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Madre Elizabeth e irma Tereza no Mosteiro de Santa Teresa, considerado um dos mais fechados entre as próprias congregações que adotam a clausura: contato através das grades

CLAUDIO BELLI/VALOR
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REPORTAGEM DE CAPA

A história de homens e mulheres que, em pleno
século XXI, deixam para trás todos os confortos e
possibilidades da vida contemporânea para se
encerrar em clausura e entregar a vida a Deus.
Por Daniela D’A m b ro s i o , para o Valor, de São Paulo

Uma vida
sem poréns
A

sala é pequena e escura. Em uma parede, uma
foto bastante antiga do papa João Paulo II. Na
outra, a imagem de Santa Teresa d’Ávila. A
poucos metros da tumultuada avenida Jaba-

quara, na zona Sul de São Paulo, o silêncio se impõe. Aos
poucos, passos se aproximam. A monja chega. Primeiro,
abre uma janela sem frestas. Em seguida, puxa a cortina,
de um tecido pesado e marrom. Duas barreiras depois,
ela vê o mundo. De um modo peculiar e incômodo, a
princípio, aos desavisados. Uma grade ainda separa as
carmelitas do mundo externo. Grade de ferro de um
quadriculado tão miúdo que, de perto, não dá chances
de o interlocutor perceber os traços de um rosto genero-
so e de sorriso envergonhado. De longe, permite ver ape-
nas uma silhueta coberta por um hábito. E impede que o
contato físico vá além de um toque de dedos.

É uma quarta-feira de março de 2012. E não é apenas
a foto desbotada de um João Paulo extremamente jo-
vem que soa anacrônica para o escancarado mundo de
hoje. A vida em clausura das carmelitas descalças tam-

bém. A pequena sala é o locutório, local onde as irmãs
recebem as visitas. Familiares, amigos, desconhecidos
em busca de uma oração — o contato é sempre através
da grade. O Mosteiro de Santa Teresa é considerado um
dos mais fechados entre as próprias carmelitas descal-
ças e entre as congregações que adotam a clausura co-
mo meio de contemplação a Deus. Entre as beneditinas,
por exemplo, na Abadia de Santa Maria não há grades
no locutório e a abadessa, alegre, já chega cumprimen-
tando com beijo e abraço.

Em mosteiros mais ou menos fechados, com maior
ou menor rigidez, o símbolo maior da clausura se faz
presente: uma grande porta de madeira ou um portão
de ferro sem fechadura do lado de fora. Ainda que
muitos mosteiros estejam mais condescendentes com
a vida contemporânea — e já comecem a fazer conces-
sões aqui e ali –— continuam protegidos e distantes da
realidade portão afora. Do lado de cá, um mundo co-
nectado, sem fronteiras, atropelado pela pressa, expos-
to nas redes sociais. Lá dentro, muita oração, intros-
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pecção e silêncio. No tradicional Mosteiro
de São Bento, encravado no coração da ci-
dade de São Paulo, poucos passos adentro
e o burburinho irriquieto do centro já não
se faz presente.

Em pleno século XXI, ainda existem ho-
mens e mulheres que deixam para trás to-
das as possibilidades que a vida contempo-
rânea oferece, abrem mão da família em
que nasceram e da que poderiam um dia
formar, renegam um mundo de possibili-
dades. Isolam-se do mundo. Tudo em nome
da fé. A clausura –— que nasceu entre os sé-
culos III e IV e se difundiu na Idade Média
–— persiste até hoje. Em diferentes congre-
gações religiosas, a vida monástica conti-
nua atraindo homens e mulheres, quase
sempre muito jovens. A procura é maior
agora do que entre as décadas de 80 a 90. Os
três mosteiros visitados pelo Valor –— Mos -
teiro de Santa Teresa Abadia de Santa Maria
(ambos femininos) e Mosteiro de São Bento
(masculino) –— têm jovens na faixa de 20 e
poucos anos em fase de preparação.

Além da chamada vocação, a vida de clau-
sura exige disciplina. Quem a escolhe, abra-
ça uma rotina rígida. Acorda entre 4h30 e 5
horas da manhã -— dependendo da ordem
-—, assiste à missa, faz cerca de sete orações
por dia e trabalha nos intervalos. A refeição é
feita em silêncio, enquanto um dos monges
ou monjas faz a leitura de um texto sagrado.
Quando se trabalha, também não se fala. No
caso dos beneditinos, é o belíssimo canto
gregoriano que quebra o silêncio — pratica -
mente todas as orações são cantadas.

As badaladas dos sinos falam mais do que
eles próprios: é o aviso para as orações, para
as refeições. Podem conversar o mínimo ne-
cessário quando se encontram nos corredo-
res, mas normalmente apenas cruzam olha-
res. As conversas têm hora marcada: aconte-
cem durante o recreio. Um recreio que, prin-
cipalmente para as mulheres, parece ter o
mesmo sabor de infância de um recreio es-

Detalhe do Mosteiro de São Bento

colar. É a única hora em que se pode conver-
sar livremente. “A gente fala de alguém que
pediu oração, do que fizemos no dia, damos
risada, é uma alegria só”, conta a madre Es-
colástica, de 45 anos, eleita abadessa de San-
ta Maria no ano passado. Longe da figura si-
suda e introspectiva que o senso comum su-
geriria, madre Escolástica é muito alegre. Ri
de um riso gostoso que contagia.

Os quartos chamam-se selas e possuem
apenas uma cama e uma escrivaninha. As
carmelitas descalças (levam esse nome por-
que optaram por uma vida mais pobre e
mais simples do que as carmelitas) não têm
uma cama tradicional. Dormem sobre um
estrado de madeira que fica em cima de
dois cavaletes e, há pouco tempo, coberta
apenas por uma esteira. Agora, quem qui-
ser, pode optar por um colchão “f i n i n h o” e
as mais velhas, por ordens médicas, usam
colchões ortopédicos. Não há guarda-rou-

pa ou banheiro particular. “Precisamos es-
tar desprendidas e desprovidas de tudo pa-
ra louvar a Deus”, diz a irmã Tereza, de 74
anos, há 47 no mosteiro. Dona do sorriso
doce e envergonhado que atendeu a repor-
tagem no locutório.

Embora não haja, no Brasil, um levanta-
mento específico sobre as clausuras, tanto
os mosteiros visitados pela reportagem
quanto os especialistas apontam para um
aumento, ainda que discreto, da procura
por esse tipo de vida religiosa. Em todos
eles, há entre três e cinco jovens na casa dos
20 anos em fase de preparação. A Abadia de
Santa Maria e o Mosteiro de Santa Teresa
têm 22 monjas cada — mas eles já se des-
membraram e originaram outros mostei-
ros. No São Bento, há 42 monges. “Pa r e c e
uma contradição em uma sociedade mo-
derna que oferece tantos recursos, mas a
procura pelos mosteiros começou a crescer
depois dos anos 2000”, afirma o padre José
Carlos Pereira, doutor em sociologia e mes-
tre em ciências da religião. “Pesquisas quali-
tativas nos mostram que houve uma ten-
dência de aumento da demanda pela clau-
sura nos últimos oito anos”, corrobora Sil-
via Fernandes, professora de sociologia da
Universidade Federal Rural do Rio de Janei-
ro (UFRRJ) e autora da “Pesquisa sobre Vida
Religiosa Feminina: Novas Interpretações
Frente à Modernidade Contemporânea”.

A pergunta é inevitável. O que leva jovens
a abandonar as oportunidades que a vida
moderna oferece para seguir uma vida
completamente fora dos padrões, que exige
tanto sacrifício? O discurso é uníssono. “Vi -
vemos uma realidade repleta de excessos,
no uso do dinheiro, na profissionalização,
nos novos arranjos familiares, vivemos a so-
ciedade do apelo”, define Silvia. “São tantas
as possibilidades que o jovem se angustia
muito mais e aqueles de família católica
acabam optando por escolhas únicas e até
mais radicais.”

A serenidade e a segurança emocional de
um mosteiro faz com que os jovens procu-
rem um sentido para a vida ali, ainda que
pareçam na contramão do mundo. Para o
padre José Carlos, as pessoas não têm en-
contrado respostas aos seus anseios no que
a vida contemporânea oferece. Padre Boris
Agustin Nef Ulloa, coordenador do curso de
teologia da Pontifícia Universidade Católi-
ca (PUC) segue o raciocínio. “Alguns jovens
estão cansados do mundo consumista, com
uma vida sexual desenfreada, onde valores
e princípios se perderam”, avalia.

Sem o verniz da leitura sociológica, mon-
ges e monjas respondem, simples e direta-
mente: o que os envolve é a fé, o chamado deFonte: Ceris — Centro de Estatística e Investigações Sociais — Censo Anual da Igreja Católica — 2011. * Inclui noviças e professas. ** Em milhões

A força do hábito
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Deus. E não fazem a mínima questão de ex-
plicar o que para eles não é explicável, como
constatou a socióloga em seu estudo.

“Na sua casa, o quarto costuma ser um lu-
gar mais reservado, na empresa há um lugar
onde só é permitido aos funcionários e den-
tro de si, todo mundo tem um espaço só
seu”, diz a madre Escolástica. “Todo ser hu-
mano tem a sua clausura”, define. E diz que
não vê aquilo, de forma alguma, como uma
negação. “Temos algo que nos dá acesso a
um outro mundo e quem não abre mão da
vida comum não consegue ter acesso a esse
m u n d o.” Os santos que pregaram a vida
contemplativa, como São Bento, Santa Tere-
sa e Santa Clara, acreditavam que seria pre-
ciso estar afastado da vida cotidiana para
louvar a Deus.

A vida na clausura tem uma dimensão
mística, explica Silvia. Ao contrário da cha-
mada vida religiosa ativa — na qual se pode
atuar em comunidades carentes, escolas ou
por meio da ação pastoral com idosos,
crianças ou doentes — a vida na clausura es-
tá estruturada na oração. Não na ação. Em
seu mudo de silêncio e recolhimento, eles
rezam pela humanidade, pelos necessita-
dos, pela igreja, pelas causas urgentes, pela
evangelização da sociedade. “Quem escolhe
a clausura entrega sua vida em sacrifício pe-
lo mundo”, diz a professora de sociologia da
religião. Já entre as religiosas que atuam nos
meios populares, o sentimento de ser pre-
destinada à vida religiosa está diretamente
relacionada com a vivência da solidarieda-
de. Em seu estudo, Silvia observou que as
mulheres que vivem em clausura costu-
mam ser, inclusive, menos críticas em rela-
ção à Igreja Católica como instituição.

O peso da influência contemporânea exis-
te e começa a ser sentido em determinadas
congregações, mas está longe de ser consi-
derável aceitável para quem vive “do lado de
c á”. A internet é usada somente para pesqui-
sas e, em alguns casos, com acesso restrito. O
telefone, apenas em casos especiais, para fa-
lar com a família. Assinaturas de jornais são
permitidas. A televisão é ligada em casos ex-
cepcionais e sempre em eventos ligados à
Igreja ou no caso de grandes catástrofes
mundiais, que exigem orações.

As exceções são os monges e monjas de-
signados para atender o público. Os primei-
ros da hierarquia, a madre priora no caso
das carmelitas, abades e abadessas para os
beneditinos. Eles podem ter e-mail “para as-
suntos de trabalho” e celular quando saem.
O irmão João Batista, bibliotecário e relações
públicas do Mosteiro de São Bento, está até
no Facebook “para divulgar o trabalho da
i g r e j a .” A madre Escolástica está fazendo

curso de hebraico on-line. “Estamos num or-
ganismo vivo, que é o mundo, temos que
usar a tecnologia a nosso favor”, diz o irmão
João Batista.

Os beneditinos já estão mais abertos que as
carmelitas. Podem, por exemplo, estudar em
outro país, como foi o caso da madre Escolás-
tica antes de ser eleita abadessa — cargo que
ocupará até os 75 anos. Ela passou três anos
nos arredores de Paris estudando ciências reli-
giosas no Instituto Católico de Paris. Nesse pe-
ríodo, viveu na ala das estrangeiras no mostei-
ro de Vanves. Outras duas irmãs estudarão na
Itália neste ano. Já no Carmelo, apenas a ma-
dre priora tem e-mail e só usa o único compu-
tador com acesso à internet quem a madre de-

signar. Não podem estudar fora e só saem pa-
ra ir ao médico ou votar.

Em todas as congregações, porém, as saí-
das só acontecem com a permissão de um
superior. “Tem que haver uma razão. Se o
monge pede demais para sair alguma coisa
está errada, porque temos tudo o que preci-
samos aqui dentro”, diz o irmão João Batis-
ta. Boa parte dos monges beneditinos dá
aulas na faculdade ou no Colégio São Bento
e também são vistos nas missas quando en-
toam o canto gregoriano — as mulheres,
por sua vez, assistem à missa em uma capela
interna, separadas das pessoas que vão à
igreja. Os monges que se tornam padres
também acabam por ter muito mais conta-

Madre Escolástica,
45 anos, abadessa da
Abadia de Santa
Maria: “Dentro de si,
todo mundo tem um
espaço só seu. Todo
ser humano tem sua
c l a u s u ra ”

DANIEL WAINSTEIN / VALOR
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to com o público. “A clausura masculina
nunca é tão fechada quanto a feminina”, diz
o padre Boris.

De qualquer forma, trata-se de uma esco-
lha difícil. A seleção, portanto, é rigorosa e
precisa ser muito bem feita. Dela depende a
harmonia no mosteiro. Os candidatos e
candidatas apresentam-se e conversam vá-
rias vezes com as monjas e monges, o que
pode durar até um ano, antes de entrar para
começar a experimentar a vida em clausura.
A única exigência é que tenham mais de 18
anos e ensino médio completo, mas a maio-
ria conclui o curso superior antes de optar
pela vida religiosa. Fazem um período de
experiência, morando dentro da clausura,
mas ainda com roupas “civis”, como eles
chamam. A primeira etapa da formação,
efetivamente, é chamada de postulantado e
tem duração de um ano. Depois, vem o no-
viciado que geralmente dura mais dois anos
e aí, sim, já usam o hábito, mas com véu
branco, no caso das mulheres. Os benediti-
nos estudam três anos de filosofia e quatro
anos de teologia. O noviço já está bastante
comprometido e troca seu nome de nasci-
mento pelo nome religioso.

A terceira etapa é dos votos temporários
(de pobreza — eles não podem ter bens em
seu nome — obediência e castidade) que
dura mais três anos. Chega, então, a hora de
fazer os votos perpétuos, quando as mulhe-

res recebem o véu negro, que simboliza o la-
ço nupcial eterno com Cristo. Feitos os votos
perpétuos, elas se fecham na clausura até a
morte. A desistência depois dessa fase é
complexa e depende, inclusive, da autoriza-
ção do papa.

A maioria das desistências acontece logo
no começo. Algumas procuram a chamada

vida religiosa ativa, outras se casam e têm fi-
lhos. “É preciso aptidão para rezar, saber fi-
car em silêncio e renunciar à própria vonta-
de para obedecer”, diz a madre Escolástica.
“Fazemos um acompanhamento minucio-
so porque o mosteiro pode ser uma fuga”,
diz a irmã Tereza.

Parece um contra-senso, mas, ao mesmo
tempo em que é preciso gostar do isola-
mento, os religiosos que optam pela clausu-
ra precisam saber viver em comunidade e
estabelecer uma relação fraterna com os ou-
tros. “Há casos de mulheres piedosas e de fé,
que conseguem se adaptar à vida fechada,
mas não estão aptas a se dedicar a uma vida
c o m u n i t á r i a”, afirma a madre Tereza. As car-
melitas fazem todo o trabalho, cozinham,
lavam louça, cuidam das próprias roupas.
“A proposta de vida já é tão fechada que
quem decide entrar já sabe as dificuldades
que encontrará, estimamos que a desistên-
cia na vida monástica seja da ordem de
10%”, afirma o padre José Carlos. De acordo
com o padre, nos anos 70, o índice de evasão
nos seminários normais — sem vida monás-
tica — chegava a 70% no primeiro ano.

Quando contam à família sobre a opção
pela vida monástica, a reação é sempre de
choque, relembram. O orgulho de um filho
religioso — para as famílias católicas — é
substituído pela sensação de perda e quase
desespero quando a escolha é a vida em clau-

O irmão João Batista,
bibliotecário e
relações públicas do
Mosteiro de São
Bento, mantém conta
no Facebook “p a ra
divulgar o trabalho
da igreja”

CLAUDIO BELLI/VALOR
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Missário do Mosteiro de São Bento
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sura. “Eu e papai sofremos muito, o primeiro
ano foi de muito sacrifício”, lembra a irmã
Tereza, que perdeu a mãe aos 8 anos e era
muito ligada ao pai. “Geralmente, a família
não acredita que é verdade quando conta-
mos da nossa opção, mas depois se acostu-
mam e respeitam”, conta a madre Escolásti-
ca. Normalmente, eles falam com a família
uma vez por mês, por telefone, e se encon-
tram entre uma e duas vezes por ano. As car-
tas ainda são muito usadas nos mosteiros.

O equilíbrio emocional é quase uma pre-
missa para quem escolhe a vida monástica.
Mas nem sempre é possível mantê-lo. A crise
e a depressão abatem homens e mulheres
enclausurados. “A depressão acontece, sim, e
as irmãs passam a ter acompanhamento psi-
cológico. Temos que perseverar para obter a
graça de Deus, mas permanecemos huma-
nas e sensíveis a tudo”, diz a irmã Tereza.
“Tem inveja, tem tudo aqui dentro, mas pro-
curamos conversar e solucionar os proble-
mas, sentimos que há uma progressão tanto
na fé e quando na vida monástica”, avalia a
madre Escolástica. Ainda que mais fecha-
dos, monges e monjas conhecem e reconhe-
cem os estímulos externos — as tentações,
no contexto cristão da palavra, no sentido
do convite ao pecado. “Todos os dias o mun-
do te oferece outras opções e tentações, a vi-
da religiosa tem as suas dificuldades, mas a
oração nos fortalece”, diz irmão João Batista.

Para o coordenador de teologia da PUC,
as aflições são maiores aqui fora. “Como pa-
dre, sou muito procurado, e percebo um va-
zio existencial muito maior fora do que lá
dentro, as pessoas estão sempre rodeadas
de gente, mas muito sozinhas”, diz padre
Boris, cuja irmã é madre priora do Carmelo
de Campinas. “Uma vez que optam e acei-
tam aquela vida, elas são verdadeiramente
f e l i z e s .” Assim o parecem. Inclusive, sem os
cabelos à mostra, todas aparentam mais jo-
vens do que de fato são.

O papa Bento XVI é simpatizante da clau-
sura, tanto que escolheu o santo que pregou
esse tipo de vida para batismo religioso,
embora não tenha vivido dessa forma.
Quando veio ao Brasil, hospedou-se no
Mosteiro de São Bento. O padre José Carlos
diz que o papa tem feito um trabalho consi-
derado forte na igreja de resgate de valores
morais e éticos. Nas décadas de 60 e 80, au-
ge da teologia da libertação, os seminários e
conventos eram mais voltados ao compro-
metimento social. De acordo com o padre,
Bento XVI é mais tradicionalista, há uma
volta da espiritualidade, que é o combustí-
vel da vocação. “A igreja tem acentuado o
trabalho vocacional”, diz.

A Igreja Católica brasileira realizou o últi-

mo censo em 2011, com base em dados de
2010 levantados pelo Centro de Estatística e
Investigações Sociais (Ceris). A maior evolu-
ção aparece no número de padres — eram
13.092 em 1970 e, em 2010, o Brasil tinha
22.119 padres. Entre todos os dados levan-

tados, a única queda está no número de reli-
giosas, que saiu de 35.039 em 1961 para
33.386 em 2010. Padre José Carlos, respon-
sável pela análise sociológica do censo, ex-
plica que, na Igreja Católica, os homens al-
cançam ascensão social e adquirem status e
poder como padres. “A vida religiosa femi-
nina não oferece as mesmas perspectivas
que a vida sacerdotal e, assim sendo, os fato-
res de atração são bem menores”, afirma.
“As mulheres, hoje, têm muito mais possibi-
lidades fora do que há 40 anos.”

Os padres não vêm mais da alta socieda-
de, como acontecia antigamente. Ao con-
trário. A maioria dos seminaristas vem da
zona rural (56%), seguida pelas regiões ur-
banas (30%) e periferias (13%). A região Nor-
deste, de acordo com o estudo, é a que tem
maior ingresso na vida eclesial. “As famílias
mais humildes, de regiões mais pobres, são
as que geram maior número de candidatos
ao sacerdócio”, afirma o estudo. �

As conversas têm
hora marcada:
acontecem durante o
recreio. Um momento
que, para as
mulheres, lembra o
recreio escolar
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Text Box
Fonte: Eu & fim de semana, São Paulo, ano 12, n. 596, p. 10-15, 5, 6, 7 e 8 abr. 2012.




