. Da lista, 
com aproximadamente vinte nomes, alguns merecem destaque: o Padre 
Simão Lopes Cachim, "que foi a causa total desta prisão agora de Mana de 
Jesus”; os Padres Pedroso e Manoel Bernardes da Congregação; o Padre 
João Lopes Cocho que dizia muitas coisas contra Maria de Jesus; Sebastiana 
da Glória, que conhecia Maria de Jesus de São Roque e dizia que ela fazia 
muitas ilusões com o seu confessor”; Frei Álvaro dos Mártires, Guardião do 
Convento de São Pedro de Alcântara e grande contrário de Maria, dizia que 
ela era "uma judia, grande bruxa e feiticeira”; Manoel Teixeira de Carvalho,

outras palavras, Maria de Jesus havia de ser uma imitadora de Jesus Cristo. 
Novamente é Frei Mazeu quem fornece uma justificativa para tão singular 
missão: assim como o Senhor destinou Teresa de Jesus para ser “Mestra do 
Espírito e Doutora da Mística”, infundindo-lhe o conhecimento necessário 
para tal, escolheu Maria de Jesus para "ser sua imitadora, nos opróbrios, 
desprezos e afrontas da sua Sagrada Paixão”, dando-lhe a sabedoria para 
assim o fazer.

“Imitou Maria de Jesus por este modo a Cristo, não foi ao 
modo de Santa Teresa de Jesus. Esta santa era inocente na vida, 
aqueles bons, virtuosos e letrados com bom ânimo, a perseguiram e 
molestaram, julgando que [era] para o bem dela, e confessa a santa 
que foi esta perseguição muito grande e diz que é das maiores o 
padecer dos bons. Maria de Jesus padeceu do mundo; os seus 
contrários, com mau ânimo, ódio e vingança a perseguiram, não para 
o bem dela, senão para a sepultarem, crucificarem, desonrarem, 
afrontarem e alguns deles encobrindo este seu ódio, má vontade e 
vingança com capa de hipocrisia. ”
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Finalmente, seria importante fazer ainda duas considerações. Por um 
lado, chama a atenção a preocupação dos inquisidores João Duarte Ribeiro e 
Nuno da Cunha de Attayde, quanto aos manuscritos feitos por Maria de 

Jesus e por Frei Mazeu, pelo perigo que "se seguiria da lição dos ditos 
papéis, adições e notas a eles, e a obviar os abusos que se podem levantar 
entre os fiéis católicos por esta causa, por serem as visões, revelações e 
mais favores, que neles se declaram ser de Deus, fingidos, falsos, vãos, 

inúteis, inverossímeis e repugnantes”. Segundo sua determinação, todos os

em cuja casa Maria de Jesus viveu79, após ter regressado do Brasil; 

Francisca Pereira, criada de Manoel Teixeira de Carvalho, que se voltou 
contra Maria de Jesus por causa dos conselhos e doutrinações que esta lhe 
dava, dizendo que não descansaria enquanto ela não fosse presa. De fato, 
Francisca fez, juntamente com outros criados da casa, uma conjuração no 
ano de 1683.

Muito embora Frei Mazeu tenha arrolado os nomes dos principais 
adversários de Maria de Jesus, não conseguimos localizar elementos que 
pudessem esclarecer e/ou precisar em que condições se deu sua prisão. 
Sabemos apenas que ela foi presa sob acusação de "reincidir nas culpas de 
fingir e publicar visões e revelações falsas". Doente, Maria de Jesus, 
voluntariamente, solicitou uma audiência na qual afirmou que compusera 
muitos dos favores

"maliciosamente de sua livre vontade para conseguir o fim do 
respeito e veneração que pretendia [...] a fim de conservar a boa 
opinião que dela tinham; falecendo [no dia 13 de dezembro de 1699], 
arrependida das ditas suas culpas, pedindo delas perdão e 
misericórdia.”80

79 Depois que deixou sua terra natal para servir ao Senhor, Maria de Jesus sempre morou em casas de 
famílias. Durante sua estada em Pernambuco, viveu um ano com uma viúva e dois anos na casa de 
Maria Alvares da Ressurreição. Na Bahia, morou na residência do Capitão Jeronimo da Veiga, 
mudando-se depois para o bairro de São Bento da Bahia, onde morou na casa de uma viúva chamada 
Clara Apesar das poucas informações, sabemos que depois que retomou para o Reino. Maria de Jesus 
viveu alguns anos na casa de Dona Maria Clara e, aproximadamente, 9 anos na de Manoel Teixeira de 
Carvalho e de sua mulher Barbara da Cunha.
80 Grifos meus.
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papéis existentes - no Reino e no Brasil - sobre Maria de Jesus, deveriam 
ser entregues ao Santo Ofício, sob pena de excomunhão maior.

Por outro, a convicção, inabalável, de Frei Mazeu de São Francisco81. 
Preso pelo Santo Ofício por tratar “com grande respeito e veneração a certa 
pessoa que tinha por filha espiritual, causando grande escândalo no povo 
cristão”, e admoestado pelo inquisidor a confessar o seu engano - posto que 
a própria Maria de Jesus havia sido examinada e suas visões e favores 
considerados falsos e fingidos - Frei Mazeu disse, “que o Tribunal do Santo 
Ofício tivera pouco tempo para resolver esta matéria, e que ele tinha para si 
que o espírito da dita pessoa era e fora sempre verdadeiro pelo 
conhecimento que teve da mesma do princípio de sua atração espiritual a 
Deus até o presente, pelo que experimentou e mais diligências que fez, de 
que conhecera ser mistério de Deus [...]”. Diante da “demasiada teima [e] 
cerrada credulidade" com que o réu persistiu na sua cegueira, mesmo diante 
de todas as evidências em contrário, ele recebeu a seguinte sentença: perda 
do poder de confessar e de ser diretor espiritual; desterro para sempre da 
cidade de Lisboa e reclusão em Monastério.

81 A figura de Frei Mazeu nos remete a um outro aspecto muito importante da vida religiosa feminina: 
o papel do confessor. Nos escritos teresianos encontramos inúmeras passagens nas quais a santa 
discorre sobre os benefícios de se ter um bom confessor e os prejuízos causados por aqueles menos 
preparados para esta tarefa. A própria Teresa procurou, durante vinte anos, algum confessor que lhe 
compreendesse, mas não o encontrou, o que a levou a "retroceder muitas vezes [...]. Se tivesse tido um 
confessor, eu teria sido ajudada em evitar as ocasiões de ofender a DeusTERESA DE JESUS. 
“Livro da Vida, 4”. Obras Completas, op. ciL, p. 39 (ver ainda p. 68 deste trabalho). Para o Padre 
Manoel do Sepulcro, o principal objetivo do Padre espiritual, ou de quem encaminhar almas, é fazer 
com que elas se exercitem na oração, paciência e humildade, já que "não há regra geral de espirito, 
porque ninguém conhece por [qual] virtude quer Deus encaminhar a alma, e atente o Padre espiritual 
que há muitos letrados que querem atar as almas ao limitado de seus entendimentos e da sua ciência ". 
Quanto aos confessores e Padres espirituais que consideram tudo embuste e fàleidade. Padre Manoel do 
Sepulcro afirma que eles não são capazes de cuidar do aproveitamento da alma que encaminham, 
porque "se tudo são atos interiores, quem pode jurar que os atos interiores são feitos à Deus ou ao 
Diabo?". O que realmente importa é que o Padre espiritual instrua a alma para se exercitar no seguro 
que é não querer visões, "para que não esteja presa a coisa compreensível, porque quando Deus quer, 
pouco importa o Padre espiritual lhe mande que as não queira, porque Ele disporá a alma para que as 
receba porque é Senhor ". ANTT. Inquisição de Lisboa, processo n° 753.
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MARIA DO ESPÍRITO SANTO82

Filha do barbeiro Fernando Velho de Lima (falecido) e Aurélia Maria do 
Espírito Santo, Maria do Espírito Santo era solteira e natural/moradora da 
cidade de Lisboa, Freguesia de Nossa Senhora dos Mártires, Beco de Santo 
Antônio. Maria do Espírito Santo foi denunciada por sua vizinha, Antonia 
Maria Xavier, mulher parda, solteira, 44 anos de idade, filha de Estevão Jorge 
Ribeiro (capitão do mar) e de Bernarda Maria da Glória (preta que foi escrava 
de José de Almeida, homem de negócios), também natural/moradora de 
Lisboa, Freguesia de Nossa Senhora dos Mártires, Beco de Santo Antônio.

Quando Frei Francisco de São Joaquim fez os primeiros exorcismos 

em Maria do Espírito Santo, ela já tinha aproximadamente 16 ou 17 anos. A 

princípio não houve melhora mas, após quinze dias, as vexações passaram e 
sucederam-se alguns episódios que chamaram a atenção da denunciante. 
Mesmo não sendo confessor, Frei Francisco “praticava algumas vezes em 
segredo" com Maria do Espírito Santo e estando esta um dia sentada na casa

A denunciante conhecera Aurélia e sua filha, cinco anos antes da 
denúncia, quando Maria do Espírito Santo tinha em torno de 11 ou 12 anos 
de idade. Passados dois anos, Antonia observou que a jovem Maria 
começara a “ser vexada pelo demónio que a perseguiu, causando-lhe 
doenças, exasperações em que puxava e arrancava os cabelos e acidentes 
em que levantava do chão", entendendo ela denunciante que aquelas 
manifestações não eram fingidas. Convencidas da veracidade da 
perseguição, Aurélia e Antonia buscaram ajuda. Os primeiros exorcismos 
foram feitos por dois padres, Frei Boaventura e Frei Antônio, sem que Maria 
do Espírito Santo apresentasse alguma melhora. As sessões de exorcismos 
continuaram até a quaresma, quando Antonia resolveu chamar um outro 
padre, que já havia feito exorcismos para ela com bons resultados: Frei 
Francisco de São Joaquim Bom Sucesso, religioso do Mosteiro de São Pedro 

de Alcântara (o mesmo no qual fora porteiro Frei Mazeu de São Francisco).

82 ANTT, inquisição de Lisboa, processo n° 1525.
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Retornando de um acidente que padecera por vexação do diabo, Maria 
do Espírito Santo disse a sua vizinha Antonia que, no dia seguinte, fosse a 
uma determinada igreja e ouvisse a primeira missa, a qual ela também iria, 
para ver como havia de receber a hóstia, sem a recebê-la. Conforme o 
combinado, puseram-se a ouvir a primeira missa e quando o sacerdote 
consumiu a hóstia, Maria fez sinal para que fossem para casa. Lá chegando, 
Maria do Espírito Santo pôs-se num canto, totalmente muda e quieta, 
permanecendo assim até as duas horas da tarde e

“então abrindo a boca lhe mostrara uma partícula inteira” e 

depois de mostrá-la a engoliu e disse que “todo tempo em que a 
tivera na boca, estivera vendo a Glória e nela Nossa Senhora do 
Carmo, a dos Mártires, São Domingos e vira também entre aquela 
comitiva a sua mesma figura, à qual o Menino Jesus e Nossa 

Senhora estavam pondo uma coroa na cabeça.”

de Antonia Maria Xavier, em presença do mesmo padre, levantou-se de 
repente e sentando-se sobre o seu leito ergueu as mãos e fechando os olhos 
se deixou estar muito quieta” e, então, disse o padre as seguintes palavras: 
“Louvado seja Deus ela está em êxtase”. Ao retornar a si, Frei Francisco 
continuou louvando suas virtudes e lhe perguntou aonde tinha ido e o que 
tinha visto e ela respondeu que “tinha ido à Glória e que tinha visto lá muitas 
relíquias, muitos Santos e Anjos. ”

A partir deste dia, Maria do Espírito Santo passou a ter inúmeros 
êxtases, nos quais dizia receber favores sobrenaturais: tinha locuções com o 
Menino Jesus, era levada ao Céu à presença da Santíssima Trindade, via a 
Virgem Nossa Senhora em diversas figuras “e falando com a Senhora a 
tratara com familiaridade e confiança tão íntima que à Senhora da Boa Morte 
chamava sua Mana; à de Penha de França, sua Prima; e à dos Mártires, sua 
Madrinha”. Todos estes favores eram aprovados por Frei Francisco, que 
louvava as virtudes de Maria do Espírito Santo e recomendava a Antonia que 
a estimasse muito “porque era uma santa.”
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Após este episódio, Maria do Espírito Santo começou a afirmar que 
conhecia os interiores, percebendo quem estava ou não em pecado mortal e 
tirava almas do Purgatório, tendo enviado para o Céu as almas dos parentes, 
amigos, conhecidos e até de pessoas que ela não conhecia. Além disso, 
durante um êxtase, o Menino Jesus “lhe dissera que havia de ser santa e que 
já no Céu estava um livro escrito pelos anjos em que se continham todas as 
suas virtudes e que lhe havia de conceder quanto ela lhe pedisse. ”

Numa das noites em que se elevava em êxtase, Maria do Espírito 
Santo disse que “havia de casar com certa pessoa e ordenando ao demónio 
que a fosse acordar e lhe desse para este fim uma pancada nas costas, ele 
assim o executara logo, mas que os desponsórios ficaram reservados para 
outra noite, a qual tanto que chegou dissera”, estando novamente em êxtase: 
"que ali se achava o noivo presente, seus parentes já defuntos e toda a corte 
do Céu, incensando-a alguns anjos, pondo-lhe outros nos ombros uma 
riquíssima capa e outros na cabeça uma preciosa coroa, e que na ação de se 

darem, ela e o noivo as mãos, ficara a dela por cima, em sinal de que ela o 
havia de governar: e pedindo ali a Deus não houvesse outra vez no mundo

Em sua denúncia, Antonia Maria Xavier disse que nas ocasiões em 
que Maria estava como vexada, ela blasfemava e rogava muitas pragas, 
dizendo que o demónio a levasse e chamando a ela denunciante de maldita e 
outras coisas semelhantes. Afirmou ainda, que quando, por algum motivo, 
não eram atendidas as solicitações de Maria do Espírito Santo, “logo lhe 
davam as suas chamadas vexações" e que ela começou a desconfiar que 
estas eram fingidas. Estando na casa da denunciante, Maria disse que sentia 
umas dores e que era preciso sangrar-se. Antonia a levou para a casa da 
mãe, que chamou o cirurgião. Não encontrando nenhuma moléstia que 
justificasse tal procedimento, o médico se recusou a sangrá-la. Diante da 
recusa, Maria disse que "o Menino Jesus lhe tinha feito interiormente 
aparando-lhe com uma bacia o sangue [e] deitando-lhe por cima da sua cama 
uma colcha cravejada de diamantes”, tudo com a aprovação e o crédito de 
Frei Francisco.
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Depois do episódio da sangria, já restabelecida, Maria voltou para casa 

da denunciante, sendo assistida, dia e noite, pelo referido padre que dava 
graças a Deus por ter encontrado uma "criatura tão perfeita como aquela”. 
Em sua zelosa assistência, Frei Francisco lhe perguntava algumas vezes, à

O que chama a atenção, no caso específico desta visionária, é a sua 
total subversão da ordem masculina, não só através da legitimação do seu 
pedido pelo saber dominante - expresso pela escrita de Deus - mas, 
principalmente, pelo fato dela governar o seu noivo, isto é, Jesus Cristo. Seus 
poderes seriam, desta forma, ilimitados: descendo três vezes ao Inferno - em 
uma delas levando um cálice com seu sangue (retirado pelo Menino Jesus 
durante a sangria) e nas demais, uma custódia com o Santíssimo 
Sacramento que lhe fora dada no Céu - abriu sem dificuldades as portas 
daquele espaçoso cárcere, tirando dele tantas dúzias de almas que não sabia 
precisar o número exato.

casamento como este, o Senhor assinara a petição e para maior segurança e 
firmeza do despacho, mandando vir um tinteiro, lho prometera por letra.”63

Com seu poder, Maria do Espírito Santo era capaz, não só de tirar 
todas as almas do Purgatório mas, também, do Inferno, “conduzindo a estado 
de salvação até mesmos os demónios; e que tudo isso havia de executar 
porque ela assim o queria, sendo tão amplo o poder de que havia de usar”, 
que para todos “havia de criar um novo Céu e nesse estabelecer diversos 
coros de anjos, entre os quais, junto à cadeira que para ela estava 
aparelhada, havia de colocar duas, uma para certa pessoa [talvez Frei 
Francisco?] e a outra para o seu noivo [Jesus Cristo]” 84. Afirmação 
surpreendente: além de governar Jesus Cristo, Maria do Espírito Santo iria 
salvar todas as almas (inclusive dos demónios) e criar um novo Céu, 
estabelecendo para ele uma espécie de nova trindade, com ela ao centro.

83 Grifo meu.
’4 Grifos meus.
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Diante das acusações, o inquisidor considerou que as culpas eram 
suficientes para que Maria do Espírito Santo fosse presa. Quando foi levada 
para os cárceres do Santo Ofício, no dia 26 de outubro de 1754, ela era ainda

Com as luzes apagadas, o religioso praticava com Maria “ações 
indecentes como abraços e muitos repetidos ósculos, assim nas faces como 
na boca e nos peitos, o que fazia como ações boas, mostrando que a 
estimava pela sua virtude e santidade”. Certa noite, procurando mais 
evidências que pudessem confirmar as “ações torpes” de Maria e Francisco, 
a denunciante observou ambos em uma “descomposta figura de sorte que 
sem juízo temerário se persuade que estavam em ação para algum ato 
lascivo”. Disse ainda, que quando Frei Francisco não ficava à noite em 
companhia de Maria, ele vinha logo cedo e lhe trazia uma carta que lhe 
entregava, das quais furtando ela denunciante uma, por curiosidade a abriu e 
viu que continha palavras de amor e louvores a Maria do Espírito Santo. Face 
a estas constatações, Antonia Maria Xavier não permitiu mais que Maria do 
Espírito Santo frequentasse a sua casa e a denunciou ao Santo Ofício.

A partir do relato de Antonia Maria Xavier, foram chamadas inúmeras 
pessoas para falar sobre as vexações de Maria do Espírito Santo, entre as 
quais algumas vizinhas. Maria da Silva, por exemplo, disse que, em suas 
vexações, Maria descompunha-se, deixando aparecer “partes interíores de 
seu corpo" e, em certa ocasião, “lhe deu a dita vexação e pondo-se na porta 
que vai para a rua com os peitos todos descobertos, os começou a mostrar a 
quem passava”, além de dar "grandes e desconcertadas risadas”, saltar de 
uma para outra parte da casa e deitar água benta fora.

tarde, “se ele tinha lá que fazer de noite, porque se fosse preciso ficaria, o 
que com efeito fez por ordem da dita Maria por mais de oito vezes e em todas 
elas passava o dito padre as noites na mesma casa, e ainda encostado na 
mesma cama”, na qual dormiam Maria do Espírito Santo e Antonia Maria, 
insistindo sempre Frei Francisco para que o filho de Antonia não dormisse na 
mesma cama com elas.
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Examinada na Mesa do Santo Ofício, Maria do Espírito Santo 
inicialmente confirmou que era vexada pelo demónio e que pouco depois 
passou a ser agraciada com inúmeros favores divinos, relatando outras 
experiências nas quais lhe apareceram o Menino Jesus e o demónio. Negou 
ainda que durante a sua vida tivesse cometido algum pecado mortal. Mas no 
dia 13 de maio de 1758, Maria solicitou uma audiência e voltou atrás, 
confessando que todos os favores extraordinários que ela havia recebido do 
Senhor eram falsos e fingidos, inclusive o "sucesso da partícula”, dizendo que 

"mandara comprar dez réis delas [hóstias] e quando em casa 
queria mostrar que a tinha conservado, metia na boca, sem que fosse 
percebida, e abrindo-a a manifestava inteira. ”

muito jovem. Sendo de idade inferior à 25 anos, lhe foi designado como 
curador o Padre Clemente Xavier dos Santos, Capelão dos Cárceres da 
Penitência.

: a 
lhe

Disse que desde a infância padecia de várias moléstias, contra as 
quais se valia somente dos costumeiros remédios da medicina, e "só alguns 
acidentes em que perdia os sentidos e atribuíam os exorcistas à vexação do 
demónio, não foram fingidos, mas realmente padecidos por ela, os quais 
reputava e julgava por efeitos naturais, pois não tinha já fundamento para 
julgar o contrário”85. Admitiu, entretanto, que algumas vezes se fingiu vexada 
pelo demónio, com o pretexto de "ficar a sós com o Padre Francisco de São 

Joaquim e com ele melhor poder pecar”. Diante das evidências apresentadas 
pelo inquisidor - seis cartas escritas pelo religioso - Maria confessou que 
manteve, por um ano, uma relação ilícita com o Padre Francisco, "de quem 
chegou a conceber”, dizendo que "acreditava que Deus podia concorrer para 
que eles ficassem juntos”, para indignação do inquisidor que viu nesta

85 Seria importante enfatizar que, no caso de Maria do Espírito Santo, foram os religiosos que 
examinaram que viram nos seus acidentes uma manifestação de origem demoníaca, indicando-11 
como tratamento as sessões de exorcismo, nas quais veio a conhecer o seu futuro amante. Padre 
Francisco.
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86

IV. Vida Religiosa Feminina nas Américas Portuguesa e Hispânica: Uma 
Abordagem Comparativa

Observando a espiritualidade na América Portuguesa, podemos 
detectar, pelo menos, dois pontos distintivos em relação ao contexto religioso 
peninsular: por um lado, uma vida religiosa tardia e assentada em dois tipos 
paralelos de vivência religiosa feminina e, por outro, um reduzido número de 
místicas/visionárias, em contraste com a América Espanhola, especialmente 
no que diz respeito ao México e ao Peru.

Reiterou ainda que ”tudo quanto tinha afirmado das aparições, 
locuções e mais favores extraordinários do Céu fora mero fingimento dirigido 
pela sua perversidade e malícia a que todos a tivessem e reputassem por 
santa" para, desta forma, "lograras honras e estimações que as pessoas pias 
costumam dar à virtude" e encobrir o seu concubinato. Por seus embustes e 
desonestidades, Maria do Espírito Santo foi condenada, em 1758, a ir ao auto 
público da fé, açoitamento, abjuração de leve suspeita na fé e degredo de 4 
anos para Évora.

proposição uma perigosa ameaça: a introdução na Igreja Católica de 
doutrinas falsas.

Analisando as possíveis causas do florescimento tardio da vida 
religiosa feminina na Colónia, Riolando Azzi aponta as restrições da Coroa e 
a submissão das instituições religiosas coloniais e da hierarquia eclesiástica 
ao Padroado lusitano86, como as principais responsáveis pelo atraso. Para

Foi por meio do Padroado que o governo de Portugal pôde exercer a sua função de “protetor” da 
Igreja Católica. Com a obtenção do título perpétuo de grão-mestre da Ordem de Cristo, os reis lusitanos 
passaram a exercer nas colónias e nas demais terras conquistadas, o pleno domínio político e religioso. 
Segundo Eduardo Hoomaert, “não se trata de uma usurpação dos monarcas portugueses de atribuições 
religiosas da Igreja, mas de uma forma típica de compromisso entre a Igreja de Roma e o govemo de 
Portugal. Unindo aos direitos políticos de realeza os títulos de grão-mestre de ordens religiosas, os 
monarcas portugueses passaram a exercer ao mesmo tempo o govemo civil e religioso, principalmente 
nas colónias e domínios de Portugal. [...] Na realidade, o monarca português tomava-se assim uma 
espécie de delegado pontifício para o Brasil, ou seja, o chefe efetivo da Igreja em formação. Ao papa 
cabia apenas a confirmação das atividades religiosas do rei de Portugal”. HOORNAERT, Eduardo et 
alii (org.). História da Igreja no Brasil. Petrópolis, Vozes; São Paulo, Paulinas, 4a Edição. 1992, p. 163.
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Cabe sublinhar que, apesar das restrições da Coroa, as solicitações 
para a fundação de conventos eram uma constante, principalmente por parte 
dos patriarcas das famílias senhoriais, interessados na manutenção e 
ampliação do seu poder pessoal na sociedade em termos sócio-econômicos. 
Segundo Azzi, o casamento de uma filha (cujo grande dote necessário 
sempre comprometia a acumulação da fortuna familiar), só era interessante 
se o pretendente fosse um homem rico e/ou detentor de algum cargo 
importante na administração colonial. Neste contexto, o convento se convertia

- sem a
88 AZ7’ 
AZZI, .
27.

Azzi, a resistência da Coroa em permitir a fundação de conventos no Brasil, 
era motivada, principalmente, pela necessidade de garantir a permanência, o 
crescimento e a hegemonia da minoria portuguesa nas terras conquistadas. 
Como a perpetuação desta minoria estava diretamente vinculada à 
disponibilidade de mulheres brancas, a falta delas — que perdurou até 
meados do século XVIII - levou a Coroa a agir numa dupla frente: a) 
enviando pequenas levas de órfãs (jovens que eram reunidas e preparadas 
no Recolhimento da Encarnação em Portugal) para a Colónia; b) tentando 
impedir a saída de mulheres brancas do Brasil87.

Outra motivação seria de ordem económica. Como a única forma de 
consagração religiosa aceita era a vida enclausurada/contemplativa, e sendo 
vedada à mulher branca (pertencente à classe senhorial) a execução de 
qualquer tipo de trabalho produtivo, a manutenção de um convento ficaria a 
cargo da comunidade que, para tal empreendimento, teria que ser dotada de 
um património expressivo. Este não era o caso das povoações brasileiras no 
período colonial. “A fundação de conventos nessa situação levaria a 
constantes recursos à Coroa em busca de ajuda financeira, e além disso 
significaria uma considerável quantidade de propriedades e rendas isentas do 
dever de pagar impostos à Coroa, segundo os privilégios eclesiásticos.”88

87 No ano de 1732, o rei D. João V, por meio de um alvará muito rigoroso, proibiu a saída de qualquer 
mulher branca da Colónia - com exceção apenas das mulheres casadas em companhia de seus maridos 

devida permissão régia.
ZZI, Riolando e RESENDE, Maria V.V. “A Vida Religiosa Feminina no Brasil Colonial”. In: 
:i, Riolando (org.). A Vida Religiosa no Brasil: Enfoques Históricos. São Paulo, Paulinas, 1983, p.
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51— ■ de Cultura 1981, 
TDEM. op. cit.,

D- Domingos Loreto. Desagravos do Brasil e Glórias de Pernambuco. Recife, Fundação 
, p. 488.

~it., pp. 488 e 490, respectivamente.

Filha de Luiz de Souza Henriques e Catarina Barreto, Angela do 
Sacramento nasceu em Juriçaca, distante seis léguas do Recife, onde seus 
pais eram proprietários de um grande engenho de açúcar. Como muitas 
outras moças da classe senhorial, ela foi para Lisboa e ingressou no Mosteiro 
de Santa Marta. Logo que recebeu o hábito de noviça, começou a padecer 
inúmeras enfermidades, que quase a levaram à morte, senão fosse uma 
“medida da Rainha Santa Isabel”, enviada por uma tia sua, religiosa no 
Convento de Santa Clara (Coimbra), onde encontra-se o corpo da Santa. 
“Entendeu a serva de Deus, que com aquela fita a quisera prender Santa 
Isabel para lhe segurar celestes venturas, e que era a fita laço, com que a 
queria presa no seu Mosteiro.”39

na saída mais honrosa (e económica, pois o dote era bem menor) para as 
filhas não casáveis , que muitas vezes eram mandadas para os conventos 
do Reino ou das ilhas do Atlântico.

No Mosteiro de Santo Clara, Angela recebeu o hábito e professou, 
vivendo retirada e distante das coisas mundanas para, desta forma, poder 
praticar boas obras e manter-se longe do mal.

"Era a sua conversação o silêncio; o seu regalo, a abstinência, 
[...] nem teve outro leito mais do que uma humilde barra. Por não 
poder andar descalça pelos achaques, o compensava com rigorosos 
jejuns, sendo toda sua vida um contínuo sacrifício de penitência”. E, 
“pondo os olhos em alguma Imagem do Chrísto Crucificado, voava 
logo o seu espírito a presença de quem a remiu, motivando notável 
edificação a todos o seu arrebatamento, e ternura, saindo-lhe pelos 
olhos o coração em fios de lágrimas, liquidadas as eficácias dos 
desejos, e apetências da sua divina face. ”90
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O que não quer dizer, que mulheres de origem nobre não praticassem 
essa modalidade informal de religiosidade, como atestam alguns exemplos 
fornecidos por D. Domingos Loreto Couto. Em sua obra intitulada, 
Desagravos do Brasil e Glórias de Pernambuco, Loreto Couto relata inúmeros 
casos de donzelas que praticavam uma religiosidade privada e extremada. 
No lugar de Ipojuca, viveram as irmãs Vicência e Helena Castro. 
Enclausuradas na sua própria casa, elas perseveravam “a maior parte do dia 
e da noite em contemplação da divindade”, levando uma vida totalmente

à or
Cali

Os estudos de Leila Mezan Algranti, Riolando Azzi, Maria J. Rosado 
Nunes91, entre outros, têm revelado inúmeras particularidades da vida 

religiosa - especialmente da vida religiosa feminina - na América 
Portuguesa, com destaque para duas formas paralelas de vivência92: uma 
oficial, estabelecida nos conventos e mosteiros, destinados apenas às 
mulheres brancas e ricas da classe senhorial portuguesa93 e outra, não 
reconhecida oficialmente (de caráter mais informal e difuso), vivida em 
recolhimentos, beatários ou nas próprias casas de família - que, geralmente, 
representavam o único meio de acesso a uma vida religiosa para mulheres 
negras, mulatas e brancas pobres.94

91 ALGRANTI, Leila Mezan. Honradas e Devotas: Mulheres da Colónia. Um Estudo sobre a 
Condição Feminina através dos Conventos e Recolhimentos do Sudeste - 1750-1822. Rio de Janeiro, 
José Olympio, 2* Edição, 1999; AZZI, Riolando (org.). A Vida Religiosa no Brasil: Enfoques 
Históricos, op. cit; AZZI, Riolando. “Beatas e Penitentes : Uma Forma de Vida Religiosa no Brasil 
Antigo”. Revista Grande Sinal. Petrópolis, Vozes, Ano XXX, 1976, pp. 653-661; NUNES, Maria J. 
Rosado. “Freiras no Brasil”. In: DEL PRIORE, M. (org.). História das Mulheres no Brasil. São Paulo, 
Ed. Unesp, 2000.
92 No caso do Brasil colonial, é preciso ressaltar que, diferentemente do que se observa em Portugal no 
mesmo período (onde havia, nas instituições religiosas femininas, uma bem delineada distinção entre 
vida laica e religiosa, ou mesmo na América hispânica, onde muitos mosteiros/recolhimentos estavam 
sob os auspícios da Coroa), aqui muitas vezes as religiosas seculares (sem os votos solenes) se viram 
alçadas à condição de “professas”. Tal situação, seria reflexo de uma característica da vida religiosa 
colonial, onde as necessidades das populações locais, estabeleciam o caráter a ser assumido pelos 
estabelecimentos religiosos.
93 Considerada um estado de perfeição, a vida religiosa estava reservada à elite. Enquanto um estado de 
vida “mais perfeito”, a vida religiosa não poderia aglutinar, indistintamente, mulheres de origens 
sociais dispares. Para garantir que a vida religiosa fosse exercida pelas mulheres da classe senhorial, o 
direito de professar nos conventos coloniais era reservado às mulheres brancas de origem abastada. As 
mulher brancas e pobres só podiam ingressar nos conventos na condição de servas.
94 Sobre as mulheres que converteram suas próprias casas em recolhimentos, dedicando-se inteiramente 

>ração e mortificação ver: MOTT, Luiz. “Cotidiano e Vivência Religiosa: Entre a Capela e o 
lundu”. In: SOUZA, Laura de Mello e. (org.). História da Vida Privada no Brasil: Cotidiano e Vida

Privada na América Portuguesa. São Paulo. Companhia das Letras. 1997, pp. 156-220.
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austera e praticando inúmeras disciplinas e jejuns tão rigorosos, "que nunca 
passavam de ervas e legumes.”95

No Recife, viveram e morreram as sete filhas do rico e nobre Francisco 
Mendes de Oliveira e de Leonor de Almeida. Com a morte dos pais, estas 
donzelas converteram a sua casa num recolhimento, da qual só saíam para ir 
à Igreja ouvir missa, comungar e confessar. Com uma vida “exercitada em 
raras virtudes foi a morte levando uma depois a outra, e acabaram todas com 
fama de santidade” 96. Destino análogo tiveram as seis filhas - Anna, Luiza, 
Beatriz, Margarida, Luisa e Maria - do nobre e virtuoso Vicente Rodrigues da 
Fonseca e de sua mulher Luiza Pinta da Fonseca.

95 COUTO, D. Domingos 
de Cultura, 1981, p. 501.
96 IDEM. op. ciL,p. 501.
97IBIDEM. op. cit, p. 504.

Loreto. Desagravos do Brasil e Glórias de Pernambuco. Recife, Fundação

Dentre elas, destaca-se a filha mais nova, Maria, que desde a infância 
já dava sinais de rara virtude e austeridade. Com a morte dos pais, ela 
construiu para si, uma casinha de barro tão estreita “que o corpo mal podia 
estender-se”. Para não desperdiçar o tempo, no preparo do seu sustento, 
Maria se alimentava dos frutos azedos de uma laranjeira, plantada ao lado de 

sua casinha.
“Todas as noites vinha à sua cova aquela irmã que sabia do 

recolhimento, quando a necessidade o pedia, e com uma grossa 
corda (por satisfazer os seus rogos) a prendia de pés e mãos, e se 
retirava deixando-a amortalhada sobre a terra nua. No meio da 
casinha tinham as formigas fabricado o seu aposento, e eram elas de 
certa casta, que tem os dentes tão venenosos, que a parte picada por 
eles incha e causa grande dor. Assim atada de pés e mãos se 
entregava a inumeráveis formigas, que saindo das suas covas 
investiam [contra] o corpo da serva de Deus, que com inalterável 
paciência e sem algum movimento, sofria suas mordeduras.”97
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Entre as que enveredaram pelo caminho da santidade em terras 
brasileiras, poderíamos destacar os nomes de Madre Jacinta de São José 
(1715-1768), Soror Helena Maria do Espírito Santo (1736-1775) e, a mais 
célebre, Maria Vitória da Encarnação (1661-1715), que seguiu à risca o 
modelo de penitência barroca: extremamente humilde, usava cilícios que lhe

Quanto às místicas/visionárias, a América Portuguesa não conheceu 
um número expressivo delas. A partir dos exemplos fornecidos por Loreto 
Couto e, retomando aqui, a distinção entre beatas, místicas e visionárias (tal 
como discutida no capítulo 2 deste trabalho), seria possível argumentar que, 
no caso da América Portuguesa, o número de beatas — entendidas como 
mulheres comuns que praticavam rigorosas penitências, mas que, dentro do 
modelo teresiano, não ultrapassariam as Moradas III, posto que suas práticas 
estariam restritas à ascese e, desta forma, ao mundo natural onde o homem 
é o agente da ação - foi superior ao de místicas/visionárias. Valendo frisar, 
novamente, que para a reformadora do Carmelo, os excessos penitenciais 
eram um mal a ser combatido, em função dos efeitos negativos que 
produziam, especialmente nas mulheres.

Após ficar órfã, Joana de Jesus (mulher parda) viveu algum tempo no 
Recife, totalmente entregue a uma vida lasciva e licenciosa. Por volta de 
1754, indo para a Vila de Igoyana, ouviu alguns sermões do Padre Gabriel de 
Malagrida da Companhia de Jesus e se converteu. Pediu então ao Padre 
Miguel Rodrigues Sepulveda, fundador e administrador do Recolhimento da 
Vila de Igarassu, que a admitisse como doméstica no dito estabelecimento. 
Ali construiu uma casinha de taipa onde, após os serviços, dedicava-se à 
contemplação e

"todos os dias se açoitava rigorosamente com disciplina de 
ferro, trazendo corpo apertado com rigorosos cilícios. Os jejuns eram 
contínuos, comendo uma só vez no dia, usando somente de 
alimentos singelos, e em pequena quantidade mais para refeição da 
alma, que para sustento do corpo.”98

98 EBIDEM. op. cit, p. 498.
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feriam o corpo, misturava à sua comida cinzas ou água para corromper-lhe o 
gosto, praticava diariamente auto-flagelações, tinha visões beatíficas (que 
incluíam desde visitas das almas do Purgatório, ao aparecimento do Diabo 
sob diferentes formas), além de possuir o dom de adivinhar objetos perdidos.

Outra degredada para o Brasil, por fingir-se de santa, foi a ex-regente 
do Recolhimento de Santa Isabel do Mocambo (Lisboa), Maria da Cruz100. 
Aos 3 anos de idade, apareceu-lhe o Anti-Cristo; já adolescente, Jesus lhe 
ensinou a escrever, marcando-lhe no braço uma letra que deveria protegê-la 
de ser presa pelo Tribunal da Inquisição. Mais tarde, foi ferida pelos doze 
Apóstolos com três setas que lhe trespassaram o coração, provocando-lhe 
dores mais fortes que as dos mártires (como vimos no capítulo 2, este 
fenômeno - cognominado transverberação e considerado pelos místicos 
como o mais elevado dos dons espirituais - também foi atribuído a Santa 
Teresa, cujo coração foi trespassado por um único dardo).

99 MOTT, Luiz. “Mártires, Santos Confessores e Beatas no Brasil Colonial”, cópia mimeo., s/d, p. 14.
100 MOTT, Luiz. “Mártires, Santos Confessores e Beatas no Brasil Colonial”, op. cit, p. 15; SOUZA, 
Laura de Mello e. Inferno Atlântico: Demonologia e Colonização (Séculos XPI-XV/llf op. cit., 
especialmente o capítulo 5.

De fato, a maior parte das místicas/visionárias, que aqui no Brasil 
deram vazão as suas experiências extraordinárias, eram mulheres 
degredadas como, por exemplo, Francisca Cotta, Maria Antunes, Joana da 
Cruz e Maria de Jesus. Mas existem alguns episódios pontuais de mulheres

Diferentemente dessas três mulheres piedosas que viveram e 
morreram em odor de santidade, existem inúmeros casos de visionárias 
processadas e degredadas para o Brasil pelo Santo Ofício, acusadas de falsa 
santidade e/ou de embusteiras. Condenada e deportada de Lisboa para a 
Bahia, onde cumpriu 5 anos de degredo, Luiza de Jesus99 escreveu 15 
cadernos, relatando as suas inúmeras revelações, nas quais dizia, entre 
outras coisas, ter recebido dos Céus o título de “defensora dos castigos da 
justiça divina”, possuir poderes superiores aos de São Bartolomeu e que o 
fogo de seu coração era maior que o do martírio de São João.
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Refletindo sobre a especificidade da vida religiosa feminina no Brasil, 
Riolando Azzi observa, ainda, que as manifestações alternativas e/ou 
populares se apresentam como uma forma mais autêntica de vivência 
religiosa, do que a sua equivalente canónica. Além disso, no seu 
entendimento, a vida religiosa - em função das condições vigentes na 
sociedade colonial - propiciaria uma relativa emancipação feminina, não só 
libertando as mulheres da dominação masculina direta/cotidiana - exercida 
pelo pai e depois pelo marido - mas, também, permitindo-lhes a “participação 
em atividades geralmente negadas à mulher, como a administração de

Tornando-se prostituta nas Minas Gerais do século XVIII, possessa do 
Espírito do Mal, Rosa vivência sessões de exorcismo, abandona a 
prostituição e toma-se beata, passando a ter visões e experiências místicas, 
a exemplo do que ocorreu com as santas canonizadas pela Igreja. Enviada 
para Portugal, termina seus últimos anos em Lisboa sob as garras da 
Inquisição, sendo que muito pouco - ou praticamente nada - se sabe sobre o 
fim de sua vida e o desfecho de seu processo. Um aspecto que chama a 
atenção, no caso de Rosa Egipcíaca, é que, em virtude da sua condição de 
ex-prostituta, ela não manteve com o Divino Esposo uma relação de profunda 
intimidade (como ocorreu com Maria de Jesus e Maria Antunes). O que se 
depreende das suas visões é a predominância de um caráter mais inocente e 
maternal: “em vez de copular com Cristo, como várias beatas disseram tê-lo 
feito, Rosa aconchegou-o inocentemente em seu colo, dando-lhe de mamar 
em suas negras tetas.”101

101 MOTT, Luiz. Rosa Egipcíaca: Uma Santa Africana no Brasil. Rio de Janeiro, Bertrand do Brasil, 
1993, p. 526. O tema das bodas místicas e dos casamentos diabólicos aparece em outros dois artigos 
do mesmo autor: “A Vida Mística e Erótica do Escravo José Francisco Pereira 1705-1736” e 
“Etnodemonologia: Aspectos da Vida Sexual do Diabo no Mundo Ibero-Americano — Séculos XVI ao 
XVHF’. Neste último, Mott se concentra na ação repressora do Santo Oficio português quanto aos 
crimes de heresia, sodomia, bigamia e feitiçaria, procurando reconstruir os traços mais expressivos da 
sexualidade do “Espírito do Mal” no universo ibero-americano. MOTT, L. “A Vida Mística e Erótica 
do Escravo José Francisco Pereira 1705-1736”. Revista Tempo Brasileiro. Rio de Janeiro, Tempo 
Brasileiro, n° 92/93, jan.-jun. de 1988, pp. 85-104; MOTT, L. (org.). Escravidão. Homossexualidade e 
Demonologia. São Paulo, ícone, 1988, pp. 119-151.

que fogem a esta regra. É o caso de Rosa Egipcíaca, uma escrava africana 
trazida para o Brasil aos seis anos de idade.
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Contrastando com a escassez de visionárias e com o desenvolvimento 

tardio da vida religiosa feminina no Brasil, a América Espanhola, embalada 
pela onda mística oriunda da Espanha, não só conheceu muitos casos de 

experiências místicas (relatados pelas próprias protagonistas ou por seus 
confessores), como, também, viu surgirem inúmeros recolhimentos e 

conventos. Quando comparados, os números indicam uma defasagem 
impressionante: o primeiro recolhimento da América Espanhola foi fundado 

em São Domingos no ano de 1526. Quando o primeiro mosteiro de mulheres 
foi fundado no Brasil em 1677 (151 anos depois), já haviam 70 conventos na 
América Espanhola, sendo 28 só no México103.

A discrepância numérica, revela outra diferença entre as duas 

Américas, no que tange a expansão do catolicismo nos primórdios da 
colonização das novas terras. Para a América hispânica, desde muito cedo, 

foram enviadas várias ordens com a missão de promover a catequização dos 

ameríndios: franciscanos, dominicanos, agostinianos, jesuítas. No caso do 

Brasil, onde também imperavam os objetivos catequéticos e missionários, 

prevaleceram os jesuítas e a Companhia de Jesus.

Quanto à organização eclesiástica secular, as distinções entre as 

Américas Portuguesa e Espanhola, também se faziam notar. No caso da

propriedades e capitais, a organização interna da instituição, a instrução das 
educandas e o contato um pouco mais livre com mulheres e mesmo homens 

de sua própria classe, nos parlatórios do mosteiro. Para participar do Ofício, 

deviam ser ao menos alfabetizadas, coisa rara para as mulheres mesmo na 
classe senhorial. Os próprios conventos se encarregavam de dar uma melhor 

educação intelectual a essas mulheres, recebendo as candidatas desde 
pequenas, ou cuidando de instruir as noviças na leitura e na música.”102

102 AZZI, Riolando (org.). A Vida Religiosa no Brasil: Enfoques Históricos, op. cit, p. 48. Apesar do 
nível relativamente alto de instrução, que conferia às religiosas o status de mulíieres mais bem 
educadas da Colónia, não há noticias de mulheres de grande expressão intelectual, como a célebre 
mexicana Juana Inês de Cruz.
103 Outro indicativo da escassez de conventos na Colónia, aparece quando observamos que, em 1690, 
havia 13 conventos na Ilha dos Açores e 4 na Ilha da Madeira.
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o

Outro fator de diferenciação entre as duas Américas, diz respeito à 
atuação da Inquisição no Novo Mundo. Enquanto na América hispânica, 
foram instalados três tribunais - Lima (1570), México (1571) e Cartagena 
(1610) - em pontos estratégicos do Império, no caso da América Portuguesa 
tais tribunais nunca existiram. O ano de 1591 (55 anos após a criação da 
Inquisição portuguesa), marca o início da ação inquisitorial no Brasil, com a 
chegada de Heitor Furtado de Mendonça, que promoveu a Primeira Visitação 
do Santo Ofício no Brasil, percorrendo, entre 1591 e 1595, a Bahia (cidade e 
Recôncavo), Pernambuco, Itamaracá e Paraíba. A visita de Heitor Furtado é 
um divisor de águas. Antes de sua chegada, registram-se apenas alguns 
casos isolados de prisões e/ou processos instruídos no tempo em que o 
poder inquisitorial era uma atribuição do bispo. No decorrer do século XVII, 
ocorrem outras visitações inquisitorais na Colónia, das quais só é conhecida 
a documentação referente à visita do licenciado Marcos Teixeira na Bahia, 

entre 1618-1621.105

primeira, o desenvolvimento da estrututação eclesiástica se deu, 

concomitantemente, com o incremento da administração metropolitana, o que 
resultou na instalação de quatro arcebispados — São Domingos, México, Lima 
e Bogotá — até 1565. Inversamente, no caso do Brasil, a organização 
eclesiástica seguiu o mesmo ritmo lento do processo de colonização. “Criado 
em 1551, o bispado da Bahia foi por muito tempo a única diocese colonial, 
cabendo-lhe administrar todos os negócios eclesiásticos na imensa colónia 
portuguesa.”104

1M VAINFAS, Ronaldo. Trópico dos Pecados: Moral, Sexualidade e Inquisição no Brasil. Rio de 
Janeiro, Nova Fronteira, 1997, pp.26-27. Ainda segundo este autor, será apenas com a criação da 
prelazia do Rio de Janeiro (1576), que a estrutura eclesiástica conhecerá um novo impulso no Brasil, 
buscando adequar-se às exigências do processo de colonização em curso.
105 Mas, como nos adverte Vainfas, “o quase total desaparecimento das visitas inquisitoriais ao Brasil 
na segunda metade do século XVII não significou, contudo, decréscimo das atividades do Santo Oficio 
na Colónia, nem foi fenômeno exclusivamente colonial. Informa-nos Francisco Bethencourt que 
também em Portugal e nas ilhas se interromperam definitivamente as visitas desse gênero após 1637, o 
que, segundo o autor, resultou parcialmente do estado de guerra vivido pelo Reino na sequência da 
Restauração até 1660 e dos encargos crescentes que tais visitas representavam numa conjuntura 
financeira difícil”. Acrescente-se a este cenário, por um lado, a consolidação da “rede de comissários e 
familiares do Santo Ofício” em todo o país, tomando as visitações desnecessárias e, por outro, a 
melhoria da estrutura eclesiástica, que pemiitia a implementação de visitas pastorais regulares. “Em 
resumo, aperfeiçoou-se a máquina inquisitorial e organizou-se a estrutura judiciária da Igreja, 
funcionando a segunda como mecanismo ancilar da primeira naquilo que extrapolava a competência do
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Com este intuito, Alberro selecionou três casos ocorridos na segunda 
metade do século XVII, quando a onda persecutória contra os judaizantes já 
havia arrefecido. Sua primeira constatação, é quanto à impossibilidade de se 
falar numa “religiosidade popular”, num contexto onde o “povo” era, 
essencialmente, indígena. Diante disso, a autora opta por falar em uma 
“religiosidade cotidiana”, entendida como produto de um processo sincrético, 
envolvendo os espanhóis e os demais componentes étnicos (índios, críollos, 

etc.).

Sobre Teresa, pesavam as suspeitas de iluminismo e heresia. Filha do 
lavrador Juan Romero Zapata, essa visionária, além de manter estreitas 
relações com a corte celestial - particularmente com Jesus Cristo, a Virgem

Para os nossos objetivos, selecionamos as histórias de Teresa 
Romero e Antonia de Ochoa, não só por haver entre elas um maior número 
de aspectos convergentes, mas também porque suas posturas são mais 
ativas e/ou manipuladoras106. O caso de Teresa Romero (ou Teresa de 
Jesus), se configura como um longo processo iniciado em 1649 e que se 
estendeu por mais ou menos dez anos, tendo atingido não só Teresa, como 
também três de suas irmãs, acusadas dos mesmos crimes.

Reyes, descrita pela autora como uma 
riga. Diferentemente de Teresa e Antonia, 
: não lhe permitiu superar o sistema de 
los franciscanos vio su discurso aizado al 

Inquisición y Sociedad en México — 1571-1700.

Do vasto repertório documental, resultado da ação da Inquisição 

hispânica no Novo Mundo, gostaríamos de destacar alguns casos, a partir 
dos trabalhos de Solange Alberro e Maria Emma Mannarelli. Direcionando 
seu foco para o México, Solange Alberro procura enfatizar a estreita relação 
entre social e institucional, por meio do estudo de alguns casos que ela 
considera representativos, não só do funcionamento da máquina inquisitorial 
mas, igualmente, do contexto social/mental no qual eles estão inseridos.

Juízo Eclesiástico”. VAINFAS, Ronaldo. Trópico dos Pecados: Moral, Sexualidade e Inquisição no 
Brasil, op. cit., pp. 225-226.
106 A outra beata estudada por Alberro, é Juana de los F~ * 
personalidade mais passiva, que acabou envolvida numa intriga. 1 
Juana não dispunha do mesmo nível de instrução, o que não 
referências populares e “sólo mediante la intervención de 1c 
nivel de la demonología”. ALBERRO, Solange. 
México, Fondo de Cultura Económica, 1988. p.527.



163

Apesar de confessar seus fingimentos, persiste, nas oscilantes 
declarações de Teresa Romero, uma certa ambiguidade, principalmente 
porque ela mantém “la realidad de ciertas intervenciones sobrenaturales, 
esencialmente demoníacas, de acciones y efectos extraordinários”. Para 
Alberro, esta atitude deve ser interpretada como “la expresión de una 
religiosidad y una superstición personal, pero probablemente más aún, la 
manifestación de un conjunto de creencias comunes a la mayor parte de la

Maria, São Pedro de Alcântara e Teresa de Jesus - fora possuída pelos 
demónios que lhe deixaram feridas visíveis em certas partes do corpo como 

os pés e as mãos. Quando comungava, a hóstia se dissolvia em sangue. A 
este prodígio corporal agregam-se outros: “diversas formas de parálisis, 
parciales o totales, solían afectarla con una rapidez tan asombrosa como la 
que acompanaba la recuperación del uso de sus miembros y su voz; tenía 
raptos, se arrastraba con celeridad pasmosa, adoptaba de pronto posiciones 
que desafiaban las leyes de la gravedad, se ponía rígida como un muerto, 
padecia graves enfermedades enviadas por el cielo y hasta a veces mandaba 
su corazón al paraíso, quedándose sin nada en su lugar.”107

Após ter vivido com sua família durante quatro ou cinco anos em 
Tepetlaoxtoc, todos se mudaram para a capital, onde Teresa acabou nos 
cárceres da Inquisição. Sem maiores dificuldades, Teresa declarou que os 
favores extraordinários não passavam de fingimentos, deixando transparecer 
as razões de sua encenação: mantendo uma relação ilícita com um 
“indizuelo”, que teve início em Tepetlaoxtoc e prossegiu na capital, Teresa 
acabou ficando grávida. Portanto, “uno de los principales motivos que esta 
rea tuvo para urdir tanto diabólico embuste fue el encubrír sus 
deshonestidades”108.

op. cit, p. 494. Em outras 
daria Antunes que “falava

107 ALBERRO, Solange. Inquisición y Sociedad en México - 1571-1700. c 
ocasiões, Teresa faiava como criança, a exemplo do que ocorria com Mt 
algumas vezes formando a voz de criança pequena, dizendo que pela oração a punha Deus no estado 
de inocência". ANTT, Inquisição de Lisboa, proc. n° 10,198.
108 Apud Solange Alberro. Inquisición y Sociedad en México -1571-1700. op. cit, p. 497. Mas haviam 
outras motivações. Por um lado, ela queria ser estimada como santa para que, caso fossem descobertas 
as suas fraquezas e erros, não lhe dessem crédito; e, por outro, havia uma disputa com sua irmã Josefa.
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O processo da críolla Antonia de Ochoa (ou Antonia de Jesus), 
também se arrastou por dez anos. Quando foi denunciada, ela tinha 34 anos 
de idade. Solteira e Terceira da Ordem de São Francisco, Antonia, não só 
sabia ler e escrever, como tinha bons conhecimentos sobre matérias 
relacionadas à religião.

À dificuldade para receber a comunhão - muito provavelmente por 
obra do Inimigo Infernal - somam-se outras manifestações sobrenaturais: 
Antonia era capaz de ler/sentir os sentimentos das pessoas ao seu redor, 
fazer prognósticos de doenças e morte, localizar objetos perdidos, além de 
apresentar sinais de estigmatização e sofrer inúmeros arrebatamentos, 
sempre em público.

sociedad colonial blanca y mestiza, que reflejan finalmente una sensibilidad 
colectiva de la que no participan en absoluto los letrados inquisidores.”109

Quem a denunciou à Inquisição foi o médico dom Antonio de Córdoba, 
que relatou na Mesa do Santo Ofício um episódio no qual viu Antonia Ochoa 

"sentada arrimada en una esquina y muy tapada; para 
comulgar, la llevaron como cargada dos subjetos que no nombra, a la 
gradilla del altar, para que recibiese la comunión; y vio el testigo que 
hacia grandes visajes y movimientos con la cara y todo el cuerpo, 
como forzejando y uyendo de recibir la comunión; y que teniéndola 
los suso dichos subjetándola, dixeron al testigo tubiese la cabeza a la 
suso dicha, porquê la dejaba caer casi atrás; y con efecto, 
teniéndolesa e I testigo y aplicándole las manos a la quixada, se le 
abrió la boca y entonces el sacerdote le dio la sagrada comunión, 
entrando la forma con violência, por lo poco abierta que tenía la boca, 
estando esta rea haciendo los mesmo referidos y con los ojos 
cerrados y torciendo la cara para no recibirla. ”110

109 ALBERRO, Solange. Inquisición y Sociedad en México- 1571-1700. op. ciL, p. 498.
110 Apud Solange Alberro. Inquisicióny SociedadenMéxico-1571-1700. op. cit., p. 500.
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Em outra importante região da América hispânica - o Peru - 

desenrolaram-se as trajetórias místicas de duas mulheres, cujos destinos 
seguiram por caminhos diametralmente opostos: Ángela de Carranza foi

Os episódios de Teresa Romero e Antonia de Ochoa - e em certa 
medida o de Juana de los Reyes - forneceram importantes pistas para que a 
autora pudesse analisar a realidade colonial mexicana. A princípio, é possível 
observar inúmeros pontos em comum: todas eram espanholas criollas, 
pobres, solteiras, naturais de uma região - compreendida pelos vales centrais 
de Puebla, México e Queretáro - considerada o “crisol” da sociedade mestiça 
e todas padeciam de enfermidades. Teresa padeceu constantes achaques 
durante sua prisão, Antonia era epiléptica e sofria de uma “fístula lacrimal” e 
Joana aparentava sinais de histeria. Mas o que teria levado essas mulheres 
simples, a fingirem e publicizarem suas pseudo-santidades? No entendimento 
de Alberro, Teresa e Antonia tinham uma dupla motivação: os benefícios, 
regalos e status, que somente a eleição divina lhes poderia propiciar, 
somados a uma “vontade de poder que consiste en seducir en alguna forma y 
luego ejercer influencia sobre ciertos sectores sociales considerados 

superiores a ellas.”112

ALBERRO, Solange. InquisiciónySociedad en México - 1571-1700. op. cit, p. 501.
12 1DEM. op. cit., p. 528.

Diante da lentidão - característica do procedimento inquisitorial - 
Antonia, se apresentou voluntariamente ao Tribunal e confessou que tudo 
não passava de enganos e fingimentos, mas tomando o cuidado de 
relacionar suas práticas com seus padecimentos fisiológicos, tidos por seus 
admiradores como extraordinários, e confessando “haber hallado suficientes 
satisfacciones de vanidad en esta confusión para incitaria a manteneria 
deliberadamente”111. Da sua confissão, emergem dois elementos que se 

inter-relacionam: a sua pré-disposição psico-patológica (especialmente, os 
ataques epilépticos) e a convivência num ambiente social saturado de 
religiosidade, onde o sobrenatural se sobrepunha ao natural e/ou normal.
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comoa

condenada pelo Santo Ofício, enquanto Isabel Flores de Oliva ou, mais 
precisamente, Santa Rosa de Lima foi canonizada em 1671113.

Na tentativa de observar os aspectos mais significativos da vida de 
Ángela de Carranza (ou Ángela de Deus) e do processo movido contra ela 
pela Inquisição de Lima, que se estendeu de 1689 a 1694, elegemos como 
nosso “guia” o estudo de Maria Emma Mannarelli114. Entre os motivos que 
despertaram o interesse da autora por este caso em particular, destacam-se 
dois: 1) o volumoso diário místico, composto de aproximadamente 7.500 
fólios, escrito entre 1673 e 1688115, quando Ángela tinha 30-45 anos de 
idade; 2) o distinto tratamento dado a um religioso (acusado de heresia e 
iluminismo) e a Ángela de Carranza pela Inquisição. Enquanto o religioso foi, 
rapidamente, considerado louco e internado num hospital, Ángela foi 
submetida a um longo/torturante processo, sendo qualificada 
embusteira, blasfema, suspeita de pacto diabólico, ilusa, herege, etc.

113 Sobre Santa Rosa de Lima ver o belo trabalho de Ramón Mujica Pinilla, Rosa Limensis: Mística, 
Política e Iconografia en Torno a la Patrona de América. Lima, IFEA; BCRP; Fondo de Cultura 
Económica, 2001.
114 MANNARELLI, Maria E. ílechiceras. Beatas y Expósitas: Mujeresy Poder Inquisitorial en Lima. 
Lima, Congreso del Perú, 1998. Sobre Ángela de Carranza ver ainda: PALMA, Ricardo. Anais da 
Inquisição de Lima. São Paulo, Edusp; Giordano, 1992, especialmente o capítulo 3, pp. 45-59.
115 Segundo nos informa a autora, o diário apresenta uma subdivsão: a primeira parte, escrita pela 
própria Ángela, é de 1671-1678 e a segunda, feita entre 1679 e 1682, corresponde ao que ela ditou aos 
seus confessores. Porém o material hoje disponível é muito pequeno, na verdade "un texto de 100 
folios; formalmente, un resumen escrito por el inquisidor Francisco Valera al Consejo superior de la 
Inquisición en Madrid. Este, de manera no siempre diferenciada, contiene transcripciones puntuales del 
diário en mención, declaraciones sucintas de algunos de los testigos así como descripciones del narrado 
sobre la influencia y el prestigio de la acusada; a ello se agregan, aunque muy recortadas, algunas de las 
declaraciones de la propia Ángela durante las sucesivas audiências ante el Tribunal, los comentários de 
los calificadores, la descripción de ias torturas a las que fue sometida y la sentencia final”. 
MANNARELLI, Maria E. Hechiceras, Beatasy Expósitas: Mujeresy Poder Inquisitorial en Lima. op. 
cit., pp. 58-59.
116 Uma passagem da documentação sobre Ángela de Carranza, nos fala sobre a sua influência: “Con 
las revelaciones y favores que esta beata publicaba tener de Dios, y con su arte y mana llegó a tener 
en esta ciudad por muchos anos, el enganar a la mayor parte de ella, y no del vulgo solo, sino de la 
nobleza y de personas de autoridad y puestos superiores, como de virreyes, virreinas, arzobispo de 
Lima y muchos obispos de este reino, oidores y de muchos religiosos e prelados regulares, que la 
mirabany respetaban como a una de las mayores santas y santos que venera la Iglesia, en tanto grado 
que una persona rica de esta ciudad tenia ofrecidos tres mil pesos para la impresión de sus escritos,

Dois aspectos parecem fornecer, pelo menos em parte, uma 
explicação para este tratamento desigual: o fato de Ángela de Deus desfrutar 
de uma certa notoriedade116 e a sua atividade literária. Somados, eles
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Mas quem era afinal, Ángela de Carranza? Natural de Córdoba 
(Tucumán), era filha legítima de um espanhol, ao que tudo indica, membro da 
elite e cavaleiro da Ordem de Santiago e de uma mulher natural de Santiago 
del Estero. Sua chegada a Lima, coincidiu com um momento de viragem em 
sua vida - quando passou a usar trajes mais modestos e ter orações e 
mortificações -, resultando nas primeiras manifestações divinas, nas quais 
via luzes, resplendores e grandes raios, que lhe davam, interiormente, um 
grande consolo.

convertiam a visionária numa ameaça à ordem colonial, não só por seu 
prestígio social, mas, também, porque a escrita era considerada, nesta 
época, uma atividade perigosa, especialmente para as mulheres (posto que 
muitas vezes a associação entre letras e mulheres era vista como algo 
diabólico117), o que exigia um acompanhamento permanente, geralmente feito 
por um clérigo.

Assustada com estas experiências Ángela, a princípio, pensa em 
superá-las por meio do casamento, mas depara-se com um dilema: como 
casar sem dote? Enquanto refletia sobre o problema, Ángela entrou em 

êxtase e começou a ouvir a voz de Deus. A partir daí, ela buscou um 
confessor118, escolhendo o agostiniano Frei Bartolomé de Ulloa. Sobre este 
aspecto, Mannarelli chama a atenção para o fato de que, no século XVII, 
mulheres como Ángela de Deus eram procuradas pelos religiosos como uma 
espécie de “puerta de entrada a lo divino” e, simultaneamente, como uma 
maneira de reforçar a sua ordem. Porém, Ángela era mais do que isso, era

juzgando ser una cosa muy grande, nunca vista ni oida”. Apud Maria E. Mannarelli. Hechiceras, 
Beatas y Expósitas: Mujeresy Poder Inquisitorial en Lima. op. cit., p. 56.
117 Jean Franco tem uma percepção diferente. Para ele. em alguns casos, a escrita feminina - durante o 
Barroco - foi de certo modo não só bem aceita, como esteve longe de ser associada ao Mal ou ao 
Diabo. FRANCO, Jean. Plotting Women: Gender & Representation in México. New York, Columbia 
University Press, 1989.
118 A partir da Reforma católica, a figura 
confessor was far more than the mediator 
the words of Núnez de Mirands 
psychoanalytic societies aspire k 
web that the mystics spun 
veritable panopticon from which every > 
difiference between the clever mimicry 
FRANCO, Jean. Plotting Women: Gene

do confessor adquiriu uma importância muito grande. “The 
between the nun and the institutionalized church; he was, in 

da, a ‘Celestial Oracle’ who monopolized ‘the cure of souls’ rather as 
to do in modem times. The confessor thus sat firmly in the center of the 

out of mysterious and fragmented surges of feeling. and constituted a 
wayward thought was scrutinized. It was he who determined the 

t of deluded women possessed by the devil and the real thing”. 
ider & Representation in México, op. cit, p. 6.
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Como outras visionárias, Ángela recorria às metáforas e imagens para 
descrever suas experiências sobrenaturais e inefáveis. Em seus escritos 
transparece, não só uma certa estranheza diante da sua prodigiosa produção 
literária, mas, também, dúvidas quanto à natureza dos constantes favores 
que recebia. Dois pontos centrais de sua obra - o estreito/íntimo contato com 
Cristo e a defesa da inspiração por meio da oração - indicam uma imbricação 
entre a piedade feminina medieval e o movimento dos alumbrados na 
Espanha.

“una mujer que quiere decir algo por si misma o, en este caso, a través de sí 

misma. La intensidad de la comunicación con Dios y su estrecho contacto con 
la Trinidad, la Virgen, etc. le permiten acceder a la palabra divina y le 

confieren un lugar singular no sólo en el mundo sino en el cielo: era maestra y 
doctora de doctores.”119

119 MANNARELLI, Maria E. Hechiceras, Beatas y Expósitas: Mujeresy Poder Inquisitorial en Lima. 
op. cit., p. 61.
120 Apud Maria E. Mannarelli. Hechiceras, Beatasy Expósitas: Mujeresy Poder Inquisitorial en Lima. 
op. cit., p. 66. Como acontecia com as grande maioria das visionárias, as visões de Ángela estão 
repletas de erotismo e elementos grotescos. A exemplo do que ocorrera com Maria de Jesus, o Menino 
Jesus instou Ángela a mamar nos divinos peitos de sua Mãe. Após mamar um pouco, ela e o Menino 
começaram a degustar, alternadamente, daquele “soberano néctar”.

O seu relacionamento direto e íntimo com o Senhor - um Cristo 

extremamente humanizado - traz em si a marca do erotismo e da 

carnalidade:
"Dice que se vió en un campo lleno de pajonales, en que vió al 

Senor mano a mano con una nina en traje de beata de San Agustín, 
de que tuvo celos, y que encendida en ello, pegó fuego al pajonal, 
dejando al Senor ardiendo en llamas; y que admirados los ángeles 
dijeron: ^qué mujer es esta, que hasta al mismo Dios le pega fuego? 
Y que volviéndose a Dios, le dijo vengativa como celosa: bueno venís 
Senor empleado en outra esposa querida, quedados con ella 
ardiendo y abrazado, que yo me voy al purgatório a sacar almas y 
desquitarme así de los celos que me dais.”120
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Se até aqui insistimos nas disparidades entre as Américas Portuguesa 
e Espanhola no plano religioso (e, mais especificamente, quanto à escassez 
de místicas/visionárias no Brasil Colónia), seria pertinente agora sublinhar ao 
menos dois pontos de confluência. Escrevendo, na maioria nos casos, por 
solicitação de seus confessores, mulheres como Maria de Jesus, Joana da 
Cruz, Ángela de Carranza e Madre Jacinta de São José, entre outras, 
acabaram produzindo - apoiadas em suas experiências místicas — uma 
literatura devocional que poderia ser caracterizada como uma modalidade de 
“escrita feminina”, repleta de representações, vivências e simbologias

Suas críticas, no entanto, não ficaram restritas ao plano religioso, com 
“su pluma mordaz divulgaba también los defectos de los representantes 
civiles del poder colonial”121. Diante do atordoante/perigoso conteúdo dos 
escritos de Ángela de Deus, os inquisidores os consideraram heréticos e 
impregnados de vanglória e desejos de aplausos, determinando que fossem 
queimados, juntamente com todos os seus pertences pessoais. Ao ser 
mandada para reclusão num convento, lhe foi vedado o acesso a qualquer 
material (papel, tinta, pena, etc.) utilizado para escrever. Sob este aspecto, o 
trágico destino de Ángela se assemelha muito ao da mexicana Sor Juana 
Inês de Cruz.

121 M ANNARELLI, Maria E. Hechiceras, Beatas y Expósitas: Mujeres y Poder Inquisitorial en Lima. 
op. cit., p. 68.

Apesar de manter uma íntima relação com o Senhor, este lhe teria 
comunicado, durante uma revelação, o seu desejo de que ela não se 
tornasse freira ou beata, para, desta forma, permanecer no século e ficar à 
margem de qualquer tipo de controle ou intervenção hierárquica. Na 
percepção de Mannarelli, a recusa de Ángela em adotar a vida conventual 
estaria vinculada, por um lado, ao seu conceito negativo das mulheres, muito 
impregnado da misoginia imperante na época e, por outro, as frequentes 
acusações lançadas contra as ordens religiosas: imoralidade, corrupção, etc.
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próprias do universo feminino 
barroca) de sua época.

no âmbito da religiosidade (eminentemente

O que sobressai dos escritos místicos dessas místicas/visionárias, é 
sua sui generis capacidade de metamorfosear um “aparente conformismo e 
negação do político” - induzidos pela vida religiosa - em poderosos 
instrumentos para levar a cabo seus objetivos pessoais. “Elas ‘falavam’ com a 
autoridade de quem ‘viu’ para quem não ‘viu’, desafiavam os limites impostos 
na época às mulheres, enfrentavam bispos e a alta hierarquia da Igreja, mas 
eram aparentemente humildes e ‘submissas à vontade divina’, aos dogmas 
da Igreja, aos confessores, afirmando com frequência que rejeitavam a fama 
e o poder. Mas buscavam de fato projeção e o reconhecimento da 
comunidade e da sociedade, numa atitude politicamente definida, planejada e 
determinada. Dirigiam-se a seus confessores e/ou autoridades civis 
revelando aspectos íntimos de suas vidas, como visões e premonições, com 
o intuito de dar visibilidade a seus projetos e buscar os meios para realizá-los. 
Usavam, assim, o poder da fala e da escrita para construir sua auto- 
imagem.”122

Outro ponto em comum entre as místicas/visionárias - seja na 
Península Ibérica ou nas Américas Portuguesa e Hispânica - é que sobre as 
suas visões e revelações pairava sempre uma suspeita, não só porque, na 
maioria das vezes, seus conteúdos não se enquadravam perfeitamente na 
estrutura doutrinal/sacramental da Igreja Católica, mas também por sua 
condição de mulher. O fato de serem mulheres, colocava-as numa situação 
ambígua, (que geralmente as levava diretamente ao encontro do Diabo): por 
um lado, eram consideradas mais vulneráveis ao assédio demoníaco, por não 
disporem dos mesmos recursos “racionais” dos homens (o que lhes conferiria 
uma limitação mental, uma curiosidade exarcebada e uma lascívia 
insaciável), e, por outro, apresentando uma maior inclinação para a

122 ALGRANT1 Leila Mezan. Livros de Devoção, Atos de Censura. Ensaios de História do Livro e da 
Leitura na América Portuguesa (1750-1821). São Paulo, Hucitec; Fapesp, 2004, pp. 117-118 grifos 
meus Ver também- PETROFF, Elizabeth A. (ed.). Medieval Women s Vtsionary Literature. Oxford, 
Oxford University Press, 1986, especialmente “Introduction - The Visionary Tradrtion in Women’s 
Writing: Dialogue and Autobiography”, pp. 3-59.
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credulidade e/ou uma fé singela - que lhes propiciava uma união mais 
direta/íntima com Deus - elas acabavam enredadas numa situação de risco, 
na medida em que sua propensão a uma entrega total, as deixava mais 
expostas às artimanhas do Inimigo Infernal123.

123 Ver a este respeito: BROWN, Judith. Atos Impuros. São Paulo. Brasiliense, 1987.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi neste contexto específico - convulsionado por incertezas, medos e 
angústias - e marcadamente religioso, onde o sobrenatural e o milagroso 
integravam a vida cotidiana (sendo, portanto, aceitos como algo normal e 
corriqueiro), que um número expressivo de mulheres deu vazão às suas 
experiências místicas e/ou diabólicas, inspiradas numa literatura que 
começava a se tornar acessível graças, em grande medida, ao surgimento da 
imprensa e a tradução de textos para a língua vulgar.

Chegou o momento de retomarmos as duas grandes questões que 
perpassam o presente trabalho. Quanto à primeira delas, referente aos 
motivos que teriam propiciado a ocorrência de uma onda de misticismo 
católico, seria possível argumentar que uma conjunção de distintos fatores 
teria produzido uma atmosfera propensa à espiritualidade. O pano de fundo, 
no qual se deu a propagação do fervor místico, é o de uma sociedade imersa 
numa profunda crise/transformação. Duas expressões deste momento de 
crise foram as Reformas religiosas (Protestante e Católica e, no caso da 
última, as novas diretrizes fornecidas pela Devotio Moderna e o Concílio de 
Trento) e a "cultura do barroco”, que tinha como alguns de seus componentes 
mais significativos a melancolia, a “loucura do mundo”, uma percepção 
ascética do “homem em luta consigo mesmo”, uma extrema polarização e/ou 
imbricação entre riso/pranto, trágico/festivo e, finalmente, o apreço pelos 
espetáculos violentos e teatrais como, por exemplo, os Autos públicos da Fé.

O modo como o Tribunal da Inquisição examinou e condenou as 
experiências de místicas, visionárias e feiticeiras é indicativo de uma reação, 
por parte da Igreja Católica, contra as extremadas demonstrações de fervor

[,..]Entre los maios ejemplos que se ofrecen en la vida 
humana, el más danoso es cuando una persona, tenida en 
gran repulación de santidad, viene a caer en algún pecado. 
Porque aqui es donde los buenos lloran y los maios ríen y los 
flacos desmayan y, finalmente, casi todos se escandalizan y 
pierden el crédito de la virtud de los buenos.

Fr. Luís de Granada
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A análise de cinco casos portugueses, ao longo do capítulo 3, sugere 
que um dos principais artifícios empregados no combate a esse tipo de 
manifestação religiosa, foi o processo de demonização das experiências, no 
qual essas mulheres passavam de eleitas/santas à condição de embusteiras, 
hereges e/ou bruxas. Dois outros pontos chamam a atenção no embate entre 
inquisidores e rés: primeiro, a extrema preocupação da Igreja com o fato das 
visionárias terem uma relação direta/íntima com o Divino. Sob este aspecto, o 
caso de Maria de Jesus e, em certa medida, o de Joana da Cruz que tiveram, 
respectivamente, Deus como seu Mestre Espiritual e confessor, ilustram bem 
o caráter assumido pela piedade a partir do século XVI: entre essas mulheres 
e Deus, não havia necessidade de nenhum tipo de intermediação, seja da 

Igreja ou dos homens.

religioso (e, de certa forma, uma resposta às zombarias protestantes), 
procurando desestimular a crença dos setores populares em visões, 
revelações e milagres, não reconhecidos oficialmente pela Igreja. Há ainda 
que se destacar um outro elemento-chave, que parece nortear esta reação, a 
saber, a implementação de estratégias destinadas a combater, disciplinar e 
reprimir condutas morais e/ou sexuais desviantes.

Segundo, o desnível cultural que os separava de maneira irremediável: 
de um lado, os inquisidores alicerçados na Teologia e no modelo 
demonológico e, de outro, mulheres simples, cujo conteúdo de suas vivências 
extraordinárias se apresentava como uma mescla de elementos 
eruditos/religiosos e populares/grotescos, que de maneira nenhuma se 
ajustavam às exigências heroicas do verdadeiro itinerário místico, tal como 
trilhado por São João da Cruz ou Teresa de Jesus. Mas é preciso sublinhar, 
que o problema não estava na dualidade das experiências em si, já que o 
caminho ascético/místico não pode ser trilhado sem a crença na dualidade 
humana. O que realmente parece pesar contra as experiências dessas 
mulheres, é a justaposição do religioso/profano, erudito/popular que as 
permeia, deixando-as muito próximas da tênue e perigosa fronteira entre 
ortodoxia/heterodoxia, divino/diabólico, espiritual/carnal.
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1 LESTRIGANT, Frank. “À Espera do Outro”. In: NOVAES, Adauto. A Outra Margem do Ocidente. 
São Paulo, Companhia das Letras, 1999, pp.33-51.

Com base nessas considerações, gostaríamos de sugerir que a 

transgressão mística” - entendida como uma alteração do discurso 

religioso/demonológico, mas nunca como construção de um novo discurso, já 

que o enunciado da visionária está entrelaçado com o discurso oficial e não 

faz sentido sem ele — evidenciaria uma outra importante discrepância que 
permearia a relação inquisidor/ré, ou seja, o entendimento do mundo a partir 
de distintas formas de operação mental.

Em contrapartida, o discurso das visionárias seria revelador de uma 

outra modalidade de operação mental, mais próxima daquela que caracteriza 

as chamadas “sociedades arcaicas”, na medida em que prevalece nele uma 

percepção do mundo assentada na idéia de totalidade (excluindo qualquer 

tipo de valoração, conflito e dicotomia entre as partes que constituem o todo), 

onde natural, sobrenatural, grotesco, carnal, sofrimento, dor, Deus e o Diabo, 

etc., seriam elementos estruturantes/indissociáveis do universo mental 

dessas mulheres.

Assumindo uma postura mais “racional”, calcada em diferentes 

campos do conhecimento, os inquisidores tenderiam para uma visão mais 
compartimentada do mundo que, por sua vez, lhes permitiria nominar/(re) 

classificar a “situação de exceção” - herética ou psico-patológica, mas de 
qualquer maneira desviante - representada pelas vivências sobrenaturais das 

rés. Enquanto uma “situação de exceção”, essas experiências inquietam e 
assustam. Diante da alterídade restariam, para a sociedade “antropêmica”1 

(que “vomita" o diferente ao invés de “ingeri-lo”) duas alternativas: a rejeição 

e/ou o aniquilamento.

Resumindo, temos de um lado os inquisidores, preocupados em 

estabelecer a verdadeira natureza das experiências sobrenaturais e tendendo 

a demonizá-las e condená-las, por não se encaixarem no seu modelo 

racional/oficial e, de outro, as visionárias que viam o mundo como uma
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totalidade, amalgamando elementos que eram - aos olhos dos juízes - 
conflituosos/antagônicos.

Dito isso, é preciso enfrentarmos a segunda interrogação: por que a 
maioria dessas experiências místicas/diabólicas foram protagonizadas por 
mulheres? As discussões feitas ao longo deste estudo sugerem que tal 
predominância feminina estaria relacionada a três fatores. Considerando-se 
que o estudo acerca do fenômeno extático, tal como vivido por essas 
mulheres, tem como principal fonte documental os processos inquisitoriais, é 
bem possível que o seu predomínio numérico se deva, em certa medida, ao 
excesso de cuidado com que a Inquisição examinou essas potenciais vítimas 
do Inimigo Infernal. Soma-se a este aspecto a grande incidência de casos de 
melancolia (assunto recorrente na obra da reformadora do Carmelo), 
epilepsia, histeria e outros distúrbios nervosos e psicológicos, como 
consequência de um esgotamento físico e mental, provocado pelos excessos 
penitenciais (jejuns, mortificações, auto-flagelações, etc), por uma repressão 
moral e sexual, pelo confinamento - às vezes forçado - em conventos.

Além disso, podemos observar que a ação inquisitorial, seguindo uma 
diretriz fornecida pela Reforma Católica, passou a adotar uma nova postura 
face à questão da santidade, reconhecendo apenas a eleição divina dos 
indivíduos, cujas biografias exemplares podiam servir de modelo para os fiéis 
e cuja atuação evangélica/missionária, estivesse voltada para o reforço e 
ampliação do poder/influência da Igreja. Nesta perspectiva, as práticas de 
Francisca Cotta, Maria Antunes, Joana da Cruz, Maria de Jesus e Maria do 
Espírito Santo, não se enquadravam no novo modelo previsto pela Igreja 
católica: elas não dispunham da verdadeira base espiritual exigida pela graça 
divina e nem se mostravam imbuídas - num grau elevado que costuma 
singularizar os verdadeiros escolhidos de Deus - de caridade, humildade, 
modéstia, desprendimento do mundo e outras virtudes. De fato, o seu 
caminho, rumo à união com Deus, parece mais próximo de um modelo 
obsoleto, assentado na figura do fazedor de prodígios/milagres e/ou 
intermediador entre Deus e os homens comuns.
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Ao faze-lo, elas rompiam com as barreiras impostas e adentravam num 
território exclusivamente masculino - ou seja, a esfera pública - colocando 
em risco a ordem estabelecida. Mas seria conveniente relativizar um pouco 
esse movimento de “ascensão social feminina”, já que durante a Idade 
Moderna, observa-se, simultaneamente, um paulatino acirramento do 
controle das condutas femininas e o desenvolvimento das ordens religiosas 
que, assumindo distintas atribuições (espaço religioso, asilo, casa de 
correção, local de educação para moças, etc.), propiciaram um aumento dos 
espaços destinados ao enclausuramento de mulheres.

Para além das possíveis distinções ou especificidades assumidas pela 
experiência extática, tanto na Península Ibérica, como no Novo Mundo, um 
aspecto parece estar presente nos dois lados do Atlântico. Movidas pelo 
desejo de notoriedade, status e poder, e valendo-se do caráter inefável e 
invisível das suas experiências sobrenaturais - expressão da ação e/ou 
vontade de um Outro, personificado por figuras do mundo sobrenatural como 
Deus, Jesus Cristo, a Virgem Maria, os santos, o Diabo - as visionárias 
teriam convertido suas experiências numa forma “deliberada” de auto
promoção social.

Estes dois fatores, no entanto, não são suficientes para explicar 
satisfatoriamente essa tendência. A eles é preciso agregar um outro que nos 
parece crucial: um desejo de ascensão social através de vias alternativas. 
Apesar de todo o zelo inquisitorial em combater as experiências extáticas 
femininas, e das severas punições impostas às que foram condenadas, 
muitas se aventuraram pelo caminho da santidade, buscando, acima de tudo, 
desfrutar dos benefícios que tal condição lhes podia propiciar. Em outras 
palavras, a experiência mística conferia a suas protagonistas uma posição 
nova e privilegiada na sociedade; elas tinham a chance de desempenhar 
novos papéis sociais e desfrutar de um certo prestígio/poder, num mundo 
dominado pelos homens.
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Num momento em que a palavra “místico” deixou de ser um adjetivo 
para se converter num substantivo, as práticas religiosas dessas mulheres 
talvez possam ser consideradas como uma espécie de reação/contestação, 
face ao socialmente estabelecido, ou como uma adaptação (no âmbito 
colonial) ao contexto sócio-cultural, no qual estavam inseridas. Em ambos os 
casos, elas não estariam sozinhas, já que parece haver entre visionárias e 
feiticeiras um ponto de convergência, a saber, o seu desejo de ascender 
socialmente, descartando as vias convencionais como, por exemplo, o 
casamento. De fato, quando observadas bem de perto, a mística/visionária e 
a feiticeira parecem ser uma única criatura ou, nas palavras de Solange 
Alberro, “hermanas que se parecem mucho”.

Para encerrar, gostaríamos de reiterar uma idéia crucial: o estudo da 
experiência extática, seja a dos chamados “grandes místicos”, como Catarina 
de Sena, Teresa de Jesus e João da Cruz, ou de mulheres como Maria de 
Jesus, Joana da Cruz, Maria do Espírito Santo e tantas outras, ou, ainda, os 
transes dos xamãs nas sociedades “arcaicas", precisa, obrigatoriamente, 
levar em conta a articulação do fenômeno extático (em si) com o contexto 
social, cultural e histórico, no qual ele está inserido, para que se possa 
observar a sua complexa teia de relações e significados, pois como já dizia o 
mestre Durkheim, a religião é um fato social (historicamente determinado).
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