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RESUMO 

A sensibilidade humana compõe um vasto universo em que o corpo, segundo os 

sentidos e sentimentos, apreende a realidade que o circunda e a manifesta 

subjetivamente, e por esses motivos, se apresenta como de interesse histórico, pois 

se altera no tempo e no espaço. Entre outros, o sentimento religioso também 

abrange dimensões subjetivas e corpóreas conforme práticas e experiências que lhe 

são próprias, no caso, a vida de mulheres abnegadas conhecidas como freiras. Para 

o desenvolvimento do estudo ora pretendido, a vida de Teresa de Lisieux 

representa, de forma singular, como o exercício religioso profissional imprime na 

sensibilidade feminina a dinâmica do amor cristão. Partindo de seus manuscritos 

autobiográficos e dos pressupostos da história das sensibilidades, esta pesquisa 

visa compreender como a religiosidade cristã atinge o corpo e a sensibilidade 

feminina, bem como inquirir a historicidade que as envolvem. Nesse sentido, a 

pesquisa tem como problemática norteadora o seguinte questionamento: qual o 

significado do sentimento religioso no que concerne ao universo das sensibilidades e 

corpóreas de mulheres cristãs e como esta realidade é apontada nos escritos de 

Teresa de Lisieux? 

INTRODUÇÃO 

O estudo que envolve a história das sensibilidades é particularmente recente no 

âmbito do trabalho historiográfico. No entanto, a sensibilidade humana mostra-se 

como potencial área de realização científica, haja vista a natureza que a realidade 

dos sentidos e sentimentos adquiriu no século XXI e os desdobramentos que a 

ciência moderna conquistou, 

[...] uma ciência capaz de entender que o mundo humano se organiza em 

torno dos desejos. Essa concepção de ciência que emerge nos tempos pós- 
modernos que leva em conta o homem como sujeito e como preocupação 
central do conhecimento científico, possibilita ao mundo acadêmico o 
retorno do estudo da sensibilidade. (COSTA, 2008, p.106). 
 

Neste sentido, conforme as orientações dos estudos publicados no campo da 

História das sensibilidades, esta pesquisa visa compreender a dinâmica da 

sensibilidade feminina no viés religioso tomando como fonte a experiência 

autobiográfica de Teresa de Lisieux.  

OBJETIVOS 
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Objetivo Geral 

Investigar e compreender como a sensibilidade se manifesta no universo 

subjetivo e corpóreo da mulher cristã a partir da experiência religiosa de Teresa de 

Lisieux e apontar a historicidade que há no sentimento religioso feminino. 

Objetivos Específicos 

 Identificar como a prática do sentimento religioso afeta o universo subjetivo 

feminino de mulheres religiosas profissionais a partir da biografia de Tereza 

de Lisieux; 

 Verificar como o exercício religioso profissional educa a atividade dos 

sentidos da mulher cristã em relação ao amor; 

 Examinar como a historicidade que envolve o ascetismo modificou-se sob o 

prisma da obra de Teresa de Lisieux. 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa será pautada em um estudo qualitativo e documental, tendo 

por fonte primária os escritos autobiográficos de Teresa de Lisieux, cuja fonte 

principal consta da seguinte publicação: Teresinha do Menino Jesus, Santa. História 

de uma Alma, publicada em São Paulo pela Editora Paulus, em 1997. Como 

pesquisa histórica em que a experiência religiosa de uma carmelita francesa é o 

ponto chave, é preciso ressaltar que,  

A partir da nova história, o território do historiador estendeu-se a tudo o que 
é perceptível à observação. [...] A história pode ser revisitada obtendo-se 
novas respostas historiográficas e outros temas podem ser investigados 
“provando que tudo e todos têm uma história a ser desvendada e 
reconhecida”. [...] A Pesquisa Histórica, como vértice da pesquisa 
documental, têm como pressuposto de análise, a compreensão dos 
fenômenos históricos através dos acontecimentos passados. (MAIA et al, 
2011, p.141). 

Em outras palavras, na medida em que os fenômenos são revisitados e 

colocados sob nova análise, a pesquisa histórica pode alcançar respostas outrora 

delegadas a outros campos do saber. No caso deste trabalho em que se busca a 

compreensão do sentimento religioso a partir da perspectiva de Teresa de Lisieux, a 

flexibilidade que a pesquisa pode auferir, bem como os diálogos intra e 
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interdisciplinares, também são fundamentais para se obteros resultados ora 

pretendidos.  

DESENVOLVIMENTO 

A pesquisa documental, neste caso em que os escritos autobiográficos de 

Teresa de Lisieux são a fonte primária, partirá do acesso e análise, bem como da 

seleção dos pressupostos apresentados: a sensibilidade do amor religioso. Arilda S. 

Godoy aponta do seguinte modo o trabalho do historiador junto ao documento: 

Selecionados os documentos, o pesquisador deverá se preocupar com a 
codificação e a análise dos dados. A análise de conteúdo, [...] tem sido uma 
das técnicas mais utilizadas para esse fim. Consiste em um instrumental 
metodológico que se pode aplicada discursos diversos e a todas as formas 
de comunicação, seja qual for a natureza do seu suporte. (2008, p. 23). 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 A especificidade do apreender religioso para as mulheres de acordo com os 

sentidos e sentimentos, bem como a questão emocional é afetada pela experiência 

religiosa de acordo com o viés católico. 

FONTE 

Teresinha do Menino Jesus. História de uma Alma. São Paulo: Loyola, 1997. 
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