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Resumo: 
Jerônimo de Estridão, no decorrer do século IV e começo do século V E.C., foi um 
monge e asceta que nutriu uma amizade profunda com mulheres cristãs da alta 
aristocracia romana. Em sua fase madura cristã, essa simpatia pelo gênero feminino 
fez que o monge de Estridão elaborasse e remetesse um número de significativas 
cartas para as damas cristãs da aristocracia do Império Romano Ocidental. Esse 
presente trabalho faz uma reflexão das representações femininas, em algumas cartas 
de Jerônimo e, por consequência, propõe compreender melhor as mulheres cristãs 
aristocráticas como figuras relevantes de superação da ordem patriarcal e 
androcêntrica existente na sociedade romana na Antiguidade Tardia.  
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Abstract: 
Jerome of Stridon, during the fourth century and beginning of the fifth century CE, 
was a monk and an ascetic who nurtured a deep friendship with Christian women of 
the high Roman aristocracy. In its mature Christian phase, this sympathy for the 
feminine made the monk of Stridon synthesize and send a number of significant 
letters to the Christian ladies of the upper social class of the Roman Empire. This 
work presents a reflection of the females representation in some of Jerome’s letters 
and consequently proposes a better understanding of the aristocratic Christian 
women as relevant figures to overcoming the patriarchal and androcentric order 
existing in Roman society in the Late Antiquity. 
Keyworks: 
Jerome; letters; women. 
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Jerônimo – Eusebius Hieronymus, em latim –, provavelmente, nasceu na década 
dos anos 340 E.C.2, na pequena cidade de Estridão, limite entre as províncias 
romanas de Dalmácia e Panônia, região hoje da atual Eslovênia, sendo essa cidade 
destruída pelos godos em torno do ano 376 E.C.3. Paralelo a isso, o monge 
Jerônimo viveu inserido em um contexto de transformações sociais, religiosas e 
políticas, em torno do Cristianismo e Império Romano, no decorrer do século IV e 
início do V4. 

Esse Padre da Igreja se distinguiu dos demais Pais do Ocidente pela 
experiência prática monástica que teve no Oriente e, devido ao seu contato, pelo 
domínio de línguas não latinas, como o grego, um pouco de copta e do hebraico, e 
pelo profundo estudo dos textos bíblicos. Com isso, Jerônimo teve acesso direto a 
uma gama de obras nessas outras línguas, relevantes para o Cristianismo na 
Antiguidade Tardia. 

De fato, a atuação religiosa do monge Jerônimo de Estridão foi marcada pela 
presença da figura feminina, uma vez que muitos de seus trabalhos foram 
elaborados e idealizados em meio ao grupo de mulheres aristocratas que o cercavam. 

Acreditamos na proximidade de Jerônimo com as mulheres da elite romana 
e, também, observamos a dependência material que existia desse monge em relação 
às cristãs matronas abastadas. Por esse motivo, discordamos da proposição 
apresentada por Mercedes Serrato Garrido, em Ascetismo Femenino en Roma (1993), 
pois ela afirma no início de seu trabalho que o monge de Estridão era um 
personagem isolado das cidades e, consequentemente, longe das mulheres5.  

De fato, o monge Jerônimo teve muito interesse em selecionar os mais 
convenientes companheiros e companheiras. Assim, observamos que Jerônimo 

 
2 Não existe uma data precisa do nascimento de Jerônimo, mas somente uma estimativa dada por seus 
biógrafos. Destarte, o ano 347 foi a data mais verosímil de sua natividade. Por outro lado, temos uma obra 
sobre Jerônimo, de J. N. D. Kelly (1975), o livro Jerome: His Life, Writings, and Controversies, que defende, a 
partir de uma leitura dos escritos de Próspero de Aquitânia, que esse Padre da Igreja nasceu em torno do ano 
331. No entanto, existem trabalhos mais recentes que descontroem essa cronologia e consideram essa data de 
nascimento de Jerônimo pouco provável, como Casqueiro e Celestino (2009), Gribomont (2002), Vessey 
(2001) e Moreno (1986). Entretanto, ainda podemos testificar que, em uma edição mais recente da obra de 
Kelly (1980), temos um apêndice desse autor refletindo a respeito dessa questão. 

3 Todas as datas desse trabalho são da Era Comum (E.C), salvo quando expresso em contrário. 

4 A experiência cristã de uma religião ilícita se transformou culto lícito e ulteriormente dominante. Tais fatos 
foram realizados por Constantino, em 313 e Teodósio I, em 380, com os editos de Milão e Tessalônica. 
Assim, a partir desse momento histórico existiu mudanças no status dos cristãos naquela sociedade e um 
favorecimento desses Imperadores ao Cristianismo. 

5 Percebemos que existe uma contradição nos escritos de M. Serrato Garrido, pois a referida autora, em 
Ascetismo Femenino en Roma (1993), relata-nos que Jerônimo era distante das mulheres e, em contrapartida, em 
um artigo mais recente, “Epitaphium Sanctae Paula” (Hier., Ep. 108): metamorfoses de uma matrona romana (2005), 
Serrato Garrido descreve-nos que Jerônimo era próximo das matronas romanas. 
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construiu um círculo de profunda amizade com as matronas romanas e seus 
descendentes. Ainda, entendemos que a cidade foi o lugar onde o monge de 
Estridão teve grande atuação sociocultural, mesmo tendo preferência pela vida 
retirada do século.  

Em especial, essas estreitas relações de Jerônimo com feminino foram 
construídas em Roma, entre os anos de 382 e 385, quando esteve como auxiliar do 
bispo Dâmaso6. Desse modo, enxergamos o vasto epistolário e diálogo com tais 
mulheres de Roma, pois no interior dessas correspondências temos esse contato 
íntimo com o feminino. Por conseguinte, a partir desse instante, algumas missivas 
do monge de Estridão dirigidas para as mulheres aristocráticas de Roma serão 
nossas fontes de análise e aplicação de nossa problemática. 

Em contrapartida, não podemos deixar de assinalar que grande parte das 
cartas do monge Jerônimo para as mulheres tinha a mesma finalidade, isto é, de 
convencê-las a guiar as suas vidas por meio de um rigoroso caminho ascético. A 
ideia de ascese em Jerônimo fora marcada pela desvalorização do corpo, ao 
considerá-lo como prisão da alma e fonte de impureza, e, consequentemente, devia-
se ter uma total repulsa das coisas classificadas como temporais (Marcos Sánchez, 
1986: 315-316).  

Destarte, por sua formação e histórico, Jerônimo era um especialista na arte 
de escrever. Agora, em suas missivas, numa dimensão mais íntima, projeta seu 
pensamento em torno das representações do comportamento feminino e de gênero, 
ou seja, daquelas que eram tidas pertencentes da melhor linhagem social do Mundo 
Ocidental Romano Tardo Antigo7. 

Em grande parte de seu corpo epistolar, Jerônimo descreveu a respeito das 
figuras femininas que foram de suma importância para sua vida8. Dessa maneira, as 
correspondências de Jerônimo são os trabalhos nos quais nós podemos encontrar 
um dos maiores registros sobre as mulheres de seu tempo9. Por conseguinte, foram 
nessas missivas que esse monge pode difundir sua visão de mundo.  

 
6 Jerônimo retorna do Oriente para Roma no ano 382, para atender ao pedido do bispo de Roma, Dâmaso, 
para auxiliá-lo na resolução de algumas questões em torno de disputas doutrinais no Ocidente. O monge 
Jerônimo foi convidado pelo bispo Dâmaso para participar de um Concílio da congregação católica de Roma 
nesse mesmo ano (Moreno, 1986: 51-52). 
 
7 Essas eram as intituladas clarissimae, isto é, as mulheres ligadas aos mais altos estratos sociais do Império 
Romano, descendentes das antigas famílias aristocráticas, consideradas como as superiores da sociedade 
(Marcos Sánchez, 1990: 4). Para ratificar essas informações, podemos aqui fazer menção às palavras do 
senador romano politeísta do século IV, Quinto Aurélio Símaco, em uma carta, para se referir à elite romana: 
“[...] pars melior humani generis [...]” (Carta I, 52). 

8 De todo epistolário de Jerônimo para o feminino, certamente, podemos salientar que trinta e três foram 
dirigidas especialmente para mulheres da cidade de Roma (Marcos Sánchez, 1990: 228). 
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Além do mais, não podemos nos esquecer de que as missivas do monge de 
Estridão nos revelam sua complexa e polêmica personalidade. Ou seja, elas nos 
mostram o calor de suas afeições, suas críticas e ofensas, reprovações e indignações, 
seu desejo passional de ser amado e reconhecido (Giannarelli, 1980: 11; Kelly, 1980: 
51; Mattioli, 1990: 239).  

* 

A primeira carta que analisaremos será a de número 22 – Ad Eustochium de 
virginitate servanda –, escrita aproximadamente no ano 384. O monge Jerônimo se 
dirigiu à Eustóquia e essa produção foi considerada um tratado em relação à 
virgindade. Essa missiva ganhou muita fama nos meios cristãos e tal foi considerada 
uma distinta composição patrística acerca da virgindade cristã10. 

Era muito comum na Antiguidade Tardia, no Império Romano adepto e 
simpatizante das experiências cristãs, a elaboração de tratados a respeito da tônica da 
virgindade, exclusivamente endereçados ao gênero feminino.  

Nessa carta, Jerônimo tratou Eustóquia com muita afeição e com vocábulos 
de grande estima, realizou uma série de recomendações e um jogo de citações 
bíblicas dos livros do Antigo e Novo Testamento, como uma manifestação de sua 
autoridade perante a temática da pureza corporal humana11.  

Jerônimo fez uma admoestação para as virgens, deste modo: 

[...] E faltaram as virgens boas (Amós 8, 13). Porque temos virgens más. Todo 
aquele que olhar, disse o Senhor, para uma mulher com desejo libidinoso, já 
cometeu adultério em teu coração (Mateus 5, 28). Perde-se, pois, também a 
virgindade por pensamento. Estas são as virgens más, virgens na carne, 
mas não no espírito; por não ter azeite, são virgens errantes excluídas do 
tálamo do seu esposo (Carta 22, 5)12.   

 

O Estridonense representou o feminino como um indivíduo que deveria ter 
uma conduta dentro da castidade do corpo e do pensamento, pois para ele a mulher 

 
9 De acordo com Mar Marcos (1986), de todo epistolário de Jerônimo – 154 cartas –, quase a metade foi 
endereçada às mulheres ricas da sociedade em que estava inserido. 

10 Essa carta de Jerônimo para a virgem Eustóquia foi um extenso trabalho sobre a virgindade e uma 
instrução para aquelas que queriam se dedicar à divindade por meio dessa prática. Essa missiva nos retrata 
como uma mulher virgem poderia habitar numa cidade cosmopolita e na simbólica capital do Império, sem 
sucumbir às inúmeras tentações mundanas. Em suma, nessa carta, Jerônimo aconselhava uma virgem 
consagrada (Rivas Rebaque, 2009: 429; Salisbury, 2002: 118; Torres Prieto, 1995: 111). 

11 O Estridonense citou, aproximadamente, o livro poético e sapiencial dos Cânticos dos Cânticos vinte 
vezes, como um meio de exortação à vida ascética à jovem Eustóquia. 

12 Utilizaremos neste artigo as obras de Jerônimo, editadas pela BAC em espanhol-latim, e optamos por fazer 
a tradução livre para o melhor entendimento dos textos desses autores.  
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virgem ideal era aquela que precisaria ter dignidade em sua mente e se resguardaria 
da conduta impura e libidinosa.  

Com efeito, a mulher virgem cristã era motivada pela sugestão evangélica 
dada por Jesus de Nazaré para aqueles que desejariam consagrar integralmente e 
perpetuamente sua sexualidade para o serviço religioso – em especial, Mateus 1913. 

Esses textos bíblicos serviram de arma retórica e argumentativa para a defesa 
da virgindade feita pelos Padres da Igreja, porque esse tipo de discurso moral estava 
ancorado na autoridade dos fundadores do Cristianismo e em livros considerados 
sagrados para essa experiência religiosa. 

Além do mais, para Jerônimo, a mulher teria de evitar o excesso de vinho e, 
consequentemente, a embriaguez. Ele nos relata tal petição nestes termos: “[...] o 
que peço e suplico é que a esposa de Cristo fuja do vinho como esse fosse um 
veneno, pois essas são as primeiras armas dos demônios contra a mocidade [...]” 
(Carta 22, 8, grifo nosso).   

Aqui, o monge Jerônimo classifica a mulher virgem consagrada como esposa 
de Cristo (sponsa Christi) – unida em um matrimônio simbólico com a divindade 
cristã, representada em Jesus de Nazaré – e que ela não seja inclinada à bebedeira 
que, por sua vez, para o Estridonense, seria a base do vício da luxúria e 
intemperança14. 

Outro conselho de Jerônimo para um tipo exemplar de virgem: “[...] leia com 
muita frequência e aprende tudo o possível [...]. Que seu jejum seja diário e tua 
refeição sem fartura [...]” (Carta 22, 17). Quanto a isso, as mocinhas, para Jerônimo, 
além da prática ascética do jejum, tinham que ser dedicadas aos estudos dos textos 
sagrados dos cristãos e de outras línguas – por exemplo, o grego e o hebraico. 

Para Peter Brown (1990: 301), o monge Jerônimo entendia que uma mulher 
da aristocracia romana deveria ter em sua memória uma ampla biblioteca, como os 
homens de sua época.  

No âmbito intelectual, portanto, uma mulher aristocrata de Roma, ao aderir a 
virgindade cristã perene poderia e deveria adquirir uma formação da maneira 
igualitária aos homens cristãos da Antiguidade Tardia, mesmo nessa sociedade que 
privilegiava o gênero masculino. 

 
13 Esse texto diz que: “[...] há eunucos que nasceram assim, do ventre materno. E há eunucos que foram 
feitos eunucos pelos homens. E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do Reino dos Céus. Quem 
tiver capacidade para compreender, compreenda! [...]” (Mateus 19, 12).  

14 O monge Jerônimo se fundamenta em duas passagens bíblicas atribuídas a Paulo para fazer tal afirmação, 
as quais dizem: que diz o vinho é a porta para devassidão (Efésios 5, 18); e que é bom se abster de carne, de vinho 
(Romanos 14, 21). 
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Outrossim, descreveu-nos sobre a conduta da virgem consagrada, desta 
maneira: “[...] Quando der esmolas, somente Deus a veja. Quando jejuar, tenha um 
rosto alegre. Que teu vestido não seja demasiado indiscreto e nem sujo. Não chames 
atenção por nada, para que não te pare diante da multidão que passa e te aponte o 
dedo [...]” (Carta 22, 27). E por fim, a virgem tinha de ser desapegada dos bens 
materiais humanos e da falta de generosidade. Relata-nos o monge de Estridão que a 
virgem: “também teria que evitar o mal da avareza [...]” (Carta 22, 31). 

A princípio, essa questão da avareza entre as mulheres aristocráticas aparenta 
algo contraditório, porque mesmo elas sendo integrantes de famílias abastadas da 
sociedade romana, precisariam ter condutas afastadas das ostentações materiais e 
seculares, ou seja, para Jerônimo, as matronas consagradas tinham de praticar 
intensas renúncias ante a realidade socioeconômica na qual estavam inseridas. 

Por outro lado, também havia a existência, nesse contexto, de um intitulado 
ascetismo mundano. Uma vez que caracterizado por algumas mulheres que optavam 
pelas práticas ascéticas, contudo elas não rompiam com os antigos hábitos de 
ostentação e de suntuosos comportamentos existentes na cidade de Roma (Serrato 
Garrido, 1993: 39). 

Afinal, o monge Jerônimo foi um pertinaz opositor, crítico e repreensor de 
comportamentos que considerava inadequados para as mulheres ricas e que eram 
adeptas da experiência monástica e da ascese cristã. Em outras palavras, o 
Estridonense era contrário ao tipo de conduta cristã que ele considerava 
inapropriada para seu ponto de vista religioso. 

* 

Jerônimo de Estridão, no outono do ano 384, elaborou a breve epístola 2315. 
Essa foi uma carta de conforto para a matrona Marcela após a morte de sua amiga 
Lea. Essa matrona cristã falecida tinha contribuído no processo de difusão do 
ascetismo nos altos estratos sociais da cidade de Roma junto com o grupo da viúva 
Marcela (círculo de Aventino)16.  

 
15 Lea, amiga de Marcela, morreu em 384. Essa carta do monge de Estridão tinha como finalidade confortar 
Marcela depois do falecimento dessa sua companheira. Em resumo, Jerônimo, nessa missiva, teceu elogios à 
matrona Lea (Salisbury, 2002: 205). 

16 A residência de Marcela na região de Aventino veio a se transformar, de alguma maneira, em um tipo de 
monastério para viúvas e virgens. Desta feita, essa experiência religiosa vivenciada pelas mulheres em 
Aventino foi uma forma primitiva de monaquismo feminino. De acordo com Kelly (1980), o círculo de 
Marcela (ou de Aventino) era formado pelas seguintes mulheres: Albina, Paula, Eustóquia, Blesila, Asela, 
Marcelina, Felicidade e Leia. A vida dessas religiosas era marcada pela modéstia e uso de roupas simples, fuga 
das relações sociais comuns, estudos bíblicos, visitas discretas às tumbas dos mártires e às basílicas romanas, 
renúncia do conforto e da vaidade pessoal, prolongados e rigorosos jejuns e prática de todos os tipos de 
renúncia sexual. 

http://www.revistarodadafortuna.com/


331 
Coelho, Fabiano de Souza  

Jerônimo de Estridão e as representações de gênero nas missivas às mulheres nobres do Mundo 
Romano Ocidental na Antiguidade Tardia 

www.revistarodadafortuna.com 
 

 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2020, Volume 9, Número 1, pp. 325-358. ISSN: 2014-7430 

O Estridonense fez uma exaltação a respeito da matrona Lea e descreveu 
como sua vida era simples. Jerônimo escreveu que essa matrona cristã: 

[...] passava noites em oração e ensinava a suas companheiras mais com 
exemplo do que com as palavras. Foi de enorme humildade e sujeição 
que a antiga senhora de muitos parecia agora uma serva de um homem. 
Se bem que ela era mais escrava de Cristo quando ninguém a tinha por 
senhora dos homens. Seu vestir era sem extravagância; a comida, 
simples; os cabelos, descuidados; mas tudo isso de maneira que fugia de 
todo tipo de ostentação, pois hesitava em receber seu prêmio nesse 
mundo (Carta 23, 2).   

 

Nesse discurso sobre a aristocrata Lea, o monge Jerônimo representou essa 
viúva como uma cristã submissa, vivendo modestamente e sem vaidades pessoais, 
conservando a constância na vigília e oração. Essa matrona estava inserida no século 
e em um meio social abastado, entretanto tinha um comportamento de uma pessoa 
que não buscava realidades que, para os ascéticos, eram insignificantes e fúteis.  

Lea, que foi frequentadora ativa do grupo de Aventino, em conformidade 
com Jerônimo, provava com sua vida, para quem estava ao seu redor, que ela era 
um tipo notável de viúva cristã e que preservava o valor de uma mulher submissa, 
análoga a uma escrava, e uma profunda dedicação à divindade judaico-cristã.  

Além do mais, ao se consagrar uma matrona viúva continente de uma 
maneira perpétua e sendo uma monja cristã, encarnaria o tradicional valor romano 
da mulher univira, fiel à memória do seu único esposo falecido.  

Ainda, destacamos que essa categoria de matrona, também seria capaz de pôr 
em prática outro clássico atributo romano: a virtude da pudicícia (pudicitia) – sendo 
um exemplum para aquele corpo social ao qual pertencia e para as demais cristãs. 

Por seu turno, na cidade de Roma na Antiguidade Tardia, mediante todas as 
pressões sociais, as mulheres ricas puderam escolher, em certa medida, seu próprio 
caminho. Muitas se tornaram cristãs devotas e patronas dos líderes religiosos 
cristãos.  

Temos aqui um caso de uma viúva consagrada e que utilizou de seu prestígio 
social e de patrimônio para a atividade cristã e não se submeteu a um novo esposo – 
a cristã Lea foi uma mulher univira. Desse modo, atesta Thomas (1993) que as 
mulheres viúvas romanas, libertas do poder marital, tornavam-se, pela morte de seus 
esposos, proprietárias de um patrimônio e autônomas para construírem um 
testamento, auxiliadas por um tutor. Assim, essas mulheres tinham uma expressiva 
liberdade testamentária. 

* 
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Examinemos a carta 24, dirigida novamente à Marcela, sobre a vida de sua 
irmã Asela, escrita no outono do ano 384, dois dias após compor a carta 23. Assim, 
a jovem Asela fazia parte do ao renomado romano gens Caeonii e, também, 
membros de sua família aderiram às experiências cristãs no decorrer do quarto 
século17. 

 Acreditamos que Jerônimo produziu essa missiva para mostrar mais uma vez 
o exemplo de uma virgem para as demais mulheres cristãs. Isto é, essa carta se 
adequa como uma representação do gênero feminino em seu tempo, contudo, 
particularmente, acreditamos que eram somente as mulheres18 pertencentes aos 
grupos mais poderosos do Império Romano na Antiguidade Tardia.  

 Essa nossa assertiva se justifica com as próprias palavras de Jerônimo, pois, 
ao fazer uso de argumentos retóricos, empenhava-se na persuasão de mulheres na 
adesão do modo de vida que, para ele, era considerado excelso. Assim ele escreveu: 

[...], pois quando advertimos os maus estamos corrigindo os demais e ao 
louvar os melhores despertamos o fervor dos bons para a prática das 
virtudes [...]. Contar-se-á brevemente a vida de nossa querida Asela [...]. 
Essa carta deve ser lida por moças jovens, a fim de que se formem 
conforme seus exemplos e tenham na vida dela exemplo de vida perfeita 
(Carta 24, 1).  

 

Nessa argumentação de Jerônimo, entendemos quão laudáveis eram as 
pessoas que se dedicavam ao ascetismo, em particular, as mulheres, como uma 
forma de exteriorização da sua crença religiosa. Essas pessoas, classificadas com 
virtudes, eram para ele revestidas de elementos simbólicos e transcendentes, uma 
vez que seriam modelos para aqueles considerados bons e um incômodo para 
aqueles considerados maus. 

Esse discurso era dirigido exclusivamente para o gênero feminino e 
constatamos que o monge Jerônimo, em nenhum momento desse escrito se dirige a 
homens (pelo menos de forma direta e estrita)19, pois essa missiva deveria ser lida 

 
17 Carta 24, dirigida à Marcela, Jerônimo teceu “Elogio à vida consagrada”. (Rivas Rebaque, 2009: 430). 

18 O monge Jerônimo produziu inúmeras missivas para as mulheres cristãs. Assim, o conjunto do epistolário 
de Jerônimo totaliza cento e cinquenta e quatro cartas, dentre as quais quarenta e duas foram remetidas por 
ele para mulheres, sendo que algumas têm por destinatários um homem e uma mulher. Com respeito às 
mulheres, elas se dividem em dois grupos: as damas da alta sociedade romana e as mulheres consagradas à 
divindade. Então, as correspondências de Jerônimo são os trabalhos nos quais nós podemos encontrar um 
dos maiores registros sobre as mulheres de seu tempo. Foram nessas missivas que esse monge pode difundir 
sua visão de mundo. Portanto, de todo epistolário de Jerônimo, quase a metade foi endereçada às mulheres 
ricas da sociedade em que estava inserido (Marcos Sanchez, 1986: 315; Siqueira, 2004: 168). 

19 Na epístola 65, remetida à virgem Princípia, o Estridonense apresentou a sua justificativa de escrever para o 
gênero feminino. 
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por mulheres que se encontravam na mocidade – adulescentulae (adulescens): uma 
donzela ou menina bastante jovem.  

Jerônimo de Estridão nos relatou que Asela era recoberta de virtudes. Nestes 
termos nos mostra que: 

Pois, como havia começado a dizer, sempre [Asela] se portou com tal 
modéstia e manteve-se tão oculta em secreto em seu aposento, que 
jamais se apresentou em público e nem sabia o que era falar com um 
homem e, o que é mais admirável, amava mais quando via uma irmã 
virgem. Trabalhava com suas mãos, sabendo que está escrito: quem não 
deseja trabalhar também não há de comer (2 Tessalonicenses 3,10). Falava com 
seu Esposo rezando ou cantando salmos, visitava apressadamente as 
memórias dos mártires sem ser vista, e, não obstante, a alegria que dava a 
sua profissão de fé, no que, sobretudo, se gozava era em que ninguém a 
conhecera. Todo ano praticava contínuo jejum, permanecendo assim 
dois ou três dias seguidos; [...]. E com esse regime – coisa que pode 
parecer ao homem impossível, mas para Deus isso pode ser feito 
perfeitamente – chegou à idade de cinquenta anos sem saber o que era 
uma dor de estômago [...] (Carta 24, 4).  

 

Notamos, nessa exposição, que monge Jerônimo representou Asela com os 
seguintes valores: renúncia aos bens terrenos, modéstia, discrição, vivência de uma 
vida privada, trabalho manual, vida de oração e leituras das escrituras, testemunho 
de fé e prática de árduos jejuns no decorrer de sua vida. Em outros termos, 
percebemos que essa virgem cristã consagrada portava, pelo menos, três predicados 
tradicionais romanos: domiseda (permanência em sua residência), lanifica et lentica 
(dedicada a fiar e tecer) e acu pingere (especialista em bordar)20. 

Além disso, defensor pertinaz do ascetismo e monasticismo, Jerônimo, sendo 
guia espiritual de inúmeras mulheres cristãs, acreditava que severos jejuns poderiam 
controlar os desejos do corpo humano e ajudariam as religiosas a terem foco no 
ente divino (Salisbury, 2002: 32). 

Inclusive, as qualidades observadas por Jerônimo, a respeito da austeridade 
da virgem Asela, mostra-nos na carta: 

[...] Nós podemos descrever que vimos. Nada mais alegre que sua 
severidade; nada mais severo que sua alegria. Nada mais triste que seu 
sorriso; nada mais risonho que sua tristeza. Seu rosto está de forma 
pálida, que, sendo indício de sua mortificação, não tem cheiro de 
ostentação. Seu falar é silencioso e seu silêncio é eloquente. Seu andar, 
nem precipitado nem demorado; seu porte, sempre o mesmo [...]. 
Somente ela tem merecido que em uma cidade de pompa, lascívia e 

 
20 A tecelagem manual foi facilmente inserida no estilo de vida ascético e esse tipo de atividade era 
considerado tradicionalmente uma virtude doméstica do gênero feminino dos altos estratos sociais romanos 
(Clark, 1993: 103). 
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prazeres, em que ser humilde é humilhação do ânimo; os bons a louvem, 
os maus não se atrevam a murmura dela, as viúvas e as virgens a imitem, 
as casadas a reverenciem, as más a temam e até os sacerdotes a admirem 
(Carta 24, 5). 

 

Nesse escrito do Estridonense, há uma representação da virgem como um 
arquétipo a ser imitado e, portanto, teria de ser enaltecido por bondosos e maldosos, 
viúvas e casadas e até sacerdotes. Esse Padre da Igreja caracterizou essa dama 
romana como uma pessoa honrada e virtuosa, pois Asela era, para ele, portadora de 
atributos ascéticos e valores associados a muitos tipos de renúncias, inclusive 
corpóreas. Então, o exemplo dessa virgem romana seria um objeto simbólico para 
que o monge Jerônimo persuadisse as aristocráticas do presente e do futuro a 
aderirem a um testemunho cristão numa continência perfeita.  

De uma maneira geral, Jerônimo de Estridão recomendava para as jovens 
destinadas à virgindade, muita austeridade e modéstia, desde seus primeiros anos de 
vida. Ele representou tais senhoritas, sem dúvida pertencentes às altas classes sociais 
de Roma, com uma vida longe de luxos materiais, dedicadas aos estudos e com uma 
conduta voltada ao recolhimento. 

Por ser um especialista em textos bíblicos e retórica, há, ao nosso 
entendimento, uma alusão indireta ao texto atribuído a Paulo quando o 
Estridonense escreveu nessa carta assim: Sermo silens et silentium loquens (Seu falar é 
silencioso e seu silêncio é eloquente). Porquanto, essa parte nos porta ao trecho que 
diz: “[...] Como acontece em todas as Igrejas dos santos, estejam caladas as mulheres 
nas assembleias, pois não é permitido tomar a palavra [...]” (1 Coríntios 14, 34-35). 
Em vista disso, típico da cosmovisão patriarcal, o monge Jerônimo igualmente 
planteava e esperava do gênero feminino expressiva quietação, serenidade e bastante 
modéstia.  

Por último, concordamos com Michelle Perrot (2003: 21) que atestou que, 
no campo das representações religiosas, o Cristianismo adotou uma visão bem 
negativa a respeito da figura feminina. A mulher foi vista como causadora do mal 
existente no mundo – figura de Eva –, e como aquela que deve ficar em silêncio – 
conforme relatos paulinos. Portanto, o feminino deveria ser submetido ao silêncio. 

* 

Voltemos, neste momento, para carta 54, redigida em 395. O monge de 
Estridão remeteu à matrona Fúria essa missiva, para descrever em torno da 
conservação da viuvez. Igualmente, podemos salientar que Fúria pertenceu e foi 
figura atuante junto ao grupo das matronas ascéticas, Marcela e Paula, em Aventino. 

Jerônimo aconselhou a aristocrata Fúria que: 

http://www.revistarodadafortuna.com/


335 
Coelho, Fabiano de Souza  

Jerônimo de Estridão e as representações de gênero nas missivas às mulheres nobres do Mundo 
Romano Ocidental na Antiguidade Tardia 

www.revistarodadafortuna.com 
 

 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2020, Volume 9, Número 1, pp. 325-358. ISSN: 2014-7430 

Imite bem – uma e outra vez te repetirei o mesmo – a tua santa mãe. 
Quantas vezes me recordo dela, vem em minha mente seu ardente amor 
a Cristo, sua palidez fruto dos jejuns, sua caridade para com os pobres, 
seu respeito com os servos de Deus, sua humildade de coração e em se 
vestir e sua forma moderada em falar de uma maneira geral [...]         
(Carta 54, 6). 

 

Outra personificação de matrona consagrada era mãe de Fúria, Titiana. Fazia 
parte de uma família nobre e historicamente tradicional de Roma. Assim, ela era 
para o Estridonense uma referência para o gênero feminino, pois cotidianamente 
praticava habituais valores sublimes, a conhecer: jejum, caridade, obediência, 
modéstia, humildade. Isto é, nessa carta, Titiana foi um exemplum de mulher com 
probidade para o Estridonense.  

Compartilhamos e compactuamos com o que M. Finley escreveu em sua 
obra As mulheres silenciosas de Roma. Pois, para ele, as virtudes que eram impostas às 
mulheres romanas da alta sociedade consistiam no decoro, produção de filhos, 
castidade, graciosidade e até se apresentarem de maneira serena (Finley, 1990: 145). 

Jerônimo recomendou que a viúva matrona Fúria: 

Fuja da companhia de jovens. [...] Não saia demasiadamente em público, 
nem com um exército de eunucos a sua frente te levando em uma liteira 
de aqui para lá com a liberdade própria de viúvas. Péssimo costume é 
que o sexo frágil e a idade ainda terna abusem do seu arbítrio e imagina-
se que é lícito tudo aquilo que dá vontade de fazer. Tudo, certamente, é 
permitido; mas nem tudo é conveniente (1 Coríntios 6, 12). [...] Antes 
busque prudentemente a companhia de virgens e viúvas santas e se tem 
necessidade de falar com varões, não deixe de ter testemunhas e não faça 
as escondidas [...] (Carta 54, 13, grifo nosso). 

 

O Estridonense, nessa parte aludida acima, declarou que muitas donzelas que 
ele considerava errantes de Roma tinham deploráveis hábitos e viviam com muita 
liberdade em seu cotidiano. Contudo, Jerônimo orientou as matronas viúvas a terem 
um testemunho digno e que elas não fossem motivo de escândalos e imoralidades, 
em particular ao lidarem com o gênero masculino.   

Como já é sabido, muitas viúvas ricas de Roma eram assediadas por homens 
e, por consequência, elas recebiam novas propostas de um novo matrimônio. Então, 
uma desmedida quantia de senhores romanos tinha interesses em usufruir do 
prestígio social e patrimonial de tais matronas viúvas e, também, fazer alianças 
familiares. 

Da mesma forma, nesse trecho da fala de Jerônimo, verificamos 
explicitamente o estigma misógino e forte expressão de diminuição do gênero 

http://www.revistarodadafortuna.com/


336 
Coelho, Fabiano de Souza  

Jerônimo de Estridão e as representações de gênero nas missivas às mulheres nobres do Mundo 
Romano Ocidental na Antiguidade Tardia 

www.revistarodadafortuna.com 
 

 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2020, Volume 9, Número 1, pp. 325-358. ISSN: 2014-7430 

feminino perante o masculino, ao escrever imputando à mulher a desclassificação de 
ser fragilis sexus21.  

Ou seja, supostamente consideramos que essa expressão atribuída ao 
feminino era uma maneira de justificar o poder dos homens sobre as mulheres e, 
por conseguinte, “[...] uma imensa máquina simbólica que tende a ratificar a 
dominação masculina [...]” (Bourdieu, 2002: 18).  

A respeito das relações de gênero “[...] deve se entender não somente como 
consequência do domínio do masculino, mas como concretização e expressão 
mesma desse domínio [...]” (Cascajero, 2000: 40). Pois, inseridos nos estudos das 
experiências religiosas cristãs, de fato, compreendemos a categoria de gênero como 
uma construção social, porque concebemos que gênero sempre está associado às 
relações socioculturais e o sexo à biologia22.   

Ao realizar uma análise literal desse corpo documental de Jerônimo de 
Estridão, asseveramos que esse autor eclesiástico traçou o gênero feminino com o 
estereótipo da fraqueza – fragilis sexus (Epistolæ LIV, XIII).  Em outras palavras, a 
mulher era para ele um ser fraco. Essa ideia estava fundamentada na própria cultura 
greco-romana e, com esse Padre da Igreja, cristalizava-se na experiência cristã 
católica. 

 Ademais, não podemos nos furtar de assinalar que, mesmo próximo de 
mulheres, Jerônimo foi um homem de seu tempo e reproduziu a estrutura patriarcal 
e androcêntrica do Mundo Romano Tardo Antigo. Dado que, mesmo acercado e 
unido com mulheres, isso não impossibilita que o polo masculino seja misógino. 

De fato, em meio a uma sociedade patriarcal e machista como era a romana, 
o polo feminino era considerado pelos indivíduos do gênero masculino como 
carente de um autodomínio e que necessitava de ajuda, inclusive para sobreviver, 
para serem mulheres educadas, amparadas, protegidas e tuteladas. 

Assim posto, testificaram outrora E. Clark e H. Richardson (1977: 53-54) que 
o monge de Estridão, em suas obras, continuamente se mostrou com uma 

 
21 Podemos fazer alusão da justificativa do monge de Estridão, para ter uma forte afeição ao escrever para o 
intitulado por ele “sexo frágil”. Remeteu Jerônimo, em 397, uma epístola-tratado, (carta 65) à Princípia, que 
explicava o Salmo 44. Nestes termos nos descreveu: “[...] filha minha em Cristo, tem muitos que me 
censuram por escrever ao gênero feminino e preferir o sexo débil que os varões. Por isso, tenho que 
responder primeiramente a meus opositores e ir logo ao pequeno tratado que me pediu. Se os varões me 
perguntassem sobre as Escrituras, não escreveria para as mulheres [...]” (Carta 65, 1, grifo nosso). Notamos 
aqui uma relevante curiosidade feminina e uma ação ativa na busca do conhecimento, por parte das mulheres. 
Por exemplo, a matrona Marcela fazia várias discussões religiosas e bíblicas com Jerônimo por meio de 
correspondências.  

22 Ao nosso entendimento, a própria assimetria que existe entre os gêneros nessa sociedade (ou em qualquer 
outra) não condiz com uma realidade pautada na equidade e paridade de direitos, mas uma elaboração de um 
predomínio sociocultural, econômico, político de um gênero sobre outro. 
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perspectiva misógina. Assim sendo, Jerônimo incorporou, em suas em suas próprias 
produções literárias, a tradicional visão patriarcal proveniente dos escritos de 
Horácio23. 

Em nossos dias atuais, de modo igual, afirmou María del Mar Marcos 
Sánchez (2017: 282) que o Estridonense, nas suas missivas endereçadas às mulheres 
e escritas dedicadas a elas, apresenta polos extremos: por um lado, uma misoginia 
radical24 e, por outro lado, uma significativa admiração por mulheres que eram suas 
alunas, seguidoras, aprendizes e benfeitoras. 

Por último, nessa referida missiva, Jerônimo também opinou sobre a vida 
conjugal e, sumariamente, disse-nos que todas as mulheres que buscavam o 
casamento tinham como finalidade a copulação carnal. Assim escreveu: “[...] Não 
existe mulher que busque marido para não dormir com ele [...]” (Carta 54, 15). 
Diante disso, para Jerônimo, as relações sexuais não eram salutares para 
humanidade25.  

Por seu turno, essa norma somente era imputada diretamente para o polo 
feminino e não para o masculino. Com isso, exterioriza-se uma assimetria de gênero, 
fruto de uma construção sociocultural e falocêntrica26 e que reconhecemos não 
corresponder com a realidade equitativa.  

Por fim, verificamos que Jerônimo, ao representar essa matrona, tentou 
preservá-la (bem como as demais matronas cristãs) das vicissitudes conjugais e da 
lasciva. Uma vez que, para o Estridonense, o corpo humano era como “[...] uma 
floresta ensombrecida, repleta de rugir das feras selvagens, que só podia ser 

 
23 Os escritos clássicos que nos legaram os autores romanos como Cícero, Valério, Horácio ou Juvenal nos 
apresentam a maneira que o patriarcado romano construiu um modelo de feminilidade em que as mulheres, 
em particular as matronas, deveriam pôr em prática (Casamayor Mancisidor, 2015: 6). À título de exemplo, 
nessa carta 54 (2), Jerônimo de Estridão citou Horácio, nestes termos: ‘iratusque Chremes tumido desaeuiet 
ore’ (Ars poetica 94).  

24 Salientamos que há uma literatura feminista – no âmbito internacional e nacional – que nos últimos 
quarenta anos vem realizando uma leitura de Jerônimo de Estridão como misógino. 

25 Em sua obra apologética nomeada Contra Joviniano, o monge Jerônimo nos aponta essa visão que a vida 
sexual não era salutar, assim: “Não ignoramos que imaculado é o matrimônio e honesto seu leito (Hebreus 13, 4). 
Temos lindo o primeiro mandato de Deus: crescei e multiplicai-vos e enchei a terra (Gênesis 1, 28). Ainda aceitamos 
o casamento, mas preferimos a virgindade, que tem sua origem no matrimônio. Acaso a prata deixará de ser 
prata porque o ouro seja mais precioso que essa? Ou será um descrédito para uma árvore e para o galho se 
sua fruta e seu grão são preferidos que sua copa e sua espiga? Do mesmo modo que o fruto é preferido do 
que a árvore e o trigo do que a palha, assim a virgindade é mais estimada do que o matrimônio [...]” (Contra 
Joviniano I, 3). 

26 Presumimos que Jerônimo tinha convicção da proeminência do gênero masculino sobre o feminino e, por 
isso, usamos essa expressão. Ainda percebemos de forma muito cristalina que Roma era uma sociedade 
centrada no falo, órgão sexual masculino (esse elemento era usado como instrumento da hegemonia social de 
homens). 
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controlada mediante rígidos códigos de dieta e pela rigorosa evitação das 
oportunidades de atração sexual [...]” (Brow, 1990: 309). 

*  

Entre os anos 400 e 402, o monge Jerônimo escreveu uma epístola para 
matrona Leta, filha do pontífice politeísta Albino27 e que era casada com o filho da 
matrona Paula. A carta 107, abordou a respeito da educação da filha de Leta.  

Quando essa carta foi escrita, Leta tinham acabado de conceber uma menina, 
de nome Paula, como sua avó paterna. Essa recém-nascida, ainda no período da 
gravidez de sua mãe, tinha sido consagrada ao ascetismo. Além disso, a parte inicial 
dessa missiva (números 1 e 2) revela-nos o desenvolvimento intrínseco existente 
entre os membros da aristocracia do Império Romano em percurso de 
cristianização. Em suma, essa missiva escrita à dama romana Leta apresentou a 
formação cristã dentro dos ambientes monásticos (Dias, 2015: 113-127). 
Intitularemos aqui essa menina de “Paula, a menor”. 

Paula, a menor, era fruto da união matrimonial de Júlio Tóxico, filho da 
matrona a que Jerônimo remeteu essa missiva. Na epístola 107, o monge de 
Estridão revelou-nos “[...] um programa de educação, com paixão especial por uma 
intensa instrução bíblica” (Moreno, 1986: 133). 

Posto isso, o Estridonense recomendou como teria de ser formada uma 
jovem cristã nas virtudes que considerava relevantes. Assim:  

Uma alma destinada a ser templo do Senhor terá que ser educada dessa 
forma. Aprenda a não ouvir nada e não falar nada com coisas que não 
tenha ligação com o temor de Deus. Não queira entender as torpes 
palavras, ignore as canções do mundo; sua língua, ainda imatura, 
acostume-se com a doçura dos salmos. Longe dela estejam os meninos 
em idade lasciva; as mesmas meninas e acompanhantes não devem se 
aproximar de pessoas do mundo, uma vez que o mal que essa gente 
aprendeu pode ensinar aos demais. Faça para elas letras de buxo ou de 
marfim e designa-as pelo nome. Brinque com elas para que a mesma 
brincadeira as sirva de instrução. Não se limite a conhecer as letras por 
sua ordem até que a memorização dos nomes se converta em uma 
canção; mas deve trocar a ordem, misturando as últimas com as do meio 
e as do meio com as primeiras até que se conheça não somente ouvindo 
mas também vendo [...] (Carta 107, 4). 

 

Jerônimo, nesse trecho, instruiu que moças tenham uma boa formação 
intelectual, desde sua puerícia e, por outro lado, diz que elas não deveriam estar 

 
27 Albino era primo de Marcela, e o Estridonense também usou a corrente missiva para satirizar e atacar esse 
personagem pagão. 
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expostas às situações que poderiam provocar uma conduta condenável, impura e 
mundana. 

O monge de Estridão, ao escrever suas cartas sobre as mulheres, fez uso de 
elementos literários existentes em obras de autores romanos, em particular, citou as 
ideias do retórico romano Quintiliano para falar da educação das crianças do gênero 
feminino (Kelly, 1980: 274) – ideias adivinhas da obra Instituição Oratória I, I, 24-9.   

Observa-se a concepção de viver um deserto simbólico, em meio à agitação 
social, deleites temporais e conglomeração de pessoas, na cidade. Entendemos que 
Jerônimo adotou uma estratégia de controle das mocinhas pertencentes aos grupos 
sociais poderosos de Roma, para que fosse mantida a integridade e uma possível 
veneração por parte daquela sociedade a tais figuras femininas. Igualmente, as 
famílias nobres de Roma, em processo de adesão às experiências cristãs, portanto 
lograriam de prestígio público tendo mulheres com tais comportamentos notáveis 
naquele tempo.   

Jerônimo propõe para as jovens virgens e donzelas cristãs que, além de uma 
formação douta, também se dediquem à atividade manual. Dessa forma, descreve-
nos:   

Aprenda também a produzir lã, a manejar a roca, a ter sobre os joelhos a 
cesta, a manipular o fuso e os fios com o polegar. Menospreze as telas de 
seda, as lãs vindas do Oriente e os estreitos fios de ouro. Que os vestidos 
que fabriquem sirvam para proteger do frio e não para despir os corpos 
que os levam [...] (Carta 107, 10). 

  

Nessa passagem, repetidamente o monge de Estridão apresentou os 
princípios clássicos romanos desde os tempos da República. Ou seja, aquilo que era 
projetado e esperado que uma mulher aristocrática e de honra dessa sociedade 
cumprisse. Assim, nitidamente verificamos a representação da aptidão feminina ao 
trabalho manual – lanifica et lentifica, lana facere (aplicada a fiar e tecer); virtudes 
domésticas concebidas pelos romanos homens abastados para suas mulheres. 
Portanto, o gênero feminino, no ambiente de suas residências, não ficaria ocioso. 

A aparência da jovem consagrada à divindade cristã tinha de ser de acordo 
com Jerônimo. Desse modo:   

Seu porte e vestido faça lembrança a uma pessoa que está prometida. 
Não perfure as orelhas, nem pinte de branco ou de vermelho um rosto 
consagrado a Cristo, não envolva o seu pescoço com pérolas ou ouro, 
nem carregue em sua cabeça pedras preciosas, nem pintes de loiro seus 
cabelos como se quisera manifestar as chamas do inferno. Existem 
outras pérolas que poderá vender mais tarde para adquirir o 
preciosíssimo tesouro [...] (Carta 107, 5).   

 

http://www.revistarodadafortuna.com/


340 
Coelho, Fabiano de Souza  

Jerônimo de Estridão e as representações de gênero nas missivas às mulheres nobres do Mundo 
Romano Ocidental na Antiguidade Tardia 

www.revistarodadafortuna.com 
 

 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2020, Volume 9, Número 1, pp. 325-358. ISSN: 2014-7430 

Temos aqui, por parte de Jerônimo, a representação de uma mulher jovem, 
destinada a ser uma religiosa consagrada à divindade cristã. A virgo dedicata, para o 
Estridonense, esquivar-se-ia de toda vaidade pessoal e de coisas consideradas 
insignificantes e temporais, pois, como consequência da considerada renúncia, ela 
receberia, em um futuro sobrenatural e imaterial, a autêntica margarita28.   

Mais uma vez, como outrora, o Estridonense declarou que a jovem virgem 
cristã deve ser bem instruída e evitar que “[...] desde agora aprenda a não beber 
vinho, fonte de toda luxúria [...]” (Carta 107, 8). Consequentemente, nessas cartas de 
Jerônimo, percebemos explicitamente a condenação da ingestão de vinho como uma 
preocupante causa da impudicícia, respaldado sempre na autoridade dos textos 
sagrados cristãos. 

Além disso, a mocinha virgem teria de ser controlada, pois, para o monge 
Jerônimo, ela nunca poderia sair de casa desacompanhada dos seus genitores. 
Destarte, ele nos diz, ao escrever para matrona Leta sobre sua filha consagrada, que 
ela: “[...] não saia de casa, se não for com você. Que ela não visite as basílicas dos 
mártires e as Igrejas sem a presença de sua mãe [...]” (Carta 107, 9).   

Observamos, nesses discursos, um forte estímulo de controle do gênero 
feminino, um mecanismo simbólico de dominação. De novo, o Estridonense 
veementemente preconiza a relevância da domiseda (permanência em sua residência), 
o antigo predicado almejado para as mulheres ideais, vinculadas aos altos estratos 
sociais de Roma.  

Assim sendo, Jerônimo compreendia que a moça virgem consagrada, no 
decorrer de sua vida, teria de estar longe das influências terrenas. Ele escreveu sobre 
ela: “[...] que cresça em um monastério, viva entre os coros de virgens, que não 
aprenda a jurar, que mentir para ela pareça um sacrilégio, não saiba o que é o 
mundo. Viva angelicalmente [...]” (Carta 107, 13). Em outras palavras, para o 
Estridonense, o feminino precisaria viver de uma maneira extramundana e 
sobrenatural mesmo estando inserida em uma conjuntura terrena e na sociedade. 

Afinal, para o monge de Estridão, a virgindade e negação das realidades 
entendidas como temporais eram aquelas virtudes mais convenientes às mulheres 
cristãs e que, no âmbito moral, distinguia radicalmente a mulher não cristã (Marcos 
Sánchez, 1986: 319). 

* 

Na primavera do ano 404, o monge Jerônimo encaminhou para a virgem 
Eustóquia a carta 108, o conhecido Epitaphium sanctae Paulae29. Essa missiva 

 
28  Traduzimos essa palavra como pérola preciosa, conhecida por margarita. 

29 Nessa carta 108, Jerônimo apresentou a biografia de Paula. Ela era considerada como aquela que mais viveu 
na prática as consequências das lições ascéticas do monge Jerônimo (Moreno, 1986: 63-64). Além do mais, o 
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corresponde ao elogio fúnebre à matrona consagrada Paula, depois de seu 
falecimento. O Estridonense tinha uma estreita relação de amizade e proximidade 
com Paula. Ela era a principal colaboradora material de seus empreendimentos 
ascéticos, intelectuais e monásticos, desde Roma e, particularmente, em Belém. 

Essa missiva teve como finalidade consolatio. Em contrapartida, o epitaphium se 
tornou uma exortação à vida monástica e ascética, tendo como base o testemunho 
da matrona cristã, Paula (Serrato Garrido, 2005: 267)30. 

Assim sendo, o monge Jerônimo relatou que essa matrona era “[...] a mais 
prudente das mulheres [...]” (Carta 108, 28). Em outras palavras, em meio às 
mulheres do Mundo Romano, o monge de Estridão classifica Paula como uma 
mulher prudentissima. 

Paula foi retratada como aquela que se comportava com equilíbrio, honra e 
coerência. Ela tinha uma conduta paciente e sensata, em meio às vicissitudes 
humanas.  

Destarte, a título de exemplo, a matrona Paula perdeu duas filhas e esposo, 
abandonou sua riqueza, pátria e seus filhos e, além disso, no transcorrer de sua vida 
consagrada à divindade cristã, realizou acentuadas renúncias e penitências.    

Ao se referir às virtudes de Paula, particularmente a sua humildade, o monge 
de Estridão apresenta-nos que ela:  

[...] No que concerne à primeira virtude dos cristãos, Paula se diminuía 
tanto em sua humildade que quem ia procurá-la, motivado pelo prestígio 
de seu nome, quando a via não acreditava que fora ela, mas uma de suas 
servas. E ainda que estivesse rodeada por um numeroso coro de virgens, 
entretanto por seu vestido, por sua voz, sua postura e seu modo de andar 
era a menor de todas. Desde a morte de seu marido ao dia de seu 
falecimento, jamais comeu com homem algum, ainda que soubesse que 
esse era um santo ou constituído em alto pontificado. Não ia aos banhos, 

 
funeral dessa matrona foi marcado pela presença de muitas pessoas, autoridades eclesiásticas da região da 
Palestina e procissão do corpo até o local de sepultamento na cidade de Jerusalém. O monge Jerônimo ficou 
profundamente sentido com a morte de Paula, pois os dois tinham trabalhado juntos em torno dos monges e 
monjas por quase vinte anos (Kelly, 1980: 277-279). 

30 Na carta 108, sobre o Epitaphium sanctae Paulae, o monge Jerônimo rompeu com estilo tradicional do 
intitulado laudatio funebris. Ou seja, a qualificação dada aos elogios apregoados aos políticos romanos em seus 
funerais (Canellis, 2016: 181). Inclusive, esse epitaphium seguiu genericamente as normas propostas pelo antigo 
retórico, Menandro de Laodiceia, numa sequência de louvor à pessoa, a partir dos seguintes tópicos: família, 
nascimento, natureza, criação, educação e conduta. Contudo, esse escrito de Jerônimo afastou-se dessa linha 
retórica em importantes aspectos (omitiram-se as partes a respeito do nascimento, da infância e a criação de 
Paula). Ele também reproduz apuradas e meticulosas estruturas de manuais de retórica de outros pensadores 
greco-romanos, em particular, Horácio. Por exemplo, nesse texto, fez uso do gênero consolatio e da 
lamentação. Então, tal epitaphium pode ser classificado como uma mescla literária dentro de uma criação 
artística realizada pelo monge de Estridão (Cain, 2013: 7-12). 
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a não ser por razões de saúde. Nem sequer em caso de alta febre admitia 
colchões confortáveis em seu leito, mas descansava sobre a duríssima 
terra, na qual estendia apenas uma manta de pelo [...] (Carta 108, 4). 

 

Jerônimo, nessa parte, manifestou a modéstia de Paula. Mesmo sendo de 
condição aristocrática, ela se transformou numa mulher muito discreta, moderada e 
casta. Paula era para o Estridonense um singular exemplum para o gênero feminino 
de seu estrato social e para as demais cristãs daquele tempo. Ademais, Paula tinha 
compostura perante aqueles do gênero masculino, sendo leal e dedicada à memória 
de seu esposo falecido – univira. 

Prossegue escrevendo o monge Jerônimo que imensa era a generosidade 
dessa matrona para com os outros. Dado que Paula “[...] repartia seu dinheiro com 
cada um, segundo o que cada um necessitava. Não para luxos, mas para o 
necessário. Nenhum pobre se foi de seu lado, sem sua ajuda [...]” (Carta 108, 16). 
Além de tudo, em Belém, essa matrona foi responsável de modo direto pela 
construção dos edifícios religiosos sobre o que exerceu controle por muitos anos 
junto com sua filha Eustóquia. Então, dispomos aqui uma demonstração e 
representação de uma matrona que, mesmo sendo cristã, exerceu o ideal de caridade 
romana – evergetismo. 

Por conseguinte, as mulheres romanas ricas exerciam seu poder por meio de 
doações e financiamento dos trabalhos religiosos das manifestações religiosas 
cristãs, assistiam os pobres e os mosteiros (Alexandre, 1993: 550). 

Verifica-se ainda a liderança praticada dentro da casa religiosa de mulheres, 
por parte dessa matrona cristã, em Belém (conforme relato na Carta 108) – de modo 
igual, outrora em Aventino com Marcela, a matrona Paula realizava o mesmo 
intento dirigente. Ou seja, mesmo numa perspectiva privada, temos aqui um vestígio 
de protagonismo do gênero feminino na Antiguidade Tardia e dentro da 
manifestação cristã católica.  

Outrossim, para Jerônimo de Estridão, essa viúva era “[...] nobre pela 
linhagem, mais nobre ainda por sua santidade [...]” (Carta 108, 1), “[...] ocultava-se, 
sem estar oculta [...]” (Carta 108, 3) e “[...] tarda para falar e diligente para escutar 
[...]” (Carta 108, 26). Então, ele destacou que Paula era um relevante exemplum de 
matrona na Antiguidade cristã e na sociedade romana, com estas palavras:  

[...] Não teria sentido que entre tais e tão grandes virtudes quisera eu 
destacar sua castidade, na qual mesmo sendo ainda secular, foi modelo 
de todas as matronas de Roma; porquanto se comportou de tal modo 
que nem sequer a destreza dos maledicentes atreveu falar dela. Não 
houve alma tão compassiva como a sua, nem tão amável com os 
humildes. Não buscava o favor dos poderosos, mas nem os desprezava 
com o soberbo desdém de quem pretende a honra. Se estivesse diante de 
um pobre, socorria-o; se fosse com um rico, exortava-o para fazer o bem 
[...] (Carta 108, 15). 
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Para Jerônimo, a matrona Paula era uma perfeita mulher romana e cristã para 
aquela sociedade na Antiguidade Tardia. Dessa maneira, ela reunia muitos 
predicativos tradicionais existentes historicamente no mundo romano – moralidade, 
nobreza, moderação, castidade, decoro, humildade, benevolência.  

Podemos salientar que o corpo social aristocrático romano, naquele tempo, 
construiu instrumentos socioculturais de controle do gênero feminino e, por 
consequência, Jerônimo de Estridão reproduziu a visão de mundo androcêntrica e a 
discrepância de gênero nessa missiva.    

Inclusive, o Estridonense comparou a vida da matrona Paula com uma nova 
concepção de sacrifício cristão, isto é, o denominado martírio branco, advindo da 
experiência ascética do século IV. Assim, ao dirigir-se à virgem Eustóquia, o 
Estridonense nos relatou que: “[...] tua mãe recebeu a coroa de um longo martírio. 
Não somente a efusão do sangue se considera confissão da fé; o serviço imaculado 
de uma alma fiel é também um martírio. Aquela coroa está tecida de rosas e violetas; 
essa de lírios [...]” (Carta 108, 31). 

Com isso, temos aqui, nesse discurso, a representação da ideia de martírio 
místico e imaterial, um novo entendimento de sacrifício para aquela época, na 
Antiguidade Tardia.  

Sendo assim, aquelas pessoas que não tinham oportunidade de vivenciar mais 
o martírio por meio da morte, existente outrora no Império Romano (especialmente 
nos três primeiros séculos), possuíam uma alternativa de sacrifício cristão, mediante 
o enfrentamento contra os vícios, a lascívia, a consciência, a perversidade humana, e, 
por meio desse profundo combate, poderiam compartilhar da vitória da divindade 
contra as consideradas forças malignas (Miranda, 2016: 44). 

* 

Nessa mesma perspectiva, Jerônimo de Estridão elaborou a carta 127, em 
413, para virgem romana Princípia – virgo Christi Principia –, em torno da memória 
póstuma e vida da nobre Marcela31. Essa viúva e matrona cristã veio a falecer 
poucos meses depois do conhecido saque de Roma de agosto de 410. Assim, a 
elaboração dessa missiva foi somente realizada dois anos ulteriores à morte de 
Marcela, uma vez que o monge de Estridão ficou muito comovido com esse 

 
31 Nessa epístola, ao escrever para a jovem romana Princípia, o monge Jerônimo fez um elogio a sua amiga 
matrona, a viúva Marcela. Ainda salientamos que Princípia aderiu aos valores ascéticos e viveu em 
comunidade com Marcela na sua mansão em Aventino. Em resumo, na missiva, Jerônimo retratou a biografia 
da religiosa Marcela e a considerou uma “santa matrona” (Clark, 1983: 205; Moreno, 1986: 61-62). 
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desagradável acontecimento32 e, também, perturbado com a série de invasões 
germânicas no Império Romano.   

Essa viúva romana abastada tinha conhecimento do hebraico, grego e latim e 
um aprofundado entendimento dos textos bíblicos, o que a possibilitava realizar 
discussões com seu mentor religioso, Jerônimo (Rocco Tedesco, 2008: 142). 

Por sua vez, o Estridonense, pela amizade e estima à viúva Marcela, dirigiu-
lhe inúmeras cartas. De maneira igual, a relação de apreço de Jerônimo com essa 
matrona romana esteve pautada em torno do esclarecimento de diversas passagens e 
interpretação de vários textos bíblicos que ela considerava de difícil compreensão – 
tal questão está explícita em muitas cartas trocadas entre esses dois personagens 
(Canellis, 2016: 188; Kelly, 1980: 94-95). Portanto, foram em torno de dezoito 
missivas encaminhadas a essa viúva cristã consagrada, a qual Jerônimo considerava 
uma dedicada discípula, uma pessoa que tinha muita erudição e voraz avidez por 
conhecimento profundo das passagens bíblicas.  

O Estridonense nos relatou esse desejo de Marcela assim: “[...] E como eu 
gozava, portanto, de certo prestígio nos estudos das Escrituras, sempre quando ela 
[Marcela] encontrava via me perguntava sobre algum ponto dela, mas rapidamente 
não se dava por satisfeita, por isso propunha novas questões [...]” (Carta 127, 7).  

Assim, com a saída de Jerônimo do Ocidente do Império Romano33, a viúva 
Marcela assumiu a função de especialista no âmbito dos textos sagrados cristãos, 
inclusive ela era muito procurada por representantes homens cristãos – clérigos, 
especialmente – para sanar dúvidas a respeito da compreensão de complexas 
passagens bíblicas (Clark, 1981: 187). 

 Não obstante, em conformidade com o Estridonense, a fortuna e a 
superioridade de Marcela estavam em seu abandono dos bens materiais e a sua 

 
32 No primeiro item dessa missiva, o Estridonense fez a justificativa da produção dessa tardia escrita e o 
sentimento que tinha lhe tomado (vide Epistolæ CXXVII, I). 

33 Depois da morte de Dâmaso, em 384, ficou muito difícil para Jerônimo permanecer na cidade de Roma, 
pois era cotidianamente atacado por aqueles que queriam destruir seu trabalho junto às mulheres religiosas. 
Tanto Jerônimo como outros ascetas instalados em Roma não foram vistos com bons olhos, pois praticavam 
de forma rigorosa a mensagem cristã. Dessa maneira, essa oposição a Jerônimo existiu desde seu retorno à 
cidade de Roma – em finais de 382 –, o que se agravou após a morte de Dâmaso e, por conseguinte, resultou 
num processo de expulsão desse monge da antiga capital do Império. Além do mais, o processo de expulsão 
de Jerônimo da cidade de Roma, em 385, também foi motivado por membros diretos da família da matrona 
Paula, que não eram simpáticos a seu ascetismo rigoroso, a sua aproximação e influência em questões 
domésticas perante essa viúva romana. Então, ao saberem dos projetos de uma peregrinação e mudança 
definitiva para Oriente, em companhia do monge Jerônimo, os familiares de Paula articularam ações judiciais 
contra o Estridonense, para tentarem romper o vínculo entre esses dois personagens e para que essa matrona 
permanecesse em Roma. Destarte, o processo de expulsão de Roma do monge Jerônimo possivelmente foi 
fundamentado pelo cânon 16 do Concílio de Niceia, o qual proibia os membros do clero de deixarem suas 
dioceses sem justa causa (Cain, 2009: 10; Gonnzález Salinero, 2011: 560; Hunter, 2007: 208).  
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simplicidade, dado que essa matrona cristã: “[...] tendo desprezado a riqueza e a 
nobreza, se fez mais nobre pela pobreza e humildade” (Carta 127, 1). 

 Conforme o monge de Estridão, Marcela era aquela que tinha a autêntica 
compreensão de que, antes de entender os textos considerados sagrados dos 
cristãos, ela deveria colocar em prática os preceitos existentes nesses livros 
religiosos. Por exemplo, ao trilhar e aderir à experiência ascética, Marcela renunciou 
os recursos materiais e temporais.  

 Reforçamos, inclusive, que os textos bíblicos foram elaborados numa 
conjuntura extremamente centrada no gênero masculino, isto é, com orientação 
patriarcal.  

De fato, conforme Luise Schottroff (1996: 58-59) dentro do Cristianismo, o 
ofício patriarcal veio da organização do tradicional poder do paterfamilias34 do 
Império Romano e não das experiências comunitárias vivenciadas pelos primeiros 
cristãos.  

A imagem da mulher, no começo das comunidades cristãs, oscilava entre 
estes dois pontos: condenação e exaltação. O lado negativo legado às mulheres 
cristãs foi marcado pelos escritos atribuídos a Paulo de Tarso, considerado apóstolo 
nessa nova religião. Ele implantou um Cristianismo diferente e aberto para outras 
culturas não judaicas, especialmente os politeístas.  

Em alguns trechos das cartas atribuídas a Paulo observa-se a marginalização 
das mulheres nas comunidades cristãs, propondo uma visão androcêntrica de 
mundo35. Dessa maneira, compreendemos que, nas sociedades patriarcais, o polo 
feminino sempre foi representado e alocado numa estrutura sociocultural secundária 
perante os homens. 

 
34 A figura paterna ocupou, na legislação romana, uma posição dominante. O pai – patria potestas – exercia 
uma autoridade sobre seus descendentes até sobre a própria vida. Essa jurisdição também estava associada ao 
seu poder econômico. Era estendida para seus filhos e os demais membros da família. O paterfamilias impunha 
aos seus subordinados os seus desejos e, consequentemente, davam sustento material. Esse sistema do poder 
paternal afetou também os papéis das mulheres como mães e esposas. Assim, o centro do poder de cada 
grupo familiar romano se encontrava no paterfamilias, que tinha o poder sobre os filli familias, que durava até 
que estes alcançassem a maior idade. A esposa fazia parte da família do marido como uma filha, se essa 
tivesse contraído o matrimonio cum mano, ou a mulher, mesmo casada, estaria sobre o domínio de seu genitor, 
caso tivesse casado no regime sine manu (Arjava, 1996: 28). 

35 Podemos destacar sobre o uso do véu nas comunidades, vide I Coríntios 11, 1-16; a respeito do silêncio das 
mulheres na comunidade, vide I Coríntios 14, 34-35 e, também, I Timóteo 2, 11-12. Dessa maneira, de acordo 
com Rinaldo Fabris e Vilma Gozzini (1986: 53), existe uma literatura antipaulina, a qual atribuiu o estigma de 
misógino a Paulo, que colocou as mulheres numa estrutura inferior na comunidade religiosa. Esse argumento 
tem como bases os textos que fazem a alusão ao uso do véu imposto às mulheres e outro em que se deve 
observar o silêncio nas assembleias cristãs. 
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Por seu turno, na carta agora analisada, Jerônimo realizou uma comparação 
entre a matrona Marcela e outras viúvas, não cristãs, da sociedade romana. Ele nos 
disse assim:  

[...] Pela primeira vez os gentios ficaram confundidos por essa mulher 
que soube demonstrar a todos o que é a viuvez cristã, pois ela a 
professou no interior de sua consciência e em seu comportamento. 
Dessa forma, frequentemente, as viúvas pagãs pintam o rosto de 
vermelho e de branco, usam vestido de seda, adornam-se com pedras 
preciosas; levam colares de ouro; penduram em suas orelhas, perfuradas 
para isso, as pedras mais preciosas do Mar Vermelho; deslumbram-se 
com a púrpura e, em suma, se alegram de estarem livres da sujeição de 
seus maridos e buscam outros para não estarem submetidas conforme a 
sentença de Deus, mas para dominá-los [...] (Carta 127, 3). 

  

Segundo Jerônimo, naquele tempo, Marcela era uma mulher bastante distinta 
das demais matronas de Roma, tendo em conta que o Estridonense repreendeu a 
compostura das matronas romanas politeístas que procuravam a vaidade pessoal e 
que subvertiam as atribuições sociais projetadas para o gênero feminino, 
tradicionalmente construídas em tal sociedade androcêntrica. Em outros termos, 
para o monge Jerônimo, muitas mulheres da aristocracia romana não davam 
testemunho genuíno, porque eram sempre esnobes, desejavam estar livres da 
submissão dos seus cônjuges e, por conseguinte, exercerem o controle sobre os 
homens. Enfim, subvertendo a ordem estabelecia de dominação masculina. 

Jerônimo entendia que as virtudes das mulheres cristãs eram superiores aos 
costumes tidos como corruptos dos pagãos. O Estridonense criticava a depravação 
das mulheres politeístas da alta aristocracia romana, as quais, para ele, viviam 
imersas no mundo, guiadas pelo instinto lascivo e fora da via que poderia lhes dar a 
salvação, ou seja, o modelo de vida cristã (Marcos Sánchez, 1986: 319-320). 

No Cristianismo católico na Antiguidade Tardia, pertencer ao gênero 
feminino significava passividade, submissão e recolhimento doméstico. Ancorado 
em escritos de Jerônimo e de outros Padres da Igreja (Agostinho, Ambrósio, 
Tertuliano), acreditamos que essa norma indubitavelmente fora elaborada por 
homens, para que fosse perpetuada a superioridade do gênero masculino e o 
controle dessas mulheres da cidade de Roma, consideradas honradas e de famílias 
nobres.    

 Outrossim, em torno da simplicidade e compostura de Marcela, explicitou-
nos Jerônimo que ela foi um exemplum de matrona cristã. Assim:  

[...] Nossa viúva usava vestidos para se proteger do frio, não para 
descobrir seus membros. Repudiava o ouro, até o sinete e preferia o 
esconder no estômago dos necessitados que em sua própria bolsa. 
Nunca se a viu sem sua mãe; jamais ela recebeu clérigos e monges – 
coisas que às vezes exigem as circunstâncias de uma grande casa – sem 
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ter testemunhas diante dela. Em sua companhia unicamente tinha 
virgens e viúvas que também foram pessoas sérias; porque ela sabia que 
pela futilidade das donzelas se originavam com frequência os costumes 
das senhoras [...] (Carta 127, 3). 

   

Em conformidade com o Estridonense, Marcela se comportava com notável 
pudor e moralidade, dignos de reconhecimentos; conservava-se distante da lascivia 
das jovens matronas não ascéticas e quando necessitasse estar perante a presença 
masculina, realizava tal ato acompanhada de testemunhas.  

Mesmo sendo proveniente de uma pecuniosa família romana, expôs-nos esse 
Padre da Igreja que essa viúva consagrada foi generosa e útil para aqueles 
desprovidos de recursos materiais e compartilhou suas posses de uma maneira 
benevolente. 

 Assim sendo, as mulheres abastadas de Roma que praticassem as virtudes 
ascéticas propostas pelo monge Jerônimo mereciam uma grande honra e louvor, 
pois conhecendo os prazeres temporais, melhor do que aquelas que têm poucos 
recursos, seria muito mais difícil renunciar tais prazeres (Marcos Sánchez, 1986: 
321). 

Na ótica de Jerônimo de Estridão, a matrona Marcela foi uma mulher que 
vivia reclusa no ambiente de sua mansão em Aventino, excepcionalmente se 
expunha à sociedade de Roma e respeitava muito sua genitora. Destarte, disse-nos 
que Marcela:  

[...] Raramente se deixava ver em público e, sobretudo, evitava as visitas 
às casas das nobres matronas para não se ver forçada a reparar o que ela 
havia menosprezado. Dirigia-se às basílicas dos apóstolos e mártires para 
orar privadamente e evitar assim o tumulto das pessoas. Era tão 
obediente a sua mãe que às vezes fazia coisas que ela não consentia [...] 
(Carta 127, 4). 

 

Essa viúva cristã personificava, para Jerônimo, o predicado romano de 
domiseda – atributo desejado para que as mulheres romanas, de singular 
respeitabilidade, colocassem em prática. Da mesma maneira, Marcela foi oboediens 
(oboedientia) – uma virtude extraída da conjuntura da sociedade patriarcal e dos textos 
bíblicos, em que se teria de submeter seu arbítrio pessoal ao de outrem, como nessa 
passagem, acima aludida, Marcela teve de obedecer a sua mãe36 (uma mulher com 
docilidade).    

 
36 Nesse contexto, a matrona Marcela teve de acatar a vontade de sua mãe, uma vez que ao não contrair um 
novo matrimônio e por não ter um descendente direto, teve com compartilhar parte de seu patrimônio com 
seus familiares, conforme descrito no número 4 da Carta 127. 
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Por fim, conforme testemunho de Jerônimo, a matrona Marcela sabia seu 
papel sociocultural naquela época e, por isso, escreveu-nos que:  

[...] de modo que, mesmo que ela ensinasse, confessava ser uma 
discípula. Dessa maneira, visto que conhecia o que escreveu o Apóstolo: 
Não permito que a mulher ensine (1 Timóteo 2, 12), e não queria dar impressão 
de que realizava alguma afronta ao sexo viril e mesmo a sacerdotes ou 
bispos que a consultavam sobre pontos obscuros e ambíguos           
(Carta 127, 7). 

 

Nessa parte da missiva, temos apenas a ótica do monge Jerônimo sobre o 
comportamento dessa matrona cristã e, lamentavelmente, não existe um testemunho 
direto de Marcela, para dizermos se de fato ela se considerava uma pessoa que 
ensinava ou apenas uma simples correligionária do monge de Estridão e coadjuvante 
nesse interessante processo histórico. Então, o Estridonense reproduziu e alocou o 
gênero feminino no lugar o qual considerava que ela teria de estar, ou seja, na 
função de dominada, contida, reprimida, controlada, reduzida e silenciada.       

Para confirmar nossas assertivas, citamos Fernando Rivas Rebaque (2001: 
400) que fez uso das seguintes palavras: “[...] haja vista que umas das características 
culturais da mulher no Mediterrâneo Antigo era a vida privada, doméstica e o 
silêncio, especialmente quando tínhamos em jogo a autoridade masculina [...]”. 

* 

Em 413, o monge Jerônimo dirigiu à jovem Pacatula a missiva em torno da 
temática da educação de uma criança – carta 128. Essa nobre romana consagrada 
tinha pouca idade na época da escrita dessa carta, mas o Estridonense mesmo assim 
encaminhou essa obra para sua família.   

Ao pensar e representar as mocinhas cristãs consagradas, o monge de 
Estridão mais uma vez elaborou uma missiva com orientações de como necessitaria 
ser a conduta e porte dessas jovens no meio social no qual estavam inseridas. 

O Estridonense refletiu em torno do feminino desde muito jovem, numa 
perspectiva que ela aprendesse e praticasse atividades manuais. Dessa maneira, a 
moça virgem: “[...] rapidamente deverá se exercitar a fiar com seu dedo polegar 
ainda inexperiente; terá que romper muitas vezes o fio se quiser terminar sem 
quebrar [...]” (Carta 128, 1). 

O monge de Estridão mais uma vez associou o gênero feminino cristão com 
os atributos idealizados para as mulheres ricas politeístas desde os períodos mais 
antigos do Mundo Romano. Assim sendo, a faculdade e a dedicação a fiar e tecer – 
lanifica et lentifica –, como verificamos no trecho acima, para Jerônimo, tinha de fazer 
parte do processo de educação da criança dos altos grupos sociais de Roma. 
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Para Jerônimo de Estridão, a mulher aristocrata ainda bastante jovem teria de 
ter o seguinte comportamento social: “[...] O feminino deve buscar somente a 
companhia de seu sexo. Que não aprenda brincar com meninos. Que não assimile 
nenhuma palavra indecente e por causalidade na confusão social da família ouça 
algo inconveniente, não entenda que isso significa [...]” (Carta 128, 4).  

Admoestou Jerônimo que essa mocinha tinha de ser preservada da 
lubricidade existente entre as pessoas consideradas por ele mundanas, 
particularmente convivendo apenas com mulheres de boa conduta – familiares que 
eram bons cristãos, outras virgens e viúvas consagradas à divindade cristã. 

Desde muito pequena, a virgem consagrada deveria ficar reclusa em sua casa 
e evitar exposições degradantes. Por causa disso, Jerônimo nos descreve que ela:  

[...] Não saia com demasiada liberdade, nem busque sempre a 
aglomeração das igrejas. Que em seu quarto encontre todas suas delícias. 
Nunca veja esses rapazes de cabelos encaracolados que com sua voz 
sedutora ferem a alma através dos ouvidos. Esquiva da sensualidade das 
servas que quanto mais confiança ganham mais dificilmente se evita [...]. 
Tenha por companheira a sua mestra, por vigilante a sua educadora, que 
não seja habituada ao vinho, como disse o Apóstolo, nem ociosa ou 
charlatã; bastante sóbria, discreta, trabalhadora e que somente fale coisas 
que preparam a alma juvenil para a virtude [...]  (Carta 128, 4). 

 

  Verificamos, nesse trecho dessa epístola, uma proposta de controle do 
gênero feminino cristão, por parte de Jerônimo. Percebe-se novamente a mulher 
pertencente aos altos grupos sociais de Roma da Antiguidade Tardia sendo 
representada como aquela personificação feminina honrada de outrora do mundo 
romano. Ou seja, aquela mulher que permanece reclusa em sua domus (domiseda), com 
uma proba compostura doméstica, uma boa formação moral e cristã ascética. Por 
consequência, podemos testificar que “[...] de uma maneira geral, as sociedades 
patriarcais constroem um arquétipo ideal de comportamento do gênero feminino 
[...]” (Casamayor Mancisidor, 2015: 4). 

 Em suma, Jerônimo de Estridão, em seus discursos, condenou austeramente 
a vida considerada como mundana para aquelas que desejavam ter um propósito de 
santidade no âmbito da experiência cristã católica. 

* 

 Em 414, o maduro Jerônimo redigiu uma epístola à nobre romana cristã, 
Demeatríades, a respeito da virgindade consagrada, carta 130 – Ad Demetriadem. 
Aproximadamente três décadas depois, o monge de Estridão escreveu novamente 
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sobre a virgindade, por meio de uma missiva. Contudo, dessa vez não foi um magno 
tratado em torno da temática como outrora tinha feito para Eustóquia37. 

As viúvas consagradas da família – Proba e Juliana, mulheres do gens 
Anicii38– dessa dama romana imigraram para o norte da África romana, a datar do 
saque de Roma de 410. Igualmente, em território romano africano, a adolescente 
aristocrata Demeatríades foi consagrada como uma religiosa e recebeu a imposição 
do véu, sinal de seu casamento espiritual com a divindade cristã. 

A consagração da referida nobre romana como uma virgem cristã teve como 
dote espiritual quatro epístolas ascéticas escritas por figuras relevantes da patrística 
daquele tempo. Elaboraram cartas: o monge Jerônimo (a carta 130), o bispo 
Agostinho, o bispo de Roma, Inocêncio e o monge Pelágio (Baustita Valero, 1993: 
649). 

Em uma família romana, no mundo Tardo Antigo, ter uma mulher virgem 
consagrada era um sinal de prestígio. Assim, escreveu o Estridonense para 
Demeatríades: “[...] uma virgem, com sua virgindade, será mais nobre que já sua 
nobre família [...]” (Carta 130, 6). E disse-nos que: “[...] a pudicícia consagrada era 
uma oblação viva, agradável a Deus e sem mancha [...]” (Carta 130, 2). 

Mesmo pertencendo a uma linhagem familiar socialmente elevada, para o 
monge de Estridão, as mulheres aristocratas que consagravam a sua pudicitia 
perpetuamente à divindade cristã adentravam em um nível simbólico sublime e 
transcendente.  

Em outras palavras, tais pessoas do gênero feminino que já eram tidas 
superiores na estrutura social do Império Romano, em comparação com aquelas de 
grupos menos abastados e inferiores, ao oferecerem sua castidade, a pureza de seus 
corpos e pensamentos, sua fortuna, benevolência, à divindade à qual prestavam 
culto, eram, para o Estridonense, dignas de consideração, reconhecimento, 
honorabilidade, reputação, elogio e respeitabilidade no meio sociorreligioso e, em 
suma, meritórias de todos os predicativos associados à dignidade, integridade e 
valorização humana.   

Igualmente, ao realizar uma equiparação entre as mulheres casadas e as 
virgens cristãs, apresentou-nos o monge Jerônimo o prestígio e a liberdade que estas 
poderiam desfrutar, deste modo: “[...] aquela que seria esposa de um homem teria 
conhecido somente uma província, agora a conhece todo o Mundo como virgem de 
Cristo [...]” (Carta 130, 6).  

 
37 A carta para Eustóquia, número 22, foi elaborada certamente no ano 384. 

38 As mulheres do gens Anicii tinham relações culturais com renomados intelectuais pagãos e cristãos 
(Pedregal Rodríguez, 2005: 288). 
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Aliás, compreendemos que, para o Estridonense, se Demeatríades contraísse 
núpcias com um noivo humano e comum, ela apenas seria conhecida em um 
limitado território romano. Contudo, ao se oferecer ao ente considerado divino 
como uma virgem cristã e esposa de Cristo, ela se transformaria em uma figura 
ilustre e com popularidade em toda sociedade romana na Antiguidade Tardia.  

Além do mais, as mulheres casadas romanas somente poderiam ter 
mobilidade em território do Império, com consentimento e ante a presença de seu 
esposo. Por outro lado, em Jerônimo, aquelas que aderiam à pudicícia perene 
poderiam peregrinar no Mundo e, por consequência, transformarem-se em figuras 
admiradas nessa sociedade que estava em processo de cristalização das experiências 
cristãs. 

Neste momento, percebemos latente nesse relato de Jerônimo, mesmo de 
uma maneira sutil numa sociedade patriarcal e androcêntrica, um traço da 
emancipação do gênero feminino pertencente aos altos estratos sociais de Roma. 
Entretanto, com uma contrapartida: o controle e autodomínio de sua sexualidade – 
nessa ocasião, a virgindade. Isto é, entendemos que tais mulheres consagradas 
cristãs, tinham significativa autonomia de movimentação territorial, contudo sem 
liberdade para apreciar os inúmeros e variados deleites corporais humanos. 

Nessa missiva, o Estridonense também delineou o comportamento dessa 
cristã consagrada deste modo: “Imita teu esposo: seja submissa a sua avó e a tua 
mãe. Não te vejam com nenhum homem, sobretudo se esse for jovem, sem que elas 
estejam diante. A ninguém conheças que elas não conheçam [...]” (Carta 130, 12). 
Também, aconselhou à virgem: “[...] Nunca escute palavras desonestas e se as 
escuta, não se irrite. A mente perversa de alguns homens tenta às vezes soltar 
algumas palavras impuras. O rir e dar motivo de rir, deixe para os mundanos. A 
seriedade é o que convém a sua pessoa [...]” (Carta 130, 13).  

A virgem devota cristã, para o monge Jerônimo, deveria ser submissa aos 
membros de sua família (as matronas Proba e Juliana), como o popular e carismático 
personagem histórico cristão, Jesus de Nazaré39. E ela foi representada como esposa 
dessa figura, considerada como o Cristo (ungido da divindade patriarcal). Logo, a 
virgem era esposa de Cristo.  

Além do mais, para o Estridonense, a virgem dedicada teria de manter 
sempre uma postura ponderada e honrada, decoro no escutar e dignidade no falar, 
especificamente perante o meio social no qual estava inserida. 

 
39 Nos Evangelhos, temos as descrições de que Jesus, quando era jovem, era submisso aos seus familiares. A 
título de exemplo, há a descrição do acontecimento da perda e do encontro de Jesus no Templo de Jerusalém, 
conforme Lucas 2, 41-52. 
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Enfim, como outrora, ao representar o gênero feminino dos mais elevados 
grupos sociais de Roma, verificamos que o monge de Estridão redimensionou, para 
a virgem Demeatríades, os ideias de feminilidade e ancestrais princípios morais 
esperados que fossem cumpridos por membros da aristocracia do Mundo Romano 
Antigo, sob uma ótica cristã, monástica e ascética.   

 

Considerações finais 

  

Jerônimo tinha um tipo de predileção por questões que envolviam o 
ascetismo feminino e uma dependência da ajuda das mulheres ascéticas. Em outros 
termos, o monge de Estridão tinha uma espécie de fascinação e obsessão pelo 
gênero feminino pertencente aos grupos abastados da cidade de Roma (ponto 
comprovado em suas cartas) e, de maneira igual, nitidamente, percebemos uma 
profunda dependência material do feminino por parte desse Padre da Igreja, pois 
essas matronas cristãs eram patrocinadoras dessa forma de vida monástica elencada 
acima.  

Dessa maneira, grande parte do epistolário de Jerônimo direcionado para o 
polo feminino tem em seu componente final um modelo prático de recomendações 
de como elas deveriam conduzir suas vidas como cristãs consagradas. Para o monge 
de Estridão, tais mulheres tinham de ser diferentes das cristãs comuns e das 
politeístas, que para ele eram inclinadas à vida mundana ou secular (Marcos Sánchez, 
1990: 145). 

 Por sua vez, acredita-se que o monge Jerônimo (outros Padres da Igreja 
também, a conhecer: Ambrósio, Agostinho, Tertuliano) escreveu missivas que não 
eram simplesmente lidas por seus destinatários, mas esses textos eram copiados e 
tinham uma ampla circulação no Mundo Romano Tardo Antigo (Salisbury, 2002: 
118). À vista disso, tais escritos desse autor cristão não somente tiveram uma 
dimensão particular naquela sociedade, como essas missivas puderam atingir 
objetivos e perspectivas cristãs e ascéticas mais amplas naquele mundo e em tempos 
póstumos – em particular, na organização monástica no Medievo. 

Destarte, ao realizarmos uma análise dessas fontes de Jerônimo de Estridão e 
de uma forma muito específica, percebemos que todos esses predicados propostos 
para o gênero feminino – aristocratas consagradas, patronas, matronas cristãs e 
continentes – foram idealizados por homens e, consequentemente, dirigidos 
exclusivamente ao feminino. Raramente se fez alusões, nesses escritos, aos homens, 
aos varões. 

 Outrora e no tempo presente, propunha-se e propõe-se a continência perene 
para o gênero masculino pertencente ao clero católico – o celibato clerical. 
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Verificamos que, em Jerônimo40, não há tratados remetidos ao masculino, para que 
homens se mantenham virgens ou para que os viúvos se dediquem a uma vida 
consagrada e continente, fiel à memória de sua esposa falecida. Não se observa 
escritos que sugerissem os homens a permanecerem em suas residências e 
trabalharem manualmente em suas residências (domus).  

Não obstante, tão somente observamos a recomendação da continência para 
homens meramente como uma virtude necessária para monges e clérigos exercerem 
seus ofícios religiosos nas comunidades cristãs (ou bem como uma forma de defesa 
ante as múltiplas renúncias praticadas pelas ilustres mulheres cristãs)41. 

Por seu turno, a renúncia sexual feminina permitiu que as mulheres ricas, 
mediante o exercício da virgindade e a viuvez consagrada, criassem uma rede de 
patronato e evergetismo sobre a nova fórmula da caridade cristã, que consistia em 
uma das mais importantes bases econômicas da comunidade eclesial e um atrativo 
para o proselitismo das manifestações cristãs (Teja, 1999: 224). Portanto, rompendo 
sutilmente com a ordem androcêntrica imposta ao gênero feminino no Mundo 
Tardo Antigo Romano. 

As mulheres notáveis que adotavam a experiência ascética cristã, por meio do 
estado de vida virginal – virgo –, de certa forma quebravam uma ordem sócio-política 
que por muito tempo predominava na sociedade romana na Antiguidade Tardia. 
Em outros termos, a estrutura tradicional que ditava que a mulher geraria para 
aquela sociedade novos cidadãos – o gênero feminino era entendido como uma 
espécie de um aparato que deveria conceber descendentes. 

No Mundo Tardo Antigo, as figuras femininas cristãs abastadas poderiam 
alcançar prestígio na sociedade se rejeitassem suas obrigações familiares. Elas seriam 
capazes de realizar tal intento para se dedicarem aos estudos teológicos e para 
fazerem peregrinações em lugares considerados sagrados pelos cristãos daquele 
tempo. Além do mais, a virgindade consagrada cristã era um instrumento para 
mulher estar livre da demanda imposta a ela pelo meio social. Contudo, esse estado 
de vida era um meio de controle de seus desejos particulares, o que poderia resultar 
na continência perpétua (Clark, 1993: 126-127). 

Por seu turno, a continência perfeita, a pudicícia e a repulsa ao casamento ou 
novas núpcias, adotado pelas aristocratas cristãs – exclusivamente virgens e viúvas –, 
foram vias para libertação das vicissitudes negativas da vida matrimonial – molestiae 

 
40 Descrevemos que não temos alusão ao masculino pelo menos nas referidas missivas analisadas na presente 
seção, salvo na carta número 22, que dedicou algumas palavras para relatar sobre os clérigos e monges 
desviantes da cidade de Roma. 

41 Aqui concordamos com o norte-americano David G. Hunter (1999) que propôs que a consolidação do 
celibato do clero católico masculino foi uma forma de salvaguarda perante as notáveis figuras femininas 
cristãs e continentes na sociedade romana na Antiguidade Tardia. 
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nuptiorum. Dessa maneira, a recusa ao casamento ou recasamento era um meio 
alternativo a uma possível dependência e serventia a um esposo (ao masculino). 

Muitas matronas viúvas cristãs se dedicavam não somente às doações para os 
mais necessitados da sociedade, mas também na construção de edifícios religiosos 
para finalidades ascéticas – exercendo o tradicional evergetismo, caracterizado por 
sua tradicional modalidade chamada beneficentia (Serrato Garrido, 1999: 347). 
Portanto, as matronas da Antiguidade cristã ousaram em suas conquistas e 
realizações e lutaram por elas em meio a uma sociedade e estrutura religiosa que 
privilegiava somente os homens.  
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