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A mulher na vida de Teilhard de Chardin1 

Annamaria Tassone Bernardi♣ 
 
 
 
Em 1950, em Paris, Pierre Teilhard de Chardin concluía o ensaio Le Cœur de la Matière (o 
qual, seguido de Le Christique, de 1955, constitui o extremo e o mais  elevado testemunho 
da sua Fé), com um breve capítulo intitulado Le Féminin ou l’Unitif, em que, entre outras 
afirmações, declara: 
« …posso afirmar uma dupla convicção nascida progressivamente em mim, no contacto com os 
factos, e que –  com aquela serenidade e imparcialidade que vêm com a idade  -  quero testemunhar. 
 
Em primeiro lugar, parece-me indiscutível (tanto de direito como de facto) que no homem, mesmo 
que ele se encontre devotado ao serviço de uma Causa ou de um Deus, não há acesso possível à 
maturidade e à plenitude espirituais sem a influência «sentimental» que lhe venha sensibilizar a 
inteligência e estimular, pelo menos inicialmente, as capacidades de amar.  Tal como com a luz, o 
oxigénio ou as vitaminas, nenhum homem pode dispensar o Feminino... (e esta evidência revela-se-  
-me cada vez mais gritante) »2. 
 
No meu percurso de aprofundamento do pensamento teilhardiano, se eu já tinha por este 
pensador uma profunda estima do ponto de vista intelectual, quando li esta passagem, 
senti-me tomada de admiração pelos dois aspectos da sua personalidade que se revelam 
com força: 1) por um lado, a maturidade de consciência que o levou a ultrapassar a atitude 
de superioridade e auto-suficiência masculina, característica do passado e que, ainda hoje, 
se impõe em algumas sociedades, e talvez mesmo na nossa sociedade ocidental; 2) por 
outro lado, a generosidade com que deliberadamente ele quis colocar ao serviço do 
homem a sua experiência de vida, mesmo a mais íntima.   
 
No século passado, falou-se e trabalhou-se muito em nome do feminismo, sendo a 
dualidade masculino/feminino geralmente definida em termos de batalha; actualmente, 
continua a escutar-se um discurso que, embora fazendo oscilar o equilíbrio da balança, 
mantém sempre a merca dum conflito. Teilhard, ao contrário, coloca o problema em 
termos dialécticos, ao descobrir a possibilidade e a necessidade da síntese e da integração.  
 
O aparecimento do pensamento reflexivo foi um limiar, não um ponto de chegada. A 
consciência, a partir desse instante, iniciou um caminho de crescimento em direcção ao 
pleno desenvolvimento do Humano e com vista à realização do Homem total.  Teilhard 
descobre a harmonia deste Humano, que é a realidade «masculina e feminina».  A sua 

 
1 Conferência proferida em Lisboa, out.2007, trad. A. Paixão  
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investigação e as suas reflexões visam uma antropologia racional que implica a totalidade 
do ser humano.  Ao expor-nos essa visão nova do homem em sentido racional, ele ajuda-   
-nos a transferir para o plano comportamental e ético uma atitude de superação duma 
visão individualista e egoísta: ao propor-nos, mais uma vez, uma síntese, orienta-nos em 
direcção a «sede um», que é a chave de acesso a um «ser mais». 
 
O ser reflexivo que se personaliza sempre mais, manifesta-o incluindo em si o «outro».  
Naturalmente, é válida e indispensável a realização dos dois percursos que se encontram: 
o homem que aceita verdadeiramente o feminino e a mulher que acolhe e absorve o 
masculino.  O elemento masculino que, acedendo à forte fascinação da personalidade 
feminina, virá a ser por ela levado a dar o melhor de si na direcção do espírito, e a 
personalidade feminina que, exercendo a função de acolhimento que lhe é própria, recebe 
em si as potencialidade masculinas e transforma-as para que nasçam os frutos que, doutro 
modo, poderiam nem chegar a amadurecer.  
À medida que os estudos teilhardianos se aprofundam, torna-se crescentemente evidente 
que, à sua visão do mundo, subjaz uma visão trinitária.  Antes de passar às experiências 
vividas por Teilhard de Chardin no seu relacionamento com as mulheres, parece-me 
importante sublinhar que essa visão trinitária assume uma concreta e fundamental 
exemplificação, precisamente na valorização do contributo do feminino para a evolução 
do Mundo.  A amizade, ou seja, a necessidade do outro para receber dele e lhe dar alguma 
coisa, e que a todos os níveis podermos definir como «amor», é uma experiência 
humanizante, que transporta em si um eco e um reflexo da Trindade.  O Deus Trinitário 
deixou na profundidade das coisas uma nostalgia do amor trinitário.  E isto é ainda mais 
verdadeiro quando falarmos do ser humano! 
 
Nenhum de nós, se quiser crescer, ir mais além, pode ficar só.  A mónada aspira a tornar-se 
díade, e uma díade bem sucedida, que saiba crescer, abre-se ulteriormente, torna-se 
fecunda, engendra, - e quanto mais ela cresce, mais ela gera em espírito.  Gerando deste 
modo, ela torna-se instrumento da Trindade Criadora.   
 
Assim, um tal tipo de experiência foi vivido entre Francisco e Clara, em Assis, e deu 
numerosos frutos espirituais.  Na base do seu relacionamento havia uma amizade 
profunda, verdadeira, de amor.  Na sua aventura, ao mesmo tempo humana e divina, 
reflectiu-se o Deus Trinitário em que eles acreditavam.  Duma necessidade de completude, 
duma alteridade reciprocamente finalizada em Deus, fizeram um meio de fecundidade, tal 
como sucedeu, no decurso da história da espiritualidade cristã, a outros casais de místicos 
que viveram as fortes experiências da afectividade psicológica e espiritual.  Nalguns casos, 
o intercâmbio das respectivas modalidades de sentir e de agir dos seus dois mundos, o 
masculino e o feminino, torna-se reciprocamente estimulante para a santidade.  Por vezes, 
a síntese daí resultante produz um filão de espiritualidade nova, na qual muitos outros 
virão a reconhecer-se e a inspirar-se.   Quantos exemplos poderíamos citar !  Bento e 
Escolástica, Ângela de Foligno e o seu confessor Arnaldo, Catarina de Siena e Raimundo 
de Cápua, Jeanne de Chantal e Francisco de Sales, para chegar, nos nossos dias, ao 
exemplo de João Bosco que, com Maria Mazzarello, deu nascença a uma realidade de 
família educante que age no mundo inteiro.  E ainda muitos outros. 
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E o próprio Cristo, não dialogou ele com a sua amiga Marta ?  Não conversou com a 
Samaritana ?  Não foi acompanhado até ao último dia pela discípula Maria Madalena ?  
Em suma, pode existir uma amizade autêntica entre um homem e uma mulher, mesmo 
uma relação fecunda, sem que entre eles exista qualquer laço que possa definir-se como 
«erótico».  De resto, arriscaria a tese de que uma personalidade que nunca tenha vivido 
este tipo de troca positiva fica incompleta na sua maturação humana, uma vez que ela é 
exactamente o fundamento necessário e indefectível a esse crescimento de consciência que, 
segundo a interpretação teilhardiana da evolução, se identifica com um crescente acesso 
ao espírito. 
 
 O percurso de Teilhard na descoberta e na procura do feminino começa quando tem cerca 
de trinta anos.  O que ele próprio define como «um estranho atraso» parece-me que se 
pode simplesmente atribuir às circunstâncias e às escolhas da vida que impediram que se 
produzisse mais cedo:  o ambiente familiar muito protegido, sem relações para além do 
círculo dos parentes, a entrada para o colégio dos Jesuítas e a sua escolha de ser padre, 
com uma série de anos vividos num meio exclusivamente masculino.  O charme feminino 
da alteridade toca-o quando, em Paris, em 1912, ele reencontra a sua prima Marguerite 
Teillard-Chambon que, tendo acabado os estudos de filosofia, o impressiona pela cultura e 
aspirações profundas, e uma afinidade recíproca faz com que entre eles se estabeleça uma 
grande amizade.  Foi assim que os primeiros esboços do percurso intelectual e espiritual 
do jovem jesuíta virão a revelar-se na rica correspondência que ele lhe dirige durante a 
primeira Guerra Mundial e ela, exactamente porque é mulher e, portanto, dotada de 
capacidade intuitiva e de capacidade de acolher “o novo”, o encoraja a desenvolver as 
suas ideias e, por seu lado, acolhe as suas exortações para progredir na confiança e na 
alegria.  Para os dois, esta amizade chega ao ponto de “criar”, segundo o significado do 
verbo latino educere, de tal forma que Teilhard declarará, ao contemplar a sua vida passada 
com a habitual capacidade de introspecção que lhe é peculiar, e referindo-se, não somente 
a Marguerite, mas também às suas demais amizades: «... nada se desenvolve em mim que não 
esteja sob um olhar e sob uma influência de mulher»3.  Com Marguerite, ele prolonga e realiza 
esta fecundidade psicológica e espiritual que a sua escolha de vida lhe permite:  as 
potencialidades que a atracção entre o homem e a mulher pode desencadear e desenvolver 
são por ele sublimadas e radicadas em Deus.  Com efeito, em 1918, pronuncia os votos 
perpétuos que o prendem para sempre à sua opção de vida religiosa. 
 
Uma outra amizade feminina importante na vida de Teilhard é Léontine Zanta.  
Licenciada em filosofia, tem a estrutura mental adequada para interagir com um homem 
intelectualmente tão refinado.  As cartas a Léontine Zanta, que foram recolhidas em livro, 
fazem prova duma amizade inegavelmente estimulante para o Padre Teilhard.  Quando 
ele se encontra em Paris, toma parte nas reuniões que ela organiza no seu salão filosófico e 
que é frequentado por personalidades do milieu intelectual católico da época.  Nessas 
ocasiões, ele expõe com sobriedade e firmeza as suas ideias, amadurecidos ao longo de 
anos de reflexão, de viagens, de encontros pelo mundo fora com culturas diversas. Essas 

 
3 P.Teilhard de Chardin, op. cit. ibidem et ivi. 
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ocasiões, no entanto, não são muito frequentes devido aos seus constantes afastamentos de 
Paris, que acabam, por fim, no longo exílio na China.  Por via epistolar, os dois amigos 
mantêm-se permanentemente informados acerca dos seus trabalhos e ideias.  Teilhard 
ama profundamente Léontine, com uma amizade positiva do ponto de vista afectivo, que 
penetra com frescura, sem complicações, no coração dum homem que, em toda a sua vida, 
sofrerá de imensa incompreensão.  
 
Exilado na China por vários lustres, Teilhard trava ali conhecimento com a escultora 
americana Lucile Swann que vai originar um relacionamento pessoal e, mais tarde, 
epistolar durante os longos períodos de separação que duram praticamente até à morte do 
Jesuíta.  Entre eles, existe uma afinidade intelectual, uma afeição recíproca, mas o 
entendimento profundo que Teilhard procura tem dificuldade em realizar-se porque os 
níveis de evolução espiritual de ambos estão desfasados e assim permanecerão quase até 
ao fim.  Ao mesmo tempo, a problemática que é colocada ao Padre pela impetuosa 
americana, que não consegue contentar-se com o modo de ele conceber a amizade, mesmo 
totalizante, mas privada do aspecto físico, constituem uma incitação válida para redigir 
aquele esplêndido tratado sobre o amor do casal humano que é A evolução da castidade4. 
Mesmo no “Coração da Matéria”5, Teilhard sustenta que, depois da aparição da «mónada 
reflexiva», é necessário que ela se aperfeiçoe pela «díade reflexiva»: claramente, esta 
afirmação coloca muitos problemas, especialmente aos religiosos, mas deve ser 
perspectivada como pista que, efectivamente, leva muito longe. 
 
Reflectir profundamente neste ensaio sobre a castidade e também no célebre ensaio que 
tem por título O Eterno feminino6 significa compreender que a virgindade é um ponto de 
chegada e não de partida.  Quantas vocações para o celibato falharam justamente por não 
ter existido um amadurecimento humano seguido deste percurso de sublimação ? 
 
Isto significa mesmo que o verdadeiro amor é um amor pleromizado.  E quantas uniões 
conjugais se desfazem porque as duas mónadas, ou uma delas, não souberam condensar e 
fazer convergir o caminho a dois para o termo final pleromizante, como o enuncia 
Teilhard tão bem na fórmula: «O amor é uma função a três termos: o homem, a mulher e Deus.  
Toda a sua perfeição, todo o seu sucesso, estão ligados ao equilíbrio entre estes três elementos»7 ? 
 
Ao entregar-se à castidade, Teilhard caminhou com determinação até ao fim deste 
percurso, com plena consciência da sua opção.  E é necessário considerar como se manteve 
firmemente ligado a esta opção.  No final da sua vida, Teilhard confirma a sua fidelidade 
indefectível aos votos pronunciados, afirmando, entre outras coisas: «Essa fidelidade, que me 
lembre, não me exigiu batalhas. Não posso amar senão Cristo».  Para estabelecer uma díade, de 
acordo com o termo atrás referido e por ele utilizado para indicar a completude entre o 
elemento masculino e o elemento feminino, eram-lhe necessárias mulheres que 
compreendessem um tal objectivo de sublimação. 

 
4 Pierre Teilhard de Chardin, Les directions de l’avenir, Seuil 1973, p.65. 
5 op.cit.. 
6 Pierre Teilhard de Chardin, Ecrits du temps de la Guerre, Seuil 1976, p.279. 
7 Pierre Teilhard de Chardin, L’énergie humaine, Seuil 1962, p.95. 
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A dificuldade de Lucile Swann em pôr em prática este propósito é enunciado claramente 
nestas suas palavras: «Tu sustentas a necessidade de trabalhar a fundo com a matéria para chegar 
às ideias abstractas ou divinas, mas negas o uso da matéria (humana) para chegar ao sobrenatural e 
a Deus.  Dirás que negas somente uma parte do amor humano, mas eu penso que tu iludes o 
problema, porque a componente física é não apenas uma parte muito importante da nossa espécie, 
ela é-lhe essencial». 
 
Sem dúvida que o enriquecimento pessoal que Lucile recebeu da amizade com Teilhard 
foi, em todos os aspectos, considerável, mas não é difícil supor o sofrimento que lhe 
trouxe.  A este inevitável sofrimento chama Teilhard o sofrimento da «multitude não 
resolvida», ou seja, o da pluralidade não unificada.  Esta é precisamente a fadiga própria a 
toda a realidade em devir que, sentida agudamente, está na raiz da busca de unidade nas 
relações humanas.  Por outro lado, não se diz que o sofrimento é, porventura, a outra face 
do amor ?  Talvez somente nos últimos anos da sua vida, Lucile Swann se tenha disso 
apercebido e tenha admitido ter verdadeiramente recebido muito, o máximo que se pode 
esperar de um homem.  
 
Por seu lado, Teilhard teve por ela uma amizade preciosa, de dedicação, tanto no plano 
intelectual – uma vez que o confronto contínuo das próprias intuições com a mentalidade 
de Lucile, culturalmente muito rica e duma espécie que poderíamos definir basicamente 
laica, lhe permitiu estruturar de maneira definitiva a sua própria visão do mundo – como 
no plano prático, visto que ela se ocupou de muitas das traduções dos seus textos para 
inglês e foi quem, verdadeiramente, durante o período da estadia na China, fez a revisão e 
colaborou na redacção dos diversos capítulos da obra fundamental O Fenómeno Humano. 
Fica-se sensibilizado por uma característica da amizade de Lucille por Teilhard :  foi 
realmente durável, obstinadamente fiel e terna e, a partir do momento em que a fidelidade 
e a ternura são características do amor bíblico de Deus pelo homem, de alguma maneira 
também o seu modo de amar se elevou para o alto, atingiu o «além». 
 
Recordemos, finalmente, a última grande amizade feminina do Padre Teilhard, com 
Jeanne Mortier, a mais rica em fecundidade e em projecção para o futuro.  Foi a ela que 
coube a passagem de testemunho no percurso da difusão do pensamento teilhardiano.  
Quem conhece bem a vida de Teilhard sabe que, em 1951, poucos anos antes da sua morte, 
foi a ela que o Padre Jouve, então chefe de redacção da revista Études, pediu que aceitasse 
ser a herdeira dos escritos do Padre Teilhard, a fim de salvaguardar a possibilidade da sua 
difusão integral, o que ela veio a realizar, trabalhando com todas as suas forças durante os 
27 anos que lhe sobreviveu: publicou as obras, criou a Fundação de Paris, fundou e 
animou as primeiras Associações teilhardianas.  É admirável verificar o sentido de 
desprendimento, de obediência e de adesão a uma vontade superior revelado pela 
declaração do Padre Teilhard, que, segundo testemunhos, redigiu rapidamente este 
testamento em favor de Jeanne Mortier «no seguimento dum sinal divino, manifestado pela 
intenção expressa do Padre Jouve». 
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Certamente Jeanne Mortier estava apta a compreender e a partilhar esta relação sublimada 
a que já aludimos e que Pierre Teilhard tinha em mente.  Tendo terminado os estudos de 
teologia, ela encontrava-se, no longínquo ano de 1939, bastante insatisfeita e pouco 
convencida de que, segundo a posição clássica, se devia abandonar o mundo para 
encontrar plenamente a Cristo.  A leitura do Meio Divino, num exemplar dactilografado, 
foi para ela uma fulminante resposta às suas aspirações.  Depois de travar conhecimento 
com o autor, tornou-se sua secretária, não apenas do ponto de vista prático para a recolha 
dos seus escritos; estava sobretudo à altura de receber interiormente a sua experiência de 
vida, o seu espírito, intuições, toda a riqueza que, de outro modo, talvez tivessem ficado 
sem ressonância.  Acolheu, conservou, fez germinar os seus pensamentos; deu-lhes 
continuidade no tempo e a possibilidade de serem transmitidos às gerações vindouras. 
 
Em suma, parece-me poder sustentar que a relação Teilhard/Jeanne Mortier se tornou 
verdadeiramente fecunda no sentido generativo, dando a Teilhard uma descendência.  
Através desta relação, assistimos não à realização de interesses ou de simples aspirações 
individuais, mas ao Eterno Feminino, impessoal, universal, que cria a síntese e transmite o 
«novo». 
 
Pierre Teilhard foi um homem de grandes e numerosas amizades, mantidas e alimentadas 
pela imperativa exigência de unidade que ele teorizou sempre, mas que também sentiu 
profundamente na sua vivência quotidiana.  Não têm conta os amigos que teve entre os 
seus confrades e entre os cientistas colegas de trabalho. Devido aos longos períodos de 
exílio que viveu, temos destas relações muitos testemunhos epistolares.  Destes, retiramos 
os nomes de outras amizades femininas, mais ou menos duráveis e importantes, que 
poderíamos definir como menores.  São a repórter e escritora Maryse Choysy e Rhoda de 
Terra, viúva dum cientista amigo e em cuja casa em Nova Iorque, na tarde do dia de 
Páscoa de 1955, encontrando-se de visita à hora do chá com amigos, Teilhard foi atingido 
por um mal súbito que num instante lhe custou a vida.  Em todas estas mulheres ele 
exerceu uma acção de direcção espiritual empenhada, se bem que discreta, fiel ao seu 
objectivo máximo de revelar e fazer amar o Cristo Universal.  
 
Teilhard amou muito: a família, os confrades, os amigos e as amigas.  De que qualidade foi 
o seu amor pelos outros ?  Numa passagem do seu diário, Teilhard sintetiza-o 
esplendidamente ao afirmar: «Não amo nenhuma pessoa que não esteja pleromizada».  Tudo, 
mundo e humanidade, para ele se dirige e sintetiza em Deus Ómega. 
 
Portanto, também a sua aspiração e adesão ao feminino foram desta espécie.  No seu 
diário lemos ainda: «Não pude pertencer a uma única mulher, mas antes ao feminino essencial, 
porque uma só teria sido mais pequena do que o Universo».  E propõe-se, ainda,  «Amar muito as 
mulheres sem possuir nenhuma.» 
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Finalmente, com esta última frase, também extraída dos seus diários, concluímos, 
sancionando sem hesitação a grandeza e a transparência do seu espírito: «Tudo condensar 
no Cristo e o sentido do feminino ... ... na Virgem Maria = (ou) Amorizar o Universo».8    

 
8 Frases inéditas retiradas dos diários de Teilhard e que eu anotei durante uma conferência do Padre Pierre Noir s.j., em 
Nice, em 1991. 


