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Este trabalho faz parte de um projeto de pesquisa que visa à elaboração de 
dissertação de Mestrado. Pretendemos estudar a situação da mulher no quadro 
das transformações sócio-culturais do século XII. 

O contexto histórico deste momento na França e, em especial, em Paris, re
vela transformações em todas as estruturas da sociedade, com mudanças mais 
intensas nas cidades. Por um lado, temos o surgimento das monarquias feudais; 
por outro, as feiras darão um impulso muito grande à economia, favorecendo o 
reavivamento dos núcleos urbanos que passam a ser o centro de novas ativida
des. As cidades tornam-se uma opção de vida para a população. 

É fundamental lembrarmos que o saber vai ser mais difundido nas cidades: 
este processo tem inrcio nos centros de estudos, que funcionavam nas Abadias, 
nas Igrejas, nos Conventos. Estes serão os embriões das futuras Universidades, 
criadas a partir do século XIII. Paris torna-se o centro de saber mais importante, e 
a ela afluem os maiores pensadores da época. Sendo já considerada a "Cidade
luz", tudo que acontece em Paris assume uma dimensão maior, irradiando-se por 
toda Europa. 

Abelardo foi um famoso filósofo de Paris e teve várias obras publicadas, cuJa 
autenticidade jamais foi posta em dúvida. Escreveu uma autobiografia, Intitulada 
Historta Cslamltatum {História das minhas calamidades), também chamada 
Carta a um amigo. Esta é uma das fontes para se trabalhar sobre Abelardo e He
lorsa. Esta, ao tomar conhecimento da autobigrafia, escreveu uma carta a Abelardo 
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(Carta 1}, respondida pelo filósofo, e depois outra (Carta 111), que também chegou 
às mãos de Abelardo. São estes, basicamente, os documentos que utílizamos co
mo fontes. 

No decorrer da pesquisa surg1u uma questão fundamental: discutir a autenti· 
cidade ou não desta correspondência. George Duby afirmou, em seu livro MAie en 
Moyen Age: "Na França, as primeiras expressões de um discurso feminino que 
não se pode colocar em dúvida (como se pode colocar legitimamente em dúvida a 
autenticidade das Cartas de Helofsa, por exemplo), são os depoimentos, diante 
dos lnquisidores, das aldeãs de Montaillou." t1l Esta afirmação, infelizmente, não 
vem acompanhada da fonte em que o grande historiador se baseou, o que nos im
pede de comprovar os dados. 

Paul Zumthor, que traduztu e publicou a correspondência de Helo(sa e Abe
lardo, distingue quatro teses sobre o assunto: a primeira, de que a correspondên
cia seria autêntica mas retocada no século XIII; a segunda. de que poderia ter sido 
escrita por Abelardo; a terceira, de que, após a morte do filósofo, Helofsa teria ree
laborado o material; e por fim, o que Zumthor considera "uma hipótese radical", o 
material das cartas seria falso, tendo sido compilado no Convento de Paracleto no 
século XIII. (2) 

~tienne Gilson escreveu um livro sobre o tema, dedicando todo um capftulo 
à questão da autenticidade da correspondência. (3) Importantes historiadores como 
Régine Pernoud, Jacques Le Goff e o já citado Zumthor reportaram-se ao livro de 
Gilson, não discutindo a legitimidade da correspondência. 

Para Gilson, desde o século XIX esta questão é discutida. Os historiadores 
Lalanne (1857), Schmeidler (1913) e Mme. Charrier (1933) argumentaram que as 
cartas eram falsas dev1do à interpretação dos termos converslo e/ou conversatlo. 
Étienne Gilson considerou que o termo em questão designava o momento em que 
Helofsa abraçou a vida religiosa, tomando o véu de freira; e isto esclarece a dúvi
da: depois deste momento Helofsa não mais se encontrou com Abelardo, o que é 
comprovado e verfdico. Assim, os citados historiadores enganaram-se quanto à 
historicidade da v1da de Heilofsa, e também quando consideraram, a partir deste 
engano, que as cartas seriam falsas. 

Um outro motivo para se considerar a correspondência não autêntica é o es
tilo semelhante de todas as cartas. Se Helofsa e Abelardo conviveram tanto tempo 
juntos, se o filósofo foi o mestre de Helofsa, nada a estranhar que os estilos literá
rios fossem semelhantes. 

Esta é uma questão c_omplexa, e a falta de mais informaç5E;!s não nos per
mite conclusões definitivas. A espera de que novas luzes sejam lançadas sobre o 
assunto, concordamos, embora provisoriamente, com a opinião de Gilson que 
considera as cartas autênticas e legitimas. 

Vejamos como Abelardo nos apresenta Helofsa: "Havia em Paris uma jovem 
chamada Helofsa, sobrinha de um certo cônego Fulbert ( ... ) Ela era bela, e a ex
tensão de sua cultura a tornava uma mulher excepcional." (4 l Sobre as origens ou 
data de nascimento de Helofsa pouco sabemos. Vivia numa região próxima a Paris 
e foi educada no Convento de Notre Dama d'Argenteuil. Quando jã havia esgotado 
as possibilidades de aperfeiçoar seus conhecimentos na região, o tio a convidou 
para morar em Paris. No Convento, Helorsa recebera uma aprimorada educação, 
conhecia a Sagrada Escritura e autores clássicos como Sêneca, por exemplo. 
Aprendera noções de gramática, retórica, dialética, filosofia. 

Quando foi para Pans, o tio procurou para ela o mestre mais famoso da ci
dade: Abelardo. Este jã havia escutado comentários elogiosos a Helofsa, e decidiu 
que ela seria a esposa ideal para ele. Os dois se apaixonaram e os estudos foram 
deixados num segundo plano, a fim de aproveitarem melhor os momentos a sós. 

Nesta época, Helofsa teria entre os treze e os dezessete anos. Logo engra
vidou, e foi para a casa da irmã do filósofo, onde teve o filho. O tio, furioso, procu-
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rou Abelardo, exigindo o casamento. Este fo1 então propor casame~to à JOv~m, e a 
resposta que obteve o surpreendeu, como nos conta em sua autobiografia: Pense 
na situação a que levaria uma aliança legrtima: qual a relação entre os trabalhos da 
escola e os cuidados de uma casa, entre uma escrivaninha e um berço, um livro e 
uma roca, uma pena e um fuso? De modo muito pessoal (diz Abelardo), Helorsa 
ponderou que seria perigoso para mim levã-la a Paris, ela preferia, quanto a ela 
própria, o tftulo de amante ao de esposa{ ... ): ela me seria cara somente por sua 
ternura, não pela força do laço nupcial." l5l 

Mesmo assim, vão para Paris, onde, após uma noite de v1g0ia na IgreJa, ca
saram-se, na presença de poucos amigos. Logo a seguir, Hetorsa foi enviada por 
Abelardo para o Convento de Notre Dame d'Argenteuil, pois o mestre temia que o 
tio os perseguisse. Por outro lado, Abelardo acreditava que o "status" de casado 
lhe diminuiria o prestrgio entre os intectuais. 

Algum tempo depois, Helo(sa foi transferida para o Convento do Paracleto, 
na Champagne, onde se tomou Abadessa. Foi lã que tomou conhecimento da au
tobiografia de Abelardo e escreveu-lhe as duas cartas (que foram respondidas pelo 
filósofo). 

Nestas cartas, Helo(sa sempre endossa suas idéias e re1tera o amor por 
Abelardo, como podemos verificar nestes trechos: "( ... ) eu preferi o amor ao ca
samento, a liberdade aos laços que prendem .. ," <Sl E complementa: "Os prazeres 
amorosos que experimentamos juntos foram para mim tão doces que eu não pode
ria odiã-los, nem mesmo na minha lembrança." <7l 

A aceitação de uma vida monástica não foi, para Helorsa, uma opção religio
sa, mas uma contingência a que se viu obrigada, para não prejudicar a imagem de 
Abelardo. No século do amor cortês, quando a mulher é idealizada na literatura e 
na poesia, numa época em que a mulher passa a ser mais valorizada na socieda; 
de, a história de Abelardo e Helofsa parece subverter os valores do amor cortês. E 
Heloísa quem se coloca nas mãos de Abelardo, pois ele é o objeto de seu amor
um amor que não pôde ser realizado. Na carta 111 Helofsa afirma: "Mas que me 
resta a esperar, jâ que te perdi? A que perseguir nesta viagem terrestre, onde você 
foi meu único apoio, onde m1nha última felicidade, depois que todas as outras me 
foram interditadas, era te saber vivo( ... )?"(a) 

Que personalidade marcante podemos descobrir em Helofsa? Mulher culta, 
que vai para Paris aperfe1çoar seus conhecimentos, e é famosa por sua inteligên
cia. Mulher que recusa o casamento e a vida doméstica, prefenndo dedicar-se às 
ativ1dades Intelectuais, que considera prioritárias. 

Não podemos desvincular estas idéias e o comportamento de Helorsa do 
contexto da época. Numa sociedade que estava se transformando não podemos 
fechar os olhos à participação das mulheres como agentes destas mudanças. 

Certamente o comportamento de Helofsa é bastante pessoal, mas pela Im
portância de Paris sobre todo o mundo urbano da época, pelo significado do nome 
de Abelardo no ambiente intelectual, pela fama de que Helofsa goza não podemos 
deixar de admitir que estas idéias e estes conhecimentos vão correr o mundo, se
rão divulgados e comentados pela sociedade urbana do século XII. 

Supomos que as atitudes de Helofsa não foram algo excepcional, nem fora 
dos costumes de seu tempo. Não podemos confirmar,l entretanto, se outras mulhe
res tiveram comportamento semelhante ao de Helofsa, nem tão pouco em que pro
pOrção o contingente feminino teve acesso aos estudos avançados, ou mesmo 
quantas jovens assumiram uma postura tão radical em relação ao casamento. 

O estudo da persnalidade e do pensamento de Helofsa ultrapassa os limites 
da individualidade, e nos permite compreender melhor o que é ser mulher - inte
lectual e urbana - na Europa do século XII. 
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