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RESUMO 

 

Este trabalho visa interpretar os escritos autobiográficos de Sóror Úrsula Suárez, 

publicados pela Academia Chilena de História, sob o título de Relación Autobiográfica 

em 1984. Esta religiosa, que viveu entre os anos de 1666-1749, pertencia à elite de 

Santiago, formada pela linhagem de antigos conquistadores, ricos mercadores e 

funcionários da Corte. Aos doze anos ingressou, contra a vontade da família, no 

Convento de Nuestra Señora de la Victoria, de onde jamais saiu. Nesta Casa religiosa, 

destacou-se exercendo importantes cargos, como os de provisora (1684-1685), 

definidora (1687), vicária (1710-1713) e abadessa (1721-1724). Aos 33 anos, recebeu a 

ordem do diretor espiritual para escrever uma série de relatos confessionais que 

abarcavam sua vida desde a infância. Úrsula provavelmente chamou atenção do clero da 

cidade por conta de suas experiências sobrenaturais, como visões, conversações, sonhos 

e profecias. Esta prática de escrita era comum durante o período colonial e tinha como 

objetivo investigar a ortodoxia e a verdade da vivência das religiosas.  

Na América Hispânica, estes escritos receberam grande influência do ideário místico 

que floresceu na Península Ibéria durante os séculos XVI e XVII, inspirado por um 

pensamento difundido na região Reno-Flemenga e pelo estilo dos cristãos conversos, 

assumindo contornos diversos. De forma geral, os relatos conventuais femininos 

delineavam um caminho espiritual interior livre de mediações eclesiásticas. A principal 

problemática lançada pelo estudo que se almeja desenvolver é: que critérios de 

inteligibilidade podem ser empregados para interpretação historiográfica destes 

escritos? Tomando como referência a obra A invenção do cotidiano, do historiador 

Michel de Certeau, sugerimos como hipótese que as experiências de Úrsula Suárez, 

constituem-se como artes de fazer, que são pequenos e silenciosos atos promovidos no 

intuito de burlar os sistemas e as normas estabelecidos. Isto porque ela reinventou suas 

crenças através de experiências cujas dinâmicas ultrapassavam um corpo estático de 

doutrinas, balizadas pelos códigos religiosos e pela tradição. Deste modo, estas deixam 

de orientar o discurso religioso para dar lugar ao sincrético, ao novo e ao improviso. Em 

termos metodológicos, buscamos desvendar elementos textuais que indiquem o delinear 

de subjetividade feminina através de sua escrita.  

 

Palavras-chave: Úrsula Suárez – Relacíon autobiográfica - artes de fazer – relato 

conventual – autobiografia.  

  



  

ABSTRACT 

 

This work aims to interpret the autobiographical writings of Sóror Úrsula Suárez, 

published by the Academia Chilena de História, under the title of Relación 

Autobiográfica in 1984. This nun, who lived between the years of 1666-1749, belonged 

to the elite of Santiago, formed by the lineage of former conquerors, wealthy merchants, 

and court officials. At the age of twelve she entered, against her family's wishes, the 

Nuestra Señora de la Victoria Convent, from which she never left. In this religious 

house, she distinguished herself by exercising important positions, such as provisory 

(1684-1685), definitor (1687), vicar (1710-1713) and abbess (1721-1724). At age 33, 

she was ordered by her spiritual director to write a series of confessional accounts that 

spanned her life from childhood. Ursula probably caught the attention of the city's 

clergy because of her supernatural experiences, such as visions, conversations, dreams 

and prophecies. This writing practice was common during the colonial period and aimed 

to investigate the orthodoxy and the truth of the religious experience. 

In Hispanic America, these writings were greatly influenced by the mystical ideas that 

flourished in the Iberian Peninsula during the 16th and 17th centuries, inspired by a 

widespread thought in the Rhine-Flemenga region and by the style of converted 

Christians, taking on different shapes. Generally speaking, women's conventual 

accounts delineated an inner spiritual path free from ecclesiastical mediations. The main 

issue raised by the study that aims to develop is: what criteria of intelligibility can be 

used for the historiographical interpretation of these writings? Taking as reference the 

work The invention of everyday life, by historian Michel de Certeau, we suggest as a 

hypothesis that the experiences of Úrsula Suárez constitute “arts of doing”, which are 

small and silent acts promoted in order to circumvent systems and norms settled down. 

This is because she reinvented her beliefs through experiences whose dynamics went 

beyond a static body of doctrines, guided by religious codes and tradition. In this way, 

they no longer guide the religious discourse to give way to the syncretic, the new and 

the improvisation. In methodological terms, we seek to unveil textual elements that 

indicate the outline of female subjectivity through her writing. 

 

Keywords: Úrsula Suárez – Autobiographical relationship – arts of making – 

conventual account – autobiography.  



1 
 

INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa tem como principal objetivo analisar a obra Relación de las 

singulares misericordias que ha usado el Señor com una religiosa, indigna esposa suya, 

previniéndole siempre para que sólo amase a tan Divino Esposo y apartase su amor de 

las criaturas; mandada escrebir por su confesor y padre espiritual da religiosa chilena 

Úrsula Suárez (1666-1749). Tais escritos foram publicados pela primeira vez em 1984, 

sob o título de Relación Autobiografica
1
, por iniciativa da Academia Chilena de 

História. Anteriormente, os manuscritos de nossa autora despertaram pouco interesse de 

historiadores, ensaístas e religiosos.  

O primeiro a dispensar importância ao documento, como objeto erudito, foi o 

padre Ignatio José Eizaguirre (1817-1875), que confeccionou uma cópia a partir dos 

manuscritos originais que se encontravam no convento de Nuestra Señora de la 

Victoria, na Plaza de Armas em Santiago, onde Úrsula permanecera por toda a sua vida 

religiosa. Essa transcrição ficou sob a sua guarda até o momento de sua morte. Depois 

disso, os textos foram transferidos para o Arquivo Nacional do Chile, onde podem ser 

encontrados até os dias atuais. Além deste trabalho, ele mencionou a autora em sua 

Historia de Chile
2
, em que a inclui entre os principais nomes da literatura chilena.  

Sabemos que Úrsula era conhecida entre outros historiadores do século XIX; 

entretanto, a historiografia vigente não via nela um objeto de pesquisa pertinente, por 

sua escrita adotar um caráter cotidiano e doméstico. Naquele contexto de produção 

histórica, privilegiavam-se as áreas política, militar e institucional, a fim de atender às 

demandas nacionalistas. Os documentos que suscitavam interesse eram os que estavam 

atrelados às instituições governamentais ou judiciais. Após Eyzaguirre, o próximo a 

mencionar a autora, ainda de que forma superficial, foi Juan de Guernica, em La 

historia y evolucíon de las clarissas de Nuestra Señora de la Victória
3
.  

Os escritos de Úrsula Suárez começaram a despertar interesse de pesquisadores 

chilenos de diferentes áreas, a partir do final da década de 1980, quando foram 

                                                           
1
 ÚRSULA SUÁREZ.  Relación autobiográfica. Prólogo y edición crítica de Mario Ferreccio Podestá, 

estudio preliminar de Armando de Ramón. Santiago de Chile, Biblioteca Antigua Chilena, 1984 
2
 EYZAGUIRRE, José Ignacio Victor. Historia eclesiástica, politica y literaria de Chile Santiago: 

Imprenta de Comercio e Imprenta  Europea.  1850. p. 284-294. 
3
 GUERNICA, Juan de. Historia y evolución del monasterio de clarisas de Nuestra Señora de la Victoria, 

en sus cuatro períodos.  Santiago:  Imprenta y Editorial Sagrado Corazon de Jesus.  1944. p. 108.  
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finalmente publicados, como é o caso da ensaísta Adriana Valdés
4
, do pesquisador 

Rodrigo Cánovas
5
 e da antropóloga Sonia Montecino

6
. Estes autores debruçaram-se 

sobre os relatos de Úrsula, instigados pelas questões de gênero que tal leitura suscitava. 

Nesta época, autobiografias como as de Sor Francisca Josefa de Castillo (1671-1742), 

de Madre María de San Joseph (1656-1736) e de Madre María de Jesús Tomelín (1574-

1637), que também estavam esquecidas pelos acadêmicos, começaram a ser estudadas. 

O historiador Armando de Ramón indica que a edição desses escritos trouxe a lume 

memórias até então desconhecidas acerca do Chile colonial, reforçando o interesse de 

estudiosos da história social, econômica e eclesiástica
7
. 

De acordo com Valdés, a explicação acerca do desinteresse por estes textos ao 

longo de sua história da literatura pode ser associada a um duplo distanciamento: não se 

identificavam com as obras canonizadas pela Igreja e tampouco estavam no rol dos 

representantes da literatura chilena. Os críticos religiosos, muitas vezes, mostravam-se 

cautelosos em seus comentários sobre a obra de Úrsula Suárez, preferindo apenas citá-

los, como é o caso de José Toríbio Medina. Por outro lado, a percepção de um texto 

como um espaço de múltiplas leituras (que se misturam e se chocam) – como a de 

imaginário ou a de discurso (por oposição à obra) – teria favorecido, ainda na percepção 

da ensaísta, que estes escritos se configurassem como integrantes da literatura
8
.  

Os escritos de Úrsula Suárez apresentam-se como uma narrativa bastante 

detalhada acerca dos sucessos da vida da autora ocorridos entre os anos de 1666 a 1732.  

A presença das minúcias cotidianas destes escritos se deve ao seu caráter confessional.  

Ao longo dos anos, a autora foi obrigada a redigir um relato sobre experiências pessoais 

por ordem de seus confessores, entre eles o padre Tomás de Gamboa y Ovalle (1649-

1728). Após a Reforma Protestante, a Igreja Católica despendiu grandes esfoços para 

reafirmar a importância do sacramento da Confissão, contestado pelo reformador 

Martinho Lutero que incentivava uma relação com a divindade que dispensava a 

mediação das instituições. A Igreja passou a interferir em manifestações espirituais mais 

intimistas, promovendo padrões coletivos de santidade e instaurando o que o historiador 

                                                           
4
 VALDÉS, Adriana. El espacio literario de la mujer en la Colonia. In: PIZARRO, Ana (org.). América 

Latina: palavra, literatura e cultura. São Paulo: Memorial; Campinas: Unicamp, 1993. 
5
 CÁNOVAS, Rodrigo. Úrsula Suárez (monja chilena, 1666-1749): La autobiografia como penitencia. 

Revista Chilena de Literatura, n. 35, 1990. 
6
 MONTECINO, Sonia. Identidad femenina y escritura en la relación autobiográfica de Úrsula Suárez: 

una aproximación. In: Escribir en los bordes. CONGRESO INTERNACIONAL DE LITERATURA 

FEMENINA LATINOAMERICANA. Anais… Santiago: Editorial Cuarto Propio, 1990. 
7
 RAMÓN, Armando de. Estudo Preliminar. In: SUÁREZ, Úrsula. Op. Cit. p 33.  

8
 VALDÉS, Adriana. Op. Cit. p. 153.  
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Jean Delumeau chamou de doença do escrúpulo
9
, ou seja, o medo constante do pecado 

e da consequente danação eterna. As faltas deveriam ser imediatamente comunicadas ao 

confessor como forma de alcançar o perdão de Deus e da coletividade católica. As 

confissões gerais por escrito multiplicaram-se e os padres eram cada vez mais instruídos 

acerca das maneiras de proceder através dos manuais de confissão. Alguns chegavam, 

até mesmo, a se especializar no atendimento de religiosas.  

 Outra função da escrita, além da expiação dos pecados, era o controle das 

experiências sobrenaturais das freiras visionárias ou místicas. Há grande possibilidade 

de que Úrsula tenha chamado atenção do clero de Santiago, por suas experiências 

sobrenaturais, como sonhos, conversações, visões e profecias. Estas demonstrações são, 

em grande parte, manifestações do contato com uma espiritualidade mais intimista que 

ganhava força pelo mundo moderno. Tratava-se da mística, oriunda da região Reno-

flamenga, que fundia o pensamento erasmiano com as vertentes espirituais dos judeus 

conversos. Seus maiores representantes foram os religiosos São João da Cruz (1542-

1591), Santa Teresa de Ávila (1515-1582) e João de Ávila (1499-1569). Alguns padres 

viam com bons olhos o caminho de iluminação interior e renúncia que caracterizavam 

este ideário, protegendo seus assistidos; enquanto outros levantavam suspeitos contra 

estes, declarando-os hereges, possessos do demônio ou farsantes.  

 A fim de compreender os atos marginais narrados pela autora, levantamos como 

principal hipótese que Úrsula valeu-se de uma escrita compulsória a fim de traçar um 

relato que, a seu ver, correspondia ao mais próximo possível de sua individualidade e, 

até mesmo, santidade. Trata-se de um jogo de sedução do confessor leitor realizado sob 

o fio da navalha, em que a autora dominava as regras retóricas de humildade e 

submissão total ao confessor, para, em seguida, traçar uma narrativa elogiosa de si 

pautada em ideias de predestinação e predileção divina sob a influência da mística e da 

realidade cotidiana colonial hispânica.  

Seu relato pode ser tomado como uma relação de símbolos e fatos que 

comprovam a singularidade de sua vocação para grandes feitos que se passaram nos 

períodos da infância, do noviciado e da maturidade. Na primeira fase, a autora relatou a 

presença de símbolos como a Rosa de Jericó
10

 no leito de sua mãe parturiente
11

, a 

                                                           
9
 DELUMEAU. Jean. A confissão e o perdão. A confissão católica dos séculos XIII ao XVIII. São Paulo: 

Editora Schwarcz. 1991. p. 11. 
10

 Símbolo atribuído à Virgem Maria e à austeridade religiosa.  
11

 ÚRSULA SUÁREZ. Op. Cit. p. 91.  
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profecia de que seria monja pela avó paterna
12

, as visões com bruxos diabólicos
13

, a 

atração pelo convento e o enfrentamento da oposição familiar à vocação religiosa
14

. 

Todavia, também havia espaço para a confissão sobre a sua maldade natural e interesse 

pela sexualidade
15

. Esta foi sucedida pelo período do noviciado em que narrou as 

dificuldades de adaptação no convento por das perseguições das superioras e das 

companheiras de clausura
16

, mas também seus desejos de vingança e justiça. Por fim, já 

na velhice, parte mais melancólica, podemos notar maior influência da mística. Nesta, a 

religiosa demonstrou maior desejo por solidão e descreveu as emfermidades através das 

quais era provada
17

.  

Além de ter convertido uma escrita autoacusativa em um relato de comprovação 

da singularidade de sua alma, Úrsula também conseguiu transformar parte dele em algo 

próximo às comédias do teatro barroco. Segundo a própria autora, este elemento cômico 

era algo que a diferenciava como monja. Em uma passagem, ela graceja ao escrever que 

Deus a havia designado para ser a santa comediante de seu reino
18

, em outra se declara 

como religiosa disparatada
19

. O objeto de seu riso eram os endevotados, ou seja, 

amizades masculinas que se dirigiam ao locutório para conversar com as freiras. Estes 

eram os responsáveis pelo sustento do convento e de cada religiosa em particular, visto 

que, neste contexto, não havia vida comunitária e cada religiosa deveria arcar com as 

provisões de sua pópria cela. É possível que a autora se ressentisse com a relação de 

dependência material feminina e das concepções de fragilidade vigentes acerca do 

mesmo sexo. Deste modo, pregava peças nos homens que a proviam fazendo-se de 

apaixonada para depois rir deles.  

É importante notar que suas zombarias não se tratavam de uma contestação ou 

uma sátira sobre os costumes conventuais da época do ponto de vista moral e da 

corrupção da projetada vida religiosa. O cotidiano no Covento onde Úrsula residiu, 

vivia uma fase bastante atípica. As religiosas divertiam-se com comédias, promoviam 

festas e concertos, tinham escravas, usavam ropas luxuosas e dispunham de ricos dotes. 

Nossa autora, ao longo de seus relatos, não faz nenhuma objeção a este modo de vida. 

Ela confessou que não se sentia atraída pelas disciplinas, pela austeridade e pela 

                                                           
12

 Idem.  
13

 Ibid. p. 106.  
14

 Ibid. p. 128.  
15

 Ibid. p. 108.  
16

 Ibid. p. 239.  
17

 Ibid. p. 269.   
18

 Ibid. p. 230.  
19

 Ibid. p. 251.  
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pobreza.  Não obstante, foi através da mística que encontrou um desvio para as regras 

do convento que não lhe apraziam. Esta para ela não entrava em divergência com o riso, 

o luxo e conforto da vida de uma mulher de elite. Entretanto, era uma via direta que 

levava ao encontro com Deus, que a fazia relativizar a autoridade dos padres e das 

superioras.  

A autora expôs que chegava atrasada ao coro, pois preferia rezar sozinha e se 

dedicar à vida interior
20

. Invocou contra os padres estudiosos a parábola do lobo e das 

ovelhas, alegando que Deus dava sabedoria para aos humildes e repudiava os 

soberbos
21

. Manifestou que, para ela, as orações que vinham de seu coração eram mais 

importantes que as impostas pelos sacerdotes
22

. Além de ajudar a burlar as regras 

cotidianas do Covento, o ideário místico levou a religiosa a transgredir espaços 

culturalmente vedados às mulheres. Apenas os padres poderiam comentar as Escrituras, 

todavia se sentiu autorizada por Deus a fazê-lo por conta de sua intimidade com ele e de 

sua iluminação interior. Outro exemplo pode ser encontrado nas suas viagens 

espirituais. Era impensável, para a época que uma religiosa saísse de clausura e viajasse 

a lugares remotos como um a fim de converter seus habitantes como um missionário. 

Entretanto, Deus a transportava espiritualmente para a África e para China
23

.  

A fim de compreender a escrita de nossa autora, assim como os seus atos 

cotidianos, consideramos oportunas as ponderações do historiador Michel de Certeau. 

Para este autor, os indivíduos não apenas reproduzem a racionalidade vigente, mas, 

através de pequenos atos no dia a dia, conseguem burlar códigos e poderes 

hegemônicos. O cotidiano, por isto, é o lugar por excelência das formas camufladas de 

minar as estruturas preestabelecidas. Ele se inventa, segundo as palavras de Certeau, 

“com mil maneiras de caça não autorizada”
24

. Daí a importância do conceito de tática, 

arte de fazer ou maneira de fazer. Trata-se de atos pequenos e intuitivos, que se 

aproveitam de instâncias estratégicas a um sistema para subverte-las ou fazê-las operar 

de forma distinta. A estratégia, assim, está ligada à estrutura e às instituições, cuja 

racionalidade requer um planejamento que vise um determinado objetivo.  

Estas, entretanto, não alcançam todos os âmbitos da vida dos homens e mulheres 

comuns, ainda que a perpassem. Com isso, os sujeitos histórico-sociais, em seu agir, ora 

                                                           
20

 Ibid. p. 225.  
21

 Ibid. p. 135.  
22

 Ibid. p. 202.  
23

 Ibid. p. 219.  
24

 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: Artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 1994, p. 38.  
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aproximam-se da estratégia, ora da tática. O exemplo mais elucidativo deste 

pensamento, no trabalho A invenção do cotidiano, talvez seja o da postura do 

telespectador diante das propagandas televisivas. Para ele, um indivíduo que passa por 

horas de bombardeamento comercial, não irá consumir, necessariamente, os produtos de 

forma indiscriminada. Antes, irá reinterpretar as imagens e consumir de formas 

imprevisíveis para o mercado. É exatamente essa interlocução do sujeito com as 

estratégias, que dá origem a outro conceito fundamental: o da antidisciplina. É através 

dela que os sujeitos penetram silenciosamente o sistema, lesando o seu funcionamento.  

Em A cultura no plural, o historiador destaca a importância da antidisplina para 

a constituição da cultura popular, que é a realização do jogo das táticas e das vivências. 

Todavia, o conceito popular é estigmatizado e associado a processos violentos e 

desordenados pelos discursos políticos. Esta visão depreciativa prejudica a compreensão 

da cultura popular como polo de invenções e como criações de identidade. Como 

Magalhães aponta, “ao invés de olharmos para a cultura popular como produto das 

táticas e do jogo da vida, acusamo-las de desrespeito às regras apreendidas. Por 

exemplo, julgamos uma língua falada a partir da gramática como normativa, não 

relativizando que esta é estabelecida por nós mesmos e por nossas instituições”.
25

 Esta 

argumentação de Magalhães é extremamente cabível, pois a linguagem ocupa um lugar 

essencial nessa discussão. Assim como a cultura popular, esta é o produto das táticas na 

cotidianidade. Deste modo, possui um sentido muito mais amplo do que um conjunto de 

performances, falas e imagens, mas assume a função do tecido com qual somos feitos. 

Compomo-nos quando mobilizamos e nos reinventamos através da linguagem, seja ela 

discursiva ou não discursiva. Por este motivo, não existimos fora dela. Se é verdade que 

nos constituímos a partir da linguagem, não podemos nos apresentar como uma 

subjetividade fechada. Somos, antes, atravessados pelas relações sociais e pelas 

constantes transformações, o que produz a multiplicidade da vida em sociedade.  

Neste sentido, seria errôneo falar da autonomia total do sujeito e na sua 

transgressão, já que as suas ações são uma interlocução com a estrutura. Essa é também 

a perspectiva de Certeau, que aponta o místico e o seu discurso, nos séculos XVI e 

XVII, como uma expressão muito singular deste sujeito transpassado pelas relações 

sociais. Em La fable mystique
26

, Certeau apresenta o discurso místico como um discurso 

                                                           
25

 MAGALHÃES, Antônio Carlos de Melo. Invenções religiosas no cotidiano e teologia narrativa. 

Revista Estudos Teológicos, v. 45, n. 2, p. 90-106, 2005, p. 98. 
26

 CERTEAU, Michel de. La fable mystique. Paris: Du Seuil, 1987. 
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em que uma Alteridade fala através dos sujeitos, dispensando a mediação das 

instituições.  Por encontrar-se em uma posição de estranheza ao próprio mundo e ligado 

à fala de um inatingível (Deus), os místicos atuam de forma transgressora. Também por 

estes motivos, Certeau aponta que a emergência de um sujeito moderno, nos místicos, 

precede a noção cartesiana de sujeito, da qual o autor se afasta em seus trabalhos.  

Nos escritos místicos, o afastamento do mundo e o desejo do nada tornar-se é o 

que permite o verdadeiro encontro do eu. O distanciamento da sociedade, com todos os 

seus conteúdos, instaura uma interioridade constituída por positividades históricas e 

linguísticas. É o signo querer que delimita o eu, que se constitui como o lugar de 

enunciação. A necessidade dessa demarcação é uma das características mais 

fundamentais de toda mística dos séculos XVI e XVII. Esta, muitas vezes, não entra em 

consonância em relação aos discursos institucionais, pois a linguagem não possui mais 

como função criar um corpo de doutrinas ou máximas de fé, mas como artes de fazer, 

constitui um corpo místico – uma relação entre sujeitos do crer, linguagem e Alteridade. 

Embora não rompa com a Igreja, esta perde a importância de outrora, pois esta escrita 

encontra sua legitimação na enunciação do locutor (Deus), dispensando mediações.  

 Estas colocações podem apresentar-se valiosas para a interpretação dos escritos 

autobiográficos de Úrsula Suárez, quando nos preocupamos em decifrar o modo como 

ela se constitui e se posiciona em seu mundo, através de sua escrita e de suas ações.   

Tendo em mente a sua reinvindicação de um lugar de fala, próprio da literatura mística e 

conventual, que não se faz sem o elemento cotidiano e o popular, buscamos destacar as 

suas maneiras de fazer diante das instituições e estruturas da sociedade presentes nesta 

escrita.
i
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CAPÍTULO I 
 

Um jeito de ser mulher: da casa ao convento 

 

 O mundo que Úrsula Suárez conheceu era marcado, sobretudo, pela dominação 

masculina, destoando-se, em parte, dos primeiros anos de colonização do Chile, em que 

se realizou o processo de conquista. Este contou com relativa participação feminina. 

Não era incomum, neste tempo, encontrar mulheres enfermeiras, guardas ou até mesmo 

combatentes. Isto foi possível devido ao caráter mais livre das relações sociais entre os 

sexos, que se distanciavam das condutas indicadas pela Igreja Católica
1
. Entre as 

mulheres que estiveram nesse território durante o século XVI, encontravam-se 

espanholas, mestiças, indígenas e escravas negras. Era possível que houvesse entre elas, 

independente de sua etnia ou classe social, formas de atuação fora do âmbito privado, já 

que a família, como instituição em moldes burgueses, não havia sido completamente 

instaurada naquele momento.  

Podemos citar como exemplo dessa dinâmica social, mulheres comprometidas 

com o processo de conquista no período da Alta Colônia, entre as quais a escrava 

Malgarida de Almagro, acompanhante do conquistador Diogo Almagro, que lhe 

concedeu a liberdade por ocasião de sua morte. Ela foi responsável pela fundação de 

duas capelanias, uma em favor da alma de seu antigo senhor e outra a favor de sua 

própria, ambas em 1553.  É possível mencionar também Inês de Suárez, primeira 

espanhola que chegou ao Chile. O cronista Diego Barros Arana, embasando-se em 

outras obras do período, relata sua importância na defesa da cidade de Santiago. 

Segundo o autor, durante os levantamentos indígenas, ela teria auxiliado os feridos e 

motivado os colonos à resistência. Sua figura havia assumido, por seus grandes feitos, 

um caráter lendário entre os habitantes da região.  

Figuras femininas como Malgarida e Inês tornaram-se cada vez mais raras na 

medida em que o domínio do território se consolidava, paulatinamente ao assentamento 

das elites que buscavam prestígio social através dos valores familiares. A elite chilena 

colonial formou-se a partir dos grandes proprietários de minas do Norte e dos 

                                                           
1
 TORO CÉSPEDES, María Stella. La mujer en la Sociedad Colonial: guerra, patrimonio, familia, 

identidad (1540-1800). Santiago: Servicio Nacional de la Mujer, 2010.  p. 18.  
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fazendeiros e agricultores do Sul, que se estabeleceram posteriormente em Santigo. 

Uniram-se, gradualmente, a este grupo social, os abastados comerciantes através dos 

laços matrimoniais e da compra de cargos da Coroa.   

A partir da consolidação da elite, a Coroa recomendou que esposas dos espanhóis 

em domínios americanos fossem transferidas para junto deles. Isto porque a 

miscigenação representava para a Metrópole um afrouxamento dos costumes e perda 

dos valores cristãos
2
. As mulheres que chegavam à América Espanhola o faziam com 

uma importante missão: estabelecer uma cultura pautada em princípios e normas mais 

rígidas que caracterizavam uma sociedade pós-Trento. Esta tarefa era ainda mais 

evidente entre as senhoras da elite, que se dedicavam totalmente à família. As mulheres 

de classes populares assumiam, por sua vez, condutas consideradas de moralidade “mais 

frouxa”
3
, pois não tinham a obrigação de ser um espelho para a sociedade, papel 

desempenhado pelas elites. Além disso, estas não tinham condições de concentrar-se 

apenas no lar, mas necessitavam buscar seu próprio sustento no comércio ou nas casas 

de famílias abastadas.  

Para uma mulher da elite havia duas escolhas de vida possíveis: o matrimônio ou a 

vida religiosa. Quanto ao casamento, podemos dizer que nele a mulher desempenhava 

duas funções vistas como importantes na sociedade pelo discurso moralista. A primeira 

era a manutenção da honra e da religião, através da própria conduta e através da 

educação dos filhos. A segunda era a conservação do próprio status e o da família, 

garantindo que a mulher tivesse direito a um patrimônio e adquirisse o poder de 

administrar a própria casa. As mulheres casadas estavam incumbidas das decisões mais 

importantes sobre a vida dos filhos, tais como o casamento e que tipo de educação 

receberiam; além disso, tinham controle quase total sobre os criados e escravos.  

Por sua vez, a vida conventual era uma alternativa deveras plausível ao casamento. 

Após o Concílio de Trento (1545-1563), a vida consagrada foi considerada o caminho 

mais perfeito no seio da Igreja. Isto porque mais se aproximava dos ideais do 

Evangelho, com realização dos votos de obediência, pobreza e castidade. Algumas 

ordens femininas, como o Colégio das Escravas de Jesus, tinham como função ensinar 

um ofício, cuidar da educação e a reintegração das mulheres penitentes das Casas de 

Recolhimento, que eram de responsabilidade e administração da Igreja. As religiosas 

também foram grandes administradoras, isto porque recebiam muitas doações e se 

                                                           
2
 TORO CÉSPEDES, María Stella. Op. Cit. p. 8. 

3
 Ibid. p. 15.  
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dedicavam à produção de determinados itens (sacros ou não) e prestação de serviços. O 

serviço a Deus e a dedicação à oração não foi um empecilho para que as monjas não se 

tornassem as maiores concessoras de crédito nas colônias espanholas, já que os 

conventos funcionavam como verdadeiros bancos
4
. A administração do convento, assim 

como a sua organização, abria grande espaço para a autonomia feminina. Embora 

estivessem submetidas à autoridade masculina do bispo e do padre confessor, as freiras 

oriundas das famílias mais influentes ocupavam cargos importantes como os de vicária 

e abadessa, alcançando grande honra e prestígio na sociedade.  

Tal foi o caso de Sóror Úrsula Suárez, que, conseguiu professar aos doze anos, 

alguns anos antes da idade adequada. Entre 1684 e 1685, a autora assumiu o cargo de 

provisora; em 1687, de definidora; entre 1710 e 1713, o de vicária e, finalmente, em 

1721, o de abadessa no convento de Nuestra Señora de la Victoria. Segundo o 

historiador Armando de Ramón, este monastério teve como fundador o tio-avô da avó 

paterna de Úrsula, María del Campo: o rico mercador Alonso del Campo, que havia 

chegado de Burgos em 1581 e feito grande fortuna com o comércio entre Chile e Lima. 

Aspirando atingir notoriedade social ou alcançar mercês celestiais, dispôs de grande 

parte de sua fortuna em testamento para a fundação de um convento dedicado a devoção 

à Santa Clara, que aceitaria dez noviças sem dote que fossem provenientes de famílias 

honradas. Essa casa também foi um espaço de acolhimento e segurança para muitas de 

suas parentas, entre elas o grupo de primas: dona Magdalena Cajal, dona Mariana de 

Arrui, dona Josefa de Arrui y Serain, dona Antonia Serain y Gutierrez, dona Gregoria 

Canales del Campo, dona Juana Corbalán, dona Cristobalina del Campo e a própria 

Úrsula Suárez, ingressas no ano de 1678
5
.  

Alonso del Campo não foi o único familiar da religiosa de posição destacada. Esta 

descendia de dois grupos diferentes, mas que se uniram gradativamente através de laços 

matrimoniais: seu pai, Francisco Suárez, vinha de uma família de altos funcionários da 

Coroa e mercadores, enquanto sua mãe, María Escobar Lillo, dos mais antigos 

conquistadores do Chile. Entretanto, estes grupos encontravam-se em uma fase de 

profunda decadência econômica quando Úrsula nasceu, pois foram substituídos por uma 

nova aristocracia que alcançava grande poder e prestígio. Os comerciantes e mercadores 

chilenos haviam sido gravemente prejudicados devido à concorrência do comércio de 

                                                           
4
 Ibid. p. 46.  

5
 RAMÓN, Armando de. Estudo Preliminar. In: ÚRSULA SUÁREZ. Relacíon autobiográfica. Santiago 

de Chile, Biblioteca Antigua Chilena, 1984. p. 56-57.  



11 
 

Lima; em paralelo, os velhos conquistadores, proprietários de terras, não tinham mais 

sucesso na administração de suas estâncias. Estes tiveram que enfrentar um grande 

empobrecimento causado por uma sucessão de problemas, como terremotos, pestes e 

levantamentos indígenas
6
.  

Uma forma de contornar tal crise foi a união entre ambos os segmentos sociais. 

Podemos mencionar como o exemplo o próprio matrimônio dos pais de Úrsula. 

Segundo informações deixadas pela autora em sua autobiografia, o casamento teria sido 

combinado, de acordo com os costumes vigentes, entre as matriarcas de ambas as 

famílias: Dona María del Campo Lantadilla, avó paterna de Úrsula, e sua tia-avó 

materna, a religiosa Dona Aldonsa de Lillo. A primeira teria conhecido a nora no 

convento de Santa Clara de Cañada, pois esta havia se mudado para o Convento para 

viver com a tia após a morte de sua mãe.  De acordo com Ramón, os familiares de 

María de Escobar haviam representado, por sua importância, o centro da sociedade de 

Santiago desde o século XVI. Ele destaca que a avó da noiva, Dona Beatriz de Barrera, 

era uma das raras filhas de conquistadores que ainda vivia.  

Provavelmente, a avó de nossa autora viu nesta união mais uma oportunidade de 

obter para seu filho um status social do que a de enriquecimento. Isto porque a autora 

indica, em sua autobiografia, a ausência de dote da mãe. “[...] porque a mi madre no la 

dotaron mis otros abuelos, ni aun la vistieron, ni cama llevó cuando con mi padre se 

casó: que tanta fue su fortuna que la pidieron desnuda”
7
. A seguir, ela sugere o oposto 

sobre a família do pai quando escreve que sua mãe teria recebido da avó paterna 

“esclavas y galas” e que por ocasião do casamento “hisieron sus fiestas”
8
. Úrsula conta 

que após o casamento, inicia-se um período conflituoso entre nora e sogra, sendo que 

um dos motivos apontados era que María de Escobar tinha “tenia deaseos de donsella” e 

era inclinada às pompas vestuais. É bem provável que tal desejo esteja associado a um 

passado perdido e glorioso, sob o qual jaziam seus antepassados que eram os primeiros 

conquistadores do Chile.   

Úrsula herdou os grandes anseios aristocráticos de sua mãe. Esta era muito 

religiosa, entretanto, incentivava a sua vaidade e o seu bem vestir, pois queria vê-la 

casada. Como os enlaces matrimoniais eram uma forma de adquirir maior status ou 

manter a posição da família, demonstrar riqueza e requinte através das roupas era 

                                                           
6
 Ibid. p. 56. 

7
 ÚRSULA SUÁREZ. Relacíon autobiográfica. Santiago de Chile, Biblioteca Antigua Chilena, 1984.  

Cit. p. 96.  
8
 Ibid. p. 97. 
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fundamental, mas ao mesmo tempo havia reprimendas e um discurso moralizante, na 

época, acerca do adorno e do vestuário femininos.  Apesar de almejar um caminho de 

perfeição, Úrsula coloca-se como uma visionária muito particular, ao demonstrar-se 

inclinada ao que para os espirituais seria considerado mundano ou dificultoso ao 

crescimento na vida espiritual: os gostos por pompas e galas.  

A autora narra, que, quando criança, bateu na sua porta uma mulher que tinha 

quatro filhas e que não tinha condições de vesti-las e alimentá-las
9
. A mãe ordenou que 

se buscasse toda a roupa de Úrsula e de sua irmã para que fossem prontamente doadas à 

família. Segundo a autora, a caridade foi a primeira lição que recebera de seus pais, que 

nada negavam a quem realmente precisasse:  

Mas lo que primero que nos enseño a mi y a mi hermana y a toda su 

familia era el temor de Dios y ladoctrina, esto sin faltar un dia, y cosa 

que fuese pecado no la permitia, ni una leve mentira que no la 

corregia, que no por falta de enseñansa sali yo tan mala, sino de mi 

mal natural, no paresiéndome a mis padres en esto, que eran buenos en 

estremo, muy caritativos y limosneros que de muchisimos pobres que 

Ilegasen, ninguno iba desconsolado
10

.  

 

Esta caridade muitas vezes desagradava a menina, que não parava de chorar, a 

não se com as promessas da mãe de que lhe daria roupas novas no lugar.  Não lhe 

contrariava doar aos pobres, mas queria manter suas saias escarlates e tudo o que não 

fosse velho e gasto. Ao mesmo tempo em que desgostava dessa atitude, a mãe se 

alegrava por desejar ver a filha casada, assim que completasse a idade. Entretanto, a 

menina já havia decidido com a avó, em seu leito de morte, que entraria para o 

convento. A escolha pela vocação religiosa, entretanto, não significaria a alteração dos 

antigos hábitos e gosto pelas suntuosidades. Para Maria del Campo, a neta seria monja e 

para isso ela contribuiria com todos os luxos e conveniências.  

Dios me quisiere guardar hasta que tu tengas edad, que no habra 

monja de mas comodidad, con tu selda alhajada, muy bien colgada, 

escaparate y tu plata labrada, que del Peru se traerá, y los liensos del 

Cusco, y todo lo nesesario a Lima enviare a emplearlo. Tendrás tu 

esclava dentro y otra fuera, y cuatro mil pesos de renta; esto fuera de 

tu herencia, que de por si te la daran
11

 .  

 

Quando chega o momento de ingressar na vida religiosa, o convento escolhido, o 

de Nuestra Señora de la Victoria, demonstra ser uma casa mais austera e pobre do que 

Úrsula imaginara. Por este motivo, apresentou dificuldades de adaptação. Ela relata que 

                                                           
9
 ÚRSULA SUÁREZ. Op. Cit. p. 117.  

10
 Ibid. p. 116.  

11
ÚRSULA SUÁREZ. Op. Cit. p. 101.  
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quando as monjas lhe perguntaram se havia gostado do Convento, responde 

afirmativamente, mas nisso mentia, pois:   

Malisimamente me paresio el convento, y peor la selda en que estaba, 

porque ni aun blanqueada estaba, cuantimas colgada: que observaban 

estas santas religiosas una pobresa rara. Por la maiñana, que vinieron 

de mi casa, que yo lo esperaba desde la alba, asi que vi la criada, muy 

pasito le dije lo mal que me habia ido en tan feo convento, y unas 

monjas que no tenian alfombras, y que la que yo tenia era chiquita
12

. 

 

Também se admirou com o fato de as religiosas comerem em pratos de barro. 

Como era muito jovem, questionou onde estava a prataria, causando grande riso entre as 

irmãs, que explicavam que: “Bellaquita, para que quieres plata labrada que las monjas 

no comen en ella, que guardan pobresa?
13

.  Esse desconforto não foi atenuado nem 

mesmo com o aparato que sua mãe providenciou para que ingressasse no Convento. As 

monjas diziam que nunca tinham visto algo parecido, pois havia entrado no Convento 

tão bem provida “como si fuera hija de la reina”
14

. Suas inclinações aos requintes não 

mudaram ao longo dos anos.  

Uma forma, encontrada por ela, de manter todo o luxo foi através das doações de 

seus endevotados
15

. Um deles era um rico mercador, que sofria de melancolia e 

hipocondria, cujo nome ela não cita.  

Me vestia de pies a cabesa, y no como quiera, sino que a Lima enviaba 

a traer los generos que yo vestia, no contentandose con lo que en 

sutienda tenia, que habia de ser lo mas fino mi vestido, y los chapines 

que habia de calsar, plateados, habian de venir de allá; el sustento de 

la selda lo enviaba toda la semana, fuera de todos los dias los regalos, 

y por entero para el año el de mis visios hasia el gasto, porque el 

polvillo y mate era imposible que faltase; era de calidad que hasta la 

selda hiso alliiiar y haser en ella cosina y despensa; y no contento con 

lo referido, vivia sentido de que no le manifestaba lo que nesesitaba
16

. 

 

As reprimendas presentes nas conversações com Deus, relatadas por ela em sua 

autobiografia, tratam mais do problema da impertinência desses encontros e das 

amizades daí provindas do que das vantagens que se almejava através deles
17

. À 

primeira vista, parece curioso que o controle acerca da ostentação no vestuário feminino 

apareça tão pouco na obra ursulina, visto que os religiosos sempre dedicaram seus 

                                                           
12

 Ibid. p. 141.  
13

 Ibid. p. 141.  
14

 Ibid. p. 141.  
15

 Os endevotados  eram homens que iam até o locutório travar conhecimentos com as freiras. Como não 

podiam se apaixonar por elas, ficavam endevotados. Estes geralmente eram benfeitores das próprias 

monjas ou do próprio convento. Úrsula chegou a ter três deles ao mesmo tempo.  
16

 ÚRSULA SUARÉZ. Op. Cit. p 243.  
17

 Ibid. p. 243.   
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discursos à questão da modéstia e da discrição feminina no vestir. Isto talvez se 

explique pelo fato de que o discurso moralizante e religioso não tenha sido tão 

antagônico ao aristocrático.  

O corpo das mulheres perdurava, para os doutos e letrados, objeto de pecado e 

de perdição masculinos. Por este motivo, surgiram muitas falas acerca do vestuário e do 

ornamento feminino. María Jesús Torquemada Sánchez destaca o papel do arcebispo 

Antonio de Berroeta como moralista nas Américas. Em 1754, ele publicou um edito 

sobre o que considerava decente e indecoroso nas vestes femininas
18

. O pioneiro na 

discussão destas questões, segundo a autora, foi, entretanto, o religioso espanhol Dom 

Gaspard de Quiroga, que publicou um índice em 1583 dialogando com os debates 

levantados no Concílio de Trento, no tocante às discussões com os protestantes acerca 

das imagens. Neste, ele proíbe que os artistas incorporassem vestimentas e adornos da 

moda nas imagens católicas, a fim de evitar que objetos de fé se tornassem mundanos
19

.  

Não apenas a Igreja, mas o também Estado interessou-se pelo controle das 

vestimentas dos seus súditos mais notáveis. Segundo Jaime Valenzuela Marquez, desde 

o primeiro século de colonização, a Coroa havia empenhado esforços a fim de ditar as 

regras de vestimenta e etiqueta aos súditos além-mar. Estas não se faziam sem o aspecto 

moral. Por volta do século XVII, por influência da corte de Borgonha junto aos 

Habsburgos, a Coroa tentou impor por todo o Império uma moda austera entre os 

círculos aristocráticos. Esta era marcada pelos tons escuros e cortes modestos. O preto 

foi amplamente utilizado e mantido como um instrumento contra a frivolidade no 

vestir
20

. Os trajes longos, fechados e escuros tinham duas funções: distinguir e 

dignificar a aristocracia. Podemos dizer que estas regras não se opuseram às ostentações 

e extravagâncias, que consistiam em uma outra face desta cultura.  

  Incorporando um estilo de vida permeado por excessos, em extensão da cultura 

cortesã espanhola, as classes altas da América Hispânica se posicionavam diante das 

hierarquias globais e se diferenciavam das massas mais modestas. Exibir ornamentos e 

outros símbolos de poder era um modo através do qual a aristocracia buscava atrair seus 

pares e estreitar laços que contribuiriam para uma formação identitária entre os 
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membros e grupos da elite
21

.  Deste modo, não é de se estanhar que a mãe de nossa 

autora cultivasse os gostos da filha por pompas e galas, pois um bom casamento 

dependia, em grande parte, da capacidade de apresentar-se membro um grupo social 

poderoso e honrado. Nesta socieda de, a habilidade de apresentar-se de forma virtuosa 

não se restringia às atitudes e virtudes internas, mas dependia dos sinais visíveis que 

deveriam expostos à luz do dia por uma elite que deveria ser um espelho e guardiã de 

um conjunto de valores propagados pela Igreja e pelo Estado.  

Afastando-se destas instituições, o discurso místico, que teve grande influência 

sobre o ideário religioso entre os séculos XVI e XVII, e consequentemente sobre os 

escritos autobiográficos de Úrsula Suárez, acabou instaurando a valorização de uma 

vivência interiorizada, em oposição aos sinais visíveis e mundanos. Este teve, em 

grande parte, influência da tradição erasmiana que buscava um contato mais direto com 

Deus e maior liberdade de interpretação das escrituras. O caminho de perfeição 

idealizado por Teresa de Ávila dependia do recolhimento da alma e no desprendimento 

do mundo. Em sua autobiografia, ela fala das dificuldades de abandonar os hábitos das 

mulheres aristocráticas e desprender-se do mundo.  

Comecei a enfeitar-me e a querer agradar com a aparência, a cuidar 

muito das mãos e dos cabelos, usando perfumes e entregando-me à 

vaidades. E eram muitas as vaidades, pois eu era muito exigente. Não 

tinha má intenção, não desejava que alguém ofendesse a Deus por 

minha causa. Durou muitos anos esse requinte demasiado, ao lado de 

outras coisas que não me pareciam pecado. E agora vejo o mal que 

deviam fazer
22

.  

 

Ela também confessa grande arrependimento por ter valorizado mais a honra do 

mundo do que o amor por Deus. Entristece-se pelo fato de a primeira tê-la preservado 

do pecado, enquanto o segundo não.  

Não creio ter me afastado de Deus por algum pecado mortal, nem ter 

perdido o temor d‟Ele, embora fosse mais forte o sentimento da honra. 

Este foi forte o bastante para que eu não a perdesse de todo; e tenho a 

impressão de que nada no mundo poderia me fazer mudar neste 

aspecto, nem o amor de uma pessoa poderia me fazer fraquejar quanto 

a isso. Teria sido muito melhor eu usar essa força para não ofender a 

honra de Deus, em vez de empregar tanto esforço em não fracassar no 

que considerava honra do mundo!
23
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Podemos nos perguntar entre estes discursos, qual estaria mais próximo da 

identidade de Úrsula? A honra mundana seria para ela antagônica ao amor a Deus? Ao 

contrário dos escritos de Santa Teresa, os escritos de nossa religiosa não se apresentam 

como uma sucessão de etapas rumo a um crescimento espiritual cujas riquezas e glórias 

se constituem como um empecilho. Ela não buscou um caminho de desprendimento, 

mas se manteve disposta a abdicar quando a ocasião lhe exigia, a fim de manter-se firme 

em sua vocação. Quando se decepcionou com a pobreza do Convento das clarissas da 

Plaza de Armas, ocultou da mãe seu desapontamento, pois uma tentativa de 

transferência para um monastério mais abastado representava o risco de uma possível 

volta para casa que poderia terminar em casamento
24

. Quando, já na velhice, Sua Divina 

Majestade lhe pediu que não usasse mais o toucado, manifestou grande resistência, 

alegando que havia professado com ele e que não queria ser a única a não usar. 

Entretanto, acabou entregando-o diante das ameaças divinas de fazê-la sentir vergonha 

toda vez que o vestisse perante a comunidade e, também, da exortação de que este 

impedia que o Espírito chegasse até ela
25

. Esta objeção divina direcionada às 

vestimentas e aos luxos de Úrsula, entretanto, é um episódio único em toda a obra.  

1.1: O casamento e seus dilemas  

 

A instituição do matrimônio, no Chile Colonial, era regida pelo Corpus Iuris 

Canonici, uma sistematizaçãos das leis eclesiais então vigentes (aprovada pelo papa 

Gregório XIII através do breve Quum pro munere pastorali, de 1580), bem como pelas 

“Sete Partidas”. O primeiro baseava-se nas instruções do Concílio de Trento (1546-

1563), que havia estabelecido que o casamento deveria ser aprovado pelos pais dos 

esposos e que só poderia ser realizado com o consentimento dos envolvidos. Com a 

realização do casamento, os noivos ficavam submetidos à autoridade do patriarca e da 

matriarca da família. De acordo com as leis eclesiásticas, o rito deveria ser oficializado 

através da palavra ou de documento escrito por um notário ou um padre. O segundo 

documento trata-se da jurisdição formalizada por Afonso X, rei de Castela, no século 

XIII. Este tinha a sua quarta parte dedicada ao Direito Privado e à família. Baseando-se 

no texto bíblico, declara que o matrimônio foi instituído por Deus no paraíso. Afirma, 
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também, que, por ser um dos sete sacramentos, era indissolúvel. 
26

 Tais códigos e leis 

tinham como objetivo o controle da sexualidade, a garantia da linhagem e o 

impedimento de casamentos desvantajosos.  

De acordo com René de la Pedraja, as mulheres da elite colonial, salvo raras 

exceções, não contrariavam a escolha do esposo pela família ou  faziam algo contra a 

sua própria reputação, a fim de evitar qualquer escândalo
27

.  Isto porque pesava sobre 

elas o compromisso com a honra, onipresente na cultura aristocrática.  A maior parte 

delas via no casamento a sua maior realização e a conquista de seu espaço na sociedade. 

Este tinha duas funções fundamentais: a preservação da moral e da religiosidade e a 

manutenção do status social.  

A primeira missão da mulher casada era a de preservar a honra e a doutrina. Isto 

se dava através da observância da sua própria conduta e do seguimento de uma moral 

sexual rígida, além da transmissão de uma educação religiosa aos filhos. Em primeiro 

lugar, elas deveriam ser fiéis aos maridos. Estes eram bem pouco tolerantes ao adultério 

feminino, podendo abandonar as esposas, deixando-as desamparadas pelo resto da vida. 

Da fidelidade conjugal feminina também provinham a legitimidade dos filhos e o lugar 

deles na sociedade. Segundo Maria Stella Toro:  

El 'honor feminino tenia una doble dimension: una personal relativa a 

la mujer misma, y otra relativa a la familia a la que pertenecia. En 

ambos casos la virtud dependia de la virginidad de la involucrada. 

Despues de casada, la virginidad se manteni'a como fidelidad. 

Obviamente, del estado del himen femenino dependia el honor de ella, 

de la estirpe y del patrimonio. Toda una clase social basaba su 

dominio publico en prestígios que, en buena medida, se debian 

encarnar en la mujer. La virginidad entre las mujeres solteras -que por 

esa condicion recibian el nombre puro de "doncellas"- se asociaba 

tambien a su capacidad para sobreponerse a las tentaciones de la 

came, lo que hablaba bien de su fuerza de voluntad, base de su 

consistencia moral. Y portanto de su prestigio publico
28

. 

 

A historiadora Verónica Undurraga Schüler argumenta, por sua vez, que uma 

mulher da elite deveria agir segundo os atributos que lhe foram legados. Por isso, a 

capacidade de sujeição do próprio corpo deveria fazer jus ao capital herdado e à própria 

posição na sociedade.  Deste modo, preservava-se a pureza do sangue e a legitimidade 
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dos descendentes
29

.  Quando, por algum desvio, a linhagem era contaminada, isto se 

devia à fragilidade feminina da qual dependia a manutenção das hierarquias sociais. 

Para Schüler, é através comportamento sexual feminino que se define primeiramente a 

honra ou a desonra dos homens e mulheres coloniais
30

. Os filhos ilegítimos eram 

chamados de huachos, termo que pode derivar da palavra quíchua huachunad, que 

significa “tigre solitário”, sugerindo que o filho ilegítimo deveria começar sua vida a 

partir de si. Sem dúvidas, este enfrentava grandes dificuldades para se inserir na 

sociedade. Muito dificilmente eles poderiam ocupar cargos importantes, frequentar a 

corte ou casar com alguém de posição elevada.  

A mãe não era responsável apenas pela legitimidade da prole, mas também por 

sua educação religiosa. Quando os filhos não apresentavam bom comportamento, a 

culpa acerca disso recaia sobre a ela, que, segundo a mentalidade da época, não havia 

sido capaz de discipliná-los. A cobrança sobre mulher era ainda maior, quando se 

tratava da criação das meninas
31

. Isto porque elas deveriam ser formadas para o 

casamento, segundo os mesmos critérios morais que as mães tinham o dever de guardar. 

Estas, assim que as filhas atingissem uma idade adequada, aos doze anos 

aproximadamente, ficavam incumbidas de encontrar um noivo adequado. Nisso 

constitui a segunda função do casamento, aqui destacada, que é a manutenção do status 

social e do patrimônio da mulher. Mulheres e homens da elite chilena não contraiam 

matrimônio com pessoas de classes ou fortunas inferiores. As famílias cuidavam de 

todos os detalhes para que as fortunas não fossem dispersas e para que os herdeiros 

garantissem a continuidade do patrimônio.   Por este motivo, a mobilidade social no 

Chile durante o período colonial era muito pequena. Contudo, com a crise econômica 

enfrentada pela aristocracia rural, pelos altos funcionários da Corte e pelos comerciantes 

abastados, nos séculos XVII e XVIII, era comum a união entre estes diferentes grupos, 

como forma de manter a posição e ascender socialmente, como foi o caso dos pais de 

nossa autora.  

Um mecanismo eficaz para manter uniões apenas entre famílias do mesmo 

segmento social foram os dotes. Quanto maior o dote, mais vantajoso deveria ser o 

casamento. Segundo Toro, as mulheres não poderiam participar da lógica acumulativa 

de uma sociedade mercantil como a do Chile colonial. Como não podiam acumular 
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cargos e riquezas, a moeda de troca das mulheres era o dote reunido pela família da 

noiva
32

. Após o casamento, este passava a pertencer ao homem, que era o responsável 

pela sua administração. A mulher poderia reclamar este direito em caso de mau uso por 

parte do marido ou em caso de viuvez. Caso uma mulher não tivesse dote e não 

pudesse, por este motivo se casar, ela teria de viver na casa de seus irmãos ou se reunir 

em comunidades formadas por mulheres de situação semelhante. 

 Foi o caso das irmãs Beatriz, Magdalena e Mariana de Escobar Lillo, tias de 

Úrsula, que após a morte do pai, ficaram na miséria, tendo como única saída juntar seus 

poucos recursos e fundar uma comunidade para solteiras. Estas, posteriormente, 

acolheram as sobrinhas que também não tiveram sucesso em contrair matrimônio
33

. 

Evidentemente, a vida de solteira não era uma opção, mas a realidade de muitas. O 

casamento era o que assegurava à mulher uma condição confortável e um status na 

sociedade. Sua maior realização estava no matrimônio que implicava na administração 

da casa, no cuidado da família e do governo dos serviçais. Propriedades e escravos, em 

abundância, por sua vez, eram símbolos de prestígio e prosperidade.  

Durante toda a sua infância, Úrsula foi preparada para o matrimônio. Sua mãe lhe 

ensinou como administrar uma casa, fazendo com que tudo passasse por sua 

responsabilidade, inclusive o dinheiro. Esta parte de sua educação tem lugar em seu 

relato fantástico, segundo o qual a prata que lhe era dada rendia inexplicavelmente em 

suas mãos, o que a tia Mariana e a mãe achavam tratar-se de um milagre, pois não tinha 

nem mesmo idade para saber como gastar a prata e dava aos criados o quanto lhe 

pediam
34

. A fim de complementar sua formação, foi enviada à casa da tia, Mariana de 

Escobar, para que pudesse aprender as primeiras letras, cálculos e a religião. Parte do 

aprendizado foi confiada a uma índia, que lhe ensinava o trabalho na casa. 
35

. Quanto 

mais crescia, maior era a sua percepção do que se passava. Percebia que a mãe queria 

vê-la casada e que este assunto estava sempre presente em suas conversas. Ela pensava 

que este casamento seria uma solução para os problemas da casa e que a filha seria um 

apoio para ela e para a família
36

.  

Como a autora não tinha inclinação para o casamento, a família uniu esforços para 

convencê-la. A primeira a unir coro com a mãe foi a tia, que, depois fazer muitos 
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rodeios, deu a notícia de que lhe seriam dadas galas, roupas brancas, dez escravas, joias, 

pérolas e prata. Com essa proposta, sentiu grande felicidade, pois era muito dada aos 

requintes e pompas. Entretanto, quando sua tia lhe disse que tudo isto lhe entregue 

apenas quando se casasse, Úrsula declinou da oferta
37

.  A autora relata também, que um 

dia, voltando os parentes da missa, disseram-lhe que já estava no momento de sua mãe 

casá-la. Diziam que, para isso, não precisaria de um dote, pois estava entre as mais 

bonitas da família. Ficava tão aborrecida com estes comentários que fugia da companhia 

deles constantemente.  O comportamento do pai, por sua vez, diante dessas pressões, 

beira à neutralidade, segundo os escritos de Úrsula. Isto provavelmente pode ser 

explicado pelo fato de as decisões acerca do casamento cabiam exclusivamente às 

matriarcas da família. Entretanto, ao ver sua filha, que era “niña de sus ojos y todo su 

amor”
38

 com os olhos inchados e o rosto desfigurado, por causa do choro, repreendia 

severamente a esposa que a maltratava quando esta dizia que não queria se casar.  

 O auxílio familiar efetivo veio a partir de Juan Cajal, primo de seu pai e neto do 

fundador do monastério de Nuestra de la Victoria. Esperando estar a sós com ele em 

casa, Úrsula pediu a ele que a ajudasse a convencer a mãe a dispensá-la do casamento, 

deixando-a ingressar no convento.  Ele prometeu que iria ajudá-la e conversou com a 

mãe, obtendo sucesso, pois ela permitiu sua partida para o monastério das clarissas.   

A resistência de Úrsula para acatar os planos de matrimônio de sua mãe não vinha 

apenas da crença em sua vocação para a vida religiosa. Ao longo de seus cadernos, ela 

registra eventos e pensamentos que a fizeram desconfiar de que a vida marital não era 

algo a ser desejado. Sabia que nem tudo eram flores e que havia muitos dilemas que 

deveriam ser enfrentados pelas mulheres casadas em uma sociedade como a do Chile 

Colonial. Entre estes estavam a violência do trato sexual e os desafios que uma mulher 

enfrentava por ocasião da maternidade.  

 Ao longo de sua obra, nossa religiosa oscila entre fascínio e medo pela 

sexualidade. Ela narra, com humor, um evento que marca toda a sua compreensão sobre 

o tema. Estando, um dia, em busca de uma varinha de virtude, sobre as quais se falavam 

maravilhas, seguiu um filete de água que a levou a um local onde havia quartos com 

portas abertas
39

. Lá praticavam-se atos sexuais que poderiam ser vistos por todos que ali 

passavam. Não sabia que fazia mal assisti-los, visto que pensava tratar-se de 
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casamentos. Um dia, perguntou a sua mãe se os casamentos eram realizados nas 

alcovas. Esta respondeu que meninas não deveriam saber ou falar sobre casamentos. 

Mesmo com este conselho, continuou a assisti-los. Mais tarde, ela atribuiu este ato a 

uma obra do demônio
40

.  Este é um dos poucos fatos que a autora mencionou mais de 

uma vez em seus escritos. Já idosa, ela questionou Deus, a quem chamava de Sua 

Divina Majestade, sobre a razão pela qual permitiu que assistisse a tantas maldades. A 

isto ele respondeu: “El demonio te llevaba, porque malisiaba por el cuidado de los 

angeles, y por eso te espanto: diseselo todo a tu confesor”
41

.  

Quanto à associação dos atos cometidos nos prostíbulos da cidade aos casamentos, 

Rodrigo Cânovas aponta que esta pôde ter ocorrido devido ao costume de os noivos 

consumarem os casamentos na própria festa de bodas, aos olhos dos convidados. Para 

ele, ainda, não é por acaso que a religiosa adotou um estilo mais fantasioso e ritmado 

para contar esta história, já que na iletrada sociedade colonial chilena, os conhecimentos 

eram transmitidos através de rondas e villancicos
42

, que são de tradição essencialmente 

oral. Nesta, o contato sexual é um ato simbolicamente violento e destrutivo
43

. Por este 

motivo, jamais permitiria que a casassem. “Dios me muriera antes que en eso me viera; 

¿pues, yo habia de consentir que con hombre me acostasen?; primero he de horcarme, o 

con una daga degollarme, o el pecho atravesarme”
44

 . 

Não é surpreendente que, quando comparecia às festas de casamento com sua mãe, 

sentisse uma grande lástima e piedade pela noiva. Úrsula relatou que gostava de ir aos 

casamentos para dançar, mas assim que via a noiva, começava a chorar copiosamente. 

Isto porque ao vê-las, sentia o mesmo que ao olhar para um defunto. Pensava que 

estivessem mortas, pois, após o casamento, ainda que fossem meninas, eram separadas 

das moças solteiras
45

. Os receios de Úrsula acerca da violência no interior do casamento 

não eram infundados, mas se baseavam na realidade de uma sociedade em que as 

mulheres deveriam se submeter às agressões e infidelidades, pois eram os homens que 

detinham todos os bens materiais necessários à sobrevivência
46

. Além disso, justificava-
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se a violência masculina a partir do pressuposto da inferioridade feminina. As mulheres 

da elite, em especial, jamais poderiam transparecer qualquer problema em seu 

matrimônio, muito menos deixar o lar. Isto porque estavam obrigadas a carregar o 

estandarte da honra e da religiosidade.  

 Outro percalço da vida matrimonial que pode ser encontrado na autobiografia de 

nossa religiosa são as dificuldades encontradas por uma mulher por ocasião da 

maternidade. Segundo nossa autora, quando tinha apenas alguns meses, tornou-se uma 

criança muito enferma e sua mãe não podia alimentá-la, pois teve o seio infeccionado. 

Por este motivo, Úrsula passou por oito amas de leite, que assim que eram pagas, 

desapareciam, mesmo com os esforços da mãe para agradá-las. A primeira delas teria 

amamentado a menina quando estava grávida e a isto a mãe atribuía a doença da filha. 

Úrsula relata o desespero da mãe que passava diariamente pelo medo de perder sua 

única filha:  

Mi madre andaba trayiéndome de convento en convento, pagando 

novenas de misas y dando limosnas a los altares por mi vida, porque 

en tres ocasiones, desia, estuve hética, con tan terribles calenturas que 

ni comia ni bebia, que sólo me mantenia echándome leche a gotitas, y 

éstas no las podia pasar. Visto que en las iglecias de la ciudad no 

hallaba remedio a mi mal, se fue fuera de ella a Nuestra Seiñora de 

Renca, a que fuese su medianera, llevándole sera y plata; y como la 

Madre de Dios no es interesada, volvi yo de la mesma suerte que me 

llevaban. Mi madre, hecha un mar de lagrimas como no tenia otra hija 

y via me moria, que ni los ojos abria, triste y afligida se fue otro dia, 

que bien disen que la porfia mata la casa: fuese a1 altar de san Nicolás 

y me arrojó sobre el altar, y que le dijo: “Santo bendito, muerta esta; 

vos me la has de resusitar, y tu santo habito le tengo que echar, y en 

sanando lo ha de traer dos años”. Hiso cantar uma misa del santo, y 

que me dijesen el postrero‟ evangelio, y con esto fui volviendo
47

. 

 

O frágil estado de Úrsula não era uma situação incomum para as crianças da 

época. De acordo com Igor Goicovic, os recém-nascidos no período colonial eram 

muito vulneráveis às doenças, de modo que morriam, muitas vezes, logo após o 

nascimento. Poder-se-ia contar com a sobrevivência dos filhos apenas após alguns 

meses de vida. Devido ao grande risco de morte dos bebês, os padres realizavam o 

batismo das crianças o mais rápido possível, segundo as recomendações da Igreja. O 

rito batismal era, em si, uma comemoração da sobrevivência. Úrsula menciona que sua 

mãe abortara, antes de seu nascimento, uma criança de oito meses que não pôde receber 

o sacramento do batismo
48

.  Segundo o autor, “[...] los padres siempre entendían la 
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llegada de un hijo como un don de Dios, de manera tal que con la misma resignada 

piedad aceptaban su muerte o su sobrevivência”
49

. Esta fronteira tênue entre nascimento 

e morte fazia com que a efemeridade da vida fosse mais bem acolhida entre os homens e 

mulheres coloniais, mesmo quando se tratava de uma criança
50

. Ainda assim, como 

vemos nos relatos de Úrsula acerca do drama de sua mãe, havia espaço para a dor e o 

luto.  

Todas estas dificuldades encontradas por ocasião do casamento podem ter 

contribuído para que nossa protagonista tenha se rebelado contra os planos de sua mãe 

em casá-la. Todavia, é certo que, desde a infância, a autora não se via no matrimônio e 

tinha convicção de sua vocação religiosa. Por este motivo, via-se representada pelas 

palavras de Juan Cajal, quando este tentou convencer a mãe de Úrsula a desistir de casá-

la.  

Mi tio don Juan Cajal la ernpeso un dia a aconsejar y encargar la 

consiencia, que, puesto qué yo lo pedia con ancia, por que rasón o que 

con que  a lo negaba, qué era lo que esperaba con qué yo fuese casada, 

y rnañana me veria cargada de hijos y quisa aburrida, rnaldisiéndola a 

ella porque no dejo seguir su vocasion
51

.  

 

1.1 Opção pelo estado religioso  

 

Nos tempos de Úrsula Suárez, a vocação era apenas uma entre as possíveis 

motivações que podiam contribuir para a escolha de uma mulher do estado religioso. 

Esta não era nem mesmo o mais popular entre os encorajamentos. De acordo com 

Armando de Ramón, a vida religiosa tornou-se uma solução cabível para os problemas 

econômicos da sociedade santiaguense. Isto ocorria porque o valor do dote para 

professar era muito mais baixo do que o para se casar
52

. Era comum que o maior dote 

fosse destinado à filha mais velha, que era conduzida ao casamento, e que as outras, 

com menos recursos, fossem encaminhadas para a vida conventual. Por este motivo, 

frequentemente, havia duas ou três religiosas nas famílias aristocráticas
53

.  

Deste modo, mais do que uma solução econômica, a consagração a Cristo, tornava-

se uma alternativa ao estado de solteira, inaceitável para uma mulher de posição 
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destacada na sociedade colonial da América Hispânica. Era também uma forma de 

libertação do patriarcado. As mulheres que ingressavam nos conventos tinham mais 

oportunidades de desenvolver-se intelectualmente. Era comum que as religiosas 

adquirissem habilidades musicais e literárias, ainda que estivessem voltadas para a 

devoção e o serviço espiritual. Também podiam exercer cargos como os de abadessa e 

vicária, que apesar de estarem abaixo do bispo e do padre confessor, lhes davam relativa 

autonomia e prestígio.  

A mudança para os monastérios, muitas vezes, era encarada pelas mulheres da elite 

chilena como uma simples troca de casa. Na época de Úrsula Suárez não havia vida 

comunitária nos conventos, ou seja, as monjas não partilhavam das mesmas 

dependências, tampouco dos recursos materiais. As religiosas oriundas de famílias 

abastadas viviam em celas individuais compradas pela família, como é o caso de Úrsula, 

que teve comprada a cela de Dona Luisa Ramirez, no ano de 1690, por sua mãe. Estas 

habitações poderiam contar com câmara, área de serviço, cozinha, horta e, até mesmo, 

capela particular. As religiosas que tinham propriedades no convento eram tratadas por 

Doñas, que do latim, Domina, significa senhora. Segundo Imelda Roldan, este 

tratamento chegou a substituir outros como Madre ou Irmã. A primeira abadessa do 

convento de Nuestra Señora de la Victoria, onde Úrsula viveu, a Madre Josefa Prieto, 

era tratada por Doña y Señora 
54

.  

As abastadas monjas de Santiago podiam abrigar em suas dependências escravos, 

educandas ou, até mesmo, outras religiosas de condição inferior. Elas eram responsáveis 

pelo seu sustento e pela conduta dos que com elas habitavam. Os escravos geralmente 

não eram de propriedade do convento, mas da própria monja, podendo ser herdados 

pelo primeiro por ocasião de sua morte. Era comum que os escravos estivessem entre os 

bens que compunham o dote das freiras. Estas também admitiam em suas dependências, 

conforme o costume da época, seculares cuja educação ficava sob a sua 

responsabilidade.  

Nos conventos, as educandas aprendiam as primeiras letras, música e, 

principalmente, a doutrina cristã. Esta prática não indicava, entretanto, liberalidade no 

interior das casas religiosas, pois havia diversas recomendações para que esta não 

prejudicasse seu o estado contemplativo, como por exemplo, a proibição de trajes da 

moda e saídas insistentes do convento
55

. A própria mãe de Úrsula havia sido educada no 
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Convento de Santa Clara de La Cañada, sob a proteção da tia Dona Aldonsa de Lillo, 

que era religiosa
56

. Segundo María Stella Toro, uma das funções das religiosas era 

educar mulheres para o matrimônio.  

Unos de las funciones de las religiosas fue (paradojicamente) educar a 

las mujeres de elite en el oficio de ser, en el hogar, buenas esposas y 

buenas madres. Las esposas de los hombres, segun la sociedad 

colonial, debian ser, en lo posible, educadas por las esposas de Dios. 

El convento regia, de algun modo, el orden de la casa, y esa 

articulacion constituia el principal eje educativo de las mujeres de 

elite. Por su parte, para las mismas religiosas, su entrada y 

permanencia en un monasterio podia significar una forma de recibir 

instruccion y de desarrollar habilidades especiales como, por ejemplo, 

la interpretacion musical, la lectura o la escritura
57

.  

 

Por sua vez, algumas religiosas acolhiam em suas celas mulheres que não tinham 

condições de pagar um dote. Estas não podiam professar e receber o véu negro, como as 

religiosas da elite, por isso, eram chamadas de monjas de véu branco ou monjas de 

serviço. Algumas destas religiosas conseguiam professar, pois pagavam o dote através 

dos serviços prestados no convento ao longo de anos. Todavia, esta prática não se 

constituía como regra. Os conventos abrigavam mulheres de diferentes categorias 

sociais, mas era um lugar de evidente estratificação social. Apenas as mulheres da elite 

podiam fazer os votos, dedicando-se à oração e à direção do convento.  

Apesar de todos os aspectos sociais, econômicos e culturais aqui citados, como 

impulsionadores à escolha pela vida conventual, encontramos nas autobiografias 

espirituais das religiosas do período Modern  um forte sentimento de crença na vocação, 

que seria comprovada por uma sucessão de sinais e eventos extraordinários, geralmente 

ocorridos desde a infância. Santa Teresa de Ávila, por exemplo, narra que, quando 

criança, planejou junto ao irmão fugir para a terra dos mouros e implorar para que estes 

os decapitassem para poderem gozar das glórias celestes. A autora também menciona 

que gostava de brincar com outras meninas de ser monja e fundar mosteiros, o que seria 

concretizado posteriormente
58

.  Estes sinais a faziam pensar que, desde o início, Deus 

havia tido o desvelo de fazer com que fosse toda dele
59

.  

Úrsula Suárez, por sua vez, viu prenúncios de sua vocação religiosa desde a sua 

infância. Estes assumem contornos singulares devido à sua inserção em uma realidade 

cultural mesclada. Quando sua tia, Mariana Escobar, lhe contava que, em seu 
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nascimento, foi lhe colocada uma rosa de Jericó
60

, viu nisto um sinal de chamado à vida 

religiosa, por isso, disse: “Cuando grandesilla seré la rosa entre las espinas, que he de 

ser monjita”
61

. Por ser uma espécie espinhosa e oriunda áreas desérticas, é possível que 

a autora tenha interpretado este pequeno evento como o prenúncio de que floresceria em 

meio aos percalços da vida. Na tradição popular, também se acreditava que esta flor 

tinha propriedades alucinógenas que facilitavam o trabalho parto. Apesar da proibição 

destas práticas pela Igreja, o emprego de plantas alucinógenas era muito recorrente por 

volta do século XVII na América Hispânica.
62

 Nas culturas indígenas, combatidas pelo 

catolicismo, o estado de transe permitia que houvesse uma comunicação com o 

sobrenatural. É bastante instigante que uma flor com tais propriedades tenha sido 

utilizada no momento do nascimento, visto que este é um momento em que a fronteira 

entre vida e morte encontra-se muito diluída. Talvez possamos tomar este evento com 

um sinal da relação que a menina teria com o outro mundo, por toda a sua vida. A 

imagem das rosas pode, ainda, ser associada às representações Virgem Maria. De 

acordo com Cristina Osswald, a tradição e a Escritura as associam a Nossa Senhora 

(ainda que alegoricamente) como sinal de pureza e eleição divina, assim como os lírios 

e narcisos: “Como o lírio entre os espinhos, assim é a minha amada entre as jovens ”
63

.  

Segundo a autora, Maria é ainda a Rosa de Jericó, por “sua beleza superar a beleza de 

todas as flores”
64

.  

Jean Franco aponta que a intervenção do demônio também é tomada como 

presságio de eleição divina nos escritos autobiográficos da Colônia. Era também uma 

provação a ser vencida pela alma que tivesse grandes aspirações espirituais. Nossa 

religiosa mencionou duas ocasiões em que foi atormentada por figuras que ela atribui ao 

demônio na infância. A primeira vez foi através de um sonho e a segunda, por meio de 

uma visão no espelho na sala de sua casa
65

.  Estas aparições ocorriam em paralelo ao 

chamado à vida religiosa. Foi neste mesmo tempo que sonhou que estava em um dos 

aposentos de um monastério, vestida com um hábito, entre as religiosas
66

. Quando 
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chegou ao monastério das clarissas, onde professaria, anos mais tarde, lembrou-se deste 

sonho. Profetizando que jamais sairia daquela casa, dizendo: “Quisas de aqui ire al 

cielo”
67

. 

Segundo a ensaísta Adriana Valdés, o sentimento de identificação com a família 

do convento em detrimento da natural se configura como um tema frequente dos relatos 

conventuais, e ele não se faz ausente nos escritos de nossa religiosa
68

. Ela relatou que 

pedia sempre que a levassem ao monastério de Santa Clara de Cañada e, antes que 

chegasse ao convento, conseguia sentir o odor suavíssimo das monjas que penetrava 

seus sentidos:  

[...] Paresia estar fuera de mi con tan gran alegria, que no cabia en mi. 

Ya yo conosia este aire y olor, porque siempre que iba salia como a 

resebirme, y antes que llegase a mi lo sentia venir, y deseaba que 

llegara, aunque asi quea mi cuerpo tocaba, se estremesia y temblaba, y 

la pie1 se enerisaba
69.  

 

As religiosas, ouvindo este relato, acharam graça e lhe contaram que ela havia nascido 

no tempo em que a madre Úrsula de Aráus, havia sido presidente do convento. 

Apelidaram-na de presidenta, por causa do seu temperamento altivo e falante.   

 A maior prova da vocação de Úrsula, entretanto, veio com o enfrentamento da 

reprovação da mãe pelo estado religioso. De acordo com Kristine Ibsen, a oposição 

familiar é mais um dos temas recorrentes nos relatos de convento; Úrsula, todavia, 

acrescenta, de modo muito particular, elementos cômicos para interpretar os eventos 

que antecedem seu ingresso no monastério ao incluir a figura teatral da mãe tirana, 

muito popular na época.
70

.  Contudo, a comicidade não exclui o elemento melancólico, 

pois à medida que o relato avança, maior torna-se sua a dramaticidade.  

A autora relata, com riqueza de detalhes, a difícil convivência com a mãe, após 

as declarações de que pretendia tornar-se religiosa. Quando esta via a filha chorando por 

não querer casar-se, a agredia fisica e verbalmente.  

Cuando mi madre me vio con los ojos, boca y narises hinchadas 

estuvo como una leona de enojada, disiendome malas palabras, y por 

ultimo tomé el salero de plata, queriendo con el deshaserme la cara 

[...] Dijole mi madre que la tenia yo con el corason irritado, que 

quisiera haserme pedasos, que era um caballo, que con ir creciendo 

estaba hecha un jumento, que lloraba em tratandome de casamiento, y 
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que cuando era más chiquilla era tan sabida, y ahora estaba hecha 

bestia
71

.  

  

Como Úrsula se mostrava persistente, aceitando até mesmo morrer nas mãos da 

mãe se fosse preciso
72

, esta mudou de estratégia, apontando os desafios que encontraria 

para adaptar-se à vida no convento. Dizia que as freiras não tinham criadas, por isso 

realizavam trabalhos pesados, como lavar e cozinhar, que não poderiam ser suportados 

por uma menina enferma como ela
73

. Contava-lhe que as monjas iriam impor-lhe muitas 

disciplinas, como acordar cedo e que uma menina sonolenta e geniosa como ela não iria 

se adaptar a tantas regras.
74

 A autora confessou que sentiu grande tristeza ao ouvir estas 

advertências, mantendo-se, entretanto, firme em seus planos de ingressar no 

monastério
75

. Sabemos que este retrato, pintado pela mãe da autora, não correspondia 

fielmente à realidade do Convento de Nuestra Señora de la Victoria, que apesar de ter 

disciplinas mais rígidas, ainda preservava os privilégios das mulheres da elite.   

O relato acerca dos dias que antecedem a partida de Úrsula adquire um tom 

melancólico. Como último recurso para não ter que se separar da filha, a mãe lançou 

mão de chantagens emocionais. Disse que contava com ela para aparar a irmã após a sua 

morte. Lembrou-lhe, também, que cuidara dela nos momentos de enfermidade e que não 

recebeu gratidão em troca disso. Por fim, questionou se a filha lhe amava.  Estas queixas 

fizeram com que a menina desconfiasse de seus próprios sentimentos, ainda que 

pensasse que não amava nada mais que aos seus pais.
76

 Neste momento, a tristeza da 

mãe fez com que passasse por sofrimentos que para ela eram comparáveis aos do 

martírio e aos do purgatório. Ela conta que: 

[..] viendo los ojos de mi madre en todos tiempos  hechos rios; y asi 

me escusaba de ponerme en su precencia, no siendo en cosas precisas, 

por no verla; que si me sentaba a la mesa, o con ella me acostaba, o a 

la media noche dispertaba, la oia com suspiros y lágrimas; y aún ellas 

muchas veses me dispertaban y con dissimulado silencio, en ellas la 

acompañaba, siendo cada suspiro suyo una lansa que tranpasaba mi 

alma u partía mi coraón de dollor.  

 

Ainda assim, Úrsula manteve-se firme em sua decisão e ingressou, por volta do 

ano de 1678, no Monastério em que se tornaria abadessa, passaria o resto de sua vida e 

redigiria um belo, profundo e peculiar relato conventual. 
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CAPÍTULO II 

A prática do engodo dos homens 

 

A escrita de Úrsula Suárez teve como principal cenário um ambiente 

inicialmente doméstico e depois conventual, mas sempre predominantemente feminino. 

Naquele primeiro espaço, o mundo dos homens não era mais do que uma realidade 

longínqua através da qual apenas se tinha acesso através da escuta dos diálogos das 

mulheres da casa e das escravas na cozinha. Foi em uma destas ocasiões, estando as 

senhoras da família reunidas, que a autora escutou histórias sobre homens que haviam 

enganado as mulheres. A partir deste momento, passou a ter pelos homens grande 

repugnância, desejando que todas as mulheres fossem vingadas, vendo nisto uma forma 

de prestar grande serviço a Deus.    

Susediome una noche temprano estar recostada en el estrado, como es 

Costumbre en las niñas. Entro visita a mi tia y bisabuela, doña Beatris 

de la Barrera, de algunas parientas. Trabaron conversasion y debieron 

de jusgar dormia yo, o por pequeiia no hisieron mencion. Contaron no 

se qué caso de una mujer que un hombre habia engañado, y fueron 

ensartando las que los hombres habian burlado. Yo atenta a estó les 

tome a los hombres aborresimiento y juntamente deseo de poder 

vengar a las mujeres en esto, engañandolos a ellos, y con ansias 

deseaba poder ser yo todas las mujeres para esta vengansa
1
. 

Um dos artifícios masculinos usados contra as mulheres eram as promessas 

flutuantes de matrimônio. Após muitas juras de amor, algumas mulheres cediam ao 

trato sexual, sendo em seguida abandonadas. De acordo com René de la Pedraja, isto 

ocorria, algumas vezes, por ocasião da descoberta de que o dote da noiva era menor que 

o esperado ou da entrega sexual da jovem. Quanto a este caso, as famílias tomavam 

precauções para preservar as filhas e quando sucedia que fossem enganadas, tratavam 

de encobrir toda a situação. Muitas vezes, a solução era confrontar o homem, fazendo-o 

cumprir com a palavra dada. Entretanto, isto nem sempre se realizava
2
. Caso houvesse 

uma gravidez, o filho era comumente enviado a algum sítio afastado ou entregue à 

adoção. Desta forma, a mulher poderia prosseguir sua vida e buscar novamente um 

enlace matrimonial. A opção de levar o caso às autoridades, para as mulheres da elite, 
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inexistia, já que tudo deveria ser resolvido com a maior discrição. Por este motivo, a 

justiça era procurada por mulheres de classes inferiores, que apesar de presarem pela 

reputação e por similares códigos de conduta, não podiam ater-se a padrões morais tão 

rigorosos, pois muitas vezes obtinham o sustento através de atividades promovidas no 

espaço público. Todavia, recorrer às autoridades sempre acarretava grande prejuízo para 

a sua reputação
3
.  Esta era imprescindível para a conquista de um bom casamento do 

qual a mulher dependia, quase totalmente, para ter um lugar na sociedade, assim como 

para obter recursos materiais para a sua sobrevivência.  

A primeira vingança relatada por Úrsula contra os homens ocorreu logo depois por 

ocasião em que as senhoras da casa saíram e ficou sozinha em casa. Foi até a janela, 

vestida como uma jovem mulher, esperando que algum homem passasse pela rua. 

Assim que avistou o primeiro, pensou: “Gracias a Dios, ahora te engaño a vos”
4
. Ele foi 

ao seu encontro na janela e lhe disse coisas, que, para Úrsula, eram incompreensíveis.  

“Ni yo sabia lo que hombre me desia ni lo que yo le respondia; él  estaba tan fervoroso 

que su aliento llegaba a mi cara como um fuego”. Acabou ficando noiva do cavalheiro, 

obtendo dele grande quantia de prata. 

Yo a cuanto me desia iba respondiendo, y demas le iba disiendo; 

pediame la mano; yo hise reparo que si me la veia habia de conoser 

por ella que era niña. Sacó un puñado de plata y me la daba; y porque 

no me viera la mano me acobardaba, no porque no me alboroto la 

plata. Por ultimo, dijele: „Si me da la plata, entre la mano en la 

ventana‟; yo todo lo hasia por asegurarla y arrebatáela; entro el 

puñado de plata como se lo mandaba y doyle una manotada 

dejándome juntamente caer de la ventana, con un patacón que sólo le 

pude arrebatar, que no cupo en mi mano más. Y así que estuve abajo, 

lo empecé a llamar de caballo, disiéndo-le „Te engañado, tontaso. Tan 

mal animal que de mí se dejó engañar‟. El me empezó a llamar y por 

la gracia, sí subia otra ves a ventana, me daría toda la plata; y le 

respondia de abajo: „Tiralda, que no alcanso a la ventana‟.Estúvose 

mucho tiempo; yo subi con tiento porque las chancletas no hisieran 

estruendo, y solo le vi la copa del sombrero. Serré la ventana de presto 

y fuime dentro a guardar loss aseos y lavarme la cara porque no me 

viese mi tia afeitada
5
. 

 

  No dia seguinte, o mesmo homem foi até a casa reclamar sua mão, mas ficou 

espantado ao saber que se tratava de uma criança. A burla causou grande riso entre as 

                                                           
3
 Ibid.  p. 208  

4
 Ibid. p. 114.  

5
 Ibid. p. 114-115.  
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mulheres da casa, especialmente de sua tia, Mariana de Escobar, que contava o que 

ocorreu a todos que encontrava
6
.  

 O fato de ter enganado o homem, tirando sua riqueza, não é pouco significativo. 

Na sociedade colonial chilena vigorava a dominação econômica masculina sobre as 

mulheres. De acordo com Rodrigo Canóvas, os estudos acerca da identidade feminina 

devem considerar as práticas mercantis entre homens e mulheres. Nelas, quem tinha 

dinheiro prevalecia nas relações de poder
7
. No casamento, enquanto a mulher deveria 

cuidar dos afazeres domésticos, os homens deveriam sustentá-las, provendo suas 

necessidades. Ao rejeitar o matrimônio, optando pela vida religiosa, Úrsula não 

conseguiu escapar totalmente deste câmbio. Isto se dava pelo fato de não haver uma 

vida comunitária no convento, ou seja, cada religiosa era responsável pela manutenção e 

pelo sustento de sua própria cela e dos que dela dependiam (escravas e protegidas). Daí 

a necessidade de manter o interesse dos endevotados. Tratava-se de benfeitores que 

visitavam as religiosas no locutório do convento a fim de serem mais entretidos do que 

aconselhados por elas. De acordo com Armando de Ramon: 

Las monjas eran obsequiadas en estas ocasiones con regalos que 

solian consistir en un poco de dinero (algunos “realillos”), cajas de 

rape o polvillo y otros rnodestos presentes de igual naturaleza. Tales 

caballeros Ilamabanse „endevotados‟ y podian a veces acudir en 

socorro de alguna religiosa pobre a la que mantenian en sus 

necesidades de comida y vestuario. La falta de mesa comun 

colaboraba en producir estos extremos, y es asi como la necesidad y 

pobreza de muchas mantenia esta poco recomendable situacion
8
.  

 

  Sabemos, através dos escritos de Úrsula, que estes foram provedores 

importantes, dos quais a autora dependia, ao menos, em grande parte. De acordo com 

ela, um deles era um rico mercador de Lima que a provia muito ricamente. Sem que 

manifestasse qualquer sinal de necessidade, este cuidava de todas as demandas da cela, 

a vestia com os mais ricos tecidos e abastecia a cozinha com polvilho e mate.  

Já que não conseguia se livrar da dependência econômica em relação aos homens, o 

ingresso na vida religiosa não impediu que Úrsula continuasse a enganá-los e a se 

divertir às suas custas.  Uma de suas maiores troças era vestir um escravo do Convento 

de monja e levá-lo ao locutório para que os cavalheiros dele ficassem endevotados. 

                                                           
6
 Ibid. p. 116.  

7
 CÁNOVAS, Rodrigo. Úrsula Suárez (monja chilena, 1666-1749), la autobiografía como penitencia. 

Revista Chilena de Literatura, Santiago, n. 35, abr. 1990.. p. 104.  
8
RAMÓN, Armando de. Estudo Preliminar. In: ÚRSULA SUÁREZ Relacíon autobiográfica. Santiago de 

Chile, Biblioteca Antigua Chilena, 1984. p. 71.  
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Úrsula ria do fato de que, ao pedirem a mão à suposta religiosa, não notavam o seu 

aspecto áspero e calejado, vindo nessa situação a tirar deles grande soma de dinheiro.  

Susediome muchas veses esto; y como lo tenia yo por comun en 

todos, parese que se me daba poco, ni a nadie lo com{u)nicabal, sino 

que asi pasaba, volviendo luego a los divertimientos y gustos de 

engañar. Y era de calida lo que me divertia en esto, que vestia de 

monja al mulato del convento, Ilevandolo a los tornos y locutorio de 

hombres, que tras mi entrase para que con algunos se endevotase; y 

con tal gracia lo hasia, que me finaba de risa, y mas cuando le pedian 

la manita, y el mulato la sacaba lleiia de callos; y estaban ellos tan 

embelesados, que no reparaban en lo aspero y crecido. En fin, ellos le 

daban sus realillos y cajetas de polvillo y era tan disparatado el mulato 

que, despues de agarrada la plata, les dejaba las manos arañadas, 

habiendo estado con mil quiebros hablando de chiflillo
9
.  

 

Úrsula não se privou dessas distrações nem mesmo no dia de sua profissão 

religiosa - em 2 de janeiro de 1684 - dia de Santo Estevão. Nessa ocasião, travou 

conhecimento com um devoto que frequentava o Convento e, se passando por secular, 

comprometeu-se com ele. O compromisso durou por cerca de um mês, que foi o tempo 

máximo em que a religiosa conseguiu sustentar a mentira.  

Yo, entre otras mentiras, le dije era seglar; luego trató de quererse 

casar conmigo; admitilo y ponderele grandemente la finesa que hasia 

de tomar con él estado, porque, teniendo adversion a esto, a mis 

padres habia dejado, y disgustados, porque en esa materia les negué la 

obediencia, y las veses que lo habian propuesto hasia yo dos mil 

estremos. No fue mentira esto, que bien sabe vuestra paternidad la 

realidad, mas menti en todo lo demas porque disiéndome él sien mil 

finesas y ofertas, yo le desia otras quinientas. Sinificibame habia sido 

incasable; yo le dije que Dios queria que conmigo se juntase, pues 

paresiamos de un humor, y que el casarme con él nacia de corason. 

Dud el ajustarse esto un mes entero. Yo cada dia más mentia, porque 

todos los dias me visitaba y instaba. Yo le desia fuésemos despacio, 

que a mis padres no queria disgustarlos, que podrian desheredarme; 

respondia que no reparase en plata, que é1 tenia harta y ehijo solo y 

para mi era todo; dijele tuviese a bien la atencion a rnis padres y 

respeto para que Dios no nos castigase, y nuestros hijos hisiesen lo 

mesmo; diose por contento y pagado de mi entendimiento, y todo 

cuanto en mi veia a perlas y diamantes le paresia; yo a este paso mas 

rnentia
10

. 

 

Por último, a autora contou que um de seus endevotados era um homem que havia 

se arrependido de ter casado. A fim de brincar com seus sentimentos, a religiosa buscou 

convencê-lo a fugir com ela do Convento. Ambos iriam para uma terra longínqua onde 

poderiam viver juntos. Entretanto, conhecendo a posição de Úrsula e a importância de 

sua família, não acreditou nas promessas da monja. 

                                                           
9
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Susediome con otro hombre casado que estandome lisonjeando de 

malograda en ser monja y otras cosas de mentiras, sali yo con las 

mias, que el mayor trabajo era ser el casado, ya que a mi se hallaba tan 

inclinado, que si no lo fuera, yo no era monja, aunque me veia 

profesa, porque tenia esclamacion hecha, y que presto saldria fuera. El 

mostro desto tanta pena, suspirando como arrepentido de haberse 

casado, con las lagrimas saltando. Yo estaba de risa reventando, que 

no hallaba como disimularlo, por  poner mas angustiado: paresia que 

aqué hombre el corason se le había secado, y por consolarlo le dije 

que. tuviese apersebimiento para, en saliendo yo del convento, nos 

iriamos a otra tierra y nos casariamos en ella; que le pidiese a su mujer 

licencia para ir a buscar la vida, y que en interin quisas se moriria. 

Con esto parese tuvo consuelo, pues este hombre ino era un necio, que 

a tales disparates daba credito?; pues ihabia de irme con hombre 

casado, ya que salia del convento, y mas teniendo el conosimiento de 

mis parientes y quen era?: suya fue la simplesa en creerme, cuando 

desia que yo paresia perversisima, que tenia trasa de a1 diablo 

engaiiarlo: ellos mesmos lo desian, y ensima les caia; con que ahora 

pienso que los diablos, para las mujeres son ellos que han sido los 

engañados
11

. 

 

 As burlas contra os endevotados, entretanto, apresentavam-se como um 

obstáculo para a sua conversão, visto que Deus a repreendia por manter conversas com 

homens no locutório: “Cuando me has de cumplir lo que tantas veses me estas 

prometiendo?; ¿como, siendo tan mujer de tu palabra que a ella no faltas: aunque sea 

forsar tu voluntad la cumples cuando la das, y a mi mefaltas tantas veses?; ¿porqué 

hases esto conmigo?”
12

. A estas objeções, Úrsula respondia que não os via, senão com o 

objetivo de rir deles e enganá-los. A autora mencionou, também, a necessidade material 

que a mantinha presa às devoções. Trata-se de um motivo convincente, pois os recursos 

financeiros não eram comunitários e cada freira era responsável pelo sustento de sua 

cela e daqueles que nela viviam. Ela relatou que não podia deixar de vê-los nem mesmo 

quando tinha alguma enfermidade.  

Y cuando salia a verlos, era con mil fingimientos, vendiéndoles la 

finesa de salir enferma sólo por verlos, y a todos desia esto mesmo: 

que deseaba verlos, y no estaba con sosiego esperando si venian. Y 

todo era mentira; porque asi que me llamaban y estaba en la selda 

embarasada, mil maldiciones les echaba, y iba por el camino 

renegando; y por no mostrar mal semblante, era presiso que de la 

enfermedad agarrase
13

. 

 

Um dia, estando um destes homens queixoso do pouco carinho e fineza com que 

a religiosa lhe tratava, deixou-lhe claro que as monjas os atendiam porque precisavam 

das doações.  

                                                           
11

 Ibid. p. 187.  
12

 Ibid. p.173.  
13

 Ibid. p. 153.  
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Piense vuestra mersed que las monjas no sabemos querer: qué es amor 

no lo entiendo yo; jusgan que el salir a verlos es quererlos; viven 

engañados: que somos imágines que no tenemos mas de rostros y 

manos; ¿ no ven las hechuras de armasón?: pues las monjas lo mesmo 

son, y los estan engafiando, que los cuerpos que les ven son de 

mirmol, y de bronse el pecho: icomo puede haber amor en ellos?; y si 

salimos a verlos, es porque son nuestros mayordomos que nos estan 

constribuyendo y vienen a saber lo que hemos menester. No Sean 

disparatados, que no les hasen las monjas caso, que mientras no los 

vemos, no nos acordamos. 

 

Sobre esse trecho, Adriana Valdés comenta que se trata de um esquema de amor, 

engano e ilusão do endevotado, que não surte nenhum efeito na religiosa. O modo como 

brinca com seus sentimentos não lhe causa nenhum remorso ou piedade, por isso seu 

corpo é como mármore e bronze.  Para Valdés, tal como as sereias, Úrsula atraía os que 

se aproximam com suas melodias e depois, metaforicamente, os matava, ao assaltá-

los
14

.  

 

2.1: Concepção vigente de fragilidade feminina  

 

 Ao enganar os homens, Úrsula invertia a concepção de que as mulheres eram um 

alvo fácil e indefeso diante dos jogos afetivos em vigência no período colonial, em que 

os homens portariam a capacidade, inteligência e poder de persuasão. Para conquistar as 

mulheres, estes: “[...] recurren a todas sus destrezas con el objeto de conquistar a la 

hembra. Se deslizan miradas, ademanes y movimientos; se susurran voces, suspiros y 

sonidos; se entregan promesas, palabras y retratos”
15

. Este discurso consistia em uma 

das etapas do processo de conquista sexual. Ao contrário do que era recomendado pela 

Igreja, a exposição dos sentimentos, muitas vezes, vinha acompanhada das promessas 

matrimoniais e com elas da iniciação sexual. Após a conclusão do ato, entretanto, o 

cumprimento das juras de matrimônio dependia da decisão do homem. Às mulheres 

restava se submeter à sorte que para elas seria reservada.  

Estes episódios reforçavam a crença na fragilidade feminina, na sua natureza 

vulnerável, na sua propensão à luxuria e na sua incapacidade intelectual. A mulher, por 

sua índole crédula, deveria contar com a ajuda dos pais e do marido para guardar a sua 

honra. Adriana Valdés destaca que esse discurso era reforçado e propagado pelos 

eclesiásticos, apresentando eco nas autobiografias conventuais femininas, como as de 
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 VALDÉS, Adriana.  Úrsula Suárez (1666-1749) em torno a su cuerpo. Op. Cit. p. 201.  
15

 GOICOVIC, Igor. Op. Cit. p. 252.  
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Úrsula
16

 que dizia que: “a uma mujer, y mas a una de mi jaés, nada se puede crer”
17

. Em 

interpretação da teologia católica vigente, a mulher havia sido criada a partir da costela 

curvada que é o oposto da retidão do homem
18

 e, por isto, sua natureza era imperfeita.  

  De acordo com Valdés, a mulher, como construção imaginária, ainda se situava 

entre extremos de vício e extremos de virtude
19

. Talvez por este motivo, um dos homens 

que surgem em seu relato tenha dito que a autora seria “santa o gran mala”
20

. As 

mulheres, nesta perspectiva, quando conseguiam libertar-se de sua natureza inconstante 

e má, alçavam as maiores grandezas; mas se, por acaso se dedicassem ao mal, se 

tornariam as criaturas mais perversas 
21

. Muitas vezes, Úrsula demonstrou o propósito 

de tornar-se uma verdadeira santa, deixando os interesses mundanos; entretanto, 

lembrava-se da sua condição feminina e o quanto os extremos de bondade e maldade se 

distanciavam da sua realidade: “No quiero demostrar estremos, que soy mujer 

incosnstante, y puede ser que por mi fragilidad no Ilegue a perseverar”.
22

  

Isto ocorria, pois as mulheres, segundo o imaginário da época, eram de natureza 

mais receptiva e, por este motivo, poderiam experimentar as mais sublimes experiências 

místicas; todavia, eram pelo mesmo motivo mais suscetíveis às ações demoníacas
23

. Daí 

a postura de nossa religiosa, que vivia o medo de não saber distinguir quando suas 

experiências sobrenaturais eram de natureza divina ou demoníaca. Para alcançar tal 

discernimento, recorria aos confessores, como o padre Aleman, o que, contudo, também 

lhe causava grandes tormentos. Quando se dirigia até o confessionário para contar-lhe 

sobre suas experiências, este dizia: “Cuénteme los sueños que ha tenido con el 

diablo”
24

. Como tinha o dom de prever mortes, quase sempre atribuía ao demônio o 

artifício de tê-la feito prever o evento: “Qué afliciones serian las que yo padeceria 

pensando que el diablo me estaba engaiñando, pues la muerte de aquélla me habia 

puesto en la cabesa para que en é1 creyera. Y sobre resistir esta verdade que tenia por 

tentasion, cuintas serian las afliciones de mi corason, no lo sé esplicar yo”
25

.  
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Todavia, para Úrsula, todas estas imagens negativas acerca do que consistiria ser 

mulher não tornava os homens melhores. Ao longo de sua vida, a autora construiu uma 

série de narrativas que exprimiam sua grande desconfiança acerca deles e das posições 

que ocupavam na vida cotidiana. Ela confessou que seus pecados implicavam em 

enganar os homens, pois estes haviam brincado com os sentimentos das mulheres. Por 

isso ela diz ao seu confessor, o padre Viñas: “Desde antes de mudar los dientes empesé 

a vengar a las mujeres con grande empeño”. De que modo Úrsula poderia fazer isto, 

sendo, ela mesma, por sua condição feminina, subestimada pelo imaginário social? A 

autoria cria, através de sua escrita, uma imagem de si como uma mulher astuta e forte, 

invertendo as antigas concepções a seu favor. Através de sua pena, os homens são 

colocados em posição de fraqueza e ingenuidade. São obrigados a se prostrar diante de 

suas demonstrações de sagacidade. Para isso, criava ocasiões em que poderia brincar 

com eles, através de suas burlas e enganos, pegando-os totalmente desprevenidos.  

Poucas autoras coloniais até então apresentaram tamanha revolta quanto a esta 

situação ou tanta consciência da condição feminina quanto Úrsula Suárez. Sua postura, 

provavelmente, criava tensões nas hierarquias sociais. Ao longo de seus escritos, ela é 

tratada como faladora presunçosa e inventora de histórias, características que são 

culturalmente atribuídas às mulheres tidas como indisciplinadas
26

. É faladora e 

inventora de histórias porque gostava de divertir aos que cercavam. O bispo Romero, 

que sofria de melancolia, sempre mandava chamá-la para que Úrsula lhe contasse 

piadas. Chamava-a de filósofa e ficava sempre a sós com ela
27

. As monjas também a 

procuravam para que as entretivessem, contando histórias e exemplos que ouvia nos 

sermões e lia nos livros
28

. Todavia, estes atributos tão estimados voltaram-se contra ela, 

ao longo dos escritos. O próprio bispo, por quem tinha grande amizade, fica ao lado de 

um grupo de monjas que a acusaram posteriormente de presunçosamente inventar 

mentiras e tumultuar o convento
29

.   

 

2. 2: Burlas e comédias  

 

 A autobiografia revela de Úrsula Suárez tinha grande influência das comédias 

teatrais, que caíram no gosto popular no despontar do século XVII. A rápida 
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disseminação deste gênero ocorreu pelo fato de serem de mais fácil leitura e 

compreensão do que a maioria das novelas que circulavam na época. A própria Úrsula 

revelou que gostava de ler mais por entretenimento do que por edificação. Embora não 

cite em sua obra nenhuma peça, revelou que tinha por elas grande apreço
30

. Segundo 

Ibsen, algumas religiosas confessavam que o gosto por esta literatura era o seu ponto 

fraco. A pesquisadora chama atenção para uma passagem segundo a qual a religiosa 

franciscana Madre Francisca Josefa de Castillo perguntara ao confessor se considerava 

pecado ler as comédias, ao ele responde sarcasticamente
31

.  “[…] no es pecado, pero 

muchos no estuvieran en infierno, si no hubiera comedias”
32

.  

Castillo teria cultivado o interesse por este gênero literário desde a infância, 

através de seus pais, porém, por acreditar se tratar de um hábito maligno, fora logo, a 

seu ver, castigada por uma terrível enfermidade.   

Así llegué a los ocho o nueve años, en que entró en casa de mis padres 

el entretenimiento o peste de las almas con los libros de comedias, y 

luego mi mal natural se inclinó a ellos, de modo que sin que nadie me 

enseñara aprendí a leer, porque a mi madre le había dado una 

enfermedad, que le duró dos o tres años, y en este tiempo no pudo 

proseguir el enseñarme, y me había dejado solo conociendo las letras. 

Yo, pues, llevada de aquel vano y dañoso entretenimiento, pasaba en 

él muchos ratos y bebía aquel veneno, con el engaño de pensar que no 

era pecado; y así debe de ser en naturales que no son como el mío, que 

no sacarán de todo males y culpas. Yo bebí mi mal, aunque no lo 

conocí tan breve; mas andando así, me castigó Nuestro Señor con una 

enfermedad o pena tal, que ahora me espanta, porque eran unas 

congojas y penas tales, que despedazaban mi alma, y me traían en un 

horror y sombra de muerte; unas aprensiones tan vivas de cosas 

temerosas y horribles, que ni me dejaban comer ni dormir, y así 

andaba flaca y traspasada; lo más de la noche despierta por la casa, sin 

poder tener sosiego, llorando continuamente, sin saber decir lo que 

sentía, ni haber quién lo entendiera
33

. 

 

Embora a religiosa demonstre extrema desconfiança e até mesmo pavor em 

relação às comédias, estas foram amplamente propagadas pelos conventos da Espanha e 

da América Hispânica. Peças teatrais eram realizadas no interior dos próprios conventos 

ou  em suas redondezas como forma de celebrar datas religiosas como o Corpus Christi, 

o Natal ou o dia do santo padroeiro. Este costume pode ser atestado pelo testemunho do 

padre Alonso de Ovalle em sua Relacíon Histórica del reino de Chile, que entre outras 

coisas descrevia as representações dramáticas em colóquios promovidos pelas casas 
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religiosas
34

. O ouvidor Bernardino de Figueroa menciona em seus escritos que se 

representariam três comédias no cemitério de um dos conventos de Santiago por ocasião 

da natividade de Nossa Senhora
35

.  

 Apesar da postura oficial da Coroa e da Igreja de barrar as leituras profanas da 

vida conventual, algumas autoridades eclesiásticas como o bispo Gaspar de Villarroel 

(1637-1651) eram omissas e até permissivas em relação a esses divertimentos. Ele 

mesmo havia apreciado a encenação de comédias em Lima e Madrid. Todavia, ele 

impunha algumas ressalvas, exortando aos religiosos que se assistissem peças com os 

leigos, estariam cometendo pecado mortal
36

. No ano de 1688, o bispo de Santiago, frei 

Bernardo Carrase, acompanhando as ordens de Felipe IV, proibiu que as religiosas 

professas atuassem com vestes mundanas. Nada foi dito acerca das seculares que viviam 

nas casas religiosas. Não havia, tampouco, a proibição de representações por parte das 

freiras.  A presença das comédias teatrais era tão forte no espaço religioso que Ibsen 

defende a sua forte influência nos escritos autobiográficos de espirituais, entre eles os de 

nossa protagonista
37

.  

 Para entendermos como Úrsula incorporou estratégias do teatro barroco em sua 

Relacíon Autobiográfica, faz-se pertinente compreender sobre o que se tratavam as 

comédias, enquanto segmento literário. A estética barroca tinha a temática do engano 

como uma de suas principais finalidades. O protagonista assumia uma natureza distinta 

da sua personalidade, desempenhando um papel oposto do que se é na verdade. Ele 

podia trocar sua posição social  ou sexo. Poderia fazer-se, por exemplo, passar de 

criado, caso fosse um cavalheiro; ora por um cavalheiro, caso fosse uma dama
38

.  Isto 

faz com plena consciência, sem que os outros personagens saibam, a  fim de atingir seus 

propósitos. Úrsula adotou esta estratégia em seus escritos. Quando criança, fez-se de 

donzela
39

; quando religiosa, de secular
40

; de vingadora de mulheres, fez-se enamorada
41

.   
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 Outra característica do protagonista do teatro barroco, assimilado pela autora, é a 

imagem do pícaro, com aquele que é picaresco. De acordo com os estudos de Ramirez, 

no século XVII, os vocábulos são utilizados para descrever personagens astutos.  

Meyer-Minnemann  y  Schlickers   señalan  el  cambio  semántico  

que  adquirió  el  vocablo  en  el  XVII  a  raíz  - según  ellos -  del 

Guzmán,  adquiriendo  connotaciones  propias  del  carácter  del  

personaje,  como  su astucia:  „El  lexema  „pícaro‟  empieza  a  

designar  principalmente  un  determinado rasgo  de  astucia  

(desplazamiento  semántico),  mientras  que  la  pertenencia  a  un 

grupo  social  inferior  ya  no  prima  en  la  acepción‟.  El Diccionario  

de  Autoridades  (s.  v.  pícaro)  da  cuenta  de  esta  polisemia  en  sus 

cuatro  definiciones:  „Bajo,  ruin,  doloso,  falto  de  honra  y  

vergüenza.  [...]  Se toma  también  por  dañoso  y  malicioso  en  su  

línea  [...].  Significa  también  astuto, taimado,  y  que  con  arte  y  

disimulación  logra  lo  que  desea.  [...]  Se  toma  algunas veces  por  

chistoso,  alegre,  placentero  y  decidor‟
42

.  

 

Estas astúcias geralmente estavam associadas  aos protagonistas tidos como de 

baixo escalão  pela sociedade, como cortesãs, cafetões, soldados e etc
43

.  Estas figuras 

vestem um disfarce para depois colocar suas artimanhas em prática e, finalmente, atingir 

um crescimento social
44

.  Este aspecto não é inocente, pois os autores de comédias eram 

provenientes de grupos que se encontravam em ascensão social e se valiam do 

personagem para atingir as classes dominantes através do riso. Trata-se, no entanto, de 

uma inversão, pois os grupos privilegiados do Antigo Regime menosprezavam ou riam 

dos costumes grosseiros dos que não partilhavam de seus códigos de etiqueta e laços 

sanguíneos, mas que haviam conseguido destaque por conta de suas atividades 

mercantis. Neste caso, o riso era um mecanismo de autoafirmação diante do avanço de 

um novo seguimento social. Por sua vez, o grupo em ascenção pode lançar mão da 

figura do pícaro para destacar as fragilidades das classes tidas como superiores
45

.  

 Não obstante nossa autora fosse proveniente da elite chilena, lhe agradavam 

estas comédias. Suas burlas, apesar de não se dirigirem às classes proeminentes, 
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acabavam atingindo um grupo que detinha o poder econômico e cultural: os homens. Se 

podemos dizer que o riso, segundo os códigos nobiliárquicos do Antigo Regime, era 

exercido por quem detinha o poder (no caso, dos homens, que a partir de sua posição 

social riam das mulheres), Úrsula invertia essa estrutura, mostrando as fragilidades do 

sexo oposto. Kristine Ibsen identifica uma semelhança entre nossa religiosa e a 

protagonista varonil da comédia Los milagres de desprecio
46

 de Lope de Vega: Juana. 

Após presenciar e sofrer injustiças causadas pelos homens, jurou a si mesma que 

dedicaria sua vida a uma vingança universal das mulheres
47

. Nesta passagem, Juana e 

sua amiga Leonor, pintam um triste retrato dos homens, prometendo castiga-los.  

Juana: Mueran los hombres, Leonor  

 

Leonor: Mueran mil vezes, leñora,  

efta canalla traydora, 

tyranos de nueHro honor. 

 

Juana: Effo fi, buena muger: 

vive el Cielo, que fi fuera 

mio el mundo, que te diera 

la mitad, folo por vèr 

medida tu inclinación 

à mi ¡guito: dios tyranos, 

tiernos, fuaves, y humanos; 

antes de la poffefion, 

y delpues de ella crueles, 

defa1bridos, y ofenfores, 

à manos de mil rigores 

han de morir cerno infieles 

la venganza vniversal.  

à tus palabras quebradas 

y efperanças malogradadas,  

feré contigo morta
48

.  

 

Apesar da grande influência  das comédias nas autobiografias religiosas da 

América Hispânica, concordamos com Ibsen, quando a pesquisadora afirma que vingar 

as mulheres era algo incomum para uma religiosa
49

.  Mas Úrsula não se considerava 

uma freira comum, mas uma santa nomeada pelo próprio Deus, como comediante de 

seu reino
50

 e religiosa “disparatada”
51

 da Igreja. Ao contrário das biografias religiosas 
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que tinham função exemplar, as comedias tinham a função oposto. Através do 

protagonista, que era um anti-herói, mostrava-se a maldade dos poderosos.  

 Tujillo aponta que o pícaro não tinha como objetivo alterar a realidade social, 

mas tornar a sua vida o mais agradável para si o possível
52

. Podemos dizer que Úrsula, 

através da do riso feito astúcia, conseguiu inverter, por alguns instantes, estruturas 

culturais e materiais que não lhe eram favoráveis em uma sociedade patriarcal. Ela se 

apoderava de um imaginário segundo o qual as mulheres seriam desprovidas de 

inteligência, essencialmente sensíveis e crédulas, e, produzia burlas sobre os homens, 

trocando os antigos  papeis ao coloca-los em situações vexatórias. Em seus escritos, os 

homens eram que são enganados e iludidos. Outro ponto chave é que ela, presa a seus 

benfeitores do sexo masculino por um vínculo de dependência material, protestou contra 

esta relação, fazendo-os de bobos, tirando-lhes seu dinheiro e rindo deles.  
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CAPÍTULO III 

Práticas e sensibilidades religiosas 

 

Ao contar a Úrsula Suárez como seria sua vida no convento, sua mãe, Maria de 

Escobar Lillo, disse que haveria de dormir pouco, estar sempre sujeita a uma prelada, 

não ter ninguém que dela cuidasse quando adoecesse e ser como uma escrava ao longo 

da vida
1
. Isto porque, segundo o relato materno, as freiras não tinham criadas, de modo 

que deveriam fazer todos os trabalhos domésticos, como lavar, cozinhar e passar. 

Seriam as únicas responsáveis pela provisão das próprias necessidades, não podendo 

contar com ajuda de ninguém. Além disso, seriam pobres ao ponto de andar descalças e 

descamisadas. Estariam, por fim, submetidas a uma rígida rotina, de modo que 

acordariam ao nascer do sol para rezar no coro e só dormiriam após a oração das 

matinas à meia-noite.  As que não cumprissem as regras poderiam ser açoitadas
2
.  

Por ter sido criada no Convento de Santa Clara de la Canada, a mãe deveria ser 

uma testemunha fidedigna da vida conventual no Chile colonial. Todavia, vimos que se 

tratava mais de uma tentativa de convencer uma menina, tida como mimada e 

determinada, a abandonar as próprias aspirações de ingressar na vida religiosa, 

tornando-a mais conforme às expectativas familiares de matrimônio. O que não foi dito 

pela mãe, mas se confirmou ao longo da obra de Úrsula, é que a vida nos monastérios 

chilenos, inclusive o de Nuestra Señora de la Victoria, não se constituía exclusivamente 

por um ideário ascético. Isto porque as ingressantes, que eram mulheres da elite, 

mantinham, em grande parte, os costumes pomposos pertinentes à sua posição social. 

Pode-se dizer, além disso, que a própria Úrsula mostrou-se capaz de se reinventar no 

cotidiano, ora observando, ora relativizando as práticas e estatutos do Monastério em 

um contexto em que a Reforma Católica encontrava-se em vigor.  

A Igreja Católica, neste período, preocupou-se em exercer um forte controle 

sobre as comunidades religiosas. O Concílio de Trento (1546-1563) estabeleceu uma 

série de orientações que deveriam ser observadas pelos monastérios, especialmente na 
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XXV sessão da Bula de Reinstalação
3
. Bispos e superiores foram convocados a 

colaborar, fazendo que todas as diretivas fossem cumpridas. No caso das ordens que não 

estavam submetidas aos bispados, o superior deveria cumprir esta tarefa. Nos 

documentos do Concílio, os religiosos são chamados a se submeter aos votos de 

pobreza, obediência e castidade.  

O documento proíbe, de forma absoluta, a posse de qualquer propriedade pelos 

religiosos. Estes deveriam ser entregues ao convento no momento de ingresso. Não 

deveria haver nada de supérfluo e luxuoso em suas celas. Aos monastérios era permitido 

possuir bens de raiz, que seriam administrados pelos superiores, com a supervisão do 

bispo. Excluídos desta permissão estavam os Capuchinhos de São Francisco e os 

Menores observadores, devido ao seu próprio regulamento. Os religiosos também 

deveriam ser obedientes aos seus superiores (abade ou madre superiora), que eram 

escolhidos através de eleição da qual participavam os membros da comunidade. Um 

superior ou o bispo deveria presidir a eleição. No caso dos mosteiros femininos, estes 

eclesiásticos ficavam proibidos de entrar nos claustros. Por isso, deveriam acompanhar 

a contagem dos votos através das cortinas do locutório.  

O texto também chama atenção para a observância da clausura feminina, que 

não deveria ser quebrada sob nenhum pretexto. Apenas o bispo poderia dar licença para 

que uma monja saísse. Também ficava proibido que qualquer pessoa entrasse nos 

claustros sem permissão do bispo, independente do sexo, linhagem ou idade, sob pena 

de excomunhão. Tais determinações eclesiásticas, contudo, abriam espaço para que 

cada ordem religiosa complementasse estas resoluções com seus próprios estatutos. As 

constituições dos monastérios chilenos de clarissas eram baseadas nas dos conventos 

espanhóis, que embasavam-se, por sua vez, na Regra de Santa Clara instituída pelo papa 

Inocêncio IV. Esta foi jurada pelas primeiras monjas clarissas a se instalarem em 

Santiago em 1604. 

 O texto trata de três aspectos da vida conventual: a primeira parte determina 

como deve ser a administração e divisão do trabalho, destacando a importância do 

decoro e da obediência à abadessa. A segunda parte trata do silêncio que deve se fazer 

na vida comunitária, especialmente nos momentos de oração. Proíbe que as freiras 

recebam visitas no locutório sem a vigilância de duas outras religiosas. Contém também 

uma das questões mais polêmicas, pois diz respeito à pobreza. A Primeira Regra de 
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Santa Clara, de 1253, previa a total renúncia aos bens por parte das monjas e também 

pelo próprio convento.  

E tal como eu e minhas irmãs sempre nos empenhamos em guardar a 

santa pobreza que prometemos ao Senhor Deus e ao bem-aventurado 

São Francisco, assim também as abadessas que me sucedem no ofício 

e todas as irmãs se sintam obrigadas à observá-la inviolavelmente até 

o fim. Por isso, não possuam nem recebam por si ou por outra pessoa, 

algum domínio ou propriedade ou alguma coisa que razoavelmente 

possa ser considerada como tal
4
.  

A regra de Inocêncio IV permitia, todavia, a introdução dos dotes e a posse de 

propriedades pelo convento, com o objetivo de garantir a subsistência das religiosas, 

ainda que em oposição aos desejos da santa fundadora, que almejava o total privilégio 

da pobreza
5
. A última parte do texto normativo do convento diz respeito às punições 

referentes às monjas pecadoras e desobedientes. Estas deveriam receber de fraternas 

admoestações a humilhações e castigos físicos perante a comunidade.  

Até o final século XVII, os conventos chilenos eram tidos com grande 

consideração nos requisitos de austeridade e santidade. Todavia, o aumento da 

população monástica no seu interior, o acolhimento de educandas e a criação de novos 

conventos como o de la Victoria e o das Capuchinhas acompanharam um movimento 

visto como de degradação espiritual. O secular e o sacro, a pobreza e a pompa, o 

recolhimento e a sociabilidade andavam lado a lado; por vezes em harmonia, por outras 

em confrontação. Essa situação estendeu-se até o contexto das Reformas Bourbônicas
6
, 

quando houve uma tentativa mais incisiva de se exercer maior controle da administração 

e da organização dos conventos. Tratava-se de resgatar a antiga regra e a vida 

comunitária. Um exemplo deste processo foi a interferência do prelado Santiago Manuel 

de Alday y Aspee no Convento das Clarissas de Cañada, onde ocorriam graves 

transgressões e abusos abaixo das vistas do bispo
7
.  
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Os anos que antecederam essas intervenções, relativos ao período em que Úrsula 

viveu, são marcados por uma vida comunitária empobrecida e por um afrouxamento da 

disciplina religiosa. Todavia, havia espaço para o recolhimento e para as mortificações. 

Glória Duhart e René Millar
8
 fazem um interessante panorama acerca da rotina 

conventual. De acordo com as autoras, o cotidiano das clarissas se organizava a partir da 

oração dos ofícios divinos. Estes comportavam um conjunto de orações de salmos, 

hinos, leituras espirituais, antífonas e responsórios.  

As orações mais importantes eram as matinas, rezadas à meia noite; ao 

amanhecer, as laudes e ao entardecer, as vésperas. Entre estas horas, rezava-se orações 

menores. De manhã, ouvia-se a missa no coro, que acabava por volta de oito horas ou 

nove e meia. Entre os intervalos das orações, as monjas podiam dedicar-se aos seus 

trabalhos, às devoções pessoais, a leituras de livros devotos ou a conversas no locutório. 

Havia também horários fixados para as refeições, que deveriam ocorrer no refeitório 

comunitário ao som de leituras bíblicas e hagiográficas. Entretanto, este costume não 

era mantido no Convento de nossa protagonista, visto que cada monja se alimentava em 

sua própria cela.  

Ainda de acordo com Duhart e Millar, as horas litúrgicas, que regulavam o 

cotidiano do monastério, podem ser associadas à demarcação exterior da vivência 

religiosa, como praticado naquele tempo. Tais preces comunitárias deveriam ser um 

sinal do encontro com Deus, através de uma vida dedicada à contemplação. Para se 

chegar a este fim, era necessário que a disciplina, o silêncio e a oração estivessem na 

ordem do dia. As religiosas também deviam jejuar e ter disciplinas
9
três vezes por 

semana, em especial nas sextas-feiras. O Advento, as datas dedicadas à Virgem Maria e 

os dias dos patronos São Francisco e Santa Clara também eram momentos oportunos 

para a penitência e a mortificação.  

Porém, nem sempre ocorria desta forma. As datas religiosas mencionadas, assim 

como a ocasião da eleição de uma abadessa e a profissão de uma monja, eram 

oportunidades de realização de suntuosos festejos. Estes contavam com a presença de 

seculares, de autoridades civis e eclesiásticas. Havia uma missa solene, que era 

precedida por bailes e banquetes. De acordo com Duhart e Millar, em 1777, as 
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religiosas do Convento de Úrsula gastaram 150 pesos por ocasião da festa de Santa 

Clara. Esse valor é justificado pelo pagamento do sermão, das comidas (chocolate, 

açúcar, doces, aves e empanadas), dos fogos de artifício etc. Sobre as clarissas de la 

Cañada, Pino, Gonzáles e Taille-Trétinville escrevem:  

Las clarissas agregavam Semana Santa, Pascua, Natividad, Santa 

Clara, la Expecración del parto de la Virgem y el Aniversario de las 

Ánimas; junto aos festejos vinculados a las tomas de hábito y 

professiones, y a llos ingressos de autoridades civiles y eclesiásticas. 

Todas ellas tenían uma cara mundana que mostraba a los 

establecimientos monásticos femininos no solo como lugares de 

recogimiento y piedad, sino también como escenario propicio para la 

vida social y para algunas frívolas y galantes diversiones
10

.  

 

Os bispos, supostos guardiães dos ditames do Concílio de Trento, por vezes 

faziam vistas grossas, mas em geral tomavam medidas para frear os abusos, como o 

bispo Carrasco, que no Sínodo de 1688, proibiu as representações de comédias e 

colóquios nas festividades dos conventos. Também pediu moderação em relação aos 

gastos em fogos e comidas. O bispo Alday proibiu, por sua vez, os excessos com que 

eram festejados os votos de uma religiosa nos monastérios
11

. Não apenas as vaidades 

relacionadas às festas preocupavam os bispos. As religiosas desembolsavam fortunas 

para vestir a si próprias, assim como a suas educandas e criadas.  Em 1675, o bispo 

Diego de Humanzoro fez duras criticas às monjas agostinianas por usarem toucados 

exorbitantes. Por volta de 1720, o bispo Alejo de Rosas proibiu as religiosas e as 

educandas do mosteiro de Nuestra Señora de la Victória de encurtarem seus trajes
12

.  

 Nesse tempo, cada religiosa era responsável pelo sustento de sua própria cela e 

de todos os que nela habitavam (religiosas, parentas, criadas e educandas). De acordo 

com Adriana Valdés, os conventos constituíam-se como uma cidade no interior de 

outra. As monjas eram proprietárias das próprias celas, que contavam com sua própria 

cozinha, aposentos, hortas e, em alguns casos, capelas particulares. Como cada cela era 

autossuficiente, a cozinha e o refeitório comuns caíram em desuso, reduzindo a vida 

comunitária. Essa particularização também fazia com que houvesse diversidade entre as 

celas. Como os recursos não eram totalmente compartilhados, havia desigualdades entre 

as habitações, que podiam variar em tamanho, localização e ornamentação
13

.  
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Outra consequência desta estrutura e da consequente preocupação de cada monja 

em levantar recursos para o sustento de sua moradia, era a prática do endevotamento. Os 

endevotados foram uma das maiores fontes de sustento das religiosas, que muitas vezes, 

chegavam a depender totalmente deles. Quanto maior fosse a habilidade de uma 

religiosa em entreter homens seculares no locutório, maior seria sua capacidade para 

captar recursos para si. Esse costume assim configurava-se, simultaneamente, tanto 

como uma grave infração às regras, como uma prática amplamente difundida e aceita 

nos conventos da América Hispânica.  

A disciplina conventual solicitava que as monjas nunca ficassem a sós com 

qualquer visita. Para isso, recrutavam uma ou duas companheiras que eram chamadas de 

escucheras para acompanhar a religiosa ao locutório. Não obstante, na prática, as 

visitações apresentavam-se como porta de entrada para costumeiras transgressões às 

regras, tais como pequenos jogos amorosos entre monja e endevotado. Segundo Rodrigo 

Cánovas, a permissão concedida pelas freiras aos homens para que as tocassem por 

debaixo das mangas do hábito deu origem ao ditado popular “practicar la manga 

ancha”
14

.  Como era esperado, os bispos também se encontravam a par desta situação, 

que em geral muito os desagradava. Úrsula narra que por causa disso, o bispo Luis 

Francisco Romero ficou muito indignado ao visitar o convento em la Victoria, chegando 

a pregar um eloquente sermão e a tratar publicamente as monjas como “rameras”
15

.   

[...] delante de sus prebendados y otros clérigos que trajo; y a más 

desto, hiso llamar a cuantas seglares y criadas habia en el monasterio 

que asistiesen a la plática, cosa nunca estilada, que ni las novicias 

quedan en el coro porque no sepan las faltas de las religiosas... 

Aseguro a vuestra paternidad, estuve de las mujeres más avergonsadas 

y todas lo estaban y aun los mesmos clerigos se tapaban los rostros 

con los sombreros: no hay palabras para referir esto
16

. 

 

De acordo com Valdés, a partir do final do século XVIII, seguiram-se reformas 

no intuito de restringir a independência das religiosas. Era necessário fazer cumprir a 

antiga regra e eliminar os abusos. Restaurou-se a projetada vida comunitária, ampliando 

os espaços de convivência entre as monjas e reduzindo ao mínimo o tamanho das celas. 

O bispo Manuel de Alday y Aspee foi um dos grandes nomes deste movimento em 

Santiago, por ocupar-se de forma mais efetiva de assuntos de cunho moral nos 

conventos e fora deles. Todavia, este foi um período posterior à vida de nossa 
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protagonista. Por ora, cabe a nós investigar a vivência de nossa religiosa diante das 

práticas de seu tempo 

 

3.1: Da renúncia física e subjetiva  

 

 Dirigindo-se ao confessor em sua autobiografia, Úrsula afirmou ter padecido 

pelo amor de Deus ao renunciar ao amor de seus pais e a todas as comodidades das 

quais desfrutava em sua casa para ingressar na vida religiosa
17

. Ela trata sua mãe por 

advinha ou profetiza, pois, a seu ver, todas as advertências dela se concretizaram acerca 

do Convento. Dormia no coro durante as orações da manhã e não cumpria as disciplinas 

e penitências durante os primeiros meses de noviciado
18

. Quando pensava que não 

poderia voltar pra casa, entrava em um estado de profunda melancolia. Sofria, 

entretanto, em silêncio, pois sabia que tinha ido ao convento por sua própria vontade.  

Llorava y desía: “¿Cual es que me voy a mi casa?, que cuánto ha que 

estoy aqui pasando trabajos. ¡Ay!, que me engañaron: ¿no me dijeron 

cuando venia a este convento que volveria a mi casa?; pues, ¿cómo no 

me voy con mi mama?”; y de que me engaiñase la habla grandemente 

me lamentaba, y discurria quién seria el que me dijo esta mentira. Y 

con este pensamiento me daba un dolor de estomago lento, y todo el 

cuerpo adormesido y dolorido, dandome escalosfrios
19

.  

 

 O tema da dificuldade de adaptação é recorrente nos relatos de religiosas. 

Debruçando-se sobre a obra de Maria Josefa de Castillo (Tunja, 1671-1742), Ángela 

Inês de Robledo invoca, sobre esta, os posicionamentos dos conselheiros inquisitoriais 

Alonso de Andrade e Bernardino Villegas. De acordo com o primeiro, a monja recém-

ingressa na vida conventual padecia da tentação da tristeza, provocada pelo diabo, para 

que não persistisse em sua vocação. Em concordância com esta fala, o segundo 

comentou que a religiosa deveria sofrer com o silêncio, com a saudade da família, com 

a clausura e com o tédio
20

.  

 Apesar de apresentar, em alguns momentos, uma imagem de si como religiosa 

abnegada, semelhante à de outras autoras espirituais como ela, Úrsula confessava não se 

sentir atraída pelas disciplinas e trabalhos do convento, sobretudo nos primeiros anos de 

vida conventual. Esta postura destoa-se do proceder de madre Castillo. Esta religiosa 
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tinha grande satisfação na prática de penitências muito severas. Eram, para ela, um sinal 

de triunfo sobre as tentações demoníacas e sobre si mesma.  “Despedazaba mis carnes 

con cadenas de hierro: hacíame azotar por manos de una criada; pasaba las noches 

llorando; tenía por alivio las ortigas y cilicios; hería mi rostro con bofetadas; y luego me 

parecía que quedaba vencida a manos de mis enemigos”
21

.  

De modo semelhante, Santa Teresa de Ávila relata que encontrava paz e 

conforto nas práticas de penitência do convento:  “As observâncias da vida religiosa 

eram um deleite para mim; na verdade, nas vezes em que varria, em horários que antes 

dedicava a divertimentos e vaidades, me vinha uma estranha felicidade não sei de onde, 

diante da lembrança de estar livre de tudo aquilo”
22

. Ela conta que o novo estilo de vida 

lhe trouxe grande felicidade, ainda que a troco da própria saúde física. “Mudar de vida e 

de alimentação causou-me danos à saúde. Embora fosse grande a alegria, não o suportei. 

Os desmaios aumentaram, com uma dor no coração de tamanha intensidade que todos 

os que me viam se espantavam ao lado de tantos outros males”
23

.  

 Em contrapartida, Úrsula sentia-se aversa à severidade das disciplinas impostas 

durante o período do noviciado. De acordo com ela, suas mestras foram muito rígidas e 

retas.  Segundo a monja, uma delas era uma tirana capaz de mortificá-la severamente, 

obrigando-a a cumprir trabalhos pesados, ainda que estivesse doente.  Aconteceu, pois, 

que inesperadamente uma das noviças saiu do Convento e contou tudo sobre a mestra 

do noviciado à mãe da autora.  Esta foi resgatar a filha com o apoio das outras religiosas 

que confirmavam os maus tratos. Prometeu levá-la a um convento mais prospero onde 

teria maiores comodidades e parentas que a acolhessem melhor. Úrsula narra que deste, 

escreveram as monjas oferecendo, com mil finezas, um lugar para ela. A própria 

abadessa, dona Agustina de Vera, permitiria o seu ingresso até mesmo sem dote.  

Grande deveria ter sido a inclinação da autora a aceitar o convite, pois, a pobreza 

do convento a incomodou desde a primeira noite no monastério de Nuestra Senõra de la 

Victoria. Úrsula destacou, em seus escritos, que esta não era a melhor opção entre as 

casas religiosas disponíveis em Santiago. De acordo com ela, suas primeiras impressões 

deste Convento foram as piores. Ficou perturbada ao ver as novas companheiras 

alimentando-se em pratos de barro e sua cela com paredes não branqueadas. Também se 
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admirou com a ausência de adornos, percebendo que as religiosas não possuíam 

tapetes
24

.  

Ainda que insatisfeita com austeridade e com a pobreza daquele lugar, a autora 

recusou todas as ofertas da família e as do outro convento, fazendo com que a família 

acreditasse que estava realizada. Entretanto, não foi pelo anseio de mortificar seu 

espírito que a noviça escondeu seu descontentamento, mentindo em vários momentos: 

“Yo estuve callada y solo encomende a la criada no dijera a mi madre nada sino que 

estaba contenta y hallada”
25

. “Yo la satisfacia con mentiras: de que no me tocaba sino 

que antes me estimaba y queria; que lo que le desian era mentira; que yo muy bien lo 

pasaba”
26

.  Pensava que se saísse do Convento, seria levada para sua casa de onde só 

sairia casada. Os muros do convento da Plazza de Armas protegiam a autora de um 

possível matrimônio e garantiam seu futuro como religiosa.   

Nos anos que se seguiram, Úrsula manteve, em grande parte, os hábitos próprios 

de uma mulher de elite: contava com criadas em sua cela e mandou que trouxessem de 

casa tudo o que lhe faltava no convento
27

. Segundo a própria autora, ela já havia se 

mudado para o Convento equipada como uma “rainha”, de modo que quando entrou 

para as clarissas, “las monjas se espantaron y dijeron que ninguna habia entrado con 

tanto aparato al convento”
28

. 

De forma particular, destaca-se na obra de Úrsula sua inclinação aos 

divertimentos. Segundo ela, era constantemente procurada pelas outras religiosas que 

queriam ser entretidas.  

En lo que dijo que profetisaba, soy tan habladora que me buscaban las 

religiosas que las divirtiera, y me llamaban la historiadora; yo les 

contaba historias y ejemplos, porque tenia memoria felis, que los 

sermones que oia loss referia, y cuanto leia se imprimia en mi 

memoria, la cual me falta ahora‟. Entre lo que les contaba salia con 

chansas, disiéndoles: “Han de saber que he de ser santa, y no asi como 

quiera, que no ha de haber en la Iglesia de Dios santa tan 

disparatada”
29

. 

 

 De acordo com Antonia Giradi, “disparatada” é aquela que comete disparātus, 

que são atos que escapam da racionalidade consensual e das regras estabelecidas. Úrsula 
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é aquela que se desvia de um caminho previamente traçado
30

. Podemos considerar como 

um desvio o proveito que a autora faz do costume do endevotamento de leigos pelas 

religiosas. Ela arquiteta armadilhas contra os endevotados, colocando-os em situações 

vexatórias, pelo deleite provocado pelo riso. Deste modo, ela consegue burlar duas 

instâncias em conflito: o posicionamento da Igreja que condenava a prática e o proceder 

do próprio Convento que dependia desta, em grande parte, para o custeio das religiosas.  

Después llegó otro tiempo en que me di más al divertimientos y 

conversaciones con los hombres: esto que el demonio ha introducido 

devociones en las religiones, cosas de que Dios tanto se desagrada, y 

se  nada y se selebra por gracia. Yo asi las tenia por modo de chansa, 

ni paresia los queria bien, sino que sólo miraba el interés, y así tenpia 

dos o três y lo contaba por gracia, dando risadas
31

.  

 

Não se tratava apenas de uma forma de divertimento pois, além da ajuda 

material da família, era uma fonte de manutenção de antigos hábitos pomposos no 

claustro. O que também não deixava de fazer parte da comédia, já que Úrsula se 

aproveitava da suposta ingenuidade destes cavalheiros para extorquí-los. De acordo com 

ela, um deles a provia de forma suntuosa:  

me vestia de pies a cabesa, y no como quiera, sino que a Lima enviaba 

a traer los géneros que yo vestia, no contentandose con lo que em su 

tienda tenia, que habia de ser lo mas fino mi vestido, y los chapines 

que habia de calsar, plateados, habian de venir de alla; el sustento de 

la selda lo enviaba toda la semana, fuera de todos los dias los regalos, 

y por entero  para el año 61 de mis visios hasia el gasto, porque el 

polvillo y mate era imposible que faltase; era de calidad que hasta la 

selda hiso alliñar y haser en ella cosina y despensa; y no contento con 

lo referido, vivia sentido de que no le manifestaba lo que nesesitaba. 

 

Podemos afirmar que estes relatos diferenciam-se imensamente da literatura 

espiritual da época, pois nessas escritas paradigmáticas, o recato, o cumprimento 

amoroso das disciplinas, a solidão e o silêncio constituem parte fundamental de seu 

discurso. Uma história de renúncias, no interior da escrita espiritual, tinha como uma 

das principais funções colocar em evidência a excepcionalidade da vocação de uma 

religiosa. Não obstante, Úrsula, paradoxalmente, coloca-se ao mesmo tempo à parte e 

dentro deste modelo.  Seu relato causa estranheza diante das promessas do título da 

obra: Relacíon de las singulares misericordias que ha usado el Señor con una religiosa, 
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indigna esposa suya, previniéndole siempre para que solo amase a tan Divino Esposo y 

apartase su amor de las criaturas; mandada escrebir por su confesor y padre 

espiritual.  

De fato, a autora incorpora, em diversas passagens, o tema do sofrimento, 

leitmotiv das obras espirituais do período. Ela não deixa de encarnar a díade da 

perseguição e da enfermidade, presente nos escritos confessionais de outras religiosas 

como ela. De acordo com nossa autora, durante o período do noviciado, as religiosas a 

respondiam com enfado e tinham o coração indisposto para com ela. Por este motivo, 

buscava sempre a solidão
32

. Era tida como altiva entre as colegas. Não podia se 

defender fisicamente, pois tinha compleição delicada, tampouco contar com a proteção 

da mestra, que a castigava constantemente. Todavia, confessou, inusitadamente, que 

planejava vingança contra elas, aproveitando-se de sua posição de professora de latim, 

que desempenhou ainda noviça. Ela as provocava dizendo: “Ahora lo veréis” e  “Saber 

leer como saben acusar, que sólo para quebrarme  cabesa he de ser buena; vuestras 

mersedes, que son grandes, habian a mi de enseiñarme, y no saben sino acusarme
33

”. 

Ela justificava este comportamento, não obstante, com o argumento de que ainda era 

uma criança. 

 A autora não se coloca apenas como vítima de ataques físicos, mas de inúmeros 

rumores e acusações no Convento. Por ocasião da saída de uma das  noviças, com a 

qual se indispunha, foi considerada culpada perante toda a comunidade, inclusive pela 

mestra, pela vicária e pela abadessa
34

. Não raro, também era acusada de roubas as 

companheiras de claustro, ainda que sua mãe a suprisse de forma suntuosa. Uma noite, 

pois, já estando com vestes limpas para dormir, a mestra entrou em sua cela e gritou 

para todas as noviças que a camisa de uma das colegas, que havia desaparecido, estava 

com Úrsula. Além de ter sido humilhada perante às noviças, foi submetida a severas 

disciplinas, pois, segundo sua superior, era “ presuntuosa y fantástica”
35

. Todavia, por 

“justiça divina”, segundo os dizeres da época, a camisa apareceu posteriormente e o fato 

foi esclarecido.  

 Depois de concluído o noviciado, as perseguições não cessaram, de modo que 

até mesmo a mais piedosa de todas as religiosas, tida como santa por todo o convento, a 

perseguia. Mas Deus a confortava, dizendo: “Déjalas, hija, que sean estimadas y 
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honradas, que tu lo seras en mi corte soberana; que sean del vulgo canonisadas, que tu 

lo seras de mi vicario: ya estas profetizada”
36

. A autora relata que, até mesmo, ao longo 

do caminho do confessionário, era empurrada pelas outras monjas para que não se 

confessasse. Colocavam-se constantemente na frente delas com suas criadas. A tudo 

isso, afirmava suportar em silêncio, sem contar nada aos confessores
37

.  

 De acordo com Úrsula, suas enfermidades não causavam compaixão de algumas  

religiosas e os anos dedicados ao Convento não lhe trouxeram o respeito que sua 

posição requisitava. Narra que um dia, precisando de um pouco de água quente para 

aliviar-se de uma doença, foi até a cozinha comunitária buscar, mas foi maltratada pela 

criada que deixou a água ser derramada três vezes a fim de atordoá-la. Quando contou o 

que se sucedeu à vicária, não apenas não teve seu apoio, mas foi injuriada por todo o 

Convento, pois a religiosa havia contado sua própria versão do que se sucedeu a todo o 

convento
38

. Ela também narrou um evento em que uma das religiosas acusou-lhe de se 

negar a abraçá-la, de modo que foi depois obrigada, pela abadessa, a beijar seus pés 

diante de todas como punição.  

 Essa hostilidade pode ser explicada pelo fato de que nos tempos de nossa 

protagonista, o monastério de Nuestra Señora de la Victória, estava dividido em grupos 

rivais inseridos em uma complexa trama de disputa por espaços de poder. Grande era o 

conflito causado, por exemplo, por ocasião da eleição de uma abadessa. Tratava-se de 

uma decisão política, que dividia o Convento entre apoiadoras e opositoras, causando 

ataques mútuos entre as religiosas. Úrsula valia-se dessa sua posição em meio a estes 

conflitos, a fim de construir uma narrativa excepcional sobre si, pois se sentia chamada 

a estar a sós com Deus e com ele tudo suportar, inclusive as enfermidades pelas quais 

foi admoestada por toda sua vida.  

Úrsula relatava que ainda que estivesse doente, não permitia que as religiosas 

deixassem de cuidar da abadessa para assisti-la, o que causava muita comoção entre 

suas amigas.  

Hisieron grandes sentimientos, con demostraciones de Iágrimas, y a 

mi me las hisieron vertir viendo sus lamentos: que no tenían mis alivio 

y Consuelo que mis buenos consejos, y lo que las alentaba padeser, 

dejindose labrar coronas; ofresime a servirlas en lo que pudiese, y que, 

puesto que estibamos en el monasterio, Dios mejoraria los tiempos y 
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en mi viviria el agradesimiento. Partido me dejaron el corason, como 

quien sabia cuinto las afligían las contrarias, y tenían aniquiladas
39

. 

 

Incongruentemente, ela afirnou em seguida quem enquanto estava enferma não 

recebeu um recado sequer por parte de nenhuma das companheiras de claustro, ainda 

que estivesse mal e cuspisse um sangue de cor muito escurecida. À enfermidade, que 

fazia com que jorrasse este sangue de sua boca, a autora associava seu silêncio diante de 

tantas injúrias que a adoeciam. Em uma ocasião, a autora narra que ficou tão adoecida a 

ponto de ser necessário um grupo de médicos para lhe prestar socorros. Um deles, 

inclusive, deu-lhe menos que uma hora de vida, considerando-a quase morta.  

 De acordo com Karine Oliveira, os relatos acerca de doenças e perseguições no 

interior da vida claustral tem como finalidade buscar certa racionalização da vida 

mística. Era necessário conciliar os opostos: a experiência sobrenatural e a 

racionalidade.  Esta tarefa só poderia ser realizada através de uma boa retórica. A autora 

argumenta que era necessário traçar uma trajetória de ascensão espiritual, permeada de 

símbolos e metáforas, que significasse o indizível. Como esta escrita encontra-se 

submetida a um julgamento, é necessário seduzir o confessor (leitor) convencendo-o de 

sua santidade e excepcionalidade
40

.  

Era comum entre as freiras relatarem dias tenebrosos entre as paredes 

do convento, quando ondas de perseguições eram levantadas. As 

freiras místicas eram alvo da inveja, intrigas e maus tratos das demais 

irmãs de ordem.  [...] Além disto, ainda existiam os sofrimentos 

físicos. Doenças misteriosas que as deixavam prostradas na cama, 

febres, períodos de letargia que aumentavam o padecer da vida 

terrena. Todos estes sofrimentos, no entanto, deveriam ser suportados 

com paciência, a exemplo de Jó. O livro de Jó era lido 

minuciosamente pelas místicas e nele diziam encontrar alívio para 

tanto sofrimento. Jó nos mostra que Deus estaria nos testando, através 

de provas constantes. Assim como Jó, deveremos suportar tudo com 

paciência, pois o padecimento nos levaria aos braços do Pai
41

. 

 Por este motivo Úrsula acreditava que “Dios es fie1 y que si mortifica, también 

vivifica”
42

. Ela compara a sua vida no Convento a dos patriarcas Abraão e Jacó. Pois ela 

havia se retirado de sua casa, onde era servida por toda a sorte de criados, para lutar 

tantas batalhas contra o diabo no exílio.  
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Yo pienso que lo que prometió a los padres de la naturalesa hará con 

la desendencia, sino que yo no entré en esta cuenta. No se qué  pensar: 

buen quebradero de cabesa me dan. También veo que Jacob, cuando 

salio de su casa, vio la misteriosa escala y después tuvo la lucha tan 

nombrada; y porque yo dejé mi casa y tanto aparato de criadas he 

estado tantos aios luchando con el diablo. Caso raro, sin duda, que 

Dios habra mudado: fuera bueno esto que anduviera como las gentes y 

el tiempo: ya no era ser Dios esto, pues primero faltará el firmamento 

que falte lo que prometio, como con Isacas  lo  cumplio
43

. 

 

 Sabemos, todavia, através do próprio relato de Úrsula, que este modelo de monja 

abnegada não correspondia à totalidade de sua personalidade.  Ao nos debruçarmos 

sobre a construção que Úrsula faz de si, podemos pensar numa conciliação entre 

opostos: a religiosa contrita e a disparatada. A coexistência de ambos os modelos ora se 

faz de forma harmônica, ora de maneira conflituosa. Embora  pareça não haver  

contradição, para ela, entre santidade e  alegria, entre   pompas e devoção, entre  os 

divertimentos no locutório e o amor a Deus, sentia-se constantemente confrontada pelos 

demais. Sua subjetividade chocava-se com o modelo de Santa Teresa, com o juízo dos 

confessores e com própria divindade que reclamaria direitos sobre sua total afeição em 

detrimento dos endevotados.   

[...] cuando llegaba el tiempo de confesarme y hasia esamen de tantas 

maldiciones, mentiras y maldades, empesaba a desconsolarme con 

gran sentimiento que les cobraba a los hombres, y a mi 

aborresimiento, y esclamaba a Dios de lo intimo de mi corason, 

pidiéndole perdon con tal proposito de la enmienda, que paresia que 

desde aquel dia habia de ser una santa Teresa. Estando en estas 

promesas, me dijeron: “¿Cuando me cumpliras esta palabra que tantas 

veses me das?
44

” 

3.2: Relativização das práticas religiosas  

 

 Embora autoras espirituais, como Santa Teresa, observassem o cumprimento das 

práticas de mortificação e a observância da auteridade, não podemos dizer que tal 

conduta signifique um alinhamento da mística com a racionalidade institucional. Michel 

de Certeau, em La fable mystique, argumenta que a mística, apesar de não romper com a 

antiga tradição, promove uma nova interpretação dela. Esta culmina em um novo estilo 

articulado através de práticas. O importante não remete mais a um conjunto de 

doutrinas, com sua inflexibilidade teológica, mas ao acesso, sem mediações, ao outro, 

que é a própria divindade. Trata-se da oposição de máximas (ditadas por uma tradição 
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tida como deteriorada) às enigmáticas revelações interiores. Certeau nomeou esta 

prática transversal de artes de fazer
45

.  

 Podemos dizer que, em razão desta interioridade misteriosa e profunda, 

relativiza-se não apenas a doutrina, mas, também procedimentos e regras no interior do 

espaço religioso.  Nossa autora, assim como outros místicos do período moderno, soube 

valer-se desta tática. O que significa assumir como principal referência a própria relação 

com o divino em detrimento dos regulamentos que regiam o cotidiano claustral. Nossa 

religiosa relatou que, em algumas ocasiões, a rotina do Convento constituia-se como 

inconveniente a suas experiências sobrenaturais. Úrsula descreveu, certa vez, seu 

descontentamento ao ser convocada a comparecer ao coro, justamente no momento em 

que estava imersa em um sonho jubiloso. Apesar de ter conseguido adormecer e voltar 

ao mesmo sonho, foi, do mesmo modo, interrompida por uma das religiosas para rezar.   

[...] tañeron la campana para el coro; dije: “¿A qué llamarán ahora, 

que ya salimos de missa mayor?” Discurría qué haría, que es 

propiedad mía discurrir dormida como si estuviera dispierta, dije: “Yo 

nunca falto del coro: qué importa que falta ahora por ganhar este 

jubileo”. Dejaram la campana, y acordéme era vicaria de coro, y que 

la abadessa no acudia a él, y me lo tenia entregado que yo lo 

gobernase. Hube de bajar, fui al coro; hallé la comidad que me 

esperaba, díjeles los que habiam de haser; empesé a resar, y luego 

despache la comunidad. Volvi a ganhar el jubileo. [...] En esto llegó la 

novicia a dispertarme para resar prima, y me enfadé con ella, y dije: 

“Anda, que ni soñar me dejas”
46

.  

Em outra passagem, a autora confirmou seu posicionamento de que sua vivência 

interior estava acima das práticas de oração impostas pelos superiores. Ela escreveu 

que: “Los rezos dictados por los padres son menos eficaces que los dictados por el 

corazón” 
47

.  Em outra ocasião, Úrsula viu-se solicitada pelo próprio Deus a abrir mão 

do uso do véu, que  fazia parte das vestimentas das religiosas desde o momento da 

profissão. Narrou o impasse interior com riqueza de detalhes, dizendo ter argumentado 

que o toucado praticamente fazia parte do próprio hábito e que não queria ser a única a 

não o vestir. Todavia, a divindade ameaçou a autora a imputar-lhe sentimentos de 

vergonha perante toda a comunidade, caso não o entregasse.   

Dijome su Divina Majestad, por tres veses: “Quítate el tocado”; y me 

hise desentendida, y a la tersera ves le dije: “¿Pues yo relajo la 

religion con el ni lo inventé?” “no tomé el habito y profesé con este 
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tocado?”; díjome: “Quítate el tocado”; dijele: “Agora quieres que me 

quite el tocado, y luego quedras que me quite la camisa, y eso sera 

muy facil, porque, en faltando la cabesa, por vensido y destrosado se 

da todo: un lugar sito”; dijo: “Quitate el tocado”; dijele: “¿Todo me lo 

quieres quitar?”; respondio: “¿Que te quito?”;” ¿no estas con todos tus 

vicios de mate y polvillo?; ¿yo te los quito?”; dijele: “Señor mio, por 

tu misericordia, no quieras en mi singularidad ni cosas esteriores, que 

no puedo tolerarlas; mas ainas me quitaré la camisa y dormiré vestida, 

que es cosa que podre encubrir, aunque me sera dañoso a la salud”; 

repitio: “Quitate el tocado”
48

.  

 

É interessante notar que essa voz divina, não apenas solicitou o toucado com fins 

de mortificação da religiosa, mas como uma forma de relativização e, até mesmo, de 

reavaliação das próprias práticas vestuais do convento. De acordo com a autora, ela teria 

ouvido da própra dinvidade que a peça constituía-se como um empecilho à graça divina. 

Úrsula narrou que, esta lhe disse que: “Yo me estraño de mis esposas com tocado, y no 

me puedo llegar a ella porque me espantan las alas”.
49

   

 Diante deste relato, é possível afirmar que a capacidade de escuta do divino 

colocava a religiosa como guardiã do mundo espiritual, proporcionando-lhe uma 

competência para reinterpretar seu mundo e suas práticas. Isto se dá a partir de um 

terceiro lugar, que não se constitui através da coletividade (ordem religiosa), tampouco 

a partir da individualidade (Úrsula), mas, nos termos certeaunianos, de um outro
50

 

inatingível. Entretanto, é preciso observar que este não faz com que sejam excluidas dos 

relatos ursulinos as releituras individuais acerca das tradições monásticas. A autora 

soube-se valer das brechas, presentes no próprio sistema regente da vida conventual, 

para burlá-lo ou confrontá-lo, lançando mão de artimanhas.  

 Tal foi caso de um dos relatos, em que se aproveitou da posição de vicária, para 

abrir o locutório para os escravos que catequizava, ainda que visitas fossem 

costumeiramente proibidas durante o tempo do Advento
51

. Embora se considerasse  

filha da obediência
52

, percebemos no decorrer do relato alguma dificuldade, por parte de 

Úrsula, para lidar com as hierarquias do Convento, o que gerava grandes conflitos. 

Maria Inês Lagos argumenta que a desvalorização da mulher, presente na cultura 

ocidental, faz com que as mulheres não tomem suas progenitoras como uma referência 

atrativa, refugiando-se na figura paterna. Segundo esta pesquisadora, pelo fato de a 
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autora não ter tido um bom relacionamento com a mãe, posteriormente desenvolve 

relações pouco harmoniosas com as superioras
53

.   

 Exemplo disso foi um episódio em que as quatro definidoras, entre elas, Úrsula, 

foram convocadas pela abadessa para assinar uma carta endereçada ao bispo, sem 

permissão para conhecer o seu conteúdo. Úrsula foi a única a contestar a ordem, lendo a 

mensagem diante das presentes.  

Mucho deseaba yo ser discreta: i bien haya cuando a la religion vine 

yo, que solo en ella dan discrecion y alla fuera todo es tontera! 

Selebrolo grandemente la abadesa; mas riñó luego con su discreta; y 

fue desta manera: que todas las cartas de negocios de importancia, de 

las 4 difinidoras van firmadas; ofreciose uma consulta, que llaman, de 

la cual se habia de escribir al señor obispo lo que se resolvia. Quitose 

de diferencias la abadesa, porque sin duda las tuviera, y escribio su 

carta sola con su secretaria; después llamo las discretas que la 

firmaran y, sin lerla, las dos la relataban, abadesa y secretaria. Yo 

estaba callada y atenta, por ser la mas moderna de las dichas discretas; 

vilas tan mansas como unas ovejas tomar su carta y firmarla sin lerla; 

pasaronmela a mi, que era la postrera: empesé a leerla. Dijome la 

señora abadesa que esperaba que no firmaba, que estaban de priesa; 

dijele: “Primero he de lerla, que no he de firmar a siegas”; quedoseme 

muerta y dijo quién podia ser la atrevida. Yo proseguia leyendo la 

carta y esto le dio mas rabia
54

. 

 

Aconteceu, pois, que a carta não foi assinada e ela alegou, após muitas 

reprimendas, que estimava mais a si própria do que a honra da abadessa, ainda esta 

fosse importante. Tal enfrentamento pode ser explicado pela consciência de Úrsula de 

que o voto de obediência não era absoluto. De acordo com Carmen, Duhart e Millart, 

este estava sujeito ao critério de justiça da ordem dada e, por conseguinte, ao livre 

arbítrio dos membros da comunidade
55

.  

 Os conflitos no espaço conventual não se davam apenas entre as mulheres, mas 

entre estas e os priores do clero masculino. Um exemplo disso foi o famoso processo 

das clarissas de La Cañada, em meados do século XVII, contra superior da ordem 

franciscana, a que estavam submetidas. Alegando abuso de poder, as religiosas 

propuseram que, no lugar do  provincial, fosse instaurada a autoridade do ordinário. 

Apesar de alcançarem êxito, em suas reinvindicações, o antigo governo recorreu a Real 

Audiência e ao vice-rei do Peru, que o apoiaram. Em consequência deste triunfo, o 

provincial voltou ao convento acompanhado por duas tropas de soldados, que, segundo 
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os relatos da época, invadiram o monastério e arrastaram as religiosas pelos cabelos, 

ameaçando-as com armas. Este escândalo fez com que o papa Alexandre VII intervisse, 

atendendo as antigas solicitações das religiosas
56

.  

Além da impugnação contra os excessos dos prelados, era possível que se 

contestasse a legitimidade de seus governos, por conta das fraudes eleitorais. Assim 

Úrsula o fez contra uma abadessa recém-eleita no monastério de la Victoria, apoiada por 

um grupo numericamente significativo de religiosas. Argumentou que a votação deveria 

ter sido feita por escrito e não por fala. A nova priora enfureceu-se com o seu 

posicionamento, escrevendo ao bispo a fim de coloca-lo a par da situação. Tal foi a 

sentença declarada contra a religiosa:  

[...] alborrotaba el convento y perdía el espeto y obediencia a las 

preladas, dando escandálos y causando insêndios a las 

religiosas, quitándoles el habla porque no la habían hecho 

abadessa y prelada, por tantos delitos y levantamentos, mandaba 

su señora ilustrísima se me diese disciplina de ruedaç que junta 

toda la comunidad cada una me asotase, y luego besase los pies 

a todas las religiosas, y comiese em tierra, y estuviera reclusa 

em mi selda, sin sair de ella; y esto se ejecutase por nueve días, 

que así lo habia proveído y mandado su ilustríssima ante su 

notario, y así se habia firmado
57

.  

 

 Tudo isto se cumpriu com exceção dos açoites, tendo em vista a fragilidade da 

saúde da autora. É possível inferir que Úrsula encontrava-se ligada a uma tática dupla. 

Aproximava-se dos místicos, ao relativizar práticas conventuais em nome de uma 

espiritualidade intimista, marcada pelo acesso mais direto a Deus. Não obstante, destoa-

se destes autores, ao envolver-se em conflitos ordinários às religiosas. Longe de isolar-

se da realidade exterior conflituosa, ela conhece e manipula as brechas do sistema 

monástico, a fim de viver do jeito mais próximo o possível do que lhe apraz. Também 

se destaca por descrever um cotidiano religioso muito diferente do projetado por 

escritoras como Santa Teresa e Madre Castillo, além do retratado por sua mãe. 

Entretanto, em termos de moralidade, não encontramos críticas sobre os costumes, tidos 

como corrompidos, em suas confissões. Podemos dizer que, em vez de uma 

reformadora, Úrsula foi uma conciliadora do inconciliável: do sagrado ao profano.  

 

 

                                                           
56

 Ibid. s.p.  
57

 ÚRSULA SUÁREZ. Op. Cit. p. 261.  



60 
 

CAPÍTULO IV 

Reinterpretações místicas 

 

 No século XVI, a mística encontra-se em pleno florescimento na região reno-

flamenga, vinculada ao pensamento erasmiano e à espiritualidade cultivada por judeus 

conversos. Em ambos, subsistia a idealização de uma religiosidade intimista e acessível, 

em contraposição aos princípios racionalistas e escolásticos hegemônicos na ortodoxia 

teológica católica. O humanista Desidério Erasmo de Rotterdam (1466-1536), em seu 

Elogio à loucura, enalteceu a coragem dos que haviam renunciado ao mundo e às coisas 

corpóreas, a fim de abraçar a loucura da cruz como forma de regeneração. Aos olhos 

das camadas sociais mais elitizadas, pareceriam loucos; todavia, portariam uma imensa 

sabedoria. Seriam como o destemido prisioneiro, do mito de Platão, que teria deixado a 

caverna, onde seus companheiros acorrentados viam apenas sombras projetivas, para 

conhecer um mundo esplendoroso. Essa imagem citada por Roterdã assemelha-se ao 

místico retratado por Michel de Certeau  como um guia ou um guardião de um “outro 

lado”, que dispõe do conhecimento de Deus e de si.
1
 Para alcançar tal iluminação sobre 

as coisas divinas e humanas, encontrando a si mesmo, entretanto, seria necessário ao fiel 

perder-se existencialmente, desapegar-se, de modo que em suas relações com os demais, 

não reconhecesse junto a eles o seu próprio lugar. Este conhecimento, portanto, não 

seria destinado aos sábios e poderosos do mundo, mas aos que estão dispostos a viver 

uma fé simples:  

Observai como o Salvador executou dignamente o seu projeto. Tendo 

estabelecido, em seus decretos, que salvaria os homens com a loucura 

da cruz, utilizou nessa tarefa apóstolos grosseiros e idiotas, 

recomendando-lhes calorosamente que evitassem a sabedoria e 

seguissem a loucura, e indicando-lhes o exemplo dos meninos, das 

gralhas, e dos pássaros, seres sem nenhum artifício e sem inquietações 

que só se orientam pelas leis da natureza e pelo mecanismo do 

instinto
2
. 

 

Identificando-se com este estado de vulnerabilidade, os cristãos novos, que 

carregavam o estigma do judeu excluído e a humilhação proveniente de uma categoria 

social decadente, criaram uma realidade interior gloriosa que ofuscava a condição 
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externa indesejável. Assim o faziam a partir da produção de um discurso destituído de 

dogmatismos
3
, pautado na leitura simples do Evangelho. Este foi o caso de Teresa de 

Ávila, que foi uma religiosa pertencente a uma linhagem de fidalgos de origem judaica 

destituídos de posses. Seu pai, Alonso Sánchez de Cepedano, que em vida fizera jus ao 

título de fidalgo, faleceu totalmente arruinado no ano de 1453, de modo que os filhos, 

desprovidos de bens, cargos e prestígio, partiram para as Índias para fazer a vida
4
.  

Enquanto seus irmãos aventuravam-se além-mar, Teresa protagonizava uma 

jornada através das profundidades de sua alma, que comparava a um castelo interior. 

Para adentrá-lo, era necessário renunciar às frivolidades dos sentidos, entregando-se à 

oração pessoal. É através dela que se encontraria com um Deus aberto à comunicação e 

ao amor. De acordo com Jesus Castellano, essa mística buscou respaldo e incentivo na 

oração solitária nas Sagradas Escrituras
5
.  O autor associa tal prática à referência bíblica 

segundo a qual o próprio Cristo orava em sua vida terrestre: “[...] já sabeis que Sua 

Majestade nos ensina que [a oração] seja a sós; e assim fazia Ele sempre que orava, não 

por necessidade, mas para nosso ensinamento”. Ainda segundo Castellano, a oração 

conduz a um caminho constituído por diferentes etapas que pode levar à manifestação 

de fenômenos extraordinários ou graças espirituais, tais como visões, locuções, êxtases, 

estigmas e até mesmo matrimônios espirituais
6
. É nesta etapa que a alma é convidada a 

morrer para estar com Deus. Trata-se da adega do amor, estado espiritual em que se 

pode desfrutar das maravilhas da união amorosa com o divino.  

Por efecto de la acción divina en el alma, la „bodega del amor‟ se 

convierte en „paraíso del deleite‟ en el que el alma embriagada debe 

gozar sin temer perder la vida en ello pues, conforme al místico tópico 

de la „muerte en dios‟ […] La „bodega del vino‟, se ha transformado 

entonces en espacio de „grandes maravillas‟ donde el alma, privada de 

humanos sentidos y potencias – entendimiento, memoria, voluntad- 

„queda tan fuera de sí‟, „hecha una cosa con el mismo Señor el Amor 

que es Dios‟
7
.   
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Outra figura importante para a mística do século XVI foi João de Yepez, ou São 

João da Cruz, oriundo de uma arruinada família de fidalgos conversos que vivia em 

grande pobreza. Este místico, assim como Santa Teresa, de quem foi grande amigo e 

companheiro de reforma, também escreveu sobre um caminho espiritual interior 

caracterizado pela presença de diferentes estados espirituais rumo à união divina. Em 

um primeiro momento, sua escrita fala de noites escuras e errâncias, através das quais a 

alma deve ser purgada do apego às criaturas, do mundo, dos apetites e de si. Passada 

esta etapa purgativa, a alma é purificada de forma passiva, recebendo grande 

iluminação. Por fim, o próprio Deus vai ao encontro do místico. Esta união amorosa não 

se faz sem uma sucessão de gozos, arroubos e locuções, como podemos notar no poema 

a seguir:  

Em uma noite escura, 

De amor em vivas ânsias inflamada, 

Oh! ditosa ventura! 

Saí sem ser notada, 

Já minha casa estando sossegada 

  

Na escuridão, segura, 

Pela secreta escada disfarçada, 

Oh! ditosa ventura! 

Na escuridão, velada, 

Já minha casa estando sossegada. 

 

Em noite tão ditosa,  

E num segredo em que ninguém me via, 

Nem eu olhava coisa, 

Sem outra luz nem guia 

Além da que no coração me ardia. 

 

Essa luz me guiava 

Com mais clareza que 

a do meio-dia, 

Aonde me esperava 

Quem eu bem conhecia, 

Em sítio onde ninguém aparecia. 

 

Oh! noite que me guiaste, 

Oh! noite mais amável que a alvorada; 

Oh! noite que juntaste 

Amado com amada, 

Amada já no Amado transformada! 

 

Em meu peito florido 

Que inteiro só para ele se guardava,  

Quedou-se adormecido...  

E eu, terna, O regalava,  

E dos cedros o leque O refrescava. 
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Da ameia a brisa amena, 

Quando eu os seus cabelos afagava, 

com sua mão serena 

Em meu colo soprava, 

E meus sentidos todos transportava
8
. 

 

De acordo com Nara Rela, há grande influência do platonismo na obra de São 

João da Cruz, afinal, a Alegoria da Caverna também fala do caminho que a alma 

percorre rumo à verdadeira luz. Para a pesquisadora, a caverna pode representar a vida 

mundana onde apenas se conhecia os enganos provocados pelos sentidos, que nada mais 

eram que sombras. É o grande esforço que o homem faria para sair desta escravidão e 

conhecer o belo que o levaria a Deus. No início, esta luz se apresenta com uma clareza 

que cega, mas gradualmente ela se torna uma verdade resplandecente
9
.  

É interessante notar que estes guardiões de um conhecimento luminoso surgem 

não apenas em um momento de crise de suas próprias categorias, mas em um período 

em que a Igreja Católica percebia-se envolta em trevas. Esta instituição havia perdido 

parte de suas referências com a expansão de suas fronteiras geográficas, a corrupção do 

clero e as reformas religiosas. Os religiosos, portadores de uma bagagem intelectualista 

e escolástica, não conseguia reverter esta instabilidade, tampouco nortear os fiéis, como 

podemos conferir na análise de Dalila L. P. da Costa:  

A Europa percorrida pelo vento da Reforma, a síntese e estrutura 

dogmática da Igreja abalada por diversas doutrinas, o relaxamento do 

clero, a degenerência da escolástica que termina em secos e vazios 

jogos, a teologia embrenhando-se em discussões sem fim, abstratas, 

daí então nascendo a hostilidade contra o intelectualismo, que irá 

ainda concretizar a reforma. O humanismo substituindo a visão 

teocêntrica, outra antropocêntrica, abalando até ao fundo as raízes de 

toda a cultura até então vivida; as descobertas de portugueses e 

espanhóis mostrando a existência da humanidade em etapas de 

civilização e história até então insuspeitas ao homem europeu. É em 

todo este clima, que se elevam as diferentes correntes da mística, com 

altas escolas de espiritualidade; no seu esforço visando a pureza da 

vida interior e â defesa da fé, e simultaneamente secundando todo este 

movimento religioso de então que percorreu a Península para a 

regeneração da cristandade
10

.  

As discussões dos sábios são concebidas pelos místicos como um grande vazio. 

Palavras, que por sua dualidade e engano, apenas aumentariam o silêncio da Igreja, das 

pessoas e das coisas. Os velhos livros não eram nada mais do que tagarelice. Dever-se-
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ia, por isso, buscar o silêncio e a mensagem simples dos Evangelhos. Por este motivo, o 

místico deveria se afastar do mundo, com suas projeções, silenciar suas próprias paixões 

e partir em uma jornada rumo a  uma escuta, que se constituía como o único caminho 

para um conhecimento seguro
11

.  

A mística, todavia, foi vista com suspeita pelas autoridades eclesiásticas 

alinhadas à antiga teologia escolástica. Este saber considerava a razão como um veículo 

mais autêntico para se chegar ao conhecimento de Deus. O arcebispo de Toledo, 

Bartolomé Carranza, lançando mão de um argumento deveras intelectualista, colocou 

em questão a própria legitimidade da mística, ao refutar que a compreensão das coisas 

divinas pudesse ser alcançada através da experiência pessoal e da oração afetiva. Para 

ele, a oração mental não era para todos, mas para um grupo restrito de devotos
12

. De 

acordo com Pedro Vilas Boas Tavares, o padre Juan de Jesus Maria afligia-se ao pensar 

que muitos espirituais tinham as experiências sobrenaturais como o ápice de sua 

religiosidade, esquecendo-se da natureza corpórea de Cristo
13

. A Igreja Católica viu 

com preocupação a propagação da prática da oração mental e das experiências místicas 

entre os religiosos e monjas, que fez questão de controlar através da atuação dos 

diretores espirituais, muitas vezes ligados ao tribunal do Santo Ofício.  

Estas oposições não conseguiram conter o avanço da mística no período 

moderno, em especial nos países da Península Ibérica e em suas colônias além-mar. 

Esta tampouco ficou restrita aos conventos, mas conquistou os fiéis leigos, 

principalmente as mulheres. São Francisco de Sales, na passagem do século XVI ao 

XVII, ao comentar os textos de Santa Teresa de Ávila, teria dito que a meditação e a 

oração pessoal não estavam vedadas aos simples e às mulheres, pois estes eram dotados 

de maior capacidade de conhecer o amor de Deus do que os eruditos
14

. O pregador de 

D. João III e D. Sebastião, Doutor Francisco de Mazón, em sua obra Norte de idiotas, 

defendeu que as pessoas mais iletradas estavam autorizadas a praticar exercícios 

religiosos
15

. O espiritualista Hilarião Brandão, em A voz do amado, defendeu que todos 

poderiam tornar-se cavalheiros espirituais engajados na busca pela união com o divino. 
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Ele partia da noção de que o amor era mais elevado que a razão e  a  mística, era mais 

perfeita que a teologia escolástica
16

.   

Do século XIV ao XVII, a Devotio Moderna contribuiu para difundir uma 

piedade mais ligada ao campo afetivo do que intelectual. Curiosamente, embora fosse 

chamada de  moderna, também partilhava, tal como a mística, de grande influência do 

pensamento platonista medieval, especialmente o de São Bernardo e São Boaventura. 

Outro ponto importante era o seu caráter cristocêntrico, ou seja, sua centralidade na vida 

terrestre de Jesus, narrada pelos Evangelhos, especialmente no que diz respeito à 

meditação e contemplação de sua humanidade e sofrimento. Tomás de Kempis (1380-

1471), G. Groote (1340-1384) e Florencio de Radewijins (1350-1400) são exemplos de 

autores representativos deste movimento
17

. Todos incentivaram a prática da oração 

mental como um caminho seguro para chegar a Deus, que deveria ser incentivada sem 

ressalvas.  

Além da Devotio Moderna, podemos apontar dois fatores que podem ser 

considerados propagadores do ideário místico entre leigos e eclesiásticos: o empenho 

dos religiosos em popularizar a oração mental com sua via interior (através de suas 

obras literárias e práticas) e, também, a invenção da imprensa. De acordo com o balanço 

literário de Tavares, entre as obras, que defendiam uma fé interiorizada acessível a 

todos, censuradas ou não, encontravam-se Cartas espirituais de Frei Antônio de 

Chagas, O jardim espiritual de Frei Pedro de Santo Antônio, Espelho de perfeição de 

Frei Afonso da Cruz, Tesouro espiritual de Frei Antônio Freire, O conselheiro 

espiritual de Padre Antônio Vaz de Souza, e, por fim, A vida espiritual e Desejo que 

uma alma deva ter de se ir viver ao desertode Frei Filipe da Luz
18

.  

Segundo o autor, frei Antônio das Chagas teria promovido a realização da 

oração interior não apenas através de sua escrita, mas na prática, nas igrejas e 

congregações. Além disso, ele atuou como diretor espiritual através de cartas. De 

acordo com o pesquisador, este frade mantinha correspondência com centenas de leigos 

e religiosos, que orientava de modo individual
19

. Na Espanha, por sua vez,  o bispo Juan 

de Palafox y Mandonza estimulou a instauração de congregações de religiosos e 

seculares dedicadas ao ensino e à realização da oração. Frei Luís de Granada também 

teve um papel fundamental na defesa da oração interior, que, para ele, era uma via de 
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acesso à divindade e, consequentemente, ao estado de perfeição
20

. A propagação destes 

escritos espirituais e a difusão de uma espiritualidade mais intimista não teria o mesmo 

alcance sem a presença da imprensa. De acordo com Célia Maia Borges, a sua invenção, 

no século XV, foi responsável pelo impulso da literatura espiritual. Seu surgimento fez 

com que o preço dos livros fosse barateado e que fosse estimulada a leitura silenciosa, 

que assim como a oração, era mais comumente realizada em voz alta. Segundo Ribeiro, 

Chagas e Pinto, desde o Humanismo houve um direcionamento mais intenso em relação 

à interioridade acompanhado de um forte apelo a favor da devoção individual
21

.  

Provavelmente, sem o enorme esforço por parte dos religiosos em propagar a 

oração interior e a circulação dos livros espirituais impressos para além do oceano 

Atlântico, nossa protagonista Úrsula Suárez não teria acesso à espiritualidade mística. 

Esta demonstrou, ao longo de sua obra, conhecimento sobre este segmento literário pelo 

qual se deixou influenciar, buscando através dele alguma condição de escolha face às 

dimensões religiosa, social e pessoal de sua vida. Confessa ter lido e admirado obras 

sobre as vidas de Dona Maria de la Antigua (1566-1617) e Marina deValladolid (1554-

1633)  “destas dos siervas de Dios gustaba yo leer sus vidas, y tenia deseos de ser como 

ellas”
22

. A primeira foi monja de véu branco em um mosteiro em Andaluzia, que 

escrevera diversos cadernos a pedido de seu diretor espiritual. Estes foram publicados 

em Sevilha no ano de 1678 e intitulados  Desengaño de religiosos e de almas que tratan 

de virtude. A outra também foi obrigada a escrever pelo confessor Luís de la Puente, 

que posteriormente redigiu uma biografia sobre a religiosa com o título de Vida 

maravillosa de la venerable virgen doña Marina de Escobar, natural de Valladolid, 

sacada de lo que ella misma escribió de orden de sus padres espirituales
23

. Assim como 

Úrsula, estas foram obrigadas a escrever relatos sobre suas vidas a pedido do confessor.  

 Úrsula Suárez também cita Santa Teresa de Ávila em seus cadernos
24

; todavia, 

não menciona se teve os seus escritos em mãos. Sabemos que ela conhecia alguns dos 

temas mais importantes desta autora. A pesquisadora Waman notou, na escrita de nossa 
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religiosa, a presença da temática teresiana da transverberação, isto é, um fenômeno em 

que o místico tem seu coração transpassado pelo amor de Deus. Como relatou Teresa: 

“Eu tinha a impressão de que ele [o anjo] 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”
25

 e mencionou Úrsula: 

“En otra ocasión sentí pasar de un corazón al otro, y pensé que Dios no necesitaba de 

moverse para asistir en uno y otro corazón”. Waman também investiga o conceito 

bodega del amor ou bodega del vino, presente em Teresa de Jesus e, de forma similar, 

em Úrsula – trata-se do lugar (espiritual) em que a alma consome-se no amor divino. Na 

primeira religiosa, é apresentado da forma a seguir.  

Dice: Metióme en la Bodega del Vino, y ordenó em mí la caridad. 

Entiendo yo de aqui, que es grande la grandeza desta merced. [...] No 

me parece que el Rey quiere deixarlaa de dár nada, sino que beba, y 

coma, conforme a su deseo, y se embriague bien, bebiendo de todos 

esos. Vinos que hay em la Bodega de Dios, y goce desos gozos
26

.  

 

Já na segunda monja, deste modo:  

Una mañana, estando en el coro, me dijo: „Entra en la bodega de los 

vinos‟; yo le respondí: „No entraré aunque me perdonéis: no es para 

mí; déjalo para las almas que siempre te han servido, y lo han ganado 

por sus puños, no a quien tanto te he ofendido‟; dijo por segunda ves: 

„Entra en la bodega de os vinos‟; respondíle: „Esto no haré, y has de 

perdonarme: aquí postrada ven[er]aré sus umbrales‟; dijo tersera ves: 

„Entra en la bodega de los vinos‟; díjele yo: „De mí no lo has de 

conseguir, si forsada no me entrares‟; disiendo esto, me asieron de 

elbraso derecho y parece me pusieron en un lugar alto, dándome un 

abraso, disiendo: „En este abraso te empeño los gosarás eternos‟.
27

 

 

Feito este breve panorama do desenvolvimento da espiritualidade mística e 

comprovado o contato de Úrsula com os escritos espirituais de seu tempo, passamos a 

analisar a sua vivência em relação a este ideário, no que diz respeito à presença da 

oração interior e as suas consequentes manifestações sobrenaturais. A fim de dar início 

a esta tarefa, podemos traçar um duplo paralelo entre Úrsula e o destemido prisioneiro 

que saiu de sua caverna em busca do verdadeiro conhecimento do mundo. Em seu 

relato, é cabível a interpretação de que ela teria desafiado muitas das projeções do que 

deveria ser o seu papel social, como mulher, em busca de um conhecimento de si e de 

um modo de proceder que não lhe fosse imposto pelas regras e convenções. Por outro 
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lado, seu discurso também se pauta na renúncia aos antigos modos de vida e na 

abdicação do mundo para conhecer um mistério divino luminoso.  Podemos dizer que 

ambos os aspectos se encontram, pois a mística foi um caminho que ajudou a burlar o 

sistema imperante na vida religiosa feminina, especialmente no que diz respeito à 

desvantagem cultural imposta a ela, por sua condição de mulher. Estas astúcias davam-

se principalmente através da oração e das experiências extraordinárias, através das quais 

esgarçava a função mediadora da Igreja e de seus padres e as proibições impostas ao seu 

gênero.  

 

4.1: As vias da oração e da leitura bíblica  

 

A maioria dos místicos vinha de categorias sociais arruinadas; no caso dos 

espirituais espanhóis, de fidalgos desprovidos de posses e de cristãos novos. Segundo o 

historiador Michel de Certeau
28

, estes se afastaram do mundo, negando a realidade 

externa em busca de uma verdade interior gloriosa. Embora Úrsula pertencesse a uma 

realidade diferente, é possível traçar um paralelo com a sua condição social. Sabemos 

que ela pertencia a uma família de elite, porém formada por seguimentos em crise: altos 

funcionários da Corte destituídos de seus cargos, antigos proprietários de terra privados 

de suas estâncias e mercadores decadentes
29

. Um modo de frear os efeitos impostos pela 

crise e manter parte do glorioso passado era através dos casamentos. A própria mãe da 

autora, Dona Maria de Escobar, descendente dos mais antigos conquistadores do Chile, 

porém desprovida de posses, casou-se com Dom Francisco, pertencente a uma família 

de comerciantes abastados que ainda contavam com alguma fortuna.  Esta via de 

resistência e manutenção das tradições foi imposta a Úrsula, que foi pressionada a se 

casar, pela família, aos doze anos de idade. O que recusou com todo empenho, em 

proveito do caminho espiritual.  

Além de ter florescido entre grupos decadentes, como abordamos acima, a 

mística também se identificava com categorias sociais situadas nas margens: loucos, 

crianças, idiotas e mulheres. Úrsula tinha uma singular consciência da desvantagem 

cultural que lhe era imposta por sua condição de mulher na sociedade colonial chilena, 

em especial no interior da instituição religiosa, em que o conhecimento era lhes negado. 

Em algumas passagens, demonstra grande insatisfação com esta situação, questionando 
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o porquê de não ensinarem teologia às mulheres, ao invés de julgá-las por coisas que 

ignoravam. “Aunque las mujeres no los entendemos, ¿mienten las Escrituras y los 

testos?; ¿para que ponen a las mujeres en aprietos en lo que no sabemos ni hemos 

estudiado en ellos, los que nos habian de ensefiar en ello?;¿es bueno, por mi vida, que 

nos metan en teologia cuando la puente de los gansos no hemos pasado”?
30

 E ainda:  

[…] las mujeres, por no estar preparadas ni haber podido estudiar los 

textos y las escrituras, si llegaban a meterse en estos problemas 

cornetian imprudencia y demostraban falta de sentido de las 

proporciones. Para queponen a las mujeres en aprietos en lo que no 

sabemos ni hemos estudiado?
31

 

 

Esta consciência é acompanhada de uma autodegradação cujas fontes são a 

tradição religiosa em que as mulheres são inferiores aos homens
32

. Tratava-se de uma 

estratégia retórica de diminutio e também uma forma de defesa por se envolverem em 

âmbitos vedados ao seu sexo, atribuindo ao confessor a inteligência necessária para 

interpretar as suas experiências.  Por este motivo, Úrsula declara: “Señor, ¿qué quieres 

que haga?: por los confesores gobiernas las almas; yo debo obedeserlo y sujetarme a su 

ditamen, pues él sabe yo soy una simple mujer: dalde conosimiento a él”
33

. Também 

afirma: “soy mujer incosnstante, y puede ser que por mi fragilidad no Ilegue a 

perseverar”
34

. Todavia, invoca contra o monopólio do conhecimento exercido pelos 

padres as mensagens dos Evangelhos, segundo as quais Deus se mostrava aos 

ignorantes e não aos soberbos estudiosos.  

Bien conosco que en estodelitos tengo, y que también se lavan en el 

Sacramento. No quiero meterme en bachillerias ni testos, que Dios 

concluira a los sabios y doctos sin ellos, que su sabiduria de siencia 

adquirida no nesesita, que la tiene infinita y puede a los mas claros 

ingenios dejar sin vista, y darla a una vi1 hormiga, como cada dia lo 

esta hasiendo, y lo dise su Evangelio, que se revela a los pequeños, 

repudiando a los sabios
35

.  

 

 É através da oração pessoal que busca o conhecimento sobre Deus. Úrsula narra 

que se sentia instigada pelo mistério da Santíssima Trindade, o qual os padres 

recusavam-se a lhe explicar; por isso pedia, em meditação, que sua ignorância fosse 

iluminada.  
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Esto a nadie lo desia; yo solo en mi interior padesia mis desconsuelos 

y dolor, que era tan incapas que ni aun los desia a vuestra paternidad, 

aunque en esos tiempos le comunicaba otros desconsuelos por 

hallarme en aprietos, que no podia alcansar a ellos: sobre los 

misterios, y en especial de la Santisima Trinidad; porque siempre en la 

misa este misterio se me ofrecia y me afligia, y como serrando el 

entendimiento y el discurso suspendido desia yo: “Fielicimamente lo 

creo, Dios mio, adoro y reverencio este santisimo misterio, y de todo 

mi corason lo confieso; pero quita de mi estas cosas que no entiendo, 

que cuanto la fe me enseiña y en su obscuridad me pueda alumbrar, 

tanto llega mi corason abrasar: ¿pues para qué meaflige tu bondad?; 

¿qué puedo yo alcansar?; que aunque vos puedes dar lus a mi 

entendimiento, yo no quiero meterme en esto que tanto temo, donde 

nó Ilegaré el mas claro ingenio, donde un Agustino quedó suspendido 

yun san Pablo asombrado esclamando que ni los ojos vieron ni 

entendimiento humano puede alcansar esto: ¿por qué a mi me están 

afligiendo, que nada entiendo?
36

 

 

A escrita de Úrsula não se constituiu como um tratado sobre diferentes estágios 

espirituais, comuns no interior da literatura mística no período moderno; todavia, a 

autora delineou, de forma intuitiva e não linear, diferentes estados da oração, ato a que 

se encontrava intimamente ligada no desenrolar da própria vida. Podemos dividir a 

trajetória espiritual que ela esboça em seus escritos, de forma conjugada à sua trajetória 

biográfica, em três estados, que por sua vez se enlaçam e se sobrepõem: padecimento, 

iluminação e prazer.  

No primeiro deles, de conversão, Úrsula mostrou-se decidida a abandonar o 

mundo, esvaziando-se do apego às criaturas a fim de progredir no caminho da 

perfeição
37

. Nota-se um apreço pela solidão e um desejo pelo recolhimento que 

propiciava a oração. A autora relatou que queria estar sempre a sós para rezar, mesmo 

que isso causasse descontentamento entre suas companheiras de clausura
38

. Logo 

depois, nossa religiosa vivenciou um segundo estado, associado a grande iluminação e 

conhecimento das coisas celestes alcançadas por meio da oração. O tema da claridade é 

uma constante. Relata ter dentro de si uma luz onde encontrou tanta sabedoria que 

poderia se converter em um livro
39

. Todavia, apesar deste estado de iluminação, a 

purgação, como ato de desprendimento das coisas do mundo e de si ainda é um tema 

presente em seus escritos; Úrsula descreve chorar constantemente, sentindo que morria 

para o mundo. Temia ainda que a sua inconstância a fizesse regredir espiritualmente
40

. 
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Por ultimo, ocorreu a experiência mais profunda com a divindade. Como falamos 

anteriormente, Úrsula relata ter sido chamada por Deus a entrar na bodega de los 

vinos
41

. Este conceito, na literatura mística, refere-se ao estado em que ocorria a  

aniquilação dos apegos que a alma, porventura, ainda poderia reter, e, por fim ao gozo 

que vinha da  união amorosa com Deus.  

O caminho de oração de Úrsula, todavia, era permeado por resistências, além de 

idas e voltas. Ela recusava-se a entrar nos aposentos dos vinhos, justificando-se através 

do argumento de que não era merecedora. Além disso, distraiam-na, segundo ela 

mesma, os divertimentos e as conversas com os endevotados. A oração apresentava-se 

então como um diálogo de um casal em crise. A divindade (como um apaixonado 

ciumento) solicitava que Úrsula deixasse de conversar com homens no locutório a fim 

de dedicar-se somente a ela. A autora defendia-se, dizendo que o fazia apenas por 

divertimento e não por amá-los. Em seguida, pedia a ajuda de Deus para se desapegar 

das criaturas.  

¿Cuando me has de cumplir la palabra que me. has dado?;¿hasta 

cuando te he de estar esperando?”; entonses, yo, hasiéndole patente mi 

interior o virtiendo en su presencia mi corason, le dije: “Aqui me 

teneis, Dios mio; ya yo no me resisto; ¿qué es lo que de mi queréis?; 

aqui estoy ya a tu voluntad: dispon como mi dueno y senor, que lo 

sois. Mas, iay!, mi Dios, ¿como podé yo emprender materia tan grave 

y negocio tan arduo por mi sola?; no llegan a eso mis fuersas: 

ayudadme dindome auxilios eficases, y no solo estos, sino que yo me 

disponga para ellos. iAy!, Senor, duro se me hase: ¿como podré yo 

venser mi carne y de las criaturas apartarme?; ¿como podré yo sujetar 

las paciones a la rason?: sola no puedo yo. Si la hoja del arbol no se 

caera sin ser tu voluntad y, lo que es mas, no podemos pecar sin que 

vos lo permitais, ¿como podrC yo todo esto?: a vos me entrego, que 

puedo haserlo a ojos siegos, que nunca con mas claridad si tu me 

quieres guiar
42

.  

 

4.2: Experiências extraordinárias  

 

 As experiências extraordinárias de Úrsula Suárez ocorrem através da 

multiplicidade dos sentidos. Nossa protagonista registrou uma experiência olfativa, 

ainda em sua infância, em que sentiu um odor suave que vinha das monjas do Convento 

de Cañada
43

. Também relatou ter sentido grande doçura em seu paladar ao receber a 
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Eucaristia.
44

 Mencionou que sentia  um grande abrasamento, em seu corpo, ao estar em 

oração. Confessou que escutou vozes de procedência divina
45

; por fim, que teve visões, 

de grande luminosidade. Estas vinham de seu interior e eram tão resplandecentes que 

causavam uma cegueira, que somente cessava gradativamente. Úrsula acreditava que 

em sua interioridade existia uma luz superior, em brilho, que a do Sol
46

. Através dela 

podia adentrar os mistérios celestes se unir aos cortejos angélicos e à Virgem Maria
47

.  

Todas estas manifestações seriam na obra teresiana considerados indícios da 

presença de uma alma despojada e unida a Deus pela oração. Embora haja um forte 

discurso sobre morte para o mundo e para as criaturas na escrita de Úrsula, a exemplo 

dos místicos, esta monja hispano-americana, ao tecer um relato permeado por eventos 

extraordinários, tinha grandes chances de atrair um grande prestígio social e fama de 

santidade. A sociedade santiaguense, imersa em uma cultura religiosa por conta da 

presença de diversas ordens (carmelitas, franciscanas e agostinianas) poderia considerá-

la como uma guardiã das verdades do outro mundo e uma mediadora das benesses 

espirituais. Isto não deixava de ser uma posição notável para uma mulher, já que o 

conhecimento e o acesso direto à divindade eram monopolizados pelos padres.  

 

4.3: Viagens espirituais e anseios missionários  

  

Foi através da vida interior, em seu claustro, que Úrsula conseguiu cruzar os 

limites estabelecidos entre o que era ou não permitido a uma mulher, em termos de 

conhecimento e espiritualidade. Um tipo de experiência sobrenatural captou nossa 

especial atenção e será aqui chamada de viagens espirituais. Tratava-se de visões, 

ocorridas em momentos de recolhimento, em que a religiosa transportava-se para 

regiões longínquas, como a China e a África, rompendo espiritualmente com os limites 

impostos pela clausura. A autora relata ter sentido dentro de si uma grande luz que a 

guiou a uma região desconhecida, habitada pelo próprio Sol e pessoas de rostos muito 

brancos. Estes eram recebidos pelo confessor de nossa religiosa, que carregava um livro 

(provavelmente a Bíblia) e um hissopo (planta utilizada para aspergir  água nos rituais 

de batismo).  
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[...] estando una noche en recogimiento y tan divertida en esto y como 

en un género de embeleso, senti en el interior un vuelco, o no se qué 

mosion de una Ius que se elevo en mi interior y a mi entender estuve 

em otra region en la cual habia sol, y a hora de las nueve o dies me 

paresió vei infinita gente en esta tierra; de caras blancas eran todos; 

estaban amontonados. Uno sobresalia, mas alto, hermoso y blanco; 

que si fuera yo pintor pudiera retratarlo, porque lo mire despacio, 

reparando en modo de cabelo estraño, que, como aqui el uso de las 

pelucas no habia llegado, no podia yo entender que modo de pelo 

fuese aqud. Tenia la peluca muy alta; yo lo miraba y discurri tendrian 

estas gentes los pelos asi. En efeto, cuando llegó gobierno nuevo, 

conosi en el presidente Ibañez Peralta
48

 lo que de la peluca dudaba. En 

conclucion, vei también a mi confesor levantado en alto, com 

sobrepellis y un libro en la mano; yo discurri si estaria bautisando, 

porque tenia hisopo en la otra mano
49

.  

 

É cabível a interpretação de que Úrsula acreditava que as almas seriam salvas a 

partir do conhecimento das Escrituras e do sacramento do batismo. Em outro momento, 

Úrsula ouviu uma voz, que atribuía a Deus, que lhe disse que os negros estavam lhe 

chamando
50

. Neste momento teve uma visão, mas não soube de qual lugar se tratava. 

Perguntou ao seu confessor, o padre Viñas, que a informou que era o Reino de Sabá.  

Dijome su Majestad: „Los negros te están llamando, y como no saben 

tu nombre, llaman a1 Espiritu Santo; que por la claridad que tu vistes 

de enseñarlos, quise que les predicases‟; dijele: „?En qué parte?‟; 

dijome: „En los árabes‟. Dijéselo a Viñas, y dijo: „Y a la reina Saba‟. 

 

 Nos tempos em que Úrsula viveu, as ordens religiosas encontravam-se em 

enorme engajamento em torno das missões evangelizadoras fora do continente europeu. 

Desde o século XVI, a Igreja havia perdido grande parte de seus fiéis por conta das 

reformas religiosas. A fim de recuperar sua antiga influência, ela passa a se voltar para 

os gentios espalhados pelo mundo
51

. É neste contexto que surge a figura de Inácio de 

Loyola, que após uma peregrinação à Terra Santa, decide fundar uma instituição com a 

finalidade  auxiliar os viajantes católicos em Jerusalém.  O papa Paulo III, que estava 

preocupado a expansão dos limites territoriais e com o avanço da Reforma, viu no 

surgimento dos jesuítas uma oportunidade de conseguir auxiliadores para o plano de 

propagação do cristianismo entre populações mais remotas e para as diretrizes de 

orientação dos antigos fiéis.  
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  A Coroa Espanhola foi uma das principais aliadas da Igreja Católica na missão 

de difusão do catolicismo, o que ocorreu de forma compulsória dentro dos limites 

conquistados. O pesquisador Rafael Gaune Corradi tentou demonstrar a articulação 

entre a formação social do Chile e as missões, encabeçadas pela Companhia de Jesus. 

Para ele, os jesuítas chilenos tentaram defender a identidade evangelizadora da Espanha 

e os interesses de Roma
52

. Úrsula, como integrante de uma família de elite, não se 

mostrou alheia à influência deste passado recente em que seus antepassados lutaram 

pela conquista do Chile e navegaram pelo mundo afora. Tampouco ficou indiferente ao 

fervor dos religiosos de seu tempo em relação às missões, como podemos perceber no 

fragmento acima citado em que pergunta ao seu confessor, jesuíta, sobre o Reino de 

Sabá. Outro fragmento que merece destaque em sua narrativa é a que mencionou o seu 

interesse por um livro escrito um dialeto africano, provavelmente um catecismo 

publicado em Lima, no mesmo período, segundo as informações obtidas por Armando 

de Ramón.  

Cuando novicia, trajeram um libro en lengua de negros; yo  de curiosa 

leia en él, y en lo que desia de la Santíssima Trinidad; y despúes de 

tantos años su Divina Majestad continuó sus favores, unos días tenía 

em la mente y lo desía: „Sambi Tati, Sambi Moni, Sambi Espiritu 

Santo‟
53

. 

 

A autora também relatou que gostava de levar os escravos que trabalhavam nas 

redondezas para o locutório para comer, ocasião em que podia presenteá-los com cruzes 

e terços, além de conversar com eles sobre os Evangelhos. Notando que um deles estava 

sempre triste, perguntou aos seus companheiros o que se passava com ele. Responderam 

que era nobre senhor de terras em seu Reino, por isso não se conformava com sua nova 

vida. Úrsula argumentava que se não tivesse assim acontecido, não seria salvo, pois não 

conheceria a Deus. Também mencionou que estes ficaram muito gratos por seus favores 

e iam visita-la aos domingos.  

Trajeron unos negrosde Rojano a haser barro para adobes; yo los 

asistia y enseñaba aconoser a Dios y a resar. Tenian nombres de 

santos: jusgué eran bautisados los daba rosarios medallas y cruses: 

tenialos tan gratos que les hasia viniesen los dias de fiesta a misa, y 

después losllevaba a1 locutorio a almorsar y resar, que no se abrian 

los locutorios para visitas, por estar en Adviento, ylograba yo el 

tiempo. Desto me daban las religiosas cordelejos y hasian risa, que ya 

no hallaba que inventar, sino irme con losnegros a enseñar. Entre ellos 
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habia uno, triston y suspenso, que no se sonreia; dijele: “Por qué tu 

estas tan triste?”; dijo uno de ellos, era en su tierra señor de vasallos y 

estimado; diome lástima y empesélo a consolar y desir el beneício que 

Dos le había hecho de traerlo entre cristianos para que fuese salvo, 

que aunque en su tierra fuese señor de vassalos, se lo había de haber 

llevado el diablo
54

. 

 

Úrsula sabia que uma religiosa dificilmente poderia tornar-se uma missionária. 

Ao contrário dos padres, estava submetida a uma clausura rigorosa em conformidade 

com as recomendações do Concílio de Trento. Apenas ao bispo era permitido liberar 

uma freira da clausura, mas este era exortado pelo próprio documento a fazer cumprir as 

regras sobre o recolhimento sob pena de excomunhão
55

. Além disso, como a própria 

autora revelou, não estava autorizada a comentar sobre os Evangelhos, por sua condição 

de mulher
56

. Todavia, aproveitou-se de uma brecha em seu cotidiano, ou seja, de uma 

das poucas ocasiões em que poderia ter contato com os considerados gentios, para 

catequizá-los como fariam os jesuítas que participaram do processo de conquista ou os 

que estavam viajando por terras longínquas. Além disso, sua espiritualidade mística 

permitiu-lhe um caminho secreto, não controlado pelos padres e regimentos, até regiões 

remotas onde poderia conseguir almas para Deus.  

Podemos dizer que Úrsula esforçou-se para encontrar um caminho rumo a uma 

nova realidade luminosa, mais próximo à sabedoria divina. Assim como o corajoso 

prisioneiro da Alegoria das Cavernas, empenhou-se em encontrar um mundo diferente, 

mais real que as projeções a que estava fadada a aceitar. O que encontrou foi uma 

realidade luminosa em si, que no início a cegara, mas na qual persistiu. Deste modo, 

reconheceu-se uma guardiã e uma mediadora das verdades divinas. Através de suas 

astúcias, burlou a mediação dos religiosos e dos sábios, encontrando um conhecimento, 

que para ela, era o privilégio dos humildes. Todavia, mostrou-se resistente aos padrões 

da literatura religiosa de sua época, mantendo seus endevotados e resistindo aos 

caminhos que levariam a uma aniquilação mais profunda da alma e do corpo, o que a 

mantinha como um tipo muito particular de autora espiritual. A mística, por fim, foi 

para ela um veículo para uma trajetória mais gloriosa, alternativa às imposições de 

matrimônio e aos limites imputados pela clausura, em um período de grande dominação 

masculina.
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CAPÍTULO V 

Entre penitências e artimanhas da escrita 

 

Entre o final do século XVI até meados do XVIII, desenvolveu-se no interior 

dos conventos da América Espanhola um segmento literário fundamentalmente 

feminino. Isto ocorreu, como vimos, por conta da influência do ideário místico, 

proveniente da Reunião Reno-Flamenga e altamente difundido na Península Ibérica. A 

espiritualidade de cunho místico chegou às colônias, além-mar, graças à circulação de 

religiosos e das obras impressas trazidas por eles, encontrando uma boa recepção entre 

as monjas, que formavam uma minoria letrada entre as mulheres. Isso foi possível pelo 

fato de que os conventos eram as únicas instituições, além da família, que se 

responsabilizavam pela educação feminina. Esta influência foi, paradoxalmente, bem e 

mal vista pela Igreja, que ora incentivava, ora reprimia a vivência desta espiritualidade 

interiorizada, assim como a escrita feminina nos claustros.  

Esta postura ambígua pode ser explicada, por um lado, pelo avanço de um 

modelo de santidade desejado pela Igreja e, por outro, pela aspiração em barrar formas 

de contato com Deus que não passassem pelo seu intermédio. Valéria Hernandéz 

explica que a partir do século XVI, após o Concílio de Trento, a figura do santo 

medieval, como um ser excepcional e de exemplo inatingível, dá lugar a um modelo que 

poderia ser emulado por todos
1
. Foi com esta crença que hagiografias e os escritos 

espirituais ganhavam cada vez mais espaço pelos domínios ibéricos, transmitindo um 

ideal de vida piedoso e ascético. Beatriz Ferrús Antón, adotando as reflexões de 

Fernando Durán
2
, defende que os escritos acerca da vida de religiosas apresentavam 

como marca o acolhimento da ortodoxia e do modelo de santidade católico. A reflexão 

sobre a compatibilidade de suas próprias ações com a vontade divina encontra-se em 

posição primordial. As vidas extraordinárias das religiosas deveriam, nesta lógica, ser o 

reflexo de uma ideologia literária. Seu aspecto exemplar alcançaria a religiosa cuja 

santidade  inspiraria, por sua vez, religiosos e leigos. Neste ponto, a escrita individual 

acabaria tornando-se um ideal coletivo. A única forma de escapar a tal padrão seria 
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desvincular-se da figura dos padres confessores, que tentavam mediar a relação entre a  

alma humana e a divindade.  
3
 

Em contrapartida, Michel de Certeau defendia que o ponto de fuga e 

originalidade do místico estaria no fato de este se distanciar do mundo e de si, para 

aproximar-se de uma realidade, que, embora estivesse no interior do indivíduo, 

socialmente constituído, encontrava-se alheia à sociedade. Para ele a mística surge, 

enquanto novo tratamento da linguagem, como um espaço de saber que se diferenciava, 

por suas regras e formação, da antiga tradição
4
.  A estratégia do místico consistia em 

refugiar-se em si, traçando o seu próprio caminho espiritual, cujas experiências nem 

sempre eram facilmente explicadas através das palavras. Estas se manifestavam através 

do próprio corpo através de êxtases, enfermidades extraordinárias, visões, audições e, 

no caso de Úrsula, também viagens a lugares remotos. Tais experiências poderiam 

constituir a originalidade dos espirituais. Todavia, a Igreja encarregou-se de exercer 

controle sobre estas ocorrências, sobretudo no que diz respeito às mulheres, através de 

seus padres confessores, e nos casos, considerados mais graves, inquisidores. Segundo 

Espinoza, havia diretores profissionais, especializados no atendimento às religiosas.  

Se fue perfilando entonces un profesional especializado para el mundo 

femenino: el „confesor de monjas‟. Un hombre preparado e instruido 

en las particulares cuestiones de esas mujeres monjas -como decian 

los manuales-„encerradas de por vida entre cuatro paredes‟: sus 

temores o tendencias al escrupulo, sus rencillas y rivalidades internas, 

sus fervientes deseos de ser las más perfectas
5
. 

 

 Adriana Valdés indica que a escrita obrigada foi uma importante ferramenta 

utilizada pelos confessores no controle das experiências das freiras, especialmente na 

investigação acerca de sua veracidade, ortodoxia e procedência 
6
. A religiosa poderia 

escrever sobre sua vida interior apenas sobre ordem expressa do diretor espiritual. Após 

o Concílio de Trento, foi proibida a permanência de materiais de escrita no interior das 

celas dos conventos femininos. Esta proibição se mostrou mais eficaz nos conventos 

próximos a Roma, como os de Milão e Verona. Ainda assim a própria Úrsula, na 

capitania-geral do Chile, sofreu com este controle. Ela tinha papeis, penas e tinta 

entregues pelo confessor, que os fornecia e os recolhia do modo que lhe aprazia. Nem 
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mesmo os seus escritos ficavam sob a sua vista, mas eram guardados pelo confessor que 

tinha poder total sobre eles. O confessor de Úrsula chegou a queimá-los sobre o pretexto 

de preservar os segredos de confissão.  

[...] yo solo voy al tema de mi sermon, en lo que me ha dicho aquel 

confesor de cuan engañada voy: y bien veo que lo estoy, y no mas que 

de su paternidad; que con vuestra paternidad no se como me 

ira.Vamos andando.  Y lo que le encargo es que en leyendo estos, me 

haga favor de traerlos [os cadernos], que he de morir con los 

sacramentos: no diga luego, como el otro confesor, que los quemo y 

que pida a Dios, al cabo de tantos años que los tenia guardados, que 

me lo dijo éste de 1708 que en su escritorio los ha, y cuando se los 

pidi yo dijo que los quemo, porque manana se moriria su paternidad y 

no queria se supiesen vidas ajenas. Yo tuve bastante pena, y, estando 

pensando en ellos, me dijeron: „Hija, ide qué estas triste y afligida?; 

ipor los papeles que te han negado?: todo esto a mi cuidado‟; y 

empese a estar llorando por lo que este padre conmigo ha obrado; y 

escribiendo esto también lo hago, que tanto me ha afligido y 

atormentado, mostrándose conmigo terrible, inhumano
7
. 

 

A monja chilena Soror Josefa de Peña y Lillo, autora de numerosas cartas, teve sua 

correspondência queimada sobre a mesma justificativa. Aceitar a vontade do confessor 

neste ato era uma prova de humildade e obediência
8
.  

 Os escritos também poderiam ser usados contra a religiosa como prova de 

falsidade dos eventos extraordinários que as cercavam. Os confessores eram instruídos a 

colocá-los sempre em dúvida, já que as mulheres eram dadas a “fingirse espiritua1es”
9
. 

Um caso famoso na historiografia acerca da vida conventual é o de Sóror Maria da 

Visitação, em que esta religiosa, segundo os documentos da época, teria enganado o 

próprio confessor, o frei Luís de Granada, fazendo-se passar por estigmatizada. O 

confessor publicou um sermão a fim de se desculpar-se publicamente por sua 

ingenuidade. Afirmava ter tomado para si esta vergonha como um modo de penitenciar-

se e de pensar “menos em si mesmo do que no escândalo das almas”
10

. Úrsula tinha 

conhecimento deste episódio e rezava para que não partilhasse do mesmo destino que a 

religiosa
11

.  

 Outro motivo pelo qual os confessores obrigavam suas filhas espirituais a 

registrarem seus sentimentos e experiências era verificar se estes estavam de acordo 
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com os ditames da tradição. É interessante o fato de Úrsula criticar esta posição dos 

confessores, visto que as mulheres estavam excluídas de instrução acerca das Escrituras. 

“¿para que ponen a las mujeres en aprietos en lo que no sabemos ni hemos estudiado en 

ellos, en ves que nos habian de ensefiar en ello?; ¿es bueno, por mi vida, que nos metan 

en teología cuando la puente de los gansos no hemos pasado?
12

” Adriana Valdés parece 

concordar com a fala de Úrsula ao indicar que a rígida divisão de papeis entre homens e 

mulheres contribuiu para a exclusão das mulheres do conhecimento do mundo, assim 

como para a sua vigilância
13

. 

 De todo modo, o medo de ser acusada de heresia apresenta-se real nos escritos 

de nossa protagonista. Isto pode ser conferido em diversas passagens, em que a autora 

procura  defender-se de uma eventual acusação desprezando a si própria. “No  si digo 

herejias: yo no lo entendo ni entendia; de mejor gana se lo dijera a vuestra paternidad 

hablando, que con eso me fuera enseñando, y no desirlo por escrito, que no sé lo que 

digo”
14

 “Ira acusarme […] ¿Hele dicho alguna herejia? […]Pues que en aquello de la 

comunion, no lo pudo crer una simple mujer”
15

. Poucas mulheres arriscavam-se a falar 

de teologia; uma exceção foi Angela Carranza, também chamada de Madre Angela de 

Dios, nascida em Córdoba, mas instalada em Lima por volta de 1665. Ela escreveu 

cerca de 543 cadernos abordando questões da doutrina católica. Embora fosse amada 

pelo povo limenho, foi condenada publicamente pelo Tribunal do Santo Ofício a um 

recolhimento de cinco anos. Os confessores, que haviam incentivado a condenada, 

sofreram, como ela, um processo da Inquisição
16

.  

 Através dos escritos, os padres também deveriam verificar a procedência das 

experiências místicas. Estes estavam constantemente colocando as autoras em dúvida se 

estas tinham sua origem em Deus ou no diabo. Afinal, a partir do século XV, ocorrera 

um processo de desvalorização do feminino. As mulheres passaram a ser pintadas como 

débeis, crédulas e passivas. Isto as tornava mais propensas a extremos, fosse a 

possessão demoníaca ou o desenvolvimento espiritual
17

. Este processo veio 

acompanhado da introdução da imagem do diabo no imaginário religioso europeu. De 
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acordo com Ângela Inês Robledo, nos séculos XVI e XVII, os relatos conventuais 

recorriam muitas vezes ao que chama de discernimento do espírito, ou seja, a prudência 

para descobrir a origem (divina ou demoníaca) das vivências sobrenaturais
18

. A 

religiosa colombiana Madre Francisca de Castillo o buscava na figura do  diretor 

espiritual, na expectativa de que este aliviasse as suas angústias
19

. Todavia, nem sempre 

encontrava consolo nesta figura:  

Pues como pasadas aquellas cinco horas en que clamaba a Nuestro 

Señor, me hallara tan atormentada e inquieta interiormente, vide que 

entraban ya los padres en la iglesia a decir misa, y pensé si con 

reconciliarme volvería en mí y podría siquiera traer el rostro sereno 

para asistir a lo mucho que tenía que hacer. Pues como llegué a 

confesarme, comenzó el padre con quien me reconciliaba a decirme 

que, a todo entender, yo estaba perdida, ciega del demonio,  y que él 

no quería reconciliarme ni absolverme; y diciendo esto, se levantó del 

confesionario, y me dejó allí
20

. 

 

A dúvida sobre estar se deixando levar pelos enganos demoníacos foi igualmente 

uma constante na obra de Josefa de Peña y Lillo. De acordo com Espinoza, esta só 

desapareceu quando Josefa encontrou um confessor de sua escolha  para ajuda-la.  

Cuando Sor Josefa desesperda por no saber si las experiencias 

misticas venian de Dios o eran engafio del Demonio y si sus 

mortificaciones iban por buen camino, y las angustias eran indecibles, 

buscó a su Padre Manuel -contraviniendo muchas normas [..] y una 

vez que la relaci6n epistolar se consolidó las cartas pasaron a ser el 

consuelo en si, o, por lo menos, esa era la esperanza. Cuando la 

angustia y las dudas ni aun con los consejos guardados con celo se 

calmaban, se volvia a escribir
21

. 

 

Úrsula Suárez, por sua vez, em diversos momentos, atribuiu suas visões a uma possível 

tentação do demônio. Todavia, recebeu garantias de uma voz, que reconhece como 

divina, de que não seria ludibriada pelo diabo.  

Empesé a afligirme y a la clamar a Dios no me desampare ni desaje 

engañar del demonio con ilusiones ni estas vistas, que yo no entendia 

ni quería tener, que, pues su Majestad era fiel con quien le deseaba 

servir y agradar, no se malograse por mis pecados la fe y confianza 

que desde niña había tenido en su Divina Majestad. Dijjome „Yo te 

empeño mi palabra no serás engañada‟.  

 

Este consolo, não obstante, não era encontrado na confissão
22

:  
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Yo estuve corrida porque mi confesor lo desia, que a la habla 

verguensa no le tenia; verdad es que cuando me hasia algun favor me 

afrentaba y tapaba la cara, mas de desirlo a mi confesor era la 

verguensa: por lo mayor toda me cubria de sudor, y si no temiera ser 

engañada no le dijera nada, sino que a veses pensaba si el demonio me 

engañaba, y pedia a Dios esto con ancias: que no permitiera que el 

diablo por mis pecados me segase con engaños, que ya su Majestad 

sabia cuanto me afligia y cuantos descorisuelos pasaba en mi interior 

por esta habla
23

. 

 

 A maior motivação para a tarefa de escrever, atribuída pelos confessores, 

entretanto, estava em reforçar a prática da confissão. Após a Reforma Luterana, o 

sacramento foi dispensado pelos reformadores, pois para estes o perdão deveria ser 

alcançado diretamente com Deus, sem a mediação dos padres. Além disso, a salvação 

não se daria através das obras ou de uma vida exemplar, mas exclusivamente da fé. O 

movimento de Reforma Católica, todavia, tornou a confissão um de seus maiores eixos. 

O católico deveria estar constantemente refletindo sobre os próprios atos e ter 

consciência das consequências de suas ações na vida após a morte. Aí encontrava-se 

uma das principais justificativas para a confissão, já que havia dúvida constante acerca 

das próprias ações e o medo da condenação eterna
24

.  

De acordo com o historiador Jean Delumeau, a confissão apresentou-se como 

uma forma de tranquilizar os fieis, mas depois de muito ter atormentado os pecadores. 

Tal sacramento também teria ajudado, como argumenta Delumeau, os homens a 

aprofundar a consciência de si e de suas responsabilidades, mas acabou propiciando o 

que chamou de doença do escrúpulo, ou seja, o medo constante do pecado. O autor 

também chama atenção para o fato de que a Igreja tenha apresentado a confissão como 

um recurso obrigatório, exigindo um exame de consciência anual e uma relação 

detalhada dos pecados  mortais de cada indivíduo. Isto, segundo ele, provocou um 

grande desnorteamento nos sacerdotes sobre como proceder em relação aos seus 

assistidos.
25

. Deste modo, surgiram manuais de confessores que tinham como base as 

Constituições do Concilio de Trento e o Tratado de São Carlos Borromeo. Para este 

tratadista, o confessor deveria ser um conhecedor profundo das almas e ter qualidades 

como a prudência, a piedade e a virtude. Seguindo este pensamento, o manual 

Confessor Instruído de Pablo Señeri S. J.,  o mais popular entre os confessores do Chile 

e da América Hispânica, defendia que o diretor espiritual deveria curar as almas dos 
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danos causados pelo pecado
26

. Sua função não era condenar, mas “hacer inocente al que 

era reo”
27

.  

Señeri também dedicou algumas linhas ao modo de proceder em relação às 

religiosas. De acordo com ele, estas mereciam um tratamento particular por estarem em 

situação de clausura e na busca constante pela perfeição
28

: “cualquier cosa basta para 

perturbar la conciencia de una pobre mujer encerrada entre cuatro paredes, basta un leve 

escrlipulo para que el enemigo la ciegue y arrastre hasta el liltimo suplicio de su 

condenación eterna?
29

” Considerando as especificidades da vida religiosa feminina, os 

padres, em especial os jesuítas, propagaram uma prática de escrita confessional que 

consistia em um profundo exame das ações ao longo da vida
30

. O jesuíta Pedro 

Calatayud foi um dos principais entusiastas da confissão geral por escrito.  

...es cosa de suyo segura y saludable hacer la confesíon general pr 

escrito; esto es, confesarse com el papel delante: mas porque em las 

ocasiones, vícios e costumbres de pecar, ordinariamente los penitentes 

no aciertan a poder cada especie de pecados a parte, y con distinción; 

y se les suele pasar por alto algunas, ó varias circunstancias graves, 

que se deben explicar; y a veces ni aiertan a leer su proprio papel, 

según lo enmarañado de él y confusíon con que viene; juzgo, que con 

menos fatiga del prudente confessor y ppenitente, ycon mas 

expedicíon, puede el confesor seguramente, sin cartafolio preguntar el 

estado, tiempo y costumbres de pecar... 
31

 

 

Este recurso, todavia, foi utilizado de forma compulsória pelos confessores a fim 

de extrair as faltas das religiosas, dando origem a relatos autobiográficos como os de 

Madre Francisca Josefa de la Concepción de Castillo, Maria de San Joseph,  Maria de 

Jesus Tomelin e, por fim, de Úrsula Suárez. 

 

5.1: Dizer os pecados, dizer a si mesma 

 

Nas primeiras páginas da obra de nossa protagonista, Úrsula Suárez, nos 

deparamos com a indicação de que o empreendimento de sua escrita não se tratava de 

um ato voluntário, mas de uma ação motivada pela obediência a quem chamava de 

Vossa Paternidade, o confessor.  Ela não apresentou a escrita como uma tarefa 

honorífica, mas a evitava e a adiava, inventando diversos pretextos (cansaço, falta de 
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materiais ou ausência de tempo).  Ela elencou, já de início, inúmeras atribulações 

ligadas à escrita: a falta de memória para narrar certos acontecimentos, assim como a 

vergonha e a tristeza ocasionadas por algumas de suas recordações. E pedia à 

Santíssima Trindade  que a auxiliasse: 

[…]para que yo cumpla con la obediencia de vuestra paternidad [o 

confessor], y vensa tanta dificultad y resistencia como tiene mi 

miseria enreferir las cosas que tantos años han estado en mi sin 

quererlas desir, por ser mi confuci6n tanta y con tan suma verguensa 

que me acobarda; mas, atenta que sera ésta la divina voluntad 

ordenada por la de vuestra paternidad, con Iagrimas referiré toda mi 

vida.pasada, que anegada en el mar de mis Iagrimas no sé como 

principiar.
32

 

 

Mais adiante, a autora declarou que tal tarefa era-lhe repugnante. Esta servia 

como mortificação de sua soberba; além disso, significava a renúncia ao seu juízo em 

detrimento à sabedoria do confessor, que a conduziria melhor: “Prosigo en la obediencia 

de vuestra paternidad, aunque con repugnancia mia. [..] pero sea esta mortificasion de 

mi soberbia y que la propia voluntad se sepa sujetar para que no me llegue a 

desbarrancar, que estando a la de vuestra paternidad sujeta, seguiré segura senda”.
33

. A 

escrita foi assim por ela comparada ao martírio. Devido ao seu teor sacrificante e 

despojado.  

En el nombre de Dios Todopoderoso; que bien nesesito de su poder 

para poderme venser a dar complemento a1 orden que de vuestra 

paternidad tengo de escrebir esto: que no me es de pequeño tormento, 

segun la adversion que le tengo; y en escrebirlo de nuevo me sacrifico, 

pues es como si saliera a1 suplicio o estuviera en un martirio. 
34

 

 

Também ressaltou a dificuldade de colocar em palavras, vivências que haviam se 

passado e que ela mesma não havia entendido.  

No sé como escrebirle, padre mio; levanteme esta penitencia y déme 

otra cualquiera: ya por escrito y de palabra le tengo sinificado cuanto 

es en estó mi trabajo, que ni yo sé desir las cosas que han pasado por 

mi, ni hallo término adecuado para poder esplicarlo, ni a mas podra 

llegar el trabajo que tengo, que carecer de entendimiento
35

. 

Entretanto, como Armando de Ramon defende, a tarefa de escrever não era tão 

intolerável para Úrsula como relatava ser, pois ela mesma havia confessado que 

apreciava obras de religiosas como ela.
36

 De acordo com Rodrigo Cánovas, o problema 

da autora não estava na escrita em si, mas nas circunstâncias em que escreveu esta obra 

                                                           
32

 ÚRSULA SUÁREZ Op. Cit. p. 90.  
33

 Ibid. p. 120.  
34

 Ibid. p. 154.  
35

 Ibid. p. 154-155.  
36

 RAMÓN, Armando de. Op. Cit. p. 33.  



84 
 

e no embaraço que sentia em dizer suas faltas. Para o autor, tratava-se de uma situação-

limite, em que ela deveria contar o que estava mais oculto para que decidissem o quanto 

era pecadora. Teria que produzir provas contra si, para que julgassem quão culpada era. 

Precisaria registrar os pecados que poderia ter cometido, cometeu e pensava em 

cometer
37

. Questionaremos, aqui, junto a Cánovas: o que  Úrsula poderia ter cometido 

para ter recebido tão grave punição
38

? E junto com a autora, também indagamos o por 

quê de o confessor ter se repugnado tanto em relação ao que lia
39

.  

Seriam os pecados cometidos na infância, momento em que observava, com 

curiosidade, as maldades cometidas nos prostíbulos a portas abertas fora da cidade
40

? 

Os enganos feitos contra os endevotados
41

? A desobediência às preladas que a 

acusavam de provocar escândalos no convento
42

? A audácia de se aventurar em uma 

experiência interior, acompanhada de acontecimentos sobrenaturais que ultrapassavam 

os limites impostos pelos padres? Se por um lado, Úrsula apresentava suas ações, tidas 

como más, por outro, a escrita permitia-lhe também um espaço para se defender das 

acusações próprias e alheias. Negava que houvesse cometido pecado mortal que lhe 

pudesse afastar dos sacramentos. Se assistia os pecados alheios, nas casas de 

prostituição, era por não saber o que ali ocorria e por pensar que se tratava de 

casamentos
43

. Se se aproximava dos homens que a visitavam no locutório, era com a 

finalidade de vingar as mulheres e se divertir às custas deles, não porque os amava
44

. Se 

enfrentava as superioras, era porque estas a perseguiam para a sua mortificação
45

. Se 

preferia a vida interior aos caminhos apontados pelos padres era porque era guiada por 

Deus
46

. A autora apontou por todas estas justificativas que não havia cometido nenhum 

pecado mortal.   

Não obstante, Úrsula não se defendeu de todas as acusações que lhe fizeram ao 

longo da vida. Rodrigo Cánovas apontou que as objeções relatadas pela autora eram 

muitas e derivadas das tensões criadas por elas a respeito das hierarquias mundanas e 

religiosas. Esta ultima acabou colaborando para o seu castigo feito escrita.  
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¿Como és Úrsula? Según su madre, fue siempre “invencionera y 

ardilosa”; segun su una maestra, “alentada, altiva, que a todas 

avasallaba”; según un confessor, “embustera, trasista, astusiera”[…]. 

Úrsula és soberbia y hablantina, cualidades que generam una tensión 

en el ámbito de las jeraquias religiosas y mundanas: el padre confesor 

y la monja (masculino / femino), la abadessa y la vicaria (feminino / 

feminino), ell sentimento humano y el sentimento divino 

(monja/santa)
47

.  

 

A estas vozes acusadoras, indicadas por Cánovas, a religiosa, por vezes, fazia 

uníssono. A autora declarava-se “perversa” e “soberbia”
48

 desde a mais tenra idade. 

Recordou que apesar da excelente educação religiosa e do bom exemplo dos pais, era 

acometida de seu “mal natural”
49

. Escreveu que nem mesmo as provações imputadas 

pelas perseguições das companheiras de clausura no período do noviciado conseguiram 

mortificar sua soberba, mas despertaram ainda mais a sua maldade
50

. Lembrou que no 

dia de seus votos, no dia de Santo Estevão - em 2 de janeiro de 1684 -  não se 

encontrava preparada para seguir o exemplo de força e sacrifício do mártir, mas em 

enganar por conta de sua “mala inclinacion, que desde niña tenia, de querer enganar”
51

. 

Úrsula também destacava o estado de rudeza em que se encontrava por ser uma mulher. 

Queria ser santa, mas apontava que era “[...] mujer incosnstante, y puede ser que por mi 

fragilidad no Ilegué a perseverar”
52

. 

 María Inés Lagos defende que Úrsula não tinha uma imagem tão negativa de si 

mesma. A escrita poderia propiciar-lhe  o privilégio de alguns momentos para pensar 

em si mesma, refletir sobre os fatos que a cercavam e se aprofundar em seus 

sentimentos 
53

.  Todavia, esta escrita foi idealizada pelos confessores para buscar as 

faltas e não os êxitos. Nossa religiosa não podia escapar do estilo ditado pelo diretor 

espiritual: a escrita confessional.  Porém, mesmo que intuitivamente, conseguia 

conhecer e dominar as regras desta prática escritural, que lhe era imposta, para construir 

um relato o mais próximo possível do que lhe aprazia.  Fazia-se necessário dominar 

uma retórica, muito presente nos escritos espirituais: a retórica da humilitas
54

.  

 Através deste artifício da linguagem, Úrsula aceitava, muito objetivamente sua 

condição de mulher incapaz, pecadora e volúvel, mas só para depois desmentir e 
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transcender espaços que seriam  totalmente vedados se não fosse pela mística
55

.  

Tratava-se de uma forma de seduzir o confessor, fazendo-o acreditar que estava no 

controle. De acordo com Ánton, o que se seguia depois disso, entretanto, era um relato 

rico em metáforas, sensibilidades, individualidade e até mesmo erotismo
56

. Escrever 

sobre si e sobre as experiências sobrenaturais por iniciativa própria seria algo inviável, 

uma grande prova de soberba. São João da Cruz, místico e confessor, fala da escrita de 

supostos espirituais como um ato de vaidade que contribui apenas para afastar a alma do 

caminho de perfeição e induzi-la ao erro.  

Isto é muito comum: várias pessoas se enganam pensando ser isso muita 

oração e comunicação de Deus e por este motivo escrevem ou fazem 

escrever o que se passa com elas. E, porventura, nada será tudo aquilo, sem 

substância de nenhuma virtude, servindo apenas para alimentar a vaidade.  

Aprendam antes a cuidar de firmar sua vontade em amor humilde e 

generoso, na prática sólida das boas obras e da mortificação, imitando a vida 

do Filho de Deus. E' por este caminho, e não pela multiplicidade dos 

discursos interiores, que se chega a todo o bem espiritual. O demônio se 

intromete muito neste gênero de palavras interiores sucessivas, 

principalmente com as almas a elas inclinadas ou afeiçoadas. Quando 

começam a recolher-se costuma o inimigo lhes oferecer numerosa matéria de 

digressões, formando-lhes na inteligência palavras ou conceitos para deste 

modo precipitá-Ias mui sutilmente no engano,com coisas verossímeis. Esta é 

uma das maneiras de comunicar-se o demônio com os que com ele fizeram 

pacto tácito ou formal, e assim procede com alguns hereges e, sobretudo, 

com alguns heresiarcas, enchendo-lhes o entendimento de concepções e 

raciocínios mui sutis, cheios de falsidades e erros
57

. 

 

Deste modo, vemos que a escrita de Úrsula foi viabilizada pela obediência ao 

juízo e à ordem do diretor espiritual. Esta, todavia, deve ser feita sob a roupagem da 

humildade.  

 É possível dizer que este tema encontra-se presente no que Ánton vai chamar de 

“modelos dos modelos”
58

 das obras espirituais autobiográficas: Confissões de Santo 

Agostinho de Hipona. Para este autor, a humilitas consiste em assumir-se menos como 

purificado do como pecador em necessidade permanente da Graça de Deus
59

. O que se 

narra para este interlocutor invisível é a trajetória de uma alma a caminho da redenção. 

Seus escritos são a história da superação de si e de sua “natureza pecadora”
60

.  O 

homem, para Agostinho tornou-se soberbo por natureza, por conta do pecado original, 
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tendendo  a matar os desejos de Deus para sua criatura e a afastar-se dele para seguir 

suas próprias vontades
61

. De acordo com Vargas, uma das formas de se desprender, ao 

menos em parte, deste estado, era o reconhecimento de sua condição de pecador através 

do exercício da reflexão interior. A verdadeira humildade estaria, nesta lógica, no 

encontro da verdade sobre si.  

A humildade também é tema de grande parte da obra de Santa Teresa de Ávila, 

que, por sua vez, é  grande modelo de escrita autobiográfica
62

.  O relato desta monja 

espanhola é nomeado por este autor como socratismo teresiano, pois assim como para 

Sócrates, o conhecimento, para Teresa de Jesus, vinha do interior do homem. Este 

autoconhecimento levava necessariamente à consciência do próprio estado de miséria.  

Una vez estaba yo considerando por quê razón era nuestro Señor tan 

amigo de esta virtud de la humildad y pusóseme delante…esto: que és 

por que Dio es suma Verdad y la humildad es andar en verdad; que lo 

és muy grande no tener cosa buena de nosotros, sino la miseria y ser 

nada; y quien esto no entiende, anda en mentira. A quien más lo lo 

entienda agrada más a la Suma Verdad, porque anda en ella
63

.  

 

Segundo Castellano, essa visão acerca da fragilidade do homem não era 

pessimista, pois apesar de sua miséria, a alma era portadora de uma vocação à 

comunhão com o divino. A humildade consistia em assumir para si que nada podia ser 

feito sem o auxilio de Deus
64

. Por este motivo, os espirituais deveriam se regozijar com 

a humilhação e com a calúnia, sendo este um modo de assemelhar-se a Deus
65

.  

 

5.2: O elogio de si  

 

 Embora os escritos de Santo Agostinho e Santa Teresa de Ávila tenham em 

comum o fato de apresentarem-se modelos para escritos espirituais e, ´posteriormente, 

para autobiografias, além de desenvolverem o tema da humildade, podemos destacar 

uma diferença fundamental entre ambos. Não há uma individualidade demarcada no 

primeiro, enquanto no segundo esta apresenta-se de forma mais acentuada. Karine 

Rocha de Oliveira defende que, em Agostinho, a narrativa apaixonada da própria 
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trajetória é um álibi para falar de um caminho comum a todos os homens que desejam 

encontrar um caminho de conversão
66

.  É “uma desculpa para falar dos milagres do 

Criador e para a afirmação da fé
67

”. É como o autor se apagasse para dar  lugar ao 

protagonismo das almas que lutam contra o mundo  carnal para adentrar na vida 

interior. A pesquisadora argumenta que os anseios por uma individualidade começam a 

despontar entre os séculos X e XI, mas ainda estava muito atrelado ao bem da 

coletividade. 

 Rocha destaca que o homem medieval que escapasse do fardo do enfoque no 

bem comum era mal visto. Este encontrava espaço para falar de si nas leituras e nos 

diários que se popularizaram neste período.  

As construções sociais determinavam que o bom cidadão seria aquele 

que mergulhava sua vida nos temas da comunidade, sobrando 

pouquíssimo espaço para se preocupar com uma vida mais íntima. 

Estar consciente de si, assumir desejos individuais e trabalhar por eles, 

vestia o homem em trajes egocêntricos, atraindo para si olhares 

insatisfeitos. No entanto, esta dificuldade não irá bloquear a 

possibilidade de escrever sobre si mesmo. Quando pensamos em 

individualidade, autobiografia e privado na Idade Média, encontramos 

pequenas brechas que serão desenvolvidas nos séculos vindouros. 

Ulrich Von Hutten afirmava que a descoberta do homem não se dava 

necessariamente em lugares ermos, longe de todos. O homem poderia 

se descobrir no meio do barulho de suas relações, nas horas de leitura 

e escrita. Estes momentos proporcionariam ao homem uma breve 

liberdade dos fardos sociais, permitindo-se penetrar em seu interior. 

As horas de leitura e escrita vão gerar, no final da Idade Média, a 

prática da escrita de diários. Isto, no entanto, não significa que o ser 

humano ocidental havia começado a percorrer um caminho que o 

levaria até sua individualidade
68

. 

O sujeito como indivíduo vai tomar mais definição, no campo religioso, com a 

tensão criada pela Igreja católica reformista em ações voltadas para a reafirmação da 

necessidade da confissão
69

. Como vimos, será reforçada a noção de que é preciso ter 

uma vida permeada de boas obras a fim de atingir a salvação. Era preciso fazer 

prevalecer o espírito sobre a carne, a humildade sobre a soberba, a vontade de Deus 

sobre as paixões humanas. Rocha defende que o católico é um homem que vive o drama 

do constante autocontrole e ao mesmo tempo da vigilância da instituição, da qual não 

almeja escapar
70

. Para a autora é justamente dessa oposição entre a espiritualidade 
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intimista e a necessidade de comunicá-la à Igreja que surgem “lapsos de 

individualismo”
71

 

A Igreja empenhou-se em padronizar comportamentos através das vidas 

exemplares e sufocou relatos individuais. Segundo Espinoza, era necessário saber 

diferenciar a literatura revisada e pastoral das cartas e das confissões que se distinguiam 

da coletividade
72

. Estas tinham a função de retirar as religiosas do total silêncio para 

verbalizarem o que seria  uma afronta manter escondido.   

Não verbalizar sua interioridade era considerado uma afronta à Igreja, 

uma heresia, porque esta perderia, como isto, o controle do que estava 

sendo feito com as teorias católicas, e do que estava sendo produzido. 

Os heréticos passam a ser conhecidos como seres de consciência livre, 

com pretensões de singularidade, não produzindo nada de útil para as 

demais pessoas e correndo o risco de desviar-se do caminho até Deus. 

A subjetividade era, então, um terreno perigoso. O medo de ser 

acusado de herege fazia com que a grande maioria dos fieis e 

religiosos procurassem os mecanismos de controle. O mais comum 

entre os meros praticantes do catolicismo era a confissão oral. Já entre 

as freiras, seres considerados perigosos pelo simples fato de serem 

mulheres, o controle se dava pelo voto de clausura, visitas frequentes 

ao confessionário e a escrita de suas vidas. É entre papéis e tinta ou 

ajoelhada diante do confessor que estas monjas irão criar 

cotidianamente um relato complexo, no qual o pessoal e o ideal 

ocupam margens cuja nitidez nem sempre é evidente
73

. 

 

Foi neste contexto que emergiu a figura dos místicos, em especial de Santa 

Teresa de Ávila, que delineou ainda que timidamente uma individualidade. Esta, 

segundo Michel de Certeau, não se pautava na coletividade, tampouco no sujeito 

inegavelmente atravessado por esta, mas na divindade que se encontrava fora
74

. A 

maneira de proceder do místico consiste na escuta de um cosmo, de um mistério, que 

pode ser encontrado no interior de cada homem. Este ponto de vista acaba apresentando 

uma visão otimista do homem, pois apesar de sua pequenez, possui vocação a participar 

de uma história extraordinária de busca, perda e encontro de uma alteridade, para o qual 

se constitui como um ser particular e objeto de amor. Como podemos observar no 

poema de Teresa de Ávila, intitulado Busca de Deus:  

Alma, buscar-te-ás em Mim. 

E a Mim buscar-me-ás em ti. 

 

De tal sorte pôde o amor, 

Alma, em mim te retratar, 

                                                           
71

 Ibid. p. 138.  
72

 ESPINOZA, Alejandra Araya. Op. Cit. p.  
73

 Ibid. p. 136.  
74

 CERTEAU, La Fable Mystique. Op. Cit. p. 26.  



90 
 

Que nenhum sábio pintor 

Soubera com tal primor 

Tua imagem estampar. 

 

Foste por amor criada, 

Bonita e formosa, e assim 

Em meu coração pintada, 

Se te perderes, amada, 

Alma, buscar-te-ás em Mim. 

 

Porque sei que te acharás 

Em meu peito retratada, 

Tão ao vivo debuxada, 

Que, em te olhando, folgarás 

Vendo-te tão bem pintada. 

 

E se acaso não souberes 

Em que lugar me escondi, 

Não busques aqui e ali, 

Mas , se me encontrar quiseres, 

A Mim, buscar-me-ás em ti. 

 

Sim, porque és meu aposento, 

És minha casa e morada; 

E assim chamo, no momento 

Em que de teu pensamento 

Encontro a porta cerrada. 

 

Busca-me em ti, não por fora.  

Para me achares ali, 

Chama-me, que, a qualquer hora, 

A ti virei sem demora, 

E a Mim buscar-me-ás em ti
75

. 

 

Úrsula Suárez partilha com Santa Teresa da visão otimista acerca de si. Afinal, a 

rudeza de sua condição poderia ser superada com a graça divina, que faria sua alma bela 

e singular. Apesar de se afligir com sua malícia, encontrava grande conforto quando 

colocava-se em solidão para orar
76

.  Quando questionava sua trajetória em que havia 

presenciado e cometido tantas maldades, Deus respondia que era para que fosse 

humilhada e pudesse reconhecer a ação divina em sua vida.  

 Sem a Alteridade, seria inviável o encontro da beleza e da bondade que lhe 

permitia, paradoxalmente, ser o que era (já que em comunicação com a divindade).  Ela 

dava a Úrsula o respaldo para afirmar, como vimos anteriormente, que era a “corona de 

la generacion”
77

, ”la rosa de Jericó” ou “ la rosa entre las espinhas”
78

. Por Ela sentiu-se 
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também autorizada a se perceber não apenas entre os santos eleitos, mas como um tipo 

muito particular de santa comediante
79

. De acordo com Ánton, poucas religiosas 

demonstraram na escrita de suas vidas tanta certeza acerca de sua santidade como 

Úrsula Suárez, exceto por Santa Teresa dos Andes e Madre Laura Montoya. Não 

obstante, estas escreveram em um contexto diferente, em pleno século XIX, em que a 

Igreja tinha maior empenho em exibir modelos de santidade feminina que não se 

respaldavam na figura de uma autoridade masculina
80

. Maria Inés Lagos vê na escrita de 

Úrsula um elemento narcísico, o que significa portar-se como ser individual ao focar em 

si mesma e contar sua versão dos eventos passados
81

.  

 O objetivo deste capítulo foi demonstrar como Úrsula Suárez posicionou-se 

diante da imposição da escrita confessional, com padrões, modelos e regras específicos, 

cuja tendência era sufocar propositalmente manifestações de individualidade e criar um 

padrão de comportamento cristão. Vimos que ela conhecia e dominavas os 

regulamentos desta literatura, burlando-as a seu favor, seduzindo o leitor com suas 

mostras de humildade e despojamento, a fim de tecer um relato favorável a si mesma. 

Isto não se fazia sem inúmeros riscos. Os confessores poderiam condená-la por heresia, 

declará-la possessa pelo demônio, tomá-la por farsante e impor-lhe numerosos castigos. 

Todavia, Úrsula buscou justificar-se através da Alteridade que a legitimava. Se possuía 

uma natureza rude e pecadora, tal situação poderia ser mudada a partir da crença 

inabalável de que era eleita por Deus, que não vinha dos padres, tampouco da instituição 

– daí podemos considerar este proceder com artes de fazer. Ela se aproveitava das 

tensões causadas pelo conflito entre a vigilância eclesiástica e a obrigação de dizer a 

verdade sobre si, invertendo de forma intuitiva e metafóricamente uma situação-limite 

para criar uma imagem inflamada e singular de seu eu.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando iniciamos este trabalho, tínhamos em mente que seria um grande desafio 

abordar os escritos confessionais de Úrsula Suárez com base nos debates 

historiográficos no Brasil. A única menção à autora, encontrada na Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações, foi a da tese de doutorado em Letras de Karine 

Rocha de Oliveira pela Universidade Federal de Pernambuco, datada de 2014: Escrita 

conventual: raízes da literatura de autoria feminina na América Hispânica
1
. Neste 

trabalho, a pesquisadora analisa os escirtos das religiosas novo-hispânicas Josefa del 

Castillo, Gertrudes de San Idelfonso, María de San José e, por fim, a de Úrsula Suárez. 

As primeiras investigações direcionadas à nossa religiosa, não obstante, ocorreram por 

iniciativa de pesquisadores chilenos de diversas áreas entre as décadas de 1980 e 1990, 

como os filólogos Mario Ferreccio Podestá e Rodrigo Cánovas, o historiador Armando 

de Ramón e as ensaístas Adriana Valdés e Maria Inés Lagos. Ainda assim, até mesmo 

para o Chile, lugar de origem de Úrsula, os trabalhos ainda são escassos. Desde o 

Estudo preliminar
2
 de Relación Autobiográfica (1984), escrito por Ramon, não 

identificamos, por exemplo, nenhum outro trabalho direcionado a ela sob um viés 

historiográfico.  

A fim de incluirmos a escrita ursulina nos debates pertencentes à área de 

História, com uma base teórica sólida, recorremos ao historiador Michel de Certeau. O  

primeiro motivo foi que este autor foi proeminente nos estudos de dois objetos  

principais de nossa pesquisa: o cotidiano e a mística. O segundo foi o fato de ele ter 

formulado uma operatória que une a ambos: as artes de fazer, maneiras de fazer, táticas 

ou astúcias.  Esta é abordada, em primeiro lugar, na obra A invenção do cotidiano
3
,  em 

que o pesquisador pensou o dia a dia do homem comum como uma instância de 

contínuo defrontar, ainda que subjacente, com as imposições das instituições. Antes de 

ser assimilado passivamente pela cultura dominante, ele, subrepticiamente, a mina com 

resistências minúsculas. E o faz sem ter a pretensão de confrontar a ordem estrutural da 

sociedade, mas de tornar a vida mais agradável para si. Para Certeau, as instituições 
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tendem a criar estratégias para padronizar os indivíduos de acordo com seus interesses, 

enquanto estes tendem a improvisar a fim de escapar delas. Em La Fable Mystique
4
, o 

historiador aponta que os místicos sobressaíram-se na execução de astúcias. Embora, 

não rompessem com as máximas de fé impostas pela ortodoxia, minavam sua rigidez 

com os seus volteios da linguagem
5
. 

 Os objetivos estabelecidos para esta dissertação foram contextualizar Relacíon 

autobiográfica no interior dos espaços ocupados por mulheres no Chile colonial e 

desvendar seus atos marginais em relação às estruturas de poder que a circunscreviam. 

Úrsula, por ter sido uma mulher de elite sensível à memória de seus antepassados, 

antigos conquistadores do Chile, envoltos em glória, aspirou a uma vida grandiosa que a 

levasse a ser „la corona de sua geracíon”
6
.  Por este motivo, sua escrita tece um 

cotidiano revestido  de intensas experiências, especialmente por conta da presença da 

mística e da teatralização da vida
7
. Através de ambas, consegue burlar a realidade e as 

estruturas de poder que a subjugavam, dando prova de sua astúcia e, até mesmo, de 

singularidade.  

No primeiro capítulo, Um jeito de ser mulher, da casa ao convento, buscamos 

oferecer um panorama da vida das mulheres criollas no Chile colonial. Desde que os 

colonos do sexo masculino estabeleceram-se como um grupo coeso formado por 

grandes proprietários de terras, suas mulheres foram enviadas para a capitania do Chile 

com a incumbência de guardar e propagar os valores cristãos e os costumes da elite 

espanhola nas novas terras. Havia apenas dois caminhos possíveis para uma mulher de 

família abastada: a vida matrimonial ou religiosa. Cabia à mulher casada transmitir a fé 

católica aos filhos e, através de sua fidelidade conjugal, preservar a honra da família. 

Das religiosas era esperado que se comprometessem com seu estado de perfeição 

virginal, rezando pelos membros da Igreja e por propósitos do Reino, por estarem mais 

próximas a Deus.  

Ao longo da narrativa de Úrsula acerca de sua infância, ela mostrou uma série de 

embaraços com os quais se deparava uma mulher casada. Entre eles, a apontou que sua 

mãe casou desprovida de dote, estando sujeita à dependência material do marido e da 
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administração doméstica exercida pela sogra com quem se indispunha constantemente
8
. 

Ela narrou as dificuldades geradas por ocasião da maternidade, como a incapacidade de 

amamentar, a dificuldade em encontrar uma ama de leite e as enfermidades da filha. 

Maria Inês Lagos defende, sob um viés psicanalítico, que a redução social das mulheres 

fez com que a mãe se tornasse um modelo pouco promissor aos seus olhos. A autora 

ainda desenvolveu durante a infância uma atração e, ao mesmo tempo, uma visão 

negativa da sexualidade conjugal, como a qual, provavelmente, teve contato na 

consumação dos casamentos que assistia com sua mãe
9
 e nos prostíbulos que 

encontrava em seus passeios por Santiago
10

.  

Como Úrsula era a filha mais velha de uma família de elite, o costume pedia que 

se cassasse com um rico dote e com um noivo escolhido por sua mãe, a fim de garantir a 

continuidade da família e o seu sustento material durante a vida. Com a morte da avó, 

que desejava o ingresso da menina para a vida monástica, a mãe adquire total autoridade 

sobre ela, iniciando uma série de investidas para que ela se casasse. Quando Úrsula 

recusou, a mãe a maltratou e a humilhou. A fim de fugir da tirania materna e evitar o 

contato sexual, Úrsula orquestrou, contra a vontade da mãe, o seu ingresso no Convento 

de clarissas. Como não podia mais recorrer à autoridade de sua avó para ajudá-la, pediu 

apoio a seu primo Juan de Cajal, benfeitor do Monastério. Após ter narrar como 

mobilizou as hierarquias e as instâncias de influência, Úrsula teceu uma série sinais 

fantásticos e sobrenaturais que confirmavam, a seu ver,  a predestinação  à vida 

religiosa.  

Todavia, não se tratava apenas de uma questão de vocação. O caminho 

conventual era uma alternativa ao matrimonial, pois o estado de solteira estava fora de 

cogitação para uma mulher da elite. Nos conventos, as mulheres encontravam alguma 

liberdade em relação à dominação masculina, apesar de estarem submetidas ao Bispo e 

aos padres confessores. Elas também poderiam ocupar posições de liderança, neste 

espaço, podendo exercer os cargos de abadessa e de vicária. Nas casas religiosas, as 

jovens também poderiam alcançar alguma instrução. No Convento de Nuestra Senõra de 

la Victoria, onde Úrsula viveu, as religiosas aprendiam a ler e escrever, até mesmo em 

latim. O conteúdo das leituras consistia em relatos de vidas exemplares e orações. E 

como o Monastério também reunia mulheres de educação refinada, no século XVIII 
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chegou a contar com religiosas versadas em música, entre elas cantoras, harpistas, 

violinistas e organistas
11

.  

No segundo capítulo, O riso e a prática do engodo dos homens, buscamos 

compreender a importância do riso e do humor da autora, por ela direcionado à 

ridicularização dos homens. A autora mencionou, que, em sua infância, estando em casa 

com suas parentas, ouviu-as sussurrando casos sobre mulheres que foram enganadas 

pelos homens. Tratava-se provavelmente de falsas promessas de casamento, traições e 

abandono após o ato sexual. Úrsula que pouco sabia a respeito dos homens por viver em 

um ambiente predominantemente feminino, tomou-os por maus, jurando vingança 

contra eles como forma de prestar grande serviço a Deus
12

. Logo ocorreu a primeira 

burla, em que se maquiou e vestiu como uma donzela, foi para a janela e ficou noiva de 

um homem que passava na rua tirando dele grande quantidade de prata
13

.  Após sua 

profissão religiosa, não deixou de prosseguir com sua missão de enganar os 

endevotados, benfeitores que iam ao locutório do Convento para serem entretidos pelas 

freiras. Na maior parte do tempo, fingia estar apaixonada por eles para depois 

abandoná-los ou ridicularizá-los. Úrsula contava com alguns deles para sustentar a sua 

cela, já que não havia vida comunitária com partilha de recursos para o Convento. Deste 

modo, estabelecia com eles uma relação de dependência.  

Nesse processo, Úrsula tentava inverter a concepção da época de que as 

mulheres eram demasiado crédulas, ingênuas e fáceis de enganar pelos homens. Para 

isso ela os seduzia e os colocava  neste mesmo lugar de vulnerabilidade
14

. Em segundo 

lugar, acreditamos que se tratava de uma forma de se posicionar diante do jogo de 

dependência material em que estava envolvida.  Úrsula incorporou a personagem da 

mulher enamorada e, às vezes, convidava outros a atuar por ela, como foi o caso do 

escravo disfarçado de religiosa, mas a seguir revela sua verdadeira natureza. Uma 

mulher  feita de mármore e bronze, que não poderia amar ninguém que se submetia à 

companhia dos endevotados apenas por estes serem os seus benfeitores.  

No entanto, sua natureza não era tão fria, pois como uma atriz de teatro 

interpretava para si e para as outras religiosas, alegrando-as com as histórias que 
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contava
15

. Pudemos reconhecer em suas burlas uma identificação com o teatro barroco, 

extremamente popular na época. Percebemos ainda algumas semelhanças entre Úrsula e 

a figura do pícaro. Este era o protagonista das comédias teatrais, que, estando em 

posição social desfavorecida, vestia-se de um disfarce a fim de pregar peças nos que 

estavam acima dele. Nossa protagonista, assim como o pícaro, que se considerava 

astuto, aproveitava-se das ocasiões que lhe surgiam a fim de improvisar, criando 

situações que tornavam sua vida mais próxima do que almejava, ou seja, valia-se das 

artes de fazer.  

No terceiro capítulo, Práticas e sensibilidades religiosas, buscamos apresentar 

um quadro sobre a vida conventual no Chile no período em que Úrsula viveu no 

Monastério de Nuestra Señora de la Victoria, por volta de 1678 a 1749. Foi um período 

extremamente influenciado pela Reforma Católica e em que a Igreja estava voltando os 

olhos para a disciplina das casas religiosas, padronizando comportamentos e ideias.  A 

bula Bulla Celebrationis Concili Tridentini
16

 determinava, entre muitas coisas, regras 

que reforçavam a clausura e a observância dos votos de pobreza, obediência e castidade. 

Os bispos foram convocados a zelar pelo cumprimento de todas as observações, com 

ameaça de excomunhão caso não o fizessem. Os conventos chilenos até o século XVII 

eram conhecidos por guardar as recomendações da Igreja e suas religiosas tinham fama 

de austeridade e decoro. Entretanto, o ingresso de numerosas religiosas com suas 

assistidas foi considerado um dos fatores que contribuíram para o afrouxamento dos 

valores projetados pela Igreja Pós-Trento. Embora os bispos, na maior parte do tempo, 

reprovassem essas posturas, este estado perdurou até o bispado de Santiago Manuel  de 

Alday y Aspee, que ficou conhecido por sua rigidez em matéria de moralidade.  

Os conventos mantinham uma rígida rotina, com  horários estabelecidos para 

louvores, orações e leituras pessoais, além de guardar as práticas das disciplinas, do 

jejum e das mortificações. Entretanto, não havia uma vida em comum entre as 

religiosas. Cada uma era proprietária de sua cela e responsável pelo sustento dos que 

nela viviam. Cada uma delas era arranjada com a finalidade de funcionar de forma 

independente ao Monastério, sendo dotada de suas próprias escravas e dependentes. 

Esta situação propiciou práticas em que as religiosas tinham necessidade conquistar, 

através da conversa, benfeitores que as sustentassem. As mulheres que tinham 
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condições para professar eram de elite e na maior parte dos casos, o ingresso na vida 

religiosa tratava-se apenas de uma transferência de casa. Estas continuavam convidando 

familiares para que assistissem concertos e colóquios promovidos pela Casa religiosa. 

Os eventos religiosos como a Páscoa, o Natal e o dia dos padroeiros eram ocasião para 

celebrações dispendiosas e diversões cheias de pompas e galas.   

Úrsula não mostrava reprovação acerca destas extravagâncias. Quando 

mencionava a questão dos endevotados, por exemplo, denunciava mais o aspecto 

econômico do que moral do problema. Podemos dizer, entretanto, que a autora 

relativizava as práticas do Convento e da vida religiosa através de uma via dupla, pois 

encontrava motivação para isso em si e no outro. Em primeiro lugar, não era amiga da 

pobreza, visto que quando chegou ao Convento o considerou feio e pouco 

ornamentado
17

. Todavia, não se mudou para um mais abastado por medo de que na 

mudança de um para o outro fosse obrigada pela mãe a casar-se
18

. A autora também se 

confessava inclinada aos vestuários luxuosos e limpos desde criança, hábito que não 

abandonou no Convento. Tampouco era adepta das disciplinas no período do 

noviciado
19

.  

 Por outro lado, havia espaço para a ascese, a renúncia e a penitência. A 

autora mencionou que seu espírito era purificado pelas enfermidades, pela solidão 

causada pela hostilidade das companheiras de clausura e pelas calúnias. Estes elementos 

faziam parte da literatura espiritual e colocavam a autora como uma alma predestinada à 

vida interior e santidade. A mística, por sua vez, lhe dava respaldo para relativizar a 

ordem cotidiana no Convento. O que regia a sua vida era a relação que mantinha com a 

divindade e não mais as conveniências e ritualismos do Convento. Preferia estar imersa 

em seus sonhos sobrenaturais, do que frequentar o coro de forma disciplinada
20

. 

Aproveitando-se da posição de vicária, recebia os escravos em momentos em que era 

proibido ao público
21

. Por último, deixou de usar o toucado, como era costume das 

religiosas, a fim de obedecer à voz divina que lhe ordenava que o entregasse
22

. Úrsula 

também acionou práticas que suscitavam certa relativização do poder exercido por 

outros indivíduos. Este foi o caso das burlas que tinham por vítimas eram os  
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endevotados. O Convento já tinha minado, pouco a pouco, as ordens da Instituição 

Católica. Esta, por sua vez, foi burlada pelos atos marginais de Úrsula.  

No quarto capítulo, Reinterpretações místicas, tentamos contextualizar o 

nascimento e o lugar de fala da mística, assim como esta foi lida ou relida pelos fieis 

católicos da América Hispânica, especialmente por Úrsula Suárez. Esta espiritualidade 

chegou até ela através das práticas de oração e devoção propagadas por religiosos. 

Sabemos, através de seus escritos que ela leu  a vida das religiosas Dona Maria de la 

Antigua  e Marina deValladolid
23

  e também identificamos algumas passagens que se 

correspondem com os escritos de Santa Teresa de Jesus. A primeira tratae da 

transverberação, fenômeno místico em que um anjo atravessou o coração de Santa 

Teresa com uma seta e no, caso de Úrsula, seu coração foi transpassado pelo amor a 

Deus
24

.  O segundo é o da bodega do amor, recinto espiritual para onde Deus levava as 

almas eleitas
25

.  

A mística cristã na passagem para os tempos modernos nasce, sobretudo, do 

diálogo entre o pensamento erasmiano na região Reno-flamenga e a espiritualidade dos 

cristãos novos. Tratava-se de uma espiritualidade feita escrita que se pautava em uma 

postura mais intimista. A ortodoxia era relativizada em nome de uma verdade que viria 

(mas também transcenderia) do interior do humano. Esta não se encontrava nos sábios, 

mas nos humildes como as mulheres, as crianças, o louco e o iletrado. Por isto Michel 

de Certeau aponta que os místicos, por pertencerem a categorias sociais em declínio, 

acabavam identificando-se com este segmento espiritual. Os místicos, para o 

historiador, eram portadores de uma verdade que só poderia ser acessada através oração 

interior. Esta conduzia a alma, através de diferentes estágios, para uma realidade 

gloriosa em oposição à verdade degradante encontrada fora
26

. A  Devotio Moderna 

também colaborou com a propagação da prática da oração mental entre leigos e 

eclesiásticos. Esta partia do princípio de que o conhecimento de Deus vinha da 

experiência pessoal, por isto, estava acessível aos mais simples. 

 Úrsula foi imensamente influenciada pelo ideário místico. Ela pertencia, tal 

como os espirituais da época, a um grupo de elite decadente e identificava-se com os 

marginalizados, especialmente por sua condição feminina. A autora questionava o 
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porquê de as mulheres estarem excluídas do conhecimento
27

e defendia que Deus, de 

quem vinha todo o saber, poderia doar-se a quem quisesse
28

. A autora buscou estas 

verdades em sua própria solidão, momento em podia colocar-se em diálogo com a 

divindade. Embora seu texto não fale de etapas espirituais, tais como os escritos de 

Santa Teresa de Ávila, podemos encontrar neles diferentes estados de oração. 

Padecimento, iluminação e gozo  não são apresentados de forma linear, mas 

sobrepostos. Estes vinham  acompanhados de sonhos, visões, audições, êxtases e 

premonições.  

 Deste modo, é possível dizer que Úrsula encontrou uma via direta com a 

divindade, que não passava pela mediação da Instituição e de seus representantes. Esta a 

auxiliava a ultrapassar sua condição de desvantagem de gênero naquele período 

histórico. Embora se sentisse atraída pela vocação dos padres missionários, era 

impedida de evangelizar e de viajar para lugares longínquos a fim de converter os 

gentios. Estava submetida ao silêncio e à clausura. A mística, todavia, mostrou-se como 

uma porta para que se aproximasse deste propósito que lhe fora vedado pela cultura 

religiosa do período. Através de suas visões podia unir-se em oração à Virgem Maria e  

às cortes celestes  a favor das missões
29

.  Úrsula também relatou que podia, quando 

Deus o permitia, viajar espiritualmente a lugares remotos e entrar em contato com 

diferentes povos, como os africanos e chineses. Deste modo, podemos pensar que nossa 

autora conseguiu, através de sua espiritualidade interior vivenciada em artes de fazer, 

reexaminar antigas perspectivas e práticas, tornando sua vida prodigiosa.  

 Por fim, no quinto capítulo, Entre penitências e artimanhas da escrita, 

revisitamos a prática da escrita entre as religiosas da Espanha e de suas colônias na 

América. Apontamos que nos séculos XVI, XVII e XVIII, desenvolveu-se uma 

literatura feminina por conta da influência da mística e, por outro lado, da vontade da 

Igreja de controla-la. A Igreja teve como postura incentivar um padrão universal de 

santidade, ressaltando o valor das boas obras para a salvação e, ao mesmo tempo, 

barrando manifestações de individualidade.  Logo que uma religiosa manifestasse sinais 

de santidade combinadas com manifestações sobrenaturais, os confessores tratavam de 

submetê-las a um acompanhamento confessional que, por vezes, resultava em uma 

confissão geral em forma escrita. Com  isso, estas autoridades eclesiásticas, muitas 
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vezes especializadas na supervisão de religiosas, tratavam de averiguar a ortodoxia, a 

honestidade e a proveniência dos fenômenos místicos.  

Ressaltamos que a esta escrita somava-se a reafirmação da importância do 

Sacramento da Confissão pela Reforma Católica. Ao mesmo temo que a Igreja 

incentivou esta prática como uma forma de orientar os fieis, esta foi utilizada por forma 

de controle das mentes, que sofriam com o medo constante do pecado e do Inferno.  

Todavia, é certo que a Confissão, ao estimular o exame de si, acabou  incentivando um 

pensamento mais individualista, apesar do modelo exemplar de santidade proposto por 

meio de hagiografias, sermões e tratados espirituais. Com as religiosas não foi diferente. 

Como as freiras eram proibidas de escrever por determinação da própria Igreja após o 

Concílio de Trento, comentar sobre as experiências individuais era igualmente 

considerado uma grande demonstração de ausência de humildade. Os confessores 

acabam por possibilitar, por meio de sua autoridade, a escrita feminina nos claustros.  

Mas havia um estilo ditado, o confessional, que exigia conhecer as faltas e não os êxitos 

das mulheres visionárias.  

Deste modo, Úrsula iniciou sua obra partir do álibi da obediência ao diretor 

espiritual, demonstrando humildade e repugnância em relação à escrita. A nosso ver, 

para tornar os relatos mais próximos de suas ambições pessoais, a autora, de forma 

intuitiva, desvendou as regras do estilo confessional, superando-as através de tática o 

uso da retórica da humillitas. Para isso teve que reconhecer sua natureza pecadora, 

agravada pela particularidade de ser mulher. Todavia, ao reconhecer-se fraca e 

pecadora, necessitada da ajuda do confessor, ela abria um leque para uma rica narrativa, 

repleta de imagens e metáforas, acerca de sua interioridade. Isto o faz de forma 

extremamente otimista, pois se era uma pecadora, necessitada da graça divina, era, do 

mesmo modo, agraciada por ser chamada por Deus, a viver a experiência deste em si. 

Pautando-se na divindade, ela consegue tecer um relato que transcende sua beleza 

interior e a excepcionalidade de sua vida, ainda que submetida a uma escrita obrigatória 

e inquisitiva.  

Através dos cinco capítulos desta dissertação, buscamos compreender como a 

autora conseguiu, através de atos improvisados e inconscientes, burlar a racionalidade 

dominante e suas estratégias. Não obstante, percebemos que a estrutura a que estava 

submetida não era um espaço de controle infalível das instituições, mas uma realidade 

construída pelo cotidiano, que também se esgarçava através das artes de fazer, 

realizadas pelos indivíduos. Podemos citar como exemplo a atração das mulheres de 
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elite pela sexualidade e pelo amor, tanto no âmbito da casa como do convento, apesar de 

carregarem consigo a missão de guardar os costumes cristãos, assim como os ideais de 

honra e virgindade. É cabível relembrar as diferentes  realidades dos conventos de 

Santiago, que ora se distanciavam, ora se aproximavam das projeções de santidade 

impostas pela Igreja Pós-Trento. Podemos ressaltar, por fim, as diferentes leituras dos 

manuais de confissão pelos diretores espirituais, que podiam agir a favor ou contra suas 

assistidas.   

 Para cumprir a tarefa de compreender os atos de Úrsula no interior destas 

estruturas, por vezes minadas por pequenas astúcias individuais, optamos por uma 

escrita elíptica, no sentido que revisitamos diversas vezes os mesmos eventos e 

temáticas - a espiritualidade inaciana, os processos de perdas das condições 

socioeconômicas, a relação com os endevotados etc. - no intuito de articulá-los com o 

objetivo de cada capítulo, aprofundando-os sob novas perspectivas. Procedemos de tal 

maneira, pelo fato de as experiências de Úrsula, apesar de narradas em forma linear, não 

favorecerem uma leitura mais tipológica ou esquemática por assuntos específicos. A 

experiência mística, entremeando o cotidiano e o excepcional, a subjetividade e a 

alteridade, a perda e a plenitude, procede continuamente a esta imbricação de opostos e 

isso em todas as instâncias da vida e não só em uma dimensão dela. Por isso, por vezes, 

foi necessário trazer elementos abordados em capítulos precedentes para os capítulos 

que estavam sendo escritos, em uma “tessitura” menos sistêmica e mais “rizomática”.  

Findada nossa tarefa de elaborar uma interpretação para os escritos de Úrsula 

Suárez, ficamos na expectativa de que este trabalho contribua para que sua obra seja 

reconhecida e estudada por diversas áreas do conhecimento, em especial pela História. 

Almejamos que tenhamos conseguido minar, em parte, os silenciamentos a que foi 

submetida em vida e o esquecimento secular de seu manuscrito, que por sua 

singularidade, não se encaixou em modelos canônicos e literários reconhecidos até, pelo 

menos, a década de 1980. Encorajamos, por fim, novas pesquisas direcionadas à história 

das mulheres hispano-americanas, especialmente as do Chile atualde, cujos trabalhos 

são escassos por conta de vicissitudes que vão da escassez de documentação à ausência 

de visibilidade oferecida pela historiografia vigente. 
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