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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, 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? 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sentimento; Religiosidade; Mulheres.  
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA COM SÍNTESE DA BIBLIOGRAFIA 

FUNDAMENTAL 

 

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). 
 

 Conforme permite supor a autora citada, os sentimentos humanos, no 

decorrer dos tempos, passaram e continuam a passar por modificações, por 

transformações, pois o que é ligado às dimensões da sensibilidade subjetiva e 

corpórea é imbuído de historicidade, lançando assim uma perspectiva singular 

de estudo para os historiadores, até porque “[...] tudo que acontece no dia a dia 

da vida humana pode e deve ser objeto de estudo da História, [...]” (COSTA, 

2008, p.107). 

As discussões preliminares e os primeiros estudos publicados no campo 

da história das sensibilidades evidenciam que os sentidos e sentimentos se 

abrem aos historiadores como efetivas áreas de pesquisa, cuja História pode 

envolver-se. A principio, a representatividade da história das sensibilidades em 

relação ao ofício de historiador pode ser sintetizada da seguinte forma: 

Possivelmente, não há história sem sensibilidade, não há historiador 
que não seja cercado e demarcado por uma multiplicidade de afetos, 
que ao mesmo tempo estampa este sujeito com suas marcas e o 
ajuda a perceber o mundo e a entendê-lo (SILVA, 2012, p.6). 

Peter Gay é um dos autores de referência para os historiadores dos 

sentimentos. O que marcou seus estudos na produção historiográfica foi o 

modo como relacionou história e psicanálise, dinamizando as perspectivas de 

interdisciplinaridade que a História alcançara até então. Orientado pelo 

pensamento freudiano, Gay escreveu a obra “A experiência burguesa da rainha 
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Vitória e Freud” em que observa as emoções da classe burguesa, como 

destaca Paula F. Sampaio: 

Peter Gay, considerado um importante historiador social das idéias, 
se propõe a pensar a constituição do “eu burguês”, a formação da 
classe média e de uma cultura burguesa a partir de suas próprias 
marcas, destacando ambivalências, incertezas, ambigüidades, 
instabilidades de um tempo, século XIX, e de pessoas de um grupo 
social, a burguesia, num estudo de constante diálogo com o 
psicanalista Freud. (2008, p. 1). 

 

 Jean Delumeau no livro “A história do medo no ocidente: 1300 – 1800” 

(1978) apresenta o sentimento do medo e identifica a sua presença em 

questões que entre os séculos XIV e XIX estavam na ordem do dia, por 

exemplo, a fome, as pestes, a bruxaria, dentre outros, observando assim como 

estes atingiam a sensibilidade das pessoas ao longo do período estudado. Na 

introdução desta obra, Delumeau faz uma ressalva importantíssima que serve 

de referencial teórico para os que desejam estudar os sentimentos: 

É a esse apelo que tento responder por meio da presente obra, 
precisando desde o início três limites de meu trabalho. O primeiro é 
aquele mesmo traçado por L Febvre: não se trata de reconstruir a 
história a partir do “exclusivo sentimento de medo”. tal redução das 
perspectivas seria absurda, e é sem dúvida demasiadamente 
simplista afirmar com G. Ferrero que toda civilização é o produto de 
uma longa luta contra o medo. Portanto, convido o leitor a lembrar-se 
de que projetei sobre o passado certo enfoque, mas de que há 
outros, possíveis e desejáveis, suscetíveis de completar e de corrigir 
o meu. (1989, p.13). 

 

O autor reitera que as dimensões das pesquisas em relação às 

sensibilidades podem ser revisitadas e colocadas sob uma ótica diferente e 

complementar, e o ônus do cuidado quanto á redução de todo um universo no 

horizonte de um sentimento específico. Raniery B. da Silva qualifica a obra de 

Delumeau como documento singular para as questões que envolvem estes 

estudos: 

Delumeau nesta obra demonstra que para trabalhar com temáticas 
ainda pouco reconhecidas entre os historiadores é necessário forjar 
novas metodologias de pesquisa e procurar outros lugares de falas, 
fugir da tradicional documentação oficial, e direcionar-se a localidades 
antes desabitadas pelos historiadores. Uma nova abordagem exige 
uma inovação metodológica, além de incorporação de novos 
sistemas de referências. Na introdução deste trabalho, o historiador 
francês, diz que o medo acompanha-nos por toda nossa existência, 
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mas sua concepção é relativo às curvas que a história faz: em alguns 
tempos o medo aparece em forma de murmúrio, sem muitos ecos e 
ressonâncias, em outros momentos, o medo é gritado, ecoando por 
vários territórios, sendo sentido por uma quantidade maior de 
pessoas. (2012, p. 2). 

 

Portanto, como Delemeau classificou, a história das sensibilidades 

trabalha com documentação própria e referências diferentes do que os 

historiadores tradicionais costumam utilizar, consoante reforça Silva que o 

historiador deve “fugir da tradicional documentação oficial, e direcionar-se a 

localidades antes desabitadas pelos historiadores.” (2012, p. 2) 

No Brasil, a história dos sentimentos é reacendida com a compilação 

“História e Sensibilidades” (2006), organizada por Ertzogue e Parente, na qual 

reúnem uma série de textos de vários autores em que abordam, dentre outros, 

sentimentos comuns ao cotidiano da América portuguesa, por exemplo a 

saudade e suas derivações, como a tristeza e a melancolia. Importa ressaltar 

que os autores procuram não só trabalhar os sentimentos, mas qualificar a 

posição da história das sensibilidades e que ela pode desempenhar para a 

História como um todo, de acordo propõe Alain Corbin: 

O historiador das sensibilidades toma como ponto de partida a 
maneira como as pessoas se representam, em distintos momentos 
históricos, cabendo-lhe interpretar a coerência, as conexões dessas 
representações em seu universo. (ERTZOGUE; PARENTE, 2006, 
p.17). 

Ou seja, o historiador da sensibilidade tem a incumbência de observar 

com ponderação e coerência aquilo que é próprio à subjetividade que as 

pessoas aplicam ao universo que estão inseridas, segundo seus sentidos e 

sentimentos. Sandra Jatahy Pesavento também compõe a lista dos 

historiadores brasileiros que conduziram suas pesquisas voltadas ao estudo 

dos sentimentos. Esta autora faz outra importante observação direcionada a 

quem quer se lançar sob este campo: 

As sensibilidades são uma forma do ser no mundo e de estar no 
mundo, indo da percepção individual à sensibilidade partilhada. A 
rigor, a preocupação com as sensibilidades da História Cultural trouxe 
para os domínios de Clio a emergência da subjetividade nas 
preocupações do historiador. É a partir da experiência histórica 
pessoal que se resgatam emoções, sentimentos, idéias, temores ou 
desejos, o que não implica abandonar a perspectiva de que esta 
tradução sensível da realidade seja historicizada e socializada para 
os homens de uma determinada época. Os homens aprendem a 
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sentir e a pensar, ou seja, a traduzir o mundo em razões e 
sentimentos. (2003). 

 

Pesavento projeta na história a constante habilidade humana de imprimir 

os sentimentos nos espaços e situações que são comuns às pessoas bem 

como inquiri o modo como a subjetividade do sensível participa na condução 

das transformações históricas.  

Autora que também dá impulso aos estudos dos sentimentos no Brasil é 

Mary Del Priore com a obra “História do amor no Brasil” (2006), que trata o 

sentimento do amor ao longo de 450 anos de história do Brasil, categorizando 

as mudanças que ocorreram na vida amorosa dos brasileiros. O amor, 

elemento substancial desta pesquisa, é colocado por Priore do seguinte modo: 

Ah! O amor... esse milagre de encantamento, espécie de suntuoso 
presente que atravessa os séculos. Espécie de maravilhamento sobre 
o qual somente os artistas, e talvez os amantes, possam nos dizer 
alguma coisa. Feito de encontros inesperados ou de acasos 
favoráveis, ele é como um choque violento que eletriza, cega, 
encanta. Deixa-nos perdidos. E— tarde demais — perdidamente 
enrolados. O choque provoca reações em cascata: desejo ou paixão 
que se manifestam na impaciência dos olhos, do coração, de todo o 
corpo. Fabricada por aparições, cartas, telefonemas, essa 
concentração sobre um objeto, essa nostalgia de um lugar utópico, 
enfim, reencontrado, se traduz na descoberta de um ser que passa a 
ser o único bem, a pátria, enfim, o centro de tudo! (2005, p. 3).  

 

Em outras palavras, é possível afirmar a partir das idéias de Priore que o 

amor pertence à vasta gama de sentimentos que atravessou os séculos e se 

manifesta na história de muitas formas diferentes, rompendo as dimensões da 

sensibilidade corporal e apresentando-se sob cartas, telefonemas, etc. 

As discussões quanto ao lugar que a história das sensibilidades ocupa 

na historiografia sugerem que a mesma se aproxima da história cultural. Os 

sentidos e sentimentos humanos mostram-se, desta maneira, como um efetivo 

campo cuja História, partindo das habilidades que envolvem suas práticas, tem 

a eminente possibilidade de compreender as transformações que ocorrem com 

a sensibilidade, ampliando suas problemáticas e abordagens para temas 

outrora pouco explorados ou relegados a outros saberes. 
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O corpo, como a sede dos sentidos em que o universo das 

sensibilidades contempla as subjetividades próprias de uma época, evidencia 

que a dinâmica que envolve o sentimento é repleta de historicidade. Não é 

diferente o sentimento religioso, que acompanha a vida humana desde a sua 

mais remota idade. Desta via de acesso ao passado, emerge os escritos de 

Teresa de Lisieux (1873-1897), uma religiosa profissional católica e exemplo 

impar de como a sensibilidade humana, no que tange ao universo cristão,e que 

envolve as mulheres, transformou e abriu novas possibilidades para o 

sentimento religioso, tanto na dimensão física, quanto subjetiva.  

 A partir de seus cadernos autobiográficos reunidos e publicados sob o 

título “História de uma alma” é possível constatar como a religiosidade católica, 

segundo os exercícios que são próprios do ascetismo, modificou-se, haja vista 

todas as transformações e experiências que os conventos e claustros da Igreja 

Católica passaram ao longo da história. Em outras palavras, a busca da 

realização espiritual mudou ao decorrer dos séculos e isto também 

transpareceu tanto nas realidades corpóreas, quanto nas subjetividades 

próprias de quem se encontra inserido em atividades da vida religiosa. “A 

pequena via”, pressuposto religioso criado por Teresa de Lisieux, manifesta 

como este prisma do amor cristão alterou-se tanto para sua vivência como 

carmelita e também para a posteridade, na ascese dos fieis católicos, o que 

nos permite lançar observações especiais quanto á sua experiência religiosa 

em particular. 

 As mulheres religiosas e o amor cristão caracterizam-se por aspectos 

que determinam a condução da natureza dos corpos bem como a execução da 

sensibilidade educada a partir dos valores e códigos próprios, possibilitando 

assim, o estudo da história das sensibilidades como um caminho para 

compreender a historicidade do sentimento religioso. Esta pesquisa, portanto, 

tem a seguinte problemática: qual o significado do sentimento religioso no que 

concerne ao universo das sensibilidades subjetivas e corpóreas da mulher e 

como esta realidade é apontada nos escritos de Teresa de Lisieux? 

 As práticas religiosas fazem parte do cotidiano de uma considerável 

parcela da sociedade contemporânea. É natural, portanto, que muitos se 
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lancem a uma vida religiosa profissional mantendo, assim, as fileiras dos 

seminários e conventos em plena atividade. No entanto, a carreira religiosa 

hoje não tem a mesma procura de outros momentos em que a fé era parte vital 

da civilização do ocidente, mas sua representatividade permanece, como 

aponta a religiosa Mirian Ambrósio, então presidente da CRB - Conferência dos 

Religiosos do Brasil: 

[...] não se trata de uma crise negativa, pois a diminuição das 
vocações femininas se explicaria pelo fato de haver atualmente maior 
discernimento na escolha do futuro. “As jovens que no passado pelo 
exemplo eram atraídas pelo exemplo das professoras nos internatos, 
quando decidiam ser freiras para trabalhar em colégios, hospitais e 
obras sociais, hoje têm novos horizontes.” [...] “Chamadas por Deus 
para se dedicarem à defesa da vida, as irmãs continuam inseridas 
nos meios populares, como nos anos posteriores ao Concilio, mas 
buscam outros setores para exercer missão.”  (MAYRINK, 2009) 

As imposições que a vida religiosa imprime sobre os corpos e os 

sentidos direcionando suas formas naturais para aspirações que a religião 

aponta como a via da perfeição espiritual, caracteriza-se pela aspereza e 

rigidez, semelhante à postura militar, compondo assim uma posição social com 

moldes enrijecidos e de destaque emergente como propõe Foucault: 

[...] Não é a primeira vez, certamente, que o corpo é objeto de 
investimentos tão imperiosos e urgentes; em qualquer sociedade, o 
corpo está preso no interior de poderes muito apertados que lhe 
impõem limitações, proibições ou obrigações. (2004, p.117). 

É indiscutível que nem sempre os carismas e os conselhos evangélicos 

que os religiosos se comprometem a observar dentro dos conventos e 

seminários são cumpridos de fato, ao contrário do que se espera. A realidade 

dinamiza assim os comportamentos e altera a forma como estes apreendem 

seus deveres dentro ou fora dos limites imperiosos e que a ortodoxia religiosa 

os faz submeter. Todavia, o interesse dessa pesquisa não está em localizar os 

poderes a que estão submetidos religiosas profissionais, mas compreender, no 

domínio das sensibilidades, como vivenciam a experiência da devoção, em 

específico, nos testemunhos de uma dessas mulheres. 

Teresa de Lisieux é um exemplo singular da sensibilidade religiosa e da 

dinamização que a espiritualidade pode alcançar dentro da Igreja Romana. Seu 

caso é notório, haja vista que pertence a uma instituição essencialmente 

patriarcal e ainda assim destacou-se como a mais jovem “Doutora da Igreja”, 
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compondo com Catarina de Sena e Teresa de Ávila o irrisório número de 

mulheres que modificaram diretamente as condutas da espiritualidade católica.  

Em essência, o que distingue Teresa de Lisieux pode ser caracterizado 

pelo pressuposto que criou à vida espiritual: “[...] devo suportar-me como sou 

com todas as minhas imperfeições, mas quero encontrar o meio de ir para o 

céu por uma via muito direta, muito curta, uma pequena via totalmente 

nova.”(Santa Teresinha, 1997, p.210). A “Pequena Via” é o que difere todo o 

conjunto de sua obra, alterando o ascetismo católico, exaltando a prática do 

amor como prioridade para se alcançar a perfeição da vida cristã mesmo nos 

seus mais simples aspectos, “Compreendi que o amor abrangia todas as 

vocações, que o amor era tudo, que abrangia todos os tempos e lugares... 

numa palavra, que ele é Eterno! [...] enfim, encontrei minha vocação, é o 

Amor!” (Santa Teresinha, 1997, p.198), diretrizes estas que entram em conflito 

com os métodos duros e escrupulosos de ascese que acompanham a vida dos 

religiosos, dentre eles as mortificações e penitências corporais. Vale lembrar 

que Teresa de Lisieux não pode praticar estas mortificações e penitências 

corporais em função da fragilidade de sua saúde, fato que colaborou para a 

elaboração desta via alternativa de espiritualidade. 

O panorama da experiência espiritual de Teresa de Lisieux demonstra, 

portanto, que o sentimento religioso transforma-se e adapta-se segundo a 

regularidade de quem o pratica e as condições seculares que o circundam, 

possibilitando ao historiador o estudo da temporalidade que os mesmos podem 

abarcar. Compreender o significado que pode refletir o sentimento do amor 

religioso dentro das dimensões da sensibilidade subjetiva e corpórea e como 

este se modificou para a espiritualidade cristã é o que visa contribuir esta 

pesquisa seguindo o ofício que é próprio do historiador, pois como indica Marc 

Bloch, “Uma palavra, para resumir, domina e ilumina nossos estudos: 

‘compreender’” (2001, p. 128). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 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. 

 

2.2 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. 

 

3. PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

 

ATIVIDADE 

2015 

1 SEMESTRE 

2015 

2 SEMESTRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Levantamento Bibliográfico X X X X X X X X X    

Revisão Bibliográfica   X X X X X X X X    

Fichamento e discussão da 

documentação 

 X X X X X X X X    

Análise dos cadernos 

autobiográficos (fontes) 

   X X X X X     

Redação da pesquisa        X X X X   

Revisão da redação         X     

Finalização da parte escrita         X X X  

Entrega do TCC           X  

Apresentação do TCC            X 
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4. MATERIAL E MÉTODOS  

 

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 interdisciplinares, também são fundamentais para se obteros 

resultados ora pretendidos.  

 No tratamento de documentos autobiográficos de uma religiosa do 

século XIX, cuja subjetividade em que o exercício do ascetismo carrega 

significados e valores próprios, a orientação qualitativa é o alicerce 

metodológico que pautará a pesquisa, pois conforme destaca Neves, 

[...] a pesquisa qualitativa costuma serdirecionada, ao longo de seu 
desenvolvimento; alémdisso, não busca enumerar ou medir eventos 
e,geralmente, não emprega instrumental estatístico para análise dos 
dados; seu foco de interesse é amplo e parte de uma perspectiva 
diferenciada da adotada pelos métodos quantitativos. Dela faz parte a 
obtenção de dados descritivos mediante contato direto e interativo do 
pesquisador com a situação objeto de estudo. Nas pesquisas 
qualitativas, é freqüente que o pesquisador procure entender os 
fenômenos, segundo a perspectiva dos participantes da situação 
estudada e, a partir, daí situe sua interpretação dos fenômenos 
estudados. (1996, p.1) 



14 
 

Quanto ao uso de documentos como possibilidade da abordagem 

qualitativa, é necessário apontar que, “A análise documental busca identificar 

informações factuais nos documentos a partir de questões e hipóteses de 

interesse” (CAULLEY apud LÜDKE; ANDRE, 1986, p.38). No caso, os 

cadernos autobiográficos de Teresa de Lisieux, publicados originalmente sob o 

título “L'histoire d'une âme", serão utilizados como base à presente pesquisa e 

destarte exigirá tratamento especifico de análise documental no que concerne 

a relatos produzidos por alguém a respeito de sua própria vida e o que o 

sugere o meio em que foi redigido. 

 

5. FORMA DE ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

     A pesquisa qualitativa, ao longo do seu desenvolvimento, pode orientar-

se sob perspectivas de análise distintas, “Partindo de questões amplas que vão 

se aclarando no decorrer da investigação, o estudo qualitativo pode, no 

entanto, ser conduzido através de diferentes caminhos.” (GODOY, 1995, p. 21), 

entre elas a pesquisa documental, a etnografia e o estudo de caso. Assim 

sendo, os documentos são fontes que também acompanham à dinâmica 

própria da exploração qualitativa cuja imaginação e o criativo do pesquisador 

são fundamentais para a realização do trabalho ora proposto. 

A escola dos Annales alterou a concepção de documento e sua 

utilização, 

 
Bloch escreveu muitos artigos científicos discutindo a história e sua 
aproximação com a ciência, ao contrário do que pensavam os 
historiadores metódicos, o autor discute que a utilização dos 
documentos para a construção do conhecimento histórico deve ser 
bem diversificado, pois os metódicos acreditavam somente nos 
documentos escritos. Bloch acreditava que era preciso utilizar 
documentos bem diversificados tais como:arqueológicos, artísticos, 
numismáticos, etc., salientava que era preciso investigar as crônicas, 
as cartas, a arqueologia funerária e o estudo dos nomes próprios, 
bem como as imagens pintadas e esculpidas, a disposição e o 
mobiliário dos túmulos, dentre outros. Nesta perspectiva o autor 
sinaliza para a possibilidade de ampliação da noção de fonte 
histórica, pois tradicionalmente na França os documentos utilizados 
para a construção do conhecimento histórico eram os escritos, sendo 
assim desde o princípio da Escola dos Annales, já temos a 
possibilidade de pensar nesta diversificação dos documentos. 
(CANABARRO, 2008, p. 78-79). 
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É possível afirmar, segundo propõe Canabarro, que a noção de 

documento a partir do movimento dos Annales abrange diversos outros 

materiais, dentre eles as cartas, as fotografias, quadros, entre outros, 

observando-os como possíveis fontes históricas. Porém, não há respostas 

“prontas” nos mesmos, cabendo ao historiador lançar problemáticas e diálogos 

para se obter resultados, pauta essencial na execução desta pesquisa. As 

particularidades que o documento fora produzido e os valores e códigos ligados 

ao mesmo são exemplos da ampliação do tratamento da fonte histórica, ações 

estas que compõem a análise dos manuscritos “História de uma alma”. 

 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). 

 

Conforme, sugere Godoy, esta pesquisa se pautará na codificação dos 

dados levantados, ou seja, será usado como instrumental para alcance das 

respostas pretendidas a análise dos conteúdos, de forma a explicitá-los e 

sistematizá-los. 

A autobiografia “História de uma alma” está dividida em três cadernos, 

sendo o manuscrito “A” endereçado à irmã Madre Agnes de Jesus, o 

manuscrito “B” à irmã Maria do Sagrado Coração e o manuscrito “C” à Madre 

Maria de Gonzaga, religiosas estas colegas de Carmelo que acompanhavam 

em particular Teresa de Lisieux na vida espiritual. Esta pesquisa seguirá a 

ordem e a disposição tal como estão os manuscritos originalmente, de modo a 

analisar as particularidades de cada um e tratar como é apresentado o 

sentimento religioso no documento como um todo, especialmente no 

manuscrito “B” em que Teresa de Lisieux descreve os pilares da “Pequena 

Via”.  
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