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Resumo 

Desde a conquista e o início da colonização na América, a Coroa portuguesa deu 

preferência ao estabelecimento de ordens religiosas masculinas. O primeiro convento de uma 

ordem feminina só foi permitido em 1677, o Convento do Desterro, pertencente a Ordem 

Concepcionista, na Bahia. 

  Apesar das dificuldades impostas pela Coroa, recolhimentos femininos foram fundados 

nas capitanias da América portuguesa. Alguns obtinham autorização régia, outros possuíam 

estatutos e funcionavam mesmo sem essa autorização.  Essas instituições, que já existiam em 

Portugal, com outros usos, ajudou a suprir a falta de conventos no Brasil e a desenvolver a vida 

religiosa feminina, mesmo que tardiamente.  

Assim o debate sobre as mulheres coloniais e imperiais precisa também ser analisado 

pelo ponto de vista das mulheres que escolheram ou que lhes foi imposta a condição de 

religiosa, já que para aquela sociedade apenas dois caminhos eram destinados às mulheres: o 

casamento ou a religião.  

O Recolhimento de Santa Clara de Sorocaba se insere nessas questões, fundado por 

mulheres em uma vila relativamente afastada dos centros de poder, em um momento onde o 

Brasil estava passando por mudanças importantes como a chagada da Família Real e depois a 

Proclamação da Independência.  

A documentação consultada nos permite analisar e entender a complexidade da vida 

religiosa feminina e de como as instituições religiosas femininas muitas vezes tinham usos 

diversos dentro da mesma sociedade.  

 

Palavras-chaves: Mulheres, Recolhimento, Sorocaba, Gênero, Brasil Colônia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

Abstract 

Since the conquest and beginning of colonization of America, the Portuguese Crown 

has given preference to the establishment of male religious orders. The first convent of a female 

order was not allowed until 1677, in Bahia, the Convent of Desterro, belonging to the 

Conceptionist Order. 

Despite the difficulties imposed by the Crown, feminine institutions were founded in 

the captaincies of Portuguese America. Some obtained royal authorization, others had statutes 

and functioned even without such authorization. These institutions, which already existed in 

Portugal, with other uses, helped to fill the lack of convents in Brazil and to develop the female 

religious life, even late. 

Thus the debate on colonial and imperial women also needs to be analyzed from the 

point of view of the women who chose or received the imposition their religious status, since 

for that society only two ways were intended for women: marriage or religion. 

The Santa Clara de Sorocaba Convent fits into these issues, founded by women in a 

village relatively remote from center political power, at a time when Brazil was undergoing  

major changes such as the arrival of the Royal Family and then Proclamation of Independence. 

The documentation consulted allows us to analyze and understand the complexity of 

women’s religious life and how women’s religious institutions often had other uses within the 

same society.  

 

Keywords: Woman; Convent; Sorocaba; Gender; Colonial Brazil. 

  



8 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

Arquivo Histórico Ultramarino - AHU 

Arquivo Nacional, Rio de Janeiro - ANRJ 

Arquivo do Convento da Imaculada Conceição e de Santa Clara de Sorocaba - ACICSCS 

Arquivo da Cúria de Sorocaba - ACS 

Arquivo Público do Estado de São Paulo - APESP 

Museu Arquidiocesano de Sorocaba Comendador Luís Almeida Marins - MADAS-LAM  

 

 

  



9 

 

 

Sumário 
Apresentação ....................................................................................................................... 10 

Capítulo I - A vila de Sorocaba: formação e estratégias locais de ascenção social ................. 20 

Capítulo II - Relações de poder: a fundação do Recolhimento de Santa Clara ....................... 35 

Capítulo III - Ao exemplo de Santa Clara de Assis: histórias das recolhidas de Santa Clara de 

Sorocaba .............................................................................................................................. 64 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................. 109 

FONTES ............................................................................................................................ 111 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................... 113 

ANEXOS ........................................................................................................................... 126 

I – Ano de 1812 ................................................................................................................. 127 

II – Ano de 1814. ............................................................................................................... 129 

III – Ano de 1815 ............................................................................................................... 131 

IV – Ano de 1823............................................................................................................... 133 

V – Ano de 1824. ............................................................................................................... 135 

VI – Ano de 1829............................................................................................................... 137 

VII – Ano de 1836 ............................................................................................................. 138 

VIII – Ano de 1842 ............................................................................................................ 140 

  



10 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Atualmente, nos deparamos com um número crescente de estudos sobre as 

mulheres no Brasil. Esses estudos revelam os diversos papéis desempenhados pelas mulheres 

na sociedade colonial e imperial, desconstruindo as visões que mostravam essas personagens 

de uma forma sempre submissas aos seus pais e maridos; mulheres que não tinham negócios 

ou não administravam bens. Para essas investigações e desconstruções, novas fontes foram 

pesquisadas e fontes já utilizadas foram revisitadas, partindo de novos olhares e metodologias.  

Desde os anos 1980, iniciou-se no Brasil o avanço nos estudos sobre as mulheres, 

momento no qual começaram a se pensar as várias facetas da participação das mulheres e as 

várias condições femininas na História, bem como a entender a impossibilidade de pensá-las 

como um grupo homogêneo, que passou pelas mesmas experiências. 

  

“O pressuposto de uma condição feminina, idealidade abstrata e universal, 

necessariamente a-histórica, empurra as mulheres de qualquer passado para espaços 

míticos sacralizados, onde exerceriam misteres apropriados, à margem dos fatos e 

ausentes da história.”1 

 

Assim, não podemos pensar a experiência de todas as mulheres brancas como 

idênticas, sendo que a experiência das mulheres brancas pobres foi bastante diferente das 

mulheres brancas abastadas. Nessa perspectiva, temos alguns estudos2 que mostram as 

dificuldades das mulheres pobres, assim como uma maior liberdade, já que tinham que trabalhar 

para conseguir seu sustento e o de sua família. Há estudos que lidam com as várias 

possibilidades para as mulheres brancas3, que poderiam seguir a opção do casamento e, nesse 

caso, ter sua liberdade bastante reduzida. Ainda relacionada ao matrimônio, temos a situação 

de viuvez, que abria a possibilidade dessas mulheres obterem o controle dos negócios da 

família. Ainda para as mulheres abastadas, temos a opção de entrada para a vida religiosa. E, 

por fim, não podemos deixar de pensar também na condição específica das mulheres 

escravizadas, que tinham uma dupla função dentro do sistema escravista: a de mão de obra e de 

reprodutora da condição dos escravizados. 

 
1 DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Quotidiano e poder em São Paulo no século XIX. São Paulo: Brasiliense, 
1995, p. 13. 
2 DIAS, 1995; MARCÍLIO, Maria Luiza (org.). A mulher pobre na História da Igreja latino-americana. São 

Paulo: Paulinas, 1983.  
3 SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Donas e plebeias na sociedade colonial. Lisboa: Estampa, 2002. 
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No caso desta pesquisa, o foco recairá sobre as mulheres brancas e com posses da 

vila de Sorocaba que estiveram inseridas no Recolhimento de Santa Clara, localizado na mesma 

vila, delimitando nossa análise a um grupo específico de mulheres. Os resultados dessa pesquisa 

devem ser entendidos no interior dessa especificidade. 

O recorte temporal abrange os anos de 1800 a 1850. A escolha desse recorte se deu 

pela própria delimitação da documentação: o marco inicial de 1800 tem relação direta com o 

primeiro documento encontrado, escrito pelos membros da Câmara da Vila de Sorocaba, 

solicitando à Coroa autorização para a abertura de um recolhimento para mulheres. Entendemos 

que é importante a compreensão dos recursos utilizados para a fundação da instituição, já que 

as fundadoras foram mulheres de uma família de grande influência naquela vila. Já o marco 

final da pesquisa, o ano de 1850, se deu pelas intensas mudanças na vida religiosa no Brasil, 

mudanças essas que tiveram início com a Independência e a Constituição de 1824. Nesse 

cenário, temos uma crescente perseguição, por parte do governo imperial e das províncias, às 

ordens religiosas femininas e também às masculinas. Ao mesmo tempo temos, por parte da 

Igreja, o incentivo à vinda de ordens religiosas para o Brasil, não mais ligadas ao ideal de vida 

no claustro, mas sim com o ideal de vida religiosa ativa. Ou seja, religiosos e religiosas que não 

estivessem ligados aos votos de clausura e que pudessem trabalhar, ajudando, por exemplo, nas 

questões relacionadas ao ensino pelo país.4  

A historiografia sobre a vida religiosa feminina no Brasil vem crescendo muito nos 

últimos anos, com o interesse voltado não só para as instituições mais conhecidas – como o 

Convento do Desterro na Bahia, primeiro convento autorizado no Brasil e fundado em 1644 – 

como para instituições menores5 e menos conhecidas. Muitos estudos têm seu foco voltado para 

os estatutos que regulamentavam a vida religiosa nas instituições, além de questões ligadas à 

regulamentação e às práticas dentro delas; para o letramento e a escrita das mulheres e sobre a 

vida de religiosas específicas, muitas vezes usadas como uma forma de controle para a Igreja e 

para a normatização de outras mulheres.6 

 
4 Sobre a perseguição às ordens masculinas, ver MOLINA, Sandra Rita. A morte da tradição: a Ordem do 

Carmo e os escravos da santa contra o Império do Brasil (1850-1889). Jundiaí: Paco, 2016; sobre as ordens de 

vida ativa ver: AZZI, Riolando (org): A vida religiosa no Brasil: enfoques históricos. São Paulo: Paulinas, 1983. 
5 FERREIRA, Adinia Santana. A reclusão feminina no convento da Soledade: As diversas faces de uma 

experiência (Salvador- século XVIII). 158 f. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade de Brasília, 

Brasília, 2006. 
6 MARTINS, William de Souza. “Um espelho possível de santidade na Bahia colonial: madre Vitória da 

Encarnação (1661-1715)”. Revista Brasileira de História,  São Paulo,  v.33, n.66, p. 209-227,  dez. 2013; 
MARTINS, William de Souza. “Modelos e práticas de santidade feminina no Novo Orbe seráfico brasílico, do 

frade Antônio de Santa Maria Jaboatão”. Topoi,  Rio de Janeiro,  v.12, n.22, p. 44-62,  jun.2011; BELLINI, Ligia 

e PACHECO, Moreno Laborda. “Experiências e ideais de vida religiosa em mosteiros portugueses clarianos, nos 

séculos XVII e XVIII”. Revista de História, São Paulo, n.160, 2009. 
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Para pensar a vida religiosa feminina no Brasil, utilizei o trabalho de Riolando 

Azzi7, que apresenta um panorama geral da situação inicial da vida religiosa feminina. Esse 

livro, publicado em 1983, reúne estudos sobre vários aspectos relacionados à temática, e o 

organizador defende que, no momento da publicação, havia um descaso geral da historiografia 

com o tema das mulheres, principalmente das mulheres religiosas8. Ainda segundo Azzi, a vida 

religiosa feminina começou tardiamente no Brasil e teve um papel muito mais ligado às 

condições sociais e econômicas do que propriamente religiosa9. Assim, as alternativas não 

ligadas à orientação canônica teriam se desenvolvido no Brasil de forma mais autêntica. Esse 

trabalho também apresenta a visão dos autores sobre as restrições da Coroa portuguesa às 

instituições religiosas femininas, utilizando o argumento da escassez de mulheres brancas na 

colônia e daí a opção da Coroa em não autorizar instituições religiosas de clausura, que 

provocaria uma redução do número de mulheres aptas ao casamento. Depois, os autores fazem 

um levantamento das várias instituições fundadas com e sem autorização régia no Brasil, sendo 

um dos poucos estudos que menciona o Recolhimento de Santa Clara de Sorocaba, listado como 

a última instituição feminina fundada no período colonial. 

Outro estudo muito utilizado nesta pesquisa é o de Leila Algranti10, que teve como 

foco a análise dos conventos e recolhimentos da região Sudeste. A autora tem várias outras 

preocupações além de entender as fundações das instituições. Algranti apresenta 

questionamentos ligados ao cotidiano das mulheres na clausura e, como o próprio título sugere, 

tem uma preocupação em analisar a experiência de cada grupo de mulheres que vieram a estar 

nas instituições religiosas. O trabalho estuda um grupo específico de mulheres, não sendo 

possível delimitar uma única condição feminina no Brasil. Também é colocada ali uma 

discussão além da visão apenas religiosa das instituições, já que as mesmas receberam mulheres 

e meninas por motivos diversos à vocação religiosa. 

A autora também lida com as questões ligadas à recusa da Coroa portuguesa em 

autorizar a abertura de conventos e recolhimentos, a falta de mulheres brancas na colônia e as 

questões econômicas envolvidas, além de uma discussão sobre as diferenças e semelhanças 

entre as instituições chamadas de recolhimentos e os conventos. No sudeste, a diferença entre 

os recolhimentos e conventos era a autorização da Coroa, sendo as mesmas dentro dessas 

 
7 AZZI, Riolando. A vida religiosa feminina no Brasil: enfoques históricos. São Paulo: Paulinas, 1983. 
8 AZZI, Riolando e REZENDE, Maria Valeria V. “A vida religiosa feminina no Brasil colonial”. In: Idem, A vida 

religiosa no Brasil: enfoques históricos. São Paulo: Paulinas, 1983, p. 24. 
9 AZZI, op. cit. p. 24 
10 ALGRANTI, Leila Mezan. Honradas e devotas: mulheres da colônia, condição feminina nos conventos e 

recolhimentos do sudeste do Brasil, 1750-1822, Rio de Janeiro: José Olympio, Brasília: Ed. da UnB, 1993. 
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instituições as práticas, as regras, os estatutos e a rotina de horários e orações. Honradas e 

devotas também apresenta algumas considerações sobre o Recolhimento de Santa Clara de 

Sorocaba. 

O estudo de Suely Creusa Cordeiro de Almeida11 aborda a fundação e o cotidiano 

de um recolhimento em Recife, analisando as mulheres que passaram por aquela intuição. A 

pesquisa apresenta diferentes tipos de instituições femininas existentes em Portugal e mais tarde 

trazidas para o Brasil: as voltadas para a filantropia e direcionadas às órfãs pobres; as ligadas 

às Santas Casas de Misericórdia; as criadas para dar estado e, por fim, os recolhimentos que 

surgem com beatérios e pretendiam ser reconhecidos canonicamente. Para Almeida, os 

recolhimentos no Nordeste brasileiro, assim como em Portugal, eram instituições com práticas 

e com um cotidiano diferente das práticas e cotidiano dos conventos. 

       Por fim, no rol das obras com as quais o diálogo foi mais intenso nesta pesquisa, 

temos o trabalho de Anna Amélia Vieira Nascimento12, que estudou o Convento do Desterro 

desde sua fundação. Essa obra foi importante para compreender as práticas e o cotidiano de um 

convento, além de auxiliar no entendimento da questão dos escravos que pertenciam às 

instituições religiosas femininas. Apresenta-se também uma visão das mulheres e de suas 

famílias, demonstrando que a maioria das mulheres no Convento do Desterro pertencia à elite 

baiana. 

Sobre as questões ligadas à vida religiosa feminina, a conventos e recolhimento também 

nos utilizamos de teses e dissertações13, assim como de estudos sobre essas temáticas em 

Portugal, para um entendimento de como essas instituições sofreram mudanças ou tiveram 

permanências no Brasil. Um ponto em comum entre esses estudos é a afirmação de que um dos 

motivos para a negação da Coroa portuguesa em permitir um desenvolvimento da vida religiosa 

feminina no Brasil era a falta de mulheres brancas no território. Assim, só seria possível a 

formação de famílias com casamentos legítimos de homens e mulheres brancas, o que não 

aconteceu nos primeiros anos, já que o número de mulheres brancas no início da colonização 

 
11 ALMEIDA, Suely Creusa Cordeiro de. O sexo devoto: normatização e resistência feminina no Império 

português, séculos XVI-XVIII. Recife: UFPE, 2003. (Tese de Doutorado). 
12 NASCIMENTO, Anna Amélia Vieira. Patriarcado e religião: as enclausuradas clarissas do Convento do 

Desterro na Bahia (1677-1890). Salvador: Conselho Estadual de Cultura, 1994.  
13 ALMEIDA, O sexo devoto; FERREIRA, Adínia Santana. A reclusão feminina no Convento da Soledade: 

as diversas faces de uma experiência (Salvador, século XVIII). Brasília: UnB, 2006 (Dissertação de Mestrado); 

FERNANDES, Maria Eugenia Matos. O Mosteiro de Santa Clara do Porto em meados do século XVIII (1730-

80). Porto: Universidade do Porto, 1992 (Dissertação de Mestrado.); GANDELMAN, Luciana Mendes. Mulheres 

para um império: órfãs e caridade nos recolhimentos femininos da Santa Casa de Misericórdia (Salvador, 

Rio de Janeiro e Porto - século XVIII). 374 p. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto 

de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, SP, 2005. 
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era pequeno. É bastante conhecida a carta de 1552 do jesuíta Manoel da Nobrega solicitando o 

envio de órfãs do reino, que fariam bons casamentos na colônia14. Segundo boa parte da 

historiografia, permitir a vida religiosa feminina na colônia americana faria correr o risco de 

diminuir ainda mais o número de mulheres disponíveis para o casamento. Nas famílias ricas, a 

dificuldade de fundar instituições no Brasil podia ser contornada com o envio das mulheres ao 

Reino – opção cara, que envolvia os riscos da longa viagem e a dificuldade de comunicação 

com elas, sendo mesmo assim a ação escolhida por algumas famílias da elite da colônia. 

Em 1732, um alvará de D. João V proibiu mulheres brancas de entrarem em conventos 

e recolhimentos do Reino. Desde então, as mulheres só poderiam ir com permissão régia ou 

acompanhadas de seus maridos. A partir desse momento, percebe-se um aumento nos pedidos 

para a abertura de instituições sem a autorização, estratégia usada em vários locais da colônia. 

Iniciava-se a construção dos edifícios e, ao mesmo tempo, tentava-se conseguir a autorização 

régia, ou pedia-se autorização para transformar beatérios ou eremitas em conventos ou 

recolhimentos. 

  

 
14 Carta do jesuíta Manuel da Nóbrega ao padre Simão Rodrigues, 8 ago.1549. In: Oceanos, n.21: jan./mar.1995. 
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TABELA I – Conventos e recolhimentos coloniais (séculos XVI-XIX) 
Instituição Localidade Ano de fundação 

Recolhimento da Conceição Olinda  c. 156015 

Recolhimento do Desterro (Autorização para tornar-se convento em 

167716) 

Bahia 164417 

Recolhimento de Santa Teresa (Reformado em 1748 pelo Bispo D. 

Bernardo Rodrigues Nogueira18) 

São Paulo 168519 

Recolhimento da Ajuda (Convento em 174920-175021) Rio de Janeiro 168722 

Recolhimento de Macaúbas Minas Gerais 171623 

Recolhimento do Santíssimo Nome de Jesus  Bahia Início do século 

XVIII; em 1755 não 
existia mais24. 

171625 

Recolhimento dos Perdões Bahia 1723 (estatutos)26 

Casa de Oração Vale de Lagrimas  Minas Gerais  173427 

Convento das Ursulinas das Mercês  Bahia 173528 

Recolhimento de Igarassu Pernambuco  c. 173529 

Convento das Ursulinas da Soledade (Autorização Regia em 174230) Bahia 173931 

Recolhimento do Desterro (Convento em 1756, com a autorização 

recebida por Jacinta de São José)32 

Rio de Janeiro  174233 

Recolhimento dos Afogados  Pernambuco c.174034 

Convento da Conceição da Lapa Bahia 174435 

Recolhimento das Ursulinas do Sagrado Coração Maranhão 175236 

Recolhimento de São Raimundo  Bahia 175537, 1761 - 

Estatutos38 

Recolhimento da Gloria Pernambuco 175839 

Recolhimento Nossa Senhora da Luz São Paulo 177340 

Recolhimento de Santa Clara Sorocaba 181041/181142 

 
15 ALMEIDA, O sexo devoto. 
16 NASCIMENTO, op. cit.; ALGRANTI, op. cit.; AZZI, op. cit. 
17 AZZI, pp. cit. 
18 Segundo AZZI, op. cit., nesse momento tornou-se convento. 
19 ALGRANTI, op. cit; AZZI, op. cit. 
20 AZZI, op. cit. 
21 ALGRANTI, op. cit. 
22 AZZI, op. cit. 
23 AZZI, op. cit. 
24 AZZI, op. cit. 
25 FERREIRA, op. cit 
26 AZZI, op. cit; FERREIRA, op. cit. 
27 AZZI, op. cit. 
28 AZZI, op. cit.; FERREIRA, op. cit. 
29 ALMEIDA, op. cit. 
30 FERREIRA, op. cit. 
31 AZZI, op. cit; FERREIRA, op. cit. 
32 ALGRANTI, op. cit. 
33 AZZI, op. cit. 
34 ALMEIDA, op. cit. 
35 AZZI, op. cit.  
36 AZZI, op. cit. 
37 FERREIRA, op. cit. 
38 AZZI, op. cit 
39 ALMEIDA, op. cit 
40 AZZI, op. cit; ALGRANTI, op. cit. 
41 Autorização da Coroa para a abertura do educandário: AZZI, op. cit, ALGRANTI, op. cit. 
42 Abertura da clausura, Livro de Tombo do Recolhimento de Santa Clara de Sorocaba, Livro de Crônica do 

Recolhimento de Santa Clara de Sorocaba. 
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        Nessa tabela, com informações sistematizada a partir da leitura das obras utilizadas neste 

trabalho, identificamos um aumento de pedidos depois de 1732, assim como temos sabemos da 

aprovação de estatutos, além dos pedidos de transformações nas instituições já existentes. 

Percebemos também que as regiões de fundação dessas instituições eram as cidades mais 

importantes e com maior poder econômico. Temos, então, a autorização da Coroa, mas com a 

intenção de não gerar gastos ao erário régio. 

Mesmo depois de quase duzentos anos de colonização, o número de mulheres 

brancas continuava pequeno no Brasil, dando continuidade ao argumento dos primeiros tempos 

da colonização? O que ocorrera especificamente na Capitania de São Paulo? Uma das respostas 

ao pedido de fundação de um recolhimento na vila de Sorocaba foi nesse sentido. Segundo 

Marcílio, os fluxos de imigrantes portugueses foram pequenos e constantes até 1700, incluindo 

mulheres43. Sabemos que os contextos do início da colonização e do início do século XIX no 

que se refere ao crescimento demográfico foram bem diferentes, tendo o último período 

apresentado um considerável aumento44. Todavia, o argumento da falta de mulheres continuou 

a ser utilizado pela Coroa para recusar a abertura de uma instituição religiosa feminina na 

capitania. 

Sobre os estudos consultados para a melhor compreensão da historiografia sobre 

História das Mulheres e de Gênero, conseguimos contribuições a partir da consulta aos bancos 

de dados de alguns dos grupos de estudos voltados a essa temática: Núcleo de Estudos de 

Gênero Pagu, ligado à UNICAMP, Grupo Fazendo Gênero, ligado à UFSC e Grupo de Estudos 

de Gênero e Politica - GEPÔ, ligado à USP. Esses bancos de dados oferecem muito material 

para estudar as questões ligadas às mulheres, aos usos da categoria “gênero” na historiografia 

brasileira. Porém, os estudos sobre a religiosidade feminina não são uma das pautas mais 

recorrentes nesses grupos. 

Sobre as questões relacionadas ao uso e definição do gênero e seus usos para os 

estudos históricos, concordamos com a definição apresentada por Scott: 

 

“Minha definição de gênero tem duas partes e várias sub-partes. Elas são ligadas entre 

si, mas deveriam ser analiticamente distintas. O núcleo essencial da definição baseia-

se na conexão integral entre duas proposições: o gênero é um elemento constitutivo 

 
43 MARCÍLIO, Maria Luiza, Crescimento demográfico e evolução agraria paulista 1700-1836. São Paulo: 

Hucitec; Edusp, 2000, p. 69. 
44 Idem, Ibidem, p. 70. 
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de relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é uma 

forma primeira de significar as relações de poder.”45 

 

Podemos identificar nas análises sobre o Recolhimento de Santa Clara de Sorocaba 

relações de poder, no sentido de disputas entre a Coroa portuguesa, o poder municipal na vila 

de Sorocaba e uma família da elite local. Também podemos perceber a disputa de gênero entre 

a vontade das fundadoras e as visões daquele período sobre a incapacidade das mulheres em 

serem donas de suas vidas e experiências. Há ainda as relações de gênero no âmbito da Igreja, 

nas quais o papel da mulher foi relegado a um plano secundário, pois apesar de se estabelecer 

uma vida religiosa feminina, esta ficava sob o controle direto dos religiosos homens, assim 

como as regras das instituições femininas eram estabelecidas pelos olhares masculinos sobre as 

mulheres. Nesse ponto, a definição de gênero de Scott se aplica, pois a vida religiosa era vista 

de forma de diferente. Os homens ocupavam cargos de comando na hierarquia da Igreja, bem 

como os papéis de missionários; já para as mulheres, destinava-se a clausura, o silêncio e, 

quando havia visões, a perseguição. 

Scott apresenta como alternativa para essa definição de gênero o uso de uma 

metodologia a partir do pós-estruturalismo. Isso motivou críticas e a adoção parcial de sua 

definição de gênero, mas não a metodologia. 

  

“Em geral, os críticos valorizam o trabalho de Scott e comungam de suas 

preocupações políticas. Vários historiadores consideram ‘perspicaz’ sua análise sobre 

os Estudos da Mulher e ‘original e promissora’ sua visão a respeito de gênero. 

Concordam (uns mais, outros menos) com certas observações respeito da 

historiografia, mas grande parte não se convence dos argumentos em favor do pós-

estruturalismo. Para eles, o problema principal não está nas questões que Scott 

apresenta, mas na abordagem que propõe para resolvê-las. Consideram que ela foi 

‘injusta’ ao depor a História Social e insistem nas possiblidades positivas dessa linha 

de pesquisa.”46 

 

 Segundo Louise A. Tilly47 que defende o uso de gênero na História Social, as 

mulheres existem socialmente, pertencem a diferentes classes sociais e realidades e tem suas 

vidas modeladas por diferentes regras sociais, ou seja, vivem e atuam no tempo. Assim, 

devemos realizar a análise não só do discurso, ponto muito valorizado por Scott, mas também 

 
45  SCOTT, Joan Wallach. “Gênero: uma categoria útil de análise histórica”. Educação & Realidade, v.20: 
jul./dez.1995, p. 85. 
46 PINSKY, Carla Bassanezi. “Estudos de gênero e História Social”. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, 

v.17, n.1: jan.2009, p. 175. 
47 TILLY, L. A. Gênero, história das mulheres e história social. Cadernos Pagu, n. 3: jan. 2007, p. 31. 
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das condições sociais dessas mulheres, para entender a dominação e os modos de resistência 

desenvolvidos por essas agentes históricas. 

Esta pesquisa se enquadra na História Social, por entender que apenas as análises 

sobre os discursos e sobre as instituições religiosas não permitiria entender as relações sociais 

e de poder envolvidas na fundação e manutenção do Recolhimento pelas mulheres na vila de 

Sorocaba. 

A documentação consultada é o conjunto encontrado no atual Convento da 

Imaculada Conceição e de Santa Clara, onde estão preservados o Livro de Tombo (1810-1910), 

o Livro de Crônica (1810-1932), o Livro de Matrícula (1810-1910) e vários documentos 

avulsos48, esses compondo-se de cartas, estatutos e outras tipologias sobre as finanças do 

Recolhimento.  

O Livro de Tombo apresenta uma visão administrativa do Recolhimento. Inicia-se 

com uma descrição curta sobre a fundação da instituição e tem os outros registros assinados 

pelos homens que exerceram o cargo de capelão. Apresenta muitos registros financeiros, como 

datas de empréstimos e datas de pagamentos. 

O Livro de Crônica mostra um pouco mais sobre o cotidiano da instituição, 

apresentando, por exemplo, relatos sobre a vida de mulheres que por ali passaram, alguns 

inclusive da infância dessas mulheres. Esse registro era feito pelas próprias recolhidas, no caso 

a Regente ou a Secretária. Em alguns momentos da leitura, fica a percepção de que talvez esse 

livro tenha sido copiado de outro mais antigo, ou tenha sido escrito posteriormente. Esse 

documento traz um relato mais detalhado sobre a fundação do Recolhimento. 

O Livro de Matrícula apresenta algumas informações sobre as mulheres antes de 

sua entrada na instituição, como nome e data de entrada. Tem muitas lacunas, principalmente 

nas datas, e às vezes não apresenta os nomes de batismo das mulheres antes de escolherem seus 

nomes religiosos. 

Pela análise desses documentos institucionais, temos então a possibilidade de 

construir um perfil das mulheres do Recolhimento e uma visão delas sobre a instituição e sobre 

si mesmas. Usamos outros corpos documentais para ampliar a visão sobre o Recolhimento, 

como os Maços de População de Sorocaba, para melhor conhecer as mulheres que passaram 

pela instituição, assim como os escravizados pertencentes ao Recolhimento. 

 
48 Esses documentos não tinham nenhum tipo de catalogação, estando em uma caixa sem organização. Denominei-

os, então, de Documentos Avulsos. 
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Sobre os documentos para a análise da fundação do Recolhimento, alguns foram 

encontrados no Arquivo Histórico Ultramarino (Lisboa) e no Arquivo Nacional (Rio de 

Janeiro). Trata-se de pedidos da Câmara da vila de Sorocaba e das respostas da Coroa 

portuguesa. Depois de 1808, essas respostas e pedidos de informação sobre o projeto passaram 

a vir da Corte estabelecida no Brasil. 

Considerando o caminho percorrido para a realização da pesquisa, o trabalho foi 

dividido em três capítulos. No primeiro, teremos uma análise sobre a vila de Sorocaba e o 

momento da implantação do registro de animais e as implicações disso para a vida econômica 

da vila, bem como o aumento de poder e influência da família de Manoela de Santa Clara e Rita 

de Santa Ignes, fundadoras do Recolhimento. 

No segundo capítulo, temos uma análise sobre o processo de fundação e os pedidos 

de autorização para a abertura do Recolhimento em 1811, incluindo a viagem de Manoela e 

Rita ao Rio de Janeiro para conseguir a autorização diretamente na Corte. 

Por fim, o terceiro capítulo aborda o cotidiano no Recolhimento, as mulheres que 

lá viveram, as formas de manutenção institucional, assim como uma análise sobre os cativos 

que a ele pertenciam. 
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CAPÍTULO I 

A VILA DE SOROCABA:  

FORMAÇÃO E ESTRATÉGIAS LOCAIS DE ASCENÇÃO SOCIAL 

  

Depois de tentativas anteriores de povoamento da região, em 1590 e 1609, a 

elevação de Sorocaba à condição de vila ocorreu no ano de 1661. Os principais motivos desses 

insucessos iniciais teriam sido o isolamento dos núcleos em relação às áreas mais povoadas e o 

baixo contingente populacional. Segundo Bacellar49, a ocupação dessa área foi de encontro aos 

projetos da Coroa portuguesa para impedir a expansão dos espanhóis através da bacia do Prata 

e pela necessidade de proteger a região. 

  

“Os primórdios da nova vila indicam a consolidação de uma 

comunidade que, embora diminuta – meros trinta casais na vila e outros 

tantos sítios, segundo afirma Luís Castanho de Almeida –, era 

rapidamente provida de um mosteiro beneditino, por volta de 1660, e 

de uma paróquia, em 1679, além de receber a inusitada e precoce visita 

do bispo do Rio de Janeiro, Dom José Barros Alarcão, em 1684.” 50 

  

Essa atenção das autoridades da Igreja, segundo Bacellar, indicava algum prestígio 

ou importância da ainda pequena vila. Outra explicação se deve ao fato de Estado e Igreja 

estarem empenhados na colonização do território, em razão do regime do Padroado. De acordo 

com Boxer, esse regime podia ser assim definido:  

  

“O padroado português pode ser amplamente definido como uma 

combinação de direitos e privilégios e deveres concedidos pelo papado 

à coroa de Portugal como patrona das muitas missões e instituições 

eclesiásticas católicas romanas em vastas regiões da África, da Ásia e 

do Brasil.”51 

  

Podemos entender, então, que o interesse da Igreja sobre os vastos domínios 

coloniais portugueses estaria também sob a égide do catolicismo. Sorocaba aparece muitas 

vezes na historiografia com um destaque exagerado, principalmente quando temas como as 

penetrações pelo sertão ou a descoberta de ouro são abordados. Nesses momentos, entram em 

 
49 BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. Viver e sobreviver em uma vila colonial: Sorocaba, séculos XVIII 

e XIX. São Paulo: Annablume; Fapesp, 2001, p. 22. 
50 BACELLAR, 2001, p. 23. 
51 BOXER, 2002, p. 243. 
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cena a visão heroica desses fatos, como ocorre com os excessos ao se debater a questão da 

decadência e apogeu de São Paulo durante os séculos XVII e XVIII52. 

 

“Quando a historiografia paulista é analisada mais detidamente, 

verifica-se que tem sido confundida com a historiografia paulistana, 

como se a trajetória do processo histórico da cidade de São Paulo 

explicasse a do Estado como um todo, como se tudo tivesse, 

simultaneamente, tido início com a chegada de Martim Afonso de 

Souza no porto de São Vicente.”53 

  

Esse trecho faz parte da introdução escrita por Raquel Glezer para o livro de Cassia 

Maria Baddini sobre Sorocaba no Império54 e ajuda a entender sobre a produção historiográfica 

acerca da vila, principalmente as tentativas de ligar as expedições saídas dali e, posteriormente, 

os tropeiros, a uma linha historiográfica heroica e contínua, construída para analisar a cidade 

de São Paulo. A isso alia-se o reduzido interesse em se estudar localidades do interior, 

eventualmente entendidas como secundárias. No caso de Sorocaba, existem poucos estudos 

acadêmicos, sendo grande parte da historiografia local feita por memorialistas, como Aluísio 

de Almeida55. Essa produção está voltada para a descrição de grandes personagens e eventos 

da cidade, principalmente exaltando a figura dos tropeiros. 

Este trabalho toma como ponto de partida dois importantes estudos sobre Sorocaba, 

ambos publicados no início dos anos 2000, a saber: o de Carlos de Almeida Prado Bacellar e 

de Cassia Maria Baddini. A escolha se deu principalmente por serem dos poucos, se não os 

únicos, estudos que analisam a vila de Sorocaba e sua sociedade pelos vieses demográfico, 

social e urbano nos séculos XVIII e XIX.  

Segundo Bacellar, os primeiros anos a partir da criação da vila de Sorocaba 

correram em ritmo lento. As atividades ali desenvolvidas, conjugadas à penetração territorial, 

ao apresamento de índios e ao comércio de gado com Curitiba, não estimularam o crescimento 

do povoado, servindo apenas para a sua manutenção: 

  

“Movimentada, aquela pequena comunidade sobreviveu dentro das 

parcas possibilidades da própria capitania, de economia relativamente 

insignificante, de população em grande parte miserável, de onde os 

 
52 Ver mais sobre essa questão em BORREGO, Maria Aparecida de Menezes. A teia mercantil: negócios e 

poderes em São Paulo colonial, 1711-1765. São Paulo: Alameda, 2010. 
53 GLEZER, 2002, p.9. 
54 BADDINI, Cassia Maria. Sorocaba no Império: comércio de animais e desenvolvimento urbano. São Paulo: 

Annablume: Fapesp, 2002. 
55 ALMEIDA, ALUISIO de. História de Sorocaba, v. 1. (1589-1822). Sorocaba: Guarani, 1951. 
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homens saiam em busca do ganha-pão representado pelo índio e, mais 

tarde, pelo gado.” 56 

  

O autor leva em conta não só a economia da vila como a da capitania de São Paulo57 

chamando a atenção para saída dos homens a fim de conseguir sustento para as famílias, ou 

seja, no século XVII essa era uma prática comum entre os bandeirantes, “elite dentro da 

pobreza”58.   

Para lidar com o objeto deste trabalho, a questão que se coloca é por que os pedidos 

da Câmara de Sorocaba para um recolhimento não começaram desde então, já que um dos 

principais motivos para os pedidos feitos posteriormente foi a existência de mulheres sozinhas 

na vila e a situação de perigo que estas enfrentavam.59 Algumas respostas podem ser buscadas 

na questão econômica. Apesar do destaque devido à fundação de um mosteiro beneditino em 

1660, da criação de sua primeira paroquia em 1679 e da visita do bispo do Rio de Janeiro em 

1684, nesse momento de Sorocaba ainda não tinha grande destaque. As duas instituições 

religiosas femininas da cidade de São Paulo, fundadas no século XVIII – o Recolhimento de 

Santa Teresa, e o Recolhimento de Nossa Senhora da Luz, de 1773 – só foram implementadas 

após a restauração do governo da capitania e o incremento econômico advindo do ouro:  

   

“A entrada do século XVIII fez a vila [de Sorocaba] sentir os reflexos 

quase que imediatos da explosão do ouro nas Gerais. É certo que a 

demanda por animais de transporte, assim como por gado vacum para 

consumo, cresceu vertiginosamente, à proporção que a leva de 

mineradores se avolumava.” 60 

   

A partir do século XVIII, com o aumento da procura por gado, Sorocaba começava 

a sentir os efeitos de uma mudança na esfera econômica. A criação de registros e a preocupação 

da Coroa em fiscalizar o comércio de gado e os impostos decorrentes do mesmo já demostravam 

o potencial desse negócio. Em 1750, com o crescimento do comércio e da necessidade de 

fiscalização, a Coroa criou o novo registro em Sorocaba. Tal criação está situada no contexto 

da abertura da Estrada Real, que possibilitou à Coroa maior controle na fiscalização do 

comércio de animais na região centro-sul. Em uma perspectiva prática, o registro de Sorocaba 

era o local onde se cobrava um imposto sobre o trânsito das mulas, cavalos ou gado.  

 
56 BACELLAR, 2001, p. 25 
57 Passou a ser chamada assim no ano de 1709.   
58 BACELLAR, op. cit. p. 25, tratando sobre os inventários de bandeirantes que muitas vezes relacionam em seus 
inventários colheres, roupas velhas e colchões.  
59 Consulta do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. João sobre a representação do juiz e oficiais 

da Câmara da Vila de Sorocaba. AHU/CU, São Paulo, Caixa 25, doc. 9, 1800.  
60 BACELLAR, 2001, p. 25. 
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“Sorocaba tinha uma localização privilegiada, a apenas 18 léguas da 

cidade de São Paulo, e era a vila mais próxima ao sul da capitania, antes 

dos campos de Curitiba. Além do mais, era a convergência de caminhos 

que seguiam para as Minas e Cuiabá, mercados consumidores de 

muares, além de São Paulo e das partes do sul. O clima, a vegetação e 

o relevo favoreciam, ainda, a invernada de animais em trânsito. Esse 

conjunto de elementos facilitava a comercialização de animais na 

região, o que colaborou para a sua escolha como posto de controle de 

cobrança dos direitos dos animais.”61 

  

Nesse contexto, o registro foi implantado em uma região beneficiada por sua 

localização privilegiada e por favorecer o descanso dos animais em trânsito, que ainda viajariam 

até os locais de venda.  Para Aluísio de Almeida62, houve uma dúvida entre instalar o registro 

em Sorocaba ou em Itu. A escolha acabou recaindo sobre Sorocaba por possuir “campos 

afunilando em uma ponte”63, talvez pela facilidade em fazer a cobrança do imposto em uma 

ponte, dificultando a burla do pagamento do imposto. 

          O registro tinha duas funções principais: controlar o trânsito de tropas, assegurando os 

direitos da Coroa, e a comercialização destes animais, principalmente para as áreas 

mineradoras.64 São da primeira metade do século XIX as primeiras descrições sobre o evento 

conhecido como Feira de Sorocaba, que ocorria, provavelmente, uma vez ao ano e estava 

relacionada ao comércio de animais.65  Segundo Bacellar,  

  

“Sorocaba ganhou importância no cenário regional por haver se tornado 

o grande centro de comercialização de tropas, através de suas feiras 

anuais. Deste modo, os negociantes de Minas Gerais, Rio de Janeiro e 

das vilas paulistas não tinham necessidade de se deslocar até o 

Continente de São Pedro para adquirir os animais. Bastava, desde então, 

deslocar-se para feira.” 66 

 

Podemos dizer, então, que o registro de animais naquela vila era uma parada de 

cobrança de impostos sobre os animais em trânsito para os locais onde eram comprados e 

consumidos, além de influenciar o comércio desses animais também em Sorocaba, não só na 

feira, como junto aos comerciantes locais. A cobrança nesse novo registro era feita da seguinte 

forma: 

 
61 BADDINI, 2000, p. 54. 
62 ALMEIDA, Aluísio. “Memória histórica sobre Sorocaba (III)”. Revista de História, v.30, n.61: 1965, p. 114-

131. 
63 Idem, Ibidem, p. 116. 
64 BADDINI, op. cit., p. 53. 

65 BADDINI, op, cit. p. 222.   
66 BACELLAR, 2001, p. 32. 

http://www.revistas.usp.br/revhistoria/issue/view/9233
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“Em 1731, o governador  da capitania de São Paulo instituiu o 

estabelecimento da cobrança dos direitos em duas etapas: 

primeiramente, ao passar uma tropa pelo registro de Curitiba , emitia-

se uma guia contendo informações sobre ela, tais como tamanho, 

composição, nome do condutor e valor do imposto devido; de posse 

desta guia, os condutores estavam livres para seguir viagem até 

Sorocaba, onde deveriam se reportar a uma autoridade competente para 

realizar o pagamento dos direitos. Ao que tudo indica, tal arranjo 

decorreu da escassez de meio circulante, associada à dificuldade no 

transporte de grandes quantidades de moedas de cobre em viagens de 

longa distância. De outro lado, a venda dos animais ocorria geralmente 

em Sorocaba, gerando liquidez para efetuar os pagamentos.”67 

 

           Em 1772, a população da vila girava em torno de 5.800 indivíduos, tendo passado a 

10.000 habitantes por volta de 180068. Em Itu, o número de habitantes em 1773 era de 4.748.69 

Podemos deduzir que, a partir da instalação do registro, além do crescimento econômico, 

ocorreu também um impulso populacional bastante significativo. Isso é importante para 

compreender o período em que se iniciaram os pedidos para a fundação de um recolhimento, 

por volta de 1800, quando a vila apresentava meios mais palpáveis de sustentar a instituição 

pretendida. Esse seria um dos pontos avaliados pela Coroa para conceder ou não autorização, 

juntamente com o número de habitantes da vila70.  

Entender como funcionava o registro pode nos auxiliar a compreender como se 

formaram e aumentaram as fortunas locais:  

  

“Durante o período colonial, o sistema de cobrança dos três impostos 

funcionou por arrematação: o governo da capitania paulista estipulava 

o valor do contrato e o colocava em leilão. Dessa forma, a Coroa dividia 

a tarefa de controlar a cobrança dos direitos reais com particulares. Esse 

sistema era interessante para o governo metropolitano, na medida em 

que dispensava investimentos em policiamento e manutenção de postos 

fiscais.”71 

  

Esse sistema era benéfico para Coroa, na medida em que estimulava a economia e 

a arrecadação. Ele também fazia com que os arrematadores, geralmente pessoas que já tinham 

posses, enriquecessem ainda mais e ganhassem prestígio por exercerem o importante cargo de 

 
67 MARCONDES, Renato Leite; SUPRINYAK, Carlos Eduardo. “Movimentação de tropas no Centro-Sul da 

colônia: aspectos estruturais do mercado de animais na segunda metade do século XVIII”. Estudos Históricos, 

n.4, jul./dez.2007, p. 49. 
68 BACELLAR, op. cit. p. 29.  
69 ZEQUINI, Anicleide. “A vila de Itu-SP no período açucareiro (1774-1840)”. Disponível em 

<http://www.itu.com.br/artigo/a-vila-de-itu-sp-no-periodo-acucareiro-1774-1840-20100202>. 
70 ALGRANTI, Honradas e devotas; ALMEIDA, O sexo devoto. 
71 BADDINI, 2002, p. 57. 

http://www.itu.com.br/artigo/a-vila-de-itu-sp-no-periodo-acucareiro-1774-1840-20100202
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arrematador de impostos. Mas é interessante pensar a autonomia que essas figuras possuíam 

para administrar os registros e como, com essa autonomia, angariavam importância na 

sociedade, como a que veremos no caso de Salvador de Oliveira Leme. 

Além do gado, importante para a economia da vila, outras atividades econômicas 

continuaram a existir. Bacellar menciona a tríade formada pelo gado, comércio e açúcar, sem 

deixar de lado a lavoura de subsistência ou de abastecimento interno. Essas atividades podem 

ser relacionadas com o aumento da agricultura exportadora na capitania de São Paulo nas 

últimas décadas do século XVIII72.  

Pela análise da trajetória da família Oliveira Leme se poderá demostrar alguns dos 

aspectos aqui apresentados. A análise é importante para o entendimento do Recolhimento de 

Santa Clara, pois Salvador de Oliveira Leme, também conhecido pela alcunha de Sarutaiá73, foi 

avô de dona Manoela de Santa Clara e dona Rita de Santa Ignes, fundadoras do Recolhimento. 

Para refletir sobre a trajetória dessa família, utilizaremos os autores já citados para a análise da 

economia sorocabana, pois somente nesses dois trabalhos encontramos referências detalhadas 

a essa família. Tratam-se, na verdade, de informações sobre os homens da família, que 

estiveram envolvidos em negócios comerciais e na administração do registro de animais.  

  

“Possui uma morada e casas de sobrado onde vive e quatro moradas 

de casas térreas nesta Vila, um sítio com uma légua de testada e 3 

quartos de costas p... das quais tem sesmarias, onde planta 5 

alqueires de milho e colhe 20.000 mãos, planta feijão 3 alqueires, 

colhe 30. Uma chácara que serve de pasto aos seus cavalos, com 2 

léguas de cumprido e uma largo com 300 vezes, destas 200 são de 

ventre que lhe renderão 60 crias livres por ano e na mesma comporta 

150 éguas que lhe produzirão 30 crias, para no ventre as ditas éguas 

tem aportado 20, para um burro que lhe rende 5 crias por ano. Possui 

mais 45 escravos, 24 destes são de todo o serviço e os mais velhos 

e crianças, vive de comprar e vender cavalos e administrar a 

exportação deste Registro que lhe rende 100 mil réis por ano e da 

parte do contrato 70.000 réis.”74 

  

O trecho acima, retirado da lista nominativa do ano de 1772, deixa entrever a 

diversificação de negócios de Salvador de Oliveira Leme. Nesse período, ele já aparecia como 

 
72 MATTOS, Política, administração e negócios, p.11.  
73 No Livro de Crônica do Recolhimento e em ALMEIDA, Aluísio. História de Sorocaba, v. 1. Sorocaba: 

Gráfica Guarani, 1951, essa alcunha aparece com as grafias Saruatiá e Sarutaya. Neste trabalho, utilizamos o nome 

Salvador de Oliveira Leme. Interessante notar que na cidade de São Paulo há uma Alameda Sarutaiá, localizada 
no Jardim Paulista. O logradouro recebeu esse nome em homenagem a Salvador de Oliveira Leme, “importante 

paulista do século XVIII”, cf. <https://dicionarioderuas.prefeitura.sp.gov.br>. Na cidade de Sorocaba, onde 

residiu, e em Itapetininga, também há ruas denominadas em sua homenagem. 
74 Apud BACELLAR, 2001, p. 104. 

https://dicionarioderuas.prefeitura.sp.gov.br/
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administrador do registro, instalado em 1750. Essa diversificação é apontada por Borrego75 

como algo comum para comerciantes da capitania de São Paulo. 

  

“Era a maior fortuna da época (Salvador de Oliveira Leme), tendo 

financiado a construção da nova casa de Câmara e Cadeia até o ano de 

sua morte, em 1802, da igreja do Rosário defronte a sua residência, na 

rua de São Bento, e do Recolhimento de Santa Clara, contíguo, que 

ficaram prontos respectivamente em 1804 e 1811. Na vila possuía um 

sobrado e 4 casas térreas. Na década de 1770, foi capitão-mor de 

Itapetininga embora continuasse residindo em Sorocaba.” 76 

  

Além de seu envolvimento em várias atividades, como a agricultura, o comércio de 

gado e a administração do registro, Salvador de Oliveira Leme também investia na construção 

de obras públicas na vila. Tratava-se de lugares de poder e controle, como a Casa de Câmara e 

Cadeia e a igreja do Rosário, edifícios que lhe conferiram prestígio e tinham um significado no 

âmbito da sociabilidade. Nesse trecho, vemos uma das poucas referências ao Recolhimento de 

Santa Clara como uma das instituições financiadas por Salvador de Oliveira Leme, o que 

provavelmente pode ter ocorrido, já que ele era vivo no período em que se iniciaram os pedidos 

de autorização para o funcionamento e construção do prédio. Porém, a documentação 

analisada77 menciona a construção sendo financiada pelas heranças de dona Manoela de Santa 

Clara e dona Rita de Santa Ignes, embora uma das explicações dadas pela Coroa para a recusa 

em autorizar a abertura da instituição fosse justamente a falta de recursos, por ser a instituição 

financiada pela herança das mulheres. 

Manoela de Santa Clara e Rita de Santa Ignes sempre aparecem mencionadas com 

o título de “dona”. Esse título indicava uma distinção social feminina durante o período, sendo 

usado por mulheres casadas com grandes proprietários ou viúvas ou por moças solteiras, filhas 

dos grandes proprietários, ainda morando com os pais. O título de “dona” também era 

incorporado ao nome das mulheres como uma forma de provar a nobreza que era transmitida 

pela via masculina. 

Quanto à construção da igreja do Rosário, esta foi realizada com o apoio financeiro 

de Salvador de Oliveira Leme, em conjunto com a Irmandade do Rosário dos Homens Pretos:  

 

“[...] tomou a iniciativa de edificar em terrenos fronteiros ao mosteiro 

de São Bento uma igreja dedicada a Nossa Senhora do Rosário, com 

 
75 BORREGO, op. cit., p. 105. 
76 BADDINI, 2002, p. 78. 
77 O Livro de Tombo do Recolhimento de Santa Clara e o Livro de Crônica do Recolhimento de Santa 

Clara, ambos pertencentes ao ACICSCS. ANRJ, Fundo Mesa do Desembargo do Paço, Caixas 132 e 231. Ver 

também SILVA, Donas e plebeias, op. cit., p. 64. 
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intuito de aumentar a devoção das irmandades dos homens pretos, 

intuito malogrado [...]. O próprio Salvador Leme administrava as obras 

que eram executadas por pretos, obrigando-os a trabalhar com o 

estímulo de certeiras bodocadas que lhes desferia da janela do sobrado 

em frente, onde residia.”78  

  

Não existem muitas referências acerca da construção da Igreja, apenas uma menção 

no Livro do Tombo que é quase idêntica à acima citada. Sobre essa construção, mais pesquisas 

precisam ser realizadas para compreendermos como o acordo foi realizado, qual era a função 

de cada uma das partes e, principalmente, o que aconteceu para que a igreja não fosse utilizada 

pela Irmandade, que acabou construindo outro templo. Salvador de Oliveira Leme também 

tinha construído uma “grande capela”79 em sua fazenda em Pirapora, dedicada à Nossa Senhora 

das Dores, foi construída depois do término da construção da igreja do Rosário80. Esse 

investimento na construção de templos religiosos nos mostra uma face da religiosidade de 

Oliveira Leme, mostrando um pouco de suas devoções marianas. Esses investimentos em obras 

públicas e religiosas pode ser entendido como uma forma de reconhecimento para um 

importante comerciante com destaque na sociedade da vila naquele período:  

  

“Paralelamente às fortunas amealhadas no trato mercantil, os 

comerciantes buscavam adquirir marcas sociais distintivas a fim de 

serem reconhecidos pelos membros de uma sociedade hierarquizada, 

estratificada e escravista. Para além de terras e escravos, era 

imprescindível assumir comportamentos condizentes com um código 

de honras e valores e pertencer aos espaços de atuação e controle da 

elite senhorial.” 81 

 

 Investir em edifícios importantes e ajudar em construções religiosas pode ter sido 

parte da estratégia de Salvador de Oliveira Leme para não ser visto apenas como um negociante 

rico, mas como parte da elite pela realização de boas obras.82 A busca por prestígio passava por 

adquirir mais poder político e fortalecimento por meio das relações e das demonstrações de 

riqueza, muitas vezes através de cargos importantes na administração. Várias funções e cargos 

exercidos na administração garantiam a distinção social almejada. Em um primeiro momento, 

 
78 Memória do Convento da Imaculada Conceição e de Santa Clara de Sorocaba do ano de 1927 (Sem autor). 

Trata-se de um livro comemorativo, publicado em 1927, em função da primeira festa litúrgica da Beata Beatriz da 

Silva Menezes, fundadora da Ordem Concepcionista.  
79 ALMEIDA, “Memória histórica sobre Sorocaba (III)”, op. cit., p.129. 
80 Idem, Ibidem, p.129. 
81 BORREGO,2010, p. 31. 
82 Ver mais sobre a busca por prestígio em BORREGO, op. cit. e SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Ser nobre na 

colônia. São Paulo: Ed. Unesp. 2015.  
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a luta para a expulsão de estrangeiros do litoral era valorizada, sendo um dos motivos do 

surgimento da nobilitação.  

Na época colonial, as câmaras exerciam papel destacado nas vilas e, mesmo entre 

os camaristas, nem todos possuíam os mesmos privilégios83, que dependiam da fortuna e da 

influência do cidadão que exercia cargos mais ou menos relevantes.  

  

“A estratégia nobiliárquica dos coloniais constituiu em apostar em 

várias pedras do xadrez das mercês régias. Muitos procuravam aliar o 

foro de fidalgo da Casa Real do hábito de uma das ordens militares ou 

a um posto no oficialato das milícias ou à familiatura do Santo Ofício. 

Cargos camarários reconheciam a nobreza das cidades e vilas e dos 

vários ofícios da Fazenda ou da Justiça não só asseguravam proventos 

aos seus proprietários como nobilitavam que os ocupava.”84 

 

O objetivo principal era conseguir uma forma de distinção na sociedade colonial. 

Para isso, valia apostar em todas as opções disponíveis, na tentativa de conseguir mais de um 

dos cargos. Oliveira Leme foi capitão-mor de Itapetininga em 1770, porém continuou residindo 

em Sorocaba. Segundo Nizza da Silva, apenas os principais da terra eram qualificados para esse 

cargo, que era votado pelos oficiais da câmara: 

 

“Os capitães-mores locais são do século XVIII, tinham o comando das 

Ordenanças, que podemos chamar de 3.a. linha (não do Regimento), e 

obravam exatamente como delegados de polícia, só que com maior 

arbitrariedade, a isso obrigados pelos Governadores e pelo regime. Por 

exemplo, se um tropeiro passava por alto, isto é, fora do Registro, com 

um ou dois animais, prendia-o, até pagar o tresdobro do imposto 

defraudado. [...] Precisava ser pessoa rica, para hospedar, por exemplo, 

o governador. Demais, não ganhava sequer as custas, como acontecia 

com os juízes ordinários. Qual o seu interesse em sofrer tantas 

contrariedades? O poder eis a verdade.”85 

 

Mesmo sendo um cargo que não rendia muitos dividendos econômicos, dava a 

oportunidade de aumentar a rede de influência e de poder da família. Um exemplo disso é a 

oportunidade de hospedar o governador: 

 

“Além do mando sobre os escravos, os capitães também controlavam a 

política. Nos distritos, havia um comandante capitão. Nas vilas, o 

 
83 Sobre o poder das câmaras ver: BOXER, Charles R. O império marítimo português, 1415-1825. 3ª reimpr. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2008. Sobre a questão da diferença nos cargos camarários, ver: SILVA. op. cit. 
Capítulo 2: Os “homens bons” e os cargos da república.  
84 SILVA, 2005, p. 10. 
85 ALMEIDA, Aluísio. “Memória histórica sobre Sorocaba (V)”. Revista de História, v.35, n.71: 1967, p. 166-

168. 

https://www.revistas.usp.br/revhistoria/issue/view/9400
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capitão-mor. Na capitania, o capitão-general. Sem falar dos capitães de 

ordenanças de nobreza. Mas ser capitão não era algo inato, ainda que 

em muitos casos fosse quase hereditário. Ser Capitão era algo desejado, 

um reconhecimento da ascensão ou manutenção da posição social. E 

quem acabava regulando, desta forma, a reprodução da hierarquia no 

ultramar, era a Coroa que tinha o poder de conceder e confirmar aqueles 

postos, assim como os demais.”86 

 

Na carta patente passada a ele pelo capitão general de São Paulo, Martim Lopes 

Lobo de Saldanha, explicam-se os motivos da nomeação:  

 

“Faço saber aos que esta minha carta patente virem, que havendo a não 

[ilegível] Capitão Mor na vila de Itapetininga, nem pessoa de 

possibilidade, que deseja (?) de eleger, e me ser constante, quer 

Salvador de Oliveira Leme tem na mesma vila fazendo, e ser homem 

de possibilidades para decoro [sic] do mesmo posto, inteligente e exato 

para exercer e executar as ordens quais forem incumbidas, como tenho 

experimentado nas que lhe dirigi para a municiamento das tropas, que 

desloquei para o Sul, em muitos pousos no dito distrito, em cuja 

conjuntura ficou encarregado dos soldados doentes, que fez curar, e 

[ilegível] a dita carta, no que fez ver o seu zelo, a fim como também na 

inspeção e cobrança dos reais direitos no registro de Sorocaba [...]”87  

  

Podemos perceber como eram enfatizados os serviços prestados por Oliveira Leme 

à Coroa portuguesa, tanto com relação aos serviços militares como na administração do registro, 

justificando a nomeação para o cargo de capitão-mor em uma vila onde ele não residia. Essa 

nomeação causou problemas para o capitão general de São Paulo, que recebeu um ofício de D. 

Maria I, repreendendo-o por criar o cargo em Itapetininga, explicada por Lobo de Saldanha pela 

“angústia do tempo em que vi para executar as instruções.88  

No final do século XVIII, a Câmara de Sorocaba funcionava da seguinte forma:  

 

“A vida civil desenrolava-se como de antes: a Câmara Municipal estava 

composta de um juiz presidente, três vereadores e um procurador, que 

com o juiz de órfãos (para inventários e questões civis) eram eleitos a 

cada três anos em Dezembro ou Janeiro. Os ‘homens bons’, isto é, os 

que não exerciam ofícios mecânicos (reservados aos pobres e 

geralmente mestiços livres) ou que já foram uma vez camaristas, 

elegiam vereadores bastantes para três anos, e os nomes guardados em 

bolinhas ocas de cera, estas num saco, este no armário à chave, eram 

 
86 GIL, Tiago Luis. Coisas do caminho: tropeiros e seus negócios do Viamão à Sorocaba (1780-1810). Rio de 

Janeiro: UFRJ, 2009 (Tese de Doutorado). 
87 Requerimento de Salvador de Oliveira Leme pedindo confirmação de carta patente AHU/CU, São Paulo, 

Caixa 32, doc. 2794, 15 de outubro de 1788. 
88 Requerimento de Salvador de Oliveira Leme pedindo confirmação de carta patente AHU/ CU, São Paulo, 

doc.2794(1), 15 de outubro de 1788.  
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sorteados cada ano. [...] A Câmara dividia com o capitão-mor a 

autoridade policial e judiciária, não podendo sentenciar os réus à prisão 

muito duradoura, muito menos, pena de morte.”89 

 

Em 1780, faleceu o capitão-mor de Sorocaba, José de Almeida Leme. O cargo 

vacante não foi ocupado imediatamente, causando uma situação de disputa entre Oliveira 

Leme e seu genro Paulino Aires de Aguirre contra a Câmara de Sorocaba. Em janeiro de 

1782, foi enviada uma representação da Câmara a D. Maria I, denunciando os dois por 

crimes e acusando Oliveira Leme de desejar o cargo mas ser incompetente para exercê-lo. 

Podemos perceber a demora dos representantes em irem a Sorocaba para a eleição, causando 

agitação na Câmara, cujos membros escreveram em sua representação que o cargo não 

deveria ficar vago: “essa vila é importante dessa capitania, pois por ela passam as tropas 

que vem de São Pedro do Sul, [...]”90. Segundo os oficiais da Câmara, Paulino Aires de 

Aguirre e seu sogro aproveitavam-se desse estado de desordem em que a vila se encontrava:  

 

“E porque por causa desse ministro não vir comprimir como indica a 

obrigação, trazendo esta vila em continuada desordem, por 

miscelâneas, e orgulhos do tenente coronel e auxiliar cavalaria ligeira 

Paulino Aires de Aguirre, e seu sogro Salvador de Oliveira Leme, 

pretendente e interessante [sic], ao dito posto, sendo este um vageito [?] 

totalmente insuficiente para o exercício, tanto pela sua qualidade, por 

ser de baixa esfera, e ter exercido noutra vila por si e seus antepassados, 

anos bastantes, o ofício de taberneiro público, como pela sua 

capacidade, por ser de gênio orgulhoso e intrigante, e ter fazido [sic] 

por vezes criminoso de, vários crimes, assim nas devassas dos 

corregedores, como nas ordinárias e entre esses por usar de pesos e 

balanças falsificadas, a que tudo não foi bastante, para que deixasse de 

ser o inspetor do registro dessa vila, dos direitos de animais vindo do 

continente de São Pedro do Sul e Viamão, que pagaram a Vossa 

Majestade os tropeiros e comerciantes, em cujo emprego se estabeleceu 

ele, e [ilegível], vexando os ditos miseráveis tropeiros  com capa dos 

direitos de Vossa Majestade em tal maneira, que de uns, para não 

sentirem maior prejuízo, lhe  tem dado, e dão bestas  outros cavalos, 

outras vezes, e outros finalmente tem desviado, deixando seus animais 

com gravíssimos prejuízos deu com prejuízo ao comercio e dos 

mercadores [...]”91.  

 

Isso revela informações conflitantes com aquelas contidas no documento feito pelo 

capitão general de São Paulo sobre a conduta de Oliveira Leme não ser tão “exata” como a 

 
89 ALMEIDA, 1951, p. 39. 
90 Representação dos oficiais da câmara da vila de Sorocaba AHU/CU, São Paulo, Caixa 36, doc. 3009 (1), 26 

de outubro de 1782. 
91 Representação dos oficiais da câmara da vila de Sorocaba AHU/CU, São Paulo, Caixa 36, doc. 3009 (1), 26 

de outubro de 1782.  
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descrita na sua carta patente. Pela acusação no ofício da Câmara, dizendo que Oliveira Leme 

almejava o posto de capitão-mor de Sorocaba, conseguimos identificar a grande preocupação 

por parte dos camarários de que ele conseguisse realizar seu intento. Relevante também é a 

menção ao ofício de taberneiro, que o próprio Salvador de Oliveira Leme e seus familiares 

exerceram, e que por ser considerado um defeito mecânico, o impediria de exercer um cargo 

camarário, fato omitido na carta patente que deu a ele cargo equivalente em outra vila.  

Esse foi o argumento apresentado pelos oficiais na descrição de seus crimes. Embora 

Oliveira Leme possuísse a maior fortuna da vila92, mesmo tendo negócios diversificados e já 

ocupado o cargo de capitão-mor de Itapetininga, além de ser o arrematador do registro de 

animais, ele ainda era visto como “de baixa esfera” pelos oficiais da Câmara de Sorocaba. 

 

“A autonomia concedida a esses particulares, especialmente aqueles 

encarregados de impostos em regiões distantes do centro administrativo 

da colônia, era grande. Nestas, os arrematantes podiam mais facilmente 

burlar a lei, permitindo o contrabando ou o suborno por condutores para 

passar clandestinamente pelo Registro. Fosse pela autônima concedida, 

ou pelo retorno sobre o capital investido, a arrematação dos impostos 

sobre animais foi um importante recurso de enriquecimento na capitania 

paulista.”93 

 

Talvez a questão principal para os oficiais da Câmara de Sorocaba não fossem os 

crimes de Oliveira Leme em relação ao registro – que, segundo a autora, eram comuns. O 

problema poderia estar relacionado ao aumento de poder e influência de Leme e sua família. 

Por isso o foco principalmente na alegação de ele ser pessoa “de baixa esfera”.  

Da análise sobre a tentativa de se fixar como principal da terra, passamos às 

estratégias da família para ampliar sua fortuna. Oliveira Leme foi casado duas vezes: do 

primeiro casamento teve um filho, Francisco Xavier de Oliveira, e do segundo casamento, 

quatro filhos (Vicente, Gertrudes, Antônio e Ana Maria) que, “de maneira geral, herdaram do 

pai a posição de destaque dentro da sociedade e da economia sorocabana”:  

  

Francisco Xavier, o primogênito, casou-se em dezembro de 1766, e 

permaneceu agregado ao pai por cerca de um ano. Seu primeiro passo 

no sentido da independência econômica parece ter sido arrematar o 

contrato do açougue, que lhe dava exclusividade no abate de gado no 

município. Em 1772, era também recenseado como o comprador e 

vendedor de cavalos, proprietário de casas na vila e dono de seis 

 
92 Baddini (2002) e Bacellar (2001) concluem isso às p. 78 e 103, respectivamente.   
93 BADDINI, 2002, p.57. 
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escravos. Seguindo os passos do pai, arremata o contrato dos novos 

impostos, conforme informações para os anos de 1791 e 1798.”94 

 

Francisco Xavier escolheu seguir os passos do pai, a fim de amealhar sua própria 

fortuna e garantir posição de destaque. Sobre sua esposa, dona Maria Custodia de Oliveira, 

poucos registros foram encontrados. O nome dele apenas aparece no Livro de Tombo95, sendo 

que em outros documentos, como o Livro de Memória do Convento da Imaculada Conceição e 

de Santa Clara de Sorocaba96 e no Livro de Crônica69, dona Manoela de Santa Clara e dona Rita 

de Santa Ignes são apresentadas como filhas legítimas de Francisco Xavier de Oliveira e netas 

de Salvador de Oliveira Leme. Talvez a falta de informações a respeito de sua esposa se deva 

ao pouco reconhecimento e à pequena ou nenhuma fortuna e nobreza de sua família. 

Como suas filhas, Maria Custodia também adotava o título de dona, provavelmente 

devido à influência do marido. As mulheres que usavam esse título tomavam emprestado o 

prestígio de seus cônjuges – que, inclusive, poderiam já estar mortos, na medida em que viúvas 

que continuavam administrando seus bens também o usavam –, ou pela influência de sua 

família, sobretudo do pai. Entendemos assim o porquê de os documentos sempre se referirem 

a Manoela de Santa Clara e Rita de Santa Ignes indicando a família pelo lado paterno. 

Não dispomos de informações sobre os outros filhos e filhas do casal Francisco 

Xavier de Oliveira e Maria Custodia de Oliveira. Acerca dos filhos do segundo casamento de 

Salvador de Oliveira Leme, sabemos que Vicente faleceu solteiro em Cuiabá; Antônio casou-

se com a filha de um negociante de fazendas secas e não seguiu o negócio de tropas como o 

pai. Quanto às filhas, as duas se casaram com homens importantes e com patente militar, 

aumentando, assim, as redes de influência familiares. Gertrudes foi desposada pelo sargento-

mor Manoel Joaquim e Ana Maria por Paulino Aires de Aguirre, o mesmo que fora acusado, 

no documento da Câmara de Sorocaba, de causar problemas à vila. Aguirre foi um sorocabano 

destacado na segunda metade do século XVIII, único membro da família a possuir um engenho 

de açúcar e a ter um grande plantel de escravos – 71 ao todo: 

  

“No conjunto, Salvador de Oliveira Leme, seus filhos e respectivos 

cônjuges constituíam um importante e sólido clã familiar, ricos e 

influentes na sociedade sorocabana. Excluindo-se Vicente, o filho que 

faleceu solteiro, e Gertrudes, cujos traços se perderam, os demais 

membros possuíam, no ano de 1801, um total de 163 escravos. Na 

 
94 BACELLAR, 2001, p. 105-106. 
95 ACICSCS, Livro de Tombo do Recolhimento de Santa Clara, f. 3.  
96 Lançado por ocasião da primeira festa litúrgica da Beata Beatriz da Silva Menezes, em 24 de julho de 1927. 
69 ACICSCS, Livro de Crônica do Recolhimento de Santa Clara, f. 1. 
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geração dos netos do velho Salvador, torna-se mais visível a prática de 

uma política de alianças matrimoniais mais amplas, visando estabelecer 

vínculos com outras famílias de influência.”97 

 

Os vínculos foram estabelecidos principalmente com famílias da vila de Itu, cuja 

economia açucareira e proximidade atraiam o interesse por essas alianças. Vários netos e outros 

parentes de Oliveira Leme continuaram a administrar o registro de animais e a exercerem cargos 

importantes na administração em Sorocaba98. 

Depois da análise de uma das famílias mais ricas da vila e de como a instalação do 

registro possibilitou o aumento das fortunas locais, precisa ser posta a questão dos motivos 

pelos quais essa sociedade e a Câmara apoiaram o projeto de instalação de uma instituição 

religiosa para mulheres. Para compreender isso, é importante observar os termos em que ela é 

colocada na historiografia sobre a reclusão de mulheres e os vários projetos que poderiam estar 

envolvidos na construção de recolhimentos e conventos no Brasil.  

A primeira questão a ser analisada é o status que as elites almejavam ao incluir suas 

filhas recolhidas nessas instituições, por isso o apoio das famílias ricas e dos membros das 

Câmaras Municipais para tais construções:  

 

“Só acentuando a existência das donas, por um lado, e das plebeias, 

por outro, será possível compreender a relevância da reclusão 

feminina na sociedade colonial. Trata- se aqui de um fenômeno de 

mimetismo social: no Reino, a nobreza e o direito de primogenitura 

levavam à clausura das donas: na colônia, mesmo sendo menos 

frequente direito de primogenitura do que a igualdade patrimonial 

entre filhos e filhas, a nobreza da terra considerava símbolo de 

prestígio o confinamento em conventos da prole feminina, 

sobretudo se faltavam pretendentes de igual condição social para 

poder realizar o matrimônio.”99 

 

Além das diferenças entre o enclausuramento em Portugal e na América 

portuguesa, a principal característica na colônia era o prestígio angariado pelas famílias cujas 

filhas fossem colocadas nessas instituições. Independentemente da vocação, era preferível ter 

uma filha com o prestígio de religiosa a uma filha que pusesse em xeque o prestígio de sua 

família ao se casar com um homem de condição social inferior.   

Como exemplo de instituições religiosas que também receberam apoio da Câmara 

para sua autorização e abertura, temos o caso do Convento do Desterro na Bahia, primeiro 

 
97 BACELLAR, 2001, p. 107.   
98 Sobre outros arrematantes do registro e outros cargos, ver BADDINI, op. cit. p. 78-79. 
99 SILVA, 2002, p. 10. 
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convento da América portuguesa100. A Câmara teria encaminhado à Coroa dois pedidos para a 

abertura do convento, nos anos de 1646 e 1662. Nesse convento, as vagas seriam ocupadas 

pelas filhas da elite do Nordeste, principalmente da Bahia.101 Outro exemplo de instituição que 

recebeu apoio da administração para sua abertura é o Recolhimento da Luz em São Paulo, que 

teve o aporte do capitão general D. Luís Antônio Botelho Mourão, também conhecido como 

Morgado de Mateus.102 

Em sua análise sobre a caridade para as mulheres no Reino e em diversas partes dos 

domínios coloniais, Gandelman103 conclui que as cidades que receberam esses recolhimentos 

tinham em comum o ambiente urbano, onde seria mais difícil a preservação da honra feminina. 

Além de ser considerado um lugar prejudicial à honra das mulheres e, por consequência, a honra 

dos homens da família com o dever de salvaguardá-las, Sorocaba oferecia perigos por ser 

considerada um lugar de passagem104. O perigo, neste caso, estava ligado ao risco de 

casamentos desiguais, já que muitos homens passam pela localidade, principalmente durante as 

feiras, e poderiam de alguma forma conseguir casar com mulheres dali. 

A conjuntura da vila de Sorocaba na passagem do século XVIII para o XIX foi de 

aumento demográfico e ampliação da importância econômica no âmbito da capitania. Nesse 

ambiente, famílias enriqueceram e procuraram estratégias de legitimação social, tais como 

ocupar cargos camarários, patentes militares e alianças matrimoniais para consolidar seu poder, 

razões importantes para compreender o momento em que os pedidos para a fundação de um 

recolhimento nessa vila foram feitos. É disso que trataremos no próximo capítulo.  

 

  

 
100 NASCIMENTO, Anna Amélia Vieira. Patriarcado e religião: as enclausuradas clarissas do Convento do 

Desterro na Bahia (1677-1890). Salvador: Conselho Estadual de Cultura, 1994.  
101 SILVA, op. cit. p. 72. 
102 ALGRANTI, op. cit. p. 98  
103 GANDELMAN. Luciana Mendes. Mulheres para um império: órfãs e caridade nos recolhimentos 

femininos da Santa Casa da Misericórdia (Salvador, Rio de Janeiro e Porto, século XVIII). Campinas, 
UNICAMP, 2005 (Tese de Doutorado). 
104 Ver estudo sobre Santana do Parnaíba, também considerado um lugar de passagem: METCAlF, Alida O. 

Family and Frontier in Colonial Brazil: Santana de Parnaiba, 1580-1822. Texas, University of Texas Press, 

1982. 
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CAPÍTULO II 

RELAÇÕES DE PODER: 

A FUNDAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE SANTA CLARA105 

  

Poucas informações foram encontradas a respeito de dona Manoela de Santa Clara e 

dona Rita de Santa Ignes, batizadas como Manoela de Oliveira e Rita de Oliveira, 

respectivamente. Na documentação, elas sempre foram referidas como filhas legítimas do 

alferes Francisco Xavier e D. Maria Custodia de Oliveira e, no ano de 1800106, tinham por volta 

de 26 e 30 anos.107 

Podemos supor que, antes do início dos pedidos de autorização para a abertura do 

Recolhimento, elas viviam como beatas, pois em todos os documentos onde são mencionadas, 

sempre o são com os nomes de religiosas, os mesmos nomes que continuariam a usar depois da 

entrada no Recolhimento. 

As beatas foram mulheres que viveram formas de religiosidade não institucionalizada, 

ou seja, mulheres que não estavam internadas em conventos ou recolhimentos, podendo viver 

em reclusão em suas próprias casas ou como peregrinas:  

  

“Numa sociedade em que o prestígio da família exigia que uma 

moça tome estado (matrimônio ou vida religiosa), a saída 

encontrada foi uma alternativa em que fossem consideradas mais 

que simples ‘solteironas’. Faziam votos particulares, mantinham a 

virgindade, enclausurando-se voluntariamente em suas casas, 

submetendo-se a rigorosas penitências e fazendo a caridade aos 

necessitados que batiam a sua porta. Tais mulheres eram conhecidas 

como ‘beatas’, título que passava até a proceder-lhe os nomes nos 

documentos.”108 

 

Essa prática de enclausuramento em suas próprias casas, sozinhas ou em pequenos 

grupos, teve como principal motivação a política da Coroa portuguesa contrária ao 

estabelecimento de conventos na América sob seu domínio. Essa política não foi aplicada 

exclusivamente nos domínios portugueses na América: em outros territórios lusos, a falta de 

 
105 Uma versão preliminar deste capítulo foi apresentada no II Congresso de Pós-Graduandos da SEO em 2017, 

realizado em Juiz de Fora, com o título de Condição feminina e relações de poder no Oitocentos: a 

documentação do Recolhimento de Santa Clara de Sorocaba. Disponível em  

<http://www.seo.org.br/conteudo/view?ID_CONTEUDO=403>. 
106 Ano do primeiro documento pedindo autorização para a abertura do recolhimento: Consulta do Conselho 

Ultramarino ao príncipe regente D. João sobre a representação do juiz e oficiais da Câmara da vila de 

Sorocaba AHU/CU, São Paulo, Caixa 25, doc. 9, 1800  
107 Com base em APESP, Ofícios diversos de Sorocaba: caixa: 499, ordem: 1294,1828, documento 1. 
108 AZZI, 1983, p. 56. 

http://www.seo.org.br/conteudo/view?ID_CONTEUDO=403
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apoio à vida religiosa feminina também foi comum. Segundo Oliveira109, as três primeiras 

instituições religiosas nos domínios portugueses foram o Convento de Santa Mônica, em Goa, 

do ano de 1606; o Convento das Descalças em Macau, de 1633; e o Convento do Desterro da 

Bahia, de 1667110. 

O prestígio das famílias amparava-se na honra, principalmente das mulheres, sendo de 

grande importância que as moças tomassem estado. Havia duas opções de estado para as 

mulheres nesse período: o de casada e o de religiosa. 

  

“Na sociedade hierarquizada da época, honra era o grau de prestígio que 

se reconhecia a cada indivíduo, a sua valorização social, traduzida por 

boa fama, crédito, reputação. Isto é, o mérito da conduta. A honra 

residia no comportamento, “porque o modo de procurar sua honra, os 

meios tinham de ser virtuosos, senão a honra se perdia”. A virtude 

estava no governo das paixões; na temperança, aconselhada pela razão. 

O sentimento de honra, aclimatado a São Paulo, tornou-se menos 

poético, mais rude, mais estrito. Ascendência branca, posse de escravos 

e d terras, exercício de cargos públicos, pertença à parentela poderosa, 

trato da casa e família, conferiam ares de fidalgo, dando prestígio 

aqueles que os ostentassem.”111 

 

 

Temos uma visão muito mais coletiva do sentido de honra, que engloba não só o 

indivíduo como a família, suas posses e sua rede de relacionamentos. Devido a isso, a questão 

da escolha dos noivos ou da impossibilidade de conseguir um a altura da família da noiva, podia 

motivar a preferência pelo estado religioso, também visto como prestigioso para a família. 

O estado do matrimônio era o mais incentivado pelo governo português, preocupado 

com a ocupação e o povoamento dos territórios coloniais. Na falta de candidato à altura do 

status da família da noiva, o estado de religiosa era o mais incentivado e, na ausência de 

conventos, a clausura domiciliar supria essa necessidade. No caso das mulheres pobres e órfãs 

que não tinham oportunidade de entrar nas instituições religiosas e que escolhiam se recolher 

em suas próprias casas, dava-se encaminhamento diverso:  

 

“Mas, afinal, qual a vantagem social de enviar as filhas para a vida 

conventual? Não há dúvidas de que se evitar um casamento abaixo 

 
109 OLIVEIRA, Rozely Menezes Vegas, “Amor, perfeição e recolhimento “no Oriente o cotidiano ideal das 

Mônicas de Goa através de suas constituições”. Revista 7 Mares, nº 2, abr.2013.  
110 Segundo Maria Jose Rosado Nunes, quando da fundação do Convento do Desterro, existiam 70 conventos 
professos nos domínios espanhóis. Ver “Freiras no Brasil”. In: DEL PRIORE, Mary (org.). História das mulheres 

no Brasil. 10ª ed., São Paulo: Contexto, 2013 
111 CAMPOS, Alzira Lobo de Arruda. Casamento e família em São Paulo colonial. Paz e Terra. São Paulo 

1986.p. 349. 
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da sua condição, quando não havia dote que atraísse um genro de 

igual estatuto. E também imitar a nobreza, pois esta, devido ao 

direito de primogenitura e aos morgados, efetivamente 

transformava as filhas em reclusas.”112 

 

A ausência do dote era um dos motivos para que moças não conseguissem 

candidatos a marido com a mesma condição social que a delas. Outro ponto é o da vocação 

religiosa: muitas mulheres podem ter escolhido por vontade própria o ingresso em 

instituições, a vida como beatas recolhidas ou mesmo peregrinas: “A proporção de 

verdadeiras vocações entre as beatas devia ser maior do que entre as religiosas conventuais, 

embora sua existência também respondesse a necessidades sociais e econômicas.”113As 

beatas mostrariam mais vocação por serem mulheres que escolheram viver a religiosidade, 

comparadas às mulheres colocadas em conventos e recolhimentos por imposição de 

familiares, aí incluídos os maridos. 

Dentre esses grupos de mulheres que pertenciam às famílias ricas e influentes recolhidas 

às suas próprias casas, surgiam alguns dos primeiros pedidos para aberturas de recolhimentos 

e conventos no Brasil. Esse foi o caso do Recolhimento da Glória de Recife, em Afogados, que 

começou com a doação de uma capela a mulheres religiosas.114  

  

“Reclusas em suas próprias casas ou em pequenos 

estabelecimentos, as mulheres da Colônia iniciaram-se na vida 

religiosa guiada por visões, ou premonições, abdicando do mundo. 

A origem das primeiras comunidades religiosas no Brasil encontra-

se sempre na reclusão de um pequeno grupo de devotas, cuja fama 

de piedosas acabava atraindo posteriormente outras mulheres.”115 

  

Em Sorocaba, não temos evidências de que Manoela e Rita viviam em clausura 

doméstica, mas a fama de devotas pode ter contribuído para que elas conseguissem o apoio 

necessário à abertura do Recolhimento. 

  

“Algumas das irmãs antigas que conversaram com a Irmã Manuela 

e as outras que ficaram discípulas de suas educandas gostavam de 

relatar o seguinte às religiosas atuais sobre a fundação: tivera a Irmã 

Manuela uma visão. Via o edifício do convento já pronto e Nossa 

Senhora, tendo o braço direito estendido, deixava de uma sagrada 

chaga seu precioso sangue se derramasse, caindo sobre ele, e ao 

 
112 SILVA, 2002, p. 157. 
113 AZZI, 1983, p. 57. 
114 Ver AZZI, Riolando. A vida religiosa no Brasil: enfoques históricos. São Paulo: Paulinas,1983 e 

ALMEIDA, O sexo devoto, op. cit.  
115 ALGRANTI, 1993, p. 42. 
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mesmo tempo, seguiu uma paz, e que lhe disse ‘O convento que 

deve fundar será muito combatido, porém de tudo, irá triunfar.”116 

 

 

Manoela de Santa Clara alegava ter tido uma visão pela qual ela fora designada a fundar 

um convento. Na mesma visão, também fora advertida de que enfrentaria uma série de 

obstáculos para cumprir essa missão. É comum na análise de fundação de outros conventos e 

recolhimentos que a fundadora ou fundador alegassem ter visões contendo instruções. 

  

“A opção de casar ou entrar para um convento, tão própria das 

mulheres do mundo católico da época, não se colocava para os 

governantes portugueses em relação às mulheres coloniais. A 

segunda opção seria dificultada pela Coroa, mesmo que isso 

significasse contrariar os desejos dos súditos, como geralmente 

ocorreu. Haverá, assim, na Colônia, um conflito entre a vontade do 

monarca e a vontade dos colonos. A história da fundação das 

instituições religiosas femininas no período colonial é uma história 

da resistência dos colonos à política metropolitana de incentivo ao 

casamento e, em última instância, ao povoamento”117 

  

Nesse contexto, as visões poderiam servir como um argumento convincente para que 

pessoas importantes auxiliassem na ereção de conventos e recolhimentos, assim como para 

conseguir o apoio de famílias influentes que também desejavam estas instituições para instalar 

suas filhas. Em conventos na Europa, ter uma religiosa com o dom da visão poderia trazer mais 

prestígio à instituição e, inclusive, aumentar as doações recebidas. Assim, podemos perceber a 

importância do uso das visões para tentar a autorização para a abertura das casas religiosas e 

garantir o sustento das mesmas. Para tudo, era preciso conseguir a autorização régia. Algranti 

também aponta a resistência dos colonos e talvez uma resistência ainda mais forte das mulheres, 

pois além de recolhimentos e conventos terem sido utilizados como uma forma de evitar 

casamentos indesejados e escapar de maridos violentos118, era também uma forma de resistência 

para mulheres que tinham a vontade sincera de aderir à vida religiosa.  

Outras fundadoras também alegavam terem tido visões sobre as instituições que 

deveriam fundar. Foi o caso de Jacinta de São José, fundadora do Convento de Santa Teresa no 

 
116 ACICSCS, Livro de Crônica do Recolhimento de Santa Clara, fl. 17v. 
117 ALGRANTI, 1993, p. 64. 
118 Sobre as instituições femininas como lugares de resistência ver ALGRANTI, op. cit.; sobre mulheres casadas 

em instituições de clausura, ver SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Punida e insubmissa: escândalo no convento 

da Lapa em Salvador.  Revista Clio Revista de Pesquisa Histórica, n. 25-1, 2007. p.11-30. 
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Rio de Janeiro em 1749, visionária desde criança, chegando a se recolher na Chácara da Bica, 

onde relatou êxtases e mais visões. Para conseguir a autorização, ela viajou a Portugal.119 Madre 

Helena Maria, serva do Recolhimento de Santa Teresa, em São Paulo, não tinha condição 

financeira para entrar como recolhida. Ela alegava ter visões, e a ajuda de seu confessor Frei 

Antônio de Santa Anna Galvão e do capitão general de São Paulo, Morgado de Mateus, serviu 

para que ela conseguisse a autorização para fundar o Recolhimento da Luz.120 Temos também 

o exemplo de Santa Teresa d’Avila a reformadora do Ordem do Carmelo, que também alegava 

ter tido uma serie de visões. Diferentemente das visões místicas descritas pelos confessores de 

Jacinta de São José e de Helena Maria, com ênfase na santidade apresentada desde a infância, 

no caso de Sorocaba, o Livro de Crônica do Recolhimento de Santa Clara informa sobre a visão 

de Manoela de Santa Clara ao iniciar a descrição do processo para a abertura da instituição. Não 

sabemos se as supostas visões começaram na infância, nem temos descrições detalhadas dos 

confessores.  

O primeiro pedido de abertura do Recolhimento que localizei foi encaminhado ao 

Conselho Ultramarino pela Câmara de Sorocaba em 1800. Ali, os camaristas explicaram as 

necessidades da vila e as vantagens do pedido:  

  

“Senhor Juiz e mais oficiais da Câmara da Vila de Sorocaba na 

Capitania e diocese de São Paulo, tendo em vista que naquela vila e 

termo ficam muitas filhas famílias sem casarem, ou já por falta de 

dote, ou já por falta de maridos que em qualidade as igualem, e que 

tornando-se por qualquer dos aferidos princípios inúteis à 

população do Estado, muitas vezes se convertem em danos do 

mesmo estado por declinarem no meio dos perigos do mundo para 

aquela parte que lhe é mais prejudicial, ou obrigadas pela 

necessidade ou arrastadas pelo seu apetite com gravíssima injuriada 

religião, ofensa de Deus e escândalo dos povos. Se a proposto um 

meio de socorrer a tudo isso, qual é o estabelecimento de um 

recolhimento naquela vila, meio já adaptado e posto em prática com 

o régio beneplácito no Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo e em 

Minas Gerais [...]”121 

 

 

 
119 Ver ALGRANTI, op. cit. p.17 e ALGRANTI, Livros de devoção, atos de censura: ensaios de história do 

livro e da leitura na América portuguesa (1750-1821). São Paulo: Hucitec, 2004, no capítulo “Jacinta de São 
José: a biblioteca de uma mística na América portuguesa”. 
120 ALGRANTI, Honradas e devotas, p. 97.  
121 Consulta do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. João sobre a representação do juiz e oficiais 

da Câmara da Vila de Sorocaba. AHU/CU, São Paulo, Caixa 25, doc. 9, 1800. 
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No início do pedido dos membros da Câmara de Sorocaba, podemos notar que a 

justificativa não era baseada na devoção das mulheres da região mas, sim, em como poderia ser 

prejudicial ao Estado se as mulheres se desviassem dos caminhos que se esperavam fossem 

tomados por elas: o casamento ou a vida religiosa. Outra razão apresentada nesse trecho é a do 

porquê as mulheres não estarem se casando na região, a falta de dotes e a falta de homens 

adequados para a realização dos casamentos. O casamento fora dos padrões de igualdade entre 

as famílias também era considerado uma desonra: “Quanto à alegação de desigualdade entre os 

noivos como fator a impedir um matrimônio resulta que, no Brasil, a norma dos casamentos 

entre iguais era formulada socialmente, mas não juridicamente.”122 O problema com os 

casamentos desiguais no Brasil não era uma proibição jurídica, mas sim uma prática social 

arraigada. O casamento tinha vários significados sociais, que envolviam negócios familiares e 

partilhas de bens. Por isso, o grande receio com relação aos casamentos desiguais era um dos 

motivos dessa preocupação aparecer tão acentuadamente logo nas primeiras linhas do 

documento enviado desde a Câmara de Sorocaba. 

 

“Núpcias bem-sucedidas eram vitais para a honorabilidade da família. 

Bons casamentos significam aumento de poder, alargamento da esfera 

da influência social e preservação do patrimônio. Nos tratados de 

genealogia, podemos sentir a força das alianças familiares, 

consubstanciadas em trocas de cônjuges entre as grandes famílias de 

São Paulo”123 

 

Com relação à falta de dotes, também apresentada como argumento, podemos perceber 

a ocorrência de diversas mudanças ao longo dos séculos na doação de dotes. Os dotes mais 

ricos eram recebidos pelas moças entre os séculos XVI e XVII, sendo que a partir do século 

XVIII, começou o declínio nos valores. No século XIX, nem todas as filhas recebiam dotes, 

que poderiam muitas vezes serem dados só à mais velha124.  

Interessante notar como, para reforçar seu pedido, os camarários de Sorocaba utilizam 

o fato de outros locais terem conseguido autorização para a abertura de recolhimentos. Tratava-

se uma tentativa de mostrar como a abertura dessas instituições era necessária e como esse era 

um projeto bem-sucedido em outras localidades.  

 

 
122 ALGRANTI, Honradas e devotas, p. 64. 
123 CAMPOS, op. cit., p.159. 
124 NAZZARI, Muriel. O desparecimento do dote: mulheres, famílias e mudança social em São Paulo, Brasil, 

1600-1900. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 
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“[...] é que neste recolhimento se conservem as filhas famílias 

daquela vila e termo que no mesmo quiserem entrar, havendo nele 

o número certo de quarenta lugares de [ilegível] do ordinário. Que 

no dito Recolhimento não entrem nem mulheres casadas, nem 

viúvas. Que as donzelas que no mesmo se recolherem, dele não 

possam ser expulsas enquanto não casarem, ou enquanto pelos 

crimes não desmerecerem aquele abrigo. Que no dito recolhimento 

se ensine tudo quanto pertence a santa religião, bem assim o mais 

que é próprio de uma mulher, como fiar, cozer, bordar, tecer e tudo 

o mais deste gênero, e bem  assim a ler e escrever de maneira que, 

louvando a Deus por uma parte, pela outra, se evite em destino, toda 

a ociosidade, e se habilitem as que haverão de casar, como a ciência 

espiritual e temporal que é necessário para o bom governo de sua 

casa, educação de sua filha [...]”125.  

 

O documento da Câmara ao governo português tenta detalhar o projeto do 

Recolhimento e como seria o funcionamento deste. Nesse trecho, observamos que os 

peticionários esclarecem o número de lugares que haveria no recolhimento, sendo projetadas 

quarenta vagas. Estabelece também que não seria permitida a entrada de mulheres casadas ou 

viúvas, grupos de mulheres comumente presentes nas clausuras da América portuguesa, pois a 

elas eram atribuídas as causas para o não cumprimento das regras dentro das instituições e pelos 

exemplos de má conduta em algumas casas, como o Convento do Desterro na Bahia, por 

exemplo126. Também afirma o que seria ensinado às moças que lá veriam: estudos voltados aos 

princípios da religião e para o uso prático pelas moças que dali sairiam para o casamento e a 

maternidade. 

A historiografia sobre os recolhimentos aponta caminhos e significados diferentes. Em 

Portugal, os recolhimentos também existiam e, segundo Almeida127, era de tipos diferentes. O 

primeiro estava voltado para a filantropia, abrigando as órfãs pobres. O segundo eram os 

recolhimentos ligados às Santas Casas de Misericórdia, que tinham por função dotar e casar as 

órfãs. O terceiro era destinado a dar estado às órfãs filhas de funcionários reais que morressem 

durante o serviço que prestavam nos domínios portugueses. E o último tipo era os beatários que 

desejavam se tornar conventos. Por essa tipologia de recolhimentos em Portugal, percebemos 

uma preocupação centrada nas órfãs. Havia três tipos de recolhimentos voltados aos cuidados 

com essas mulheres, sendo as órfãs divididas por condição: um recolhimento para as pobres, 

outro para as filhas dos funcionários reais. Na América portuguesa existiram, além do quarto 

 
125 Consulta do Conselho Ultramarino..., AHU/CU, São Paulo, Caixa 25, doc. 9, 1800. 
126 NASCIMENTO, op. cit; ALGRANTI, Honradas e devotas, op. cit. Sobre essa mesma questão em conventos 

europeus ver: LAVEN, Mary. Viagens de Veneza: vidas enclausuradas e quebra de votos no convento 

renascentista. Rio de Janeiro, Imago, 2003. 
127 ALMEIDA, O sexo devoto, op. cit., p. 122. 
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tipo apresentado pela autora, também os recolhimentos ligados às Santas Casas de Misericórdia, 

de grande importância junto às câmaras municipais para a administração colonial128:  

 

“Foram os recolhimentos que seguiram o objetivo de se tornarem 

conventos, que superaram as dificuldades durante séculos e chegaram 

até hoje, e só a partir do século XX, forma de casas de educação, escolas 

para educação de moças. E, quando não se apresentava mais como a 

única via para as mulheres além do casamento, ou quando a ambição de 

uma vida religiosa tornou-se apenas uma, entre muitas opções, essas 

casas alcançaram a condição de conventos em Pernambuco.”129 

 

Para Almeida, os recolhimentos em Pernambuco seguiram a linha dos recolhimentos 

dos três primeiros tipos existentes em Portugal. Os que estavam ligados à função de dar estado 

às moças, investiam na educação. Almeida defende que os recolhimentos leigos, os mais 

recorrentes na colônia, tinham diferenças fundamentais em relação aos conventos aqui 

fundados. Para a autora, os recolhimentos foram uma mistura de convento e colégio, onde a 

disciplina conventual foi aplicada. Porém, essas mulheres não eram consideradas freiras pela 

ausência de votos perpétuos, já que os recolhimentos não eram canonicamente reconhecidos.130 

Em sua análise, Almeida não leva em conta que algumas das práticas vivenciadas nos 

recolhimentos revelam que parte deles aproximava-se da vida conventual, mesmo não 

possuindo autorização para funcionar como tal. Entre essas práticas, conta-se o uso de hábitos, 

a adoção de nomes de religiosas, a ausência de registro de saídas de mulheres nos livros de 

matrícula para tomarem o estado de casadas.  

 Em seu estudo sobre as instituições religiosas femininas do sudeste da colônia, Algranti 

afirma que os recolhimentos da região tinham práticas muito parecidas com as dos conventos: 

 

“Mas o termo ‘recolhimento’ era também a denominação atribuída a 

‘casa de repouso, abrigo, pousada, asilo’, principalmente em Portugal, 

onde existiam vários conventos. Sucede que, na Colônia, também foram 

construídos estabelecimentos leigos para órfãs ou mulheres decaídas 

que foram chamados de recolhimentos, como ocorria no reino. Nestas 

instituições, apesar dos estatutos rígidos de conduta, as mulheres eram 

proibidas de fazer votos e podiam entrar e sair com a autorização de 

seus familiares ou das autoridades civis. Nos recolhimentos religiosos, 

ao contrário, necessitava-se do aval dos bispos para os mesmos fins. 

Utilizava-se, portanto, o termo recolhimento para identificar todas as 

instituições femininas de reclusão que não tivessem sido fundadas com 

 
128 BOXER, Charles R. O império marítimo português, 1415-1825. São Paulo: Companhia de Letras, 2006, p. 

286.  
129 ALMEIDA, O sexo devoto, op. cit. p.123. 
130 Idem, Ibidem, p. 124. 
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o apoio do Papa, mas erguidas com fins devocionistas, caritativos ou 

educacionais. Mais do que isso, a análise dos estatutos dos conventos e 

recolhimentos estudados revela que, com exceção do aspecto legal e 

dos votos solenes, não havia diferenças entre eles.”131 

  

Podemos concluir que havia dois tipos de recolhimentos no Brasil. Um deles eram os 

leigos, que poderiam ser assistenciais, de ajuda para mulheres órfãs, pobres ou as consideradas 

decaídas, por terem cometido algum crime como o adultério, ou os voltados para a educação de 

mulheres. O outro tipo seriam os recolhimentos com caráter devocional, mais semelhantes aos 

conventos, e que desejavam de fato tornar-se conventos. O que pode marcar a diferença de 

interpretação sobre os recolhimentos é a característica da região onde se situavam. No caso das 

capitanias do Nordeste, havia um número maior de conventos; então, os recolhimentos 

poderiam ter práticas não tão próximas daqueles. Já no Sudeste, onde os conventos eram em 

menor quantidade, os recolhimentos assumiram essas práticas.  

No pedido da Câmara de Sorocaba, havia uma intenção de que o recolhimento fosse 

mais voltado para o caráter leigo e de educação para moças de famílias importantes que, não 

encontrando maridos, poderiam viver na instituição. Nesse documento, que está anexado a 

vários outros relacionados aos pedidos de fundação subsequentes, não há menção aos nomes de 

Manoela de Santa Clara e Rita de Santa Ignes. Também não constam menções à religiosidade 

das duas mulheres, à visão descrita como incentivo para fundação no Livro de Crônica nem à 

família de ambas. Apenas descreve-se como seria o funcionamento da instituição e a 

importância de sua abertura. Não temos como afirmar se o projeto da Câmara de Sorocaba era 

diferente do projeto de Manoela de Santa Clara e Rita de Santa Ignes, ou se os membros da 

Câmara prepararam um estratagema para conseguir a autorização por parte da Coroa de forma 

mais rápida. 

Em resposta ao pedido, o Conselho Ultramarino pediu esclarecimentos sobre as 

intenções dos camarários da vila de Sorocaba. Em 1805, o então capitão general de São Paulo, 

Antônio de Franca e Horta, que assumira o cargo em 1803, esclareceu:  

  

“É certa que prudentemente combinada a fundação de que se trata, 

ela oferece grandes vantagens à sociedade, porque educando as 

donzelas em todos aqueles misteres que são próprios do seu sexo, e 

que um dia [ilegível] passando a mães de família, dela 

necessariamente [ilegível] filhos mais bem educados, de melhor 

morigeração, costumes e por consequência fazê-los mais úteis ao 

Estado.”132  

 
131 ALGRANTI, Honradas e devotas, op. cit., p. 78. 
132 Consulta do Conselho Ultramarino..., AHU/CU, São Paulo, Caixa 25, doc. 9, 1800.  
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 No começo de seu parecer, ele deu importância à fundação, usando quase que o 

mesmo argumento dos camarários ao escreverem o pedido original, afirmando que 

instituições como os recolhimentos eram importantes para as mulheres, a fim de educá-las 

para o casamento e instrui-las para que pudessem educar melhor os filhos que viessem a ter, 

ambos objetivos proveitosos ao Estado. Franca e Horta também afirmou que essas 

instituições eram importantes por não possuírem a obrigatoriedade dos votos de celibato, 

permitindo, assim, que as mulheres ficassem um tempo no recolhimento e dele pudessem 

sair melhor preparadas para o casamento:  

  

“Mas eu acho graves inconvenientes nesta América para a execução 

de tais projetos e muito especialmente para o premeditado pelos 

suplicantes. Primeiramente por se não poder estabelecer nestes 

domínios um [ilegível] sólido e permanente, com que seguramente 

se possa contar para as despesas ordinárias e extraordinárias que 

exige um recolhimento ou qualquer outra corporação, visto que a 

exceção das propriedades de casas, as terras de [ilegível] nenhum 

valor têm. Os mesmos engenhos de açúcar, faltando-lhe os braços 

da escravatura, tão custosos e falíveis, como se sabe, imediatamente 

desaparecem e ficam reduzidos a nada. Os dois recolhimentos que 

existem nessa cidade comprovam minha afirmação. Edificados em 

tempos favoráveis pelo zelo e devoção de cidadãos opulentos que 

de nada se esqueceram para a sua subsistência, eles se achavam 

presente [ilegível] em tal indigência, que não lhes vale o zelo de um 

clérigo de um religioso, que as socorrem com esmolas que pedem 

aos particulares, ou as recolhidas teriam falido ou teriam acabado 

de fome.”133  

  

Na segunda parte de seu parecer, o governador listou os inconvenientes para a execução 

do projeto. Apresentou razões de ordem econômica para justificar o fato de não apoiar a 

concessão ao pedido da vila. Explicou a dificuldade em se estabelecer fortunas e mantê-las. 

Sabemos que, no caso de Sorocaba, a partir de 1750, com a instalação do registro de animais, 

as fortunas locais ampliaram-se. Franca e Horta também aponta a existência de dois outros 

recolhimentos em São Paulo, construídos com o apoio de famílias ricas e ambos em decadência, 

vivendo de esmolas. Ele referia-se ao Recolhimento de Santa Tereza e ao da Luz. Segundo 

Algranti, já em 1718 o Recolhimento de Santa Tereza é citado em estado de decadência e de 

péssimo exemplo, já que as recolhidas fugiam dos pais e maridos e entravam na instituição, 

atitude que motivou os representantes da Câmara de São Paulo a recorrerem ao Conselho 

 
133 Consulta do Conselho Ultramarino..., AHU/CU, São Paulo, Caixa 25, doc. 9, 1800. 
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Ultramarino, informando a situação e pedindo solução para o estado de decadência do Santa 

Tereza. Sobre o Recolhimento da Luz, desde a fundação sempre teve dificuldades para manter-

se em funcionamento134. 

 “Na segunda metade do século XVIII, a maior parte dos estabelecimentos femininos de 

reclusão existentes na região Sudeste estavam em pleno funcionamento – alguns, à espera de 

um alvará régio para que os transformasse em conventos.”135 Assim, mesmo com as instituições 

passando por dificuldades, isso não impedia que mulheres continuassem a entrar nos 

recolhimentos, e não impediam que as já recolhidas esperassem a autorização para se tornarem 

oficialmente freiras, nem mesmo que renovados pedidos fossem feitos para novas instituições 

ou para o aumento de vagas nos recolhimentos existentes. Algranti aborda a dificuldade sempre 

mencionada de que os recursos nos recolhimentos nunca eram suficientes para satisfazer as 

despesas136; porém, não deixaram de funcionar em razão desses problemas. 

Franca e Horta prosseguiu: 

  

“[...] por ser a vila de Sorocaba uma pequena e pobre povoação sem 

possibilidade para a construção de um tal edifício, e menos ainda 

para a sua conservação. Ora havendo na dita vila poucas famílias 

abastadas para manter as suas filhas em uma educação mais 

particular, e distante dessa capital somente 18 léguas, parece bem 

desnecessário o seu empenho, podendo aqui se recolher e muito 

mais comodamente [ilegível] habitar para seguirem a vocação que 

tiverem.”137 

  

O segundo argumento do governador também era de ordem econômica, tentando 

demonstrar que Sorocaba não estava preparada para a abertura do recolhimento e sua 

manutenção. Conforme Bacellar138, na segunda metade do século XVIII as grandes fortunas 

daquela vila estavam concentradas nas mãos de poucas famílias, com bens e posição de 

destaque herdados de seus parentes envolvidos no apresamento de índios e nas descobertas de 

ouro. A partir de 1750, com a instalação do registro de animais, Sorocaba passa por mudanças 

importantes, percebidas também na capitania de São Paulo como um todo, sendo o comércio 

 
134 ALGRANTI, Honradas e devotas, op. cit., p. 85 e 98, respectivamente.  
135 Idem, Ibidem, p. 142. 
136 Idem, Ibidem, p. 220.   
137 Consulta do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. João sobre a representação do juiz e oficiais 

da Câmara da vila de Sorocaba AHU/CU, São Paulo, Caixa 25, doc. 9, 1800. 
138 BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. Viver e sobreviver em uma vila colonial: Sorocaba, séculos XVIII 

e XIX. São Paulo: Annablume; Fapesp, 2001, p. 101. 
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uma das atividades principais a impulsionar essas mudanças.139 Para Baddini140, a passagem do 

século XVIII para o XIX foi um período de incremento econômico local, de aumento 

populacional, valorização do mercado local e fixação de artífices e oficiais no ambiente urbano.  

Nesse trecho, Franca e Horta propôs que, havendo a necessidade de mulheres se 

recolherem, isso se faria, inclusive de forma mais confortável, nos recolhimentos já existentes 

na cidade de São Paulo, mesmo que estes sempre apresentassem pedidos para o aumento de 

número de vagas ao Conselho Ultramarino. Temos, então, um contexto no qual a Coroa 

portuguesa se apropria das experiências anteriores de recolhimentos, e as apresenta à colônia 

como uma opção a vida religiosa femininas que era solicitada pelas elites da colônia para suas 

filhas. Essa apropriação trazia também a vantagem de não apresentar custos a Coroa, já que os 

recolhimentos eram sustentados por particulares, geralmente as famílias interessadas na 

fundação e pessoas que deixavam quantias em testamento, como doação.141 

  Mesmo com os recolhimentos apresentando vantagens, na perspectiva da Coroa, 

Franca e Horta continuou a argumentar que Sorocaba e a capitania de São Paulo não teriam 

como manter mais uma instituição religiosa feminina. Talvez o motivo de apresentar tão 

enfaticamente esses argumentos visasse a convencer os conselheiros e o governo de Portugal 

de que essa fundação era desnecessária e poderia se transformar em custos. Interessante notar 

que o capitão-general de São Paulo, Morgado de Mateus, primeiro capitão-general depois da 

restauração da capitania de São Paulo142, apoiara a construção do Recolhimento da Luz, em 

1773143: “Ao contrário dos antecessores, esse governador [Franca e Horta] seguiu fielmente as 

orientações da Coroa, e o pedido foi negado em 1805.”144  

  

“Resta-me finalmente informar a Vossa Alteza motivos particulares 

que tiveram estes camaristas para [ilegível] a presente súplica, 

circunstâncias que pessoalmente examinei, quando por outra 

 
139 Sobre a questão da importância do comércio para a capitania de São Paulo ver: BORREGO, Maria Aparecida 
de Menezes. A teia mercantil: negócios e poderes em São Paulo colonial, 1711-1765. São Paulo: Alameda, 

2010, e MATTOS, Renato de. Política, administração e negócios: a capitania de São Paulo e sua inserção nas 

relações mercantis do Império português (1788- 1808). Dissertação de Mestrado. FFLCH/USP, 2009.  
140 BADDINI, Cassia Maria. Sorocaba no Império: comércio de animais e desenvolvimento urbano. São Paulo: 

Annablume: Fapesp, 2002, p. 75. 
141 ALMEIDA, O sexo devoto, op. cit., p. 125. 
142 Durante o período de 1748 a 1765 a Capitania de São Paulo perdeu sua autonomia sendo anexada a capitania 

do Rio de Janeiro. 
143 Segundo ALGRANTI, Honradas e devotas, op. cit., p. 99; Morgado de Mateus teria dado seu apoio a abertura 

do Recolhimento pela sua devoção, podemos pensar também em questões ligadas a legitimação da capitania recém 

restaurada, e também uma forma de conseguir apoio da população em ajudar uma obra religiosa. Mais sobre o 
período do governo de Morgado de Mateus em: BELLOTTO, Heloísa Liberalli. Autoridade e conflito no Brasil 

colonial: o governo do Morgado de Mateus em São Paulo. São Paulo: Conselho Estadual de Artes e Ciências 

Humanas, 1979. 
144 AZZI, op. cit., p. 37.  
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diligência que interessava o Real Serviço, me foi preciso chegar à 

vila de Sorocaba. Existe ali uma insensata mulher, que pelo vaidoso 

entusiasmo de ser fundadora, e regente, havendo-lhe tocado uma 

pequena fonte de terras por herança, deu princípio a um edifício com 

essa destinação. O terreno onde tem algumas casinhas, e uma 

asseada capela, suposto tenha capacidade para os ofícios de um 

recolhimento, falta-lhe, contudo, o essencial, que é o seu interior 

uma área indispensavelmente [ilegível] para [ilegível] e passeio das 

Recolhidas, o que é impossível de conseguir-se por achar situado no 

centro da vila cercado [?] por toda a parte das casas de moradores. 

Este informe edifício de taipas de terra, mal construído pela direção 

daquela mulher, que sem discurso, nem força para a dita obra, não 

faz mais que levantar este ano, o que no passado se desfez, foi 

olhando por aqueles homens como um fundo suficiente para o dito 

recolhimento lisonjeados da esperança de que outros concorreriam 

com esmolas para o complementarem como se tão débeis 

fundamentos [ilegível] se pudessem contar alguma coisa.”145  

  

A parte final do parecer de Franca e Horta é a mais interessante de sua justificativa. Ele 

não só mostrou o ponto em que se encontrava a construção do edifício do Recolhimento cinco 

anos após o pedido feito pela Câmara, como também nos permite um vislumbre de como 

Manoela de Santa Clara e Rita de Santa Ignes estavam colocando seu projeto em andamento.  

A viagem de Franca e Horta aconteceu em 1804, quando ele passou pelas vilas de Itu, 

Sorocaba e Porto Feliz. Segundo a descrição de sua viagem146, os motivos desta teriam sido 

dois. Primeiramente, obter mais informações sobre a construção do novo caminho que ligava 

Itu à cidade de São Paulo; em seguida, a fundação de duas Irmandades da Misericórdia – uma 

em Sorocaba, outra em Itu. Na mesma narrativa, o governador descreveu os cidadãos das duas 

vilas como muito honrados e bons servidores do Estado. 

Como afirmara em seu parecer ao Conselho Ultramarino, durante a viagem ele não só 

conhecera Manoela de Santa Clara como provavelmente seus familiares, talvez tendo sido 

recebido por Salvador de Oliveira Leme, falecido em 1805. Outro ponto importante: ele 

conheceu o local onde a construção do prédio do Recolhimento de Santa Clara tinha sido 

iniciada. A historiografia147 mostra vários exemplos de recolhimentos que começaram a 

construção de seus prédios antes mesmo de receber a autorização régia. Segundo o relato de 

 
145 Consulta do Conselho Ultramarino..., AHU/CU, São Paulo, Caixa 25, doc. 9, 1800.  
146 HORTA, Antônio José de Franca e. “Viagem do Capitão General Franca e Horta a Sorocaba, Itu e Porto Feliz 

em 1804.” Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, v.10, 1906.  
147 ALGRANTI, op. cit.; ALMEIDA, op. cit; AZZI, op. cit.  
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Franca e Horta, Manoela de Santa Clara coordenava a construção do prédio, e ele afirma que o 

prédio não era adequado justamente por ter sua construção conduzida por uma mulher.  

A construção fora iniciada com a ajuda de esmolas e escravos próprios ou emprestados 

por parentes próximos148. Conseguir o apoio de outras pessoas, não só na forma de doações 

como pelo empréstimo de escravos, além de mostrar a influência da família de Manoela e Rita, 

demonstra também o prestígio das duas mulheres, reforçando a ideia de que viviam como beatas 

e provavelmente eram assim reconhecidas naquela comunidade.  

Franca e Horta acusa uma das irmãs, possivelmente a visionária Manoela, de almejar a 

fundação apenas para usufruir do título de fundadora. Várias mulheres que tinham visões ou 

viviam como beatas muitas vezes foram acusadas de terem uma religiosidade exacerbada. 

Algumas vezes, mesmo mulheres sob a proteção dos conventos e recolhimentos foram 

processadas pelo Tribunal da Inquisição por visões e comportamentos religiosos considerados 

exagerados pela Igreja.149 Jacinta de São José, considerada a introdutora da Ordem dos 

Carmelitas no Brasil, também teve que enfrentar vários percalços para conseguir a autorização. 

Porém, ao contrário de Manoela de Santa Clara e Rita de Santa Ignes, recebeu apoio do capitão 

general do Rio de Janeiro, Gomes Freire de Andrade e, em um primeiro momento, o apoio do 

bispo do Rio de Janeiro, Dom Antônio do Desterro, que depois retirou seu apoio à obra:  

  

“Mas em 1753 o mesmo bispo já havia retirado seu apoio à fundação 

do convento carmelita, baseando-se no fato de que a permissão régia 

e o breve pontifício que havia recebido se referiam a um convento 

de regra franciscana. De fato, eram outros os motivos que haviam 

recebido se referiam a um convento de regra franciscana. De fato, 

eram outros os motivos que haviam feito o bispo mudar de ideia: 

alegava que Jacinta de São José queria ser carmelita para obter o 

título e prestígio de fundadora, o que seria um mal, já que, segundo 

o bispo, lhe faltavam as virtudes de humildade e da obediência; 

alegava ainda que a intenção das recolhidas, fazendo-se carmelitas, 

era de escapar à jurisdição do ordinário local, ficando sob 

jurisdição, mais condescendente, dos frades da mesma ordem; um 

último argumento do bispo contra Jacinta era que havia publicado 

no Rio de Janeiro notícias  de suas visões e milagres que, além de 

duvidosos, perturbavam a ordem, dividindo a população entre os 

que criam e os que não criam em tais prodígios.”150 

 
148 RODRIGUES, Leda M. P. A instrução feminina em São Paulo: subsídios para sua história. São Paulo: 

Sedes Sapientae, 1962, p. 54; AZZI, op. cit., p. 36. 
149 O caso mais conhecido, estudado por Luiz Mott, é o de Rosa Egipcíaca, considerada santa, perseguida e presa 

pela Inquisição. MOTT, Luiz. Rosa Egipcíaca: uma santa africana no Brasil. Rio de Janeiro. Bertrand, 1993. 

Ver mais sobre esse tema em ALGRANTI, Honradas e devotas, p. 306. 
150 AZZI, 1993, p. 34-35. 
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Podemos perceber algumas semelhanças nos discursos do bispo do Rio de Janeiro e 

do capitão-general Franca e Horta. Afinal, os dois acusam as fundadoras de serem vaidosas 

e desejarem o título e o prestígio de fundadoras. No caso de Jacinta, o bispo argumentou ser 

de conhecimento da população do Rio de Janeiro as visões e êxtases de Jacinta, chegando a 

colocá-las em dúvida como forma de atacar a imagem da religiosa. 

As mulheres, desse e de outros períodos históricos, não podem ser entendidas e 

analisadas como um bloco homogêneo. Existiam diversas condições femininas: a condição 

das mulheres brancas ricas era diferente das brancas pobres, que eram diversas das mulheres 

indígenas e das escravas. Mulheres brancas e ricas deveriam sempre tomar um estado, que 

poderia ser o estado da religião, no caso dos domínios portugueses bastante dificultado, ou 

o estado considerado o ideal, o do casamento.  Os dois estados possíveis para as mulheres 

eram formas estabelecidas de controle pela Coroa e pela Igreja Católica. O casamento era 

não só uma forma de controle e proteção a honra feminina, como também era entendido 

pela Coroa como uma necessidade para a ocupação e manutenção dos seus novos territórios. 

Já a Igreja pretendia controlar a honra e os comportamentos femininos. Segundo as ideias 

de Frei Domingos Vieira151, as mulheres eram consideradas o sexo devoto, ou seja, mais 

sensíveis para o culto e para a devoção152. Mesmo assim, nos domínios portugueses, essa 

opção lhes foi dificultada. No caso das mulheres que conseguiam entrar nos recolhimentos 

e conventos, a forma como a religiosidade delas seria vivida também era controlada e 

submetida a regras que ditavam um padrão aceitável acerca de como a religiosidade seria 

vivenciada.   

 

“Mulheres piedosas, visionarias, foram frequentemente suspeitas de 

apostasia, consideradas videntes e feiticeiras. Mesmo que vivessem no 

interior de um convento, a instituição não funcionava como proteção 

em caso de acusações ou mesmo processos eclesiásticos.”153 

  

Temos aqui uma tentativa de controle extremado sobre as mulheres, que deveriam de 

alguma forma tomar um estado e, nele, adotar atitudes e comportamentos de acordo com regras 

estabelecidas por outros. O fato de pertencer a uma instituição religiosa não livraria as mulheres 

de acusações e punições em caso de uma religiosidade considerada fora das normas 

 
151 Frei Domingos Vieira, foi autor do Tesouro da Língua Portuguesa, onde denomina as mulheres como o “Sexo 

Devoto”. 
152 Essa ideia colocada por Frei Domingos Vieira é debatida no trabalho de ALMEIDA, op. cit. 
153 Almeida, 1993, p. 91. 
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estabelecidas no Concílio de Trento. Para as mulheres, o Concilio estabeleceu como possíveis 

apenas dois estados para as mulheres: o de casada, tornado um sacramento e desde então 

considerado indissolúvel; e o de religiosa, caso para o qual o Concilio estabeleceu como 

obrigatória a clausura perpétua. As instituições religiosas femininas onde antes não havia a 

obrigatoriedade da clausura passam por reformas para se adaptarem às novas regras. 154 

Além do controle sobre as mulheres e seus comportamentos, temos um exemplo de 

como as disputas se davam entre os poderes. De um lado, o poder central, representado pelo 

capitão general Franca e Horta, que seguia a linha estabelecida pela Coroa em relação à 

fundação de instituições femininas na colônia. De outro lado, os poderes locais, aqui 

representados pela Câmara de Sorocaba e pela família de Salvador de Oliveira Leme, uma das 

mais importantes daquela vila, para Boxer155 a Câmara era um dos pilares da sociedade colonial, 

que no século XVIII, muitas vezes se tornavam oligarquias que se perpetuavam no poder, 

reelegendo os mesmos oficiais e assim mantendo algumas famílias no poder. 

Em fevereiro de 1810, os pedidos foram enviados à Mesa do Desembargo do Paço, 

incluindo um requerimento de Manoela de Santa Clara e Rita de Santa Ignes: 

 

“Dizem Manoela de Santa Clara e Rita de Santa Ignes, naturais da Vila 

de Sorocaba da capitania de São Paulo, que inflamada no ardente desejo 

de servir a Deus, retiradas do tumulto do século, e de promover o bem 

das almas, fizeram a custa de suas legitimas, uma casa de recolhimento, 

para nele se encerrarem com aquelas pessoas do seu sexo, que 

quisessem seguir o caminho da virtude, dirigir ardentes suplicas ao 

onipotente pela paz e concórdia entre os princípios cristãos e pela vida 

e saúde de Nossa Senhora Augusta Soberana, de Vossa Alteza e de toda 

a Real família e ao mesmo tempo intruir-se [sic] em tudo quando 

convém para [ilegível] ao [ilegível] e construir uma pessoa bem 

morigerada, e tendo já quase acabando o Recolhimento, dirigiram a 

Vossa Alteza, depois da sua feliz chegada a esta Corte, o requerimento 

incluso, cuja alegação comprovam com as  atestações com ele juntas, e 

dignando-se Vossa Alteza Real mandar informar ao Ouvidor  da 

Comarca da dita vila ou cidade de São Paulo, ouvidos os oficiais da 

Câmara da dita vila de Sorocaba, foram as informações conforme ao 

expedido na dita suplica, e não obstante foi  Vossa Alteza Real servido 

mandar novamente informar o dito ouvidor, mas por que as suplicantes 

que se acham nessa corte há tantos meses, não podem mais esperar a 

decisão, que promete grande demora, novamente recorrem a Vossa 

Alteza Real para dignar-se conceder que as suplicantes vivam 

recolhidas na referida casa, que tem construído, sendo está de educação 

 
154 SILVA, Ricardo Manoel Alves da. Casar com Deus: vivencias religiosas e espirituais femininas na Braga 

Moderna. Braga, 2011 (Tese de Doutorado). p. 83. 
155 BOXER, Charles R. O império marítimo português, 1415-1825. São Paulo: Companhia de Letras, 2006, p. 

286. 
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e vida exemplar que as suplicantes seguem, podendo saírem quando 

quiserem para tomar estado, ou conservar-se ali enquanto viverem. Para 

a Vossa Alteza Real lhes faça a Mercê de conceder a graça que 

novamente suplicam. 16 de agosto de 1809”.156 

 

Houve um grande intervalo entre o parecer de Franca e Horta e esse novo conjunto de 

documentos. Nele, há um papel que cita Manoela de Santa Clara e Rita de Santa Ignes e que 

demonstra as intenções delas de viver servindo a Deus e de retirar-se do século. Sabemos que 

o parecer escrito por Franca e Horta foi escrito depois de 1804, ano de sua visita a vila de 

Sorocaba157; sendo assim, temos um período de aproximadamente cinco anos até que se voltou 

a cogitar uma decisão para o pedido das mulheres.  

Nesse documento, informa-se o término da construção do prédio, mostrando mais uma 

vez a possibilidade de implantação imediata do Recolhimento caso o pedido recebesse a 

autorização real e indicando também que a Coroa não precisaria se preocupar com nenhum 

aspecto ligado à construção ou manutenção da casa, o que era mais uma forma de tentar 

conseguir a autorização para a abertura da casa. Nesse documento também temos a informação 

sobre o fato de Manoela de Santa Clara e Rita de Santa Ignes estarem há bastante tempo na 

Corte, não podendo mais permanecer lá e pedindo uma solução para sua demanda. Sobre a 

viagem até o Rio de Janeiro e o período de permanência ali, o único relato está presente no 

Livro de Crônica: 

 

“Era preciso não desanimar. E não desanimaram as piedosas senhoras. 

Depois de persistentes e improfícuos esforços, vendo que do governo 

de São Paulo nada poderiam conseguir, cinco anos mais tarde [1810], 

as duas fundadoras sorocabanas abalaram-se para o Rio de Janeiro, 

enfrentando os riscos de uma viagem difícil naquele tempo, para 

entregarem pessoalmente a D. João VI o seu requerimento.”158 

 

Podemos imaginar as dificuldades enfrentadas pelas duas mulheres nessa viagem. 

Segundo Gil159,  a viagem desde a vila de Sorocaba até o Rio de Janeiro levava por volta de 

trinta dias. Segundo Rodrigues: 

 
156 Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, Fundo/Coleção Mesa do Desembargo do Paço caixa 231, documento 78: 

ofícios enviados a Mesa do Desembargo do Paço o requerimento de Manoela de Santa Clara e de Rita de 

Santa Ignes-16/08/1809 e 12/02/1810. 
157  O documento apresenta algumas datas e muitos comentários depois de terminado o parecer de Franca e Horta, 
sendo possível que o documento tenha a data de 21 de janeiro de 1806. 
158 ACICSCS, Livro de Crônica, fl. 1 e 1v.  
159 GIL, Tiago Luís. Coisas do caminho: tropeiros e seus negócios do Viamão à Sorocaba (1780-1810). Rio de 

Janeiro, 2009 (tese de doutorado). 
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“Preparam-se, arranjaram montarias e comitiva- consta mesmo da 

tradição que levaram tudo, “até mesmo toicinho salgado”, e lá se 

formam, corajosas, através de péssimos caminhos; o pior era a descida 

da serra para São João Marcos. Além disso, os pousos de beira de 

estrada abertos e desabrigados não inspiravam confiança, porém 

Manoela e Rita tinham certeza que lhes bastaria dizer o fim a que iam 

e os nomes de suas famílias, que todas as casas se lhes abririam.”160 

 

Sabemos que pessoas da família de Manoela de Santa Clara e Rita de Santa Ignes iam 

com certa frequência ao Rio de Janeiro, então podemos supor que alguns familiares as 

acompanharam nessa viagem. Apesar das dificuldades encontradas no tempo em que 

permaneceram na Corte – no ano da viagem, Salvador de Oliveira Leme já tinha falecido – a 

família ainda tinha influência e recursos para proporcionar a viagem e a estadia para as 

mulheres.  

Temos também nesse documento a citação sobre informações solicitadas aos oficiais da 

Câmara da vila de Sorocaba: 

 

 

“Incluso remeto a vocês a representação feita a Sua Alteza Real, por 

Manoela de Santa Clara e Rita de Santa Ignes moradoras desta vila, para 

vocês me informar com a brevidade possível sobre a mesma 

representação, [ilegível] os quesitos seguintes: Primeiro, qual a 

utilidade ou inutilidade do pretendido recolhimento. Segundo se as 

recorrentes são de exemplar conduta. Terceiro o estado em que se acha 

a Casa destinada para o mesmo recolhimento. Quarto quais os fundos 

que as recorrentes têm aplicado ou pretendem aplicar para a sua 

conservação e aumento. 24 de outubro de 1809”.161 

 

Os questionamentos feitos por parte do Desembargo do Paço são de ordem prática, 

requerendo informações principalmente de ordem econômica, como o estado da construção, 

sobre os fundos para manutenção e possível aumento do prédio. Em segundo lugar, indaga-se 

sobre a origem e a conduta de Manoela e Rita, sendo isso, embora já relatado no parecer anterior 

de Franca e Horta, mais uma vez solicitado para servir de base à autorização ou não do pedido.  

 

“Mandame Vossa Alteza Real que informe com meu parecer sobre a 

representação inclusa de Manoela de Santa Clara e Rita de Santa Ignes 

da vila de Sorocaba desta comarca de São Paulo, em que pretendem 

obter de Vossa Alteza Real, o régio beneplácito para converter em casa 

 
160 RODRIGUES, op. cit., p. 55. 
161 Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, Fundo/Coleção Mesa do Desembargo do Paço, caixa 231, documento 

78,1: ofícios enviados a Mesa do Desembargo do Paço o requerimento de Manoela de Santa Clara e de Rita 

de Santa Ignes-16/08/1809 e 12/02/1810. 
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de recolhimento, educação das nacionais daquele pais, um edifício 

principiado na dita vila por seu avô continuado pelas recorrentes a custa 

de suas legitimas, do qual se possam recolher, e viver em união, todas 

as mais que forem animadas do espirito das recorrentes e de onde 

poderão sair para o estado de matrimonio, quando lhes convier, ouvindo 

a câmara respectiva. 

Seria ocioso este [ilegível] das brilhantes luzes, e singular piedade de 

Vossa Alteza Real, demonstrar quanto possa ser interessante a religião, 

ao estado, e aos homens de costume, sossego e tranquilidade das 

famílias a construção de casas de recolhimento, educação do sexo 

feminino nessa capitania, aonde se encontra algum, fora da cidade de 

São Paulo, contanto que semelhantes estabelecimentos não venham a 

transformar-se em corporações monásticas ligadas com outros votos 

religiosos. Neste suposto, ainda que na falta do complemento do 

edifício, que há de servir da pretendida casa de educação, o patrimônio 

com que as recorrentes pretendem dota-la seja menos suficiente, sujeito 

as contingências dos bens de raiz desta capitania, que absolutamente 

não tem valor algum permanente, logo que [ilegível] de agricultor 

proprietário, e pereça em circunstâncias tais que similares casas possam 

antes merecer o nome de casas de miséria, do que de educação honesta, 

liberal e grave, [ilegível], qualidades essenciais a estes 

estabelecimentos, contudo, prevista a exemplar conduta das 

recorrentes, abonada pela respectiva câmara, e pela informação que 

tomei de pessoas de toda probidade, e o seu eficaz, sincero, e nunca 

assas [sic] louvado zelo pelo bem da religião, e do estado, tranquilidade, 

sossego de muitas famílias, honestas, que ali poderão encontrar o seu 

asilo, talvez que em breve tempo se consiga o complemento das obras, 

estabilidade do patrimônio e por consequência removidos os 

ponderados obstáculos, parecem portanto que as recorrentes se fazem 

dignas de que Vossa Alteza Real usando para com elas de sua real 

grandeza. Haja por bem conceder a implorada graça, sobretudo mandar 

o que for servido. Vila de Taubaté da Comarca de São Paulo em 

correição 14 de outubro de 1809. O ouvidor da Comarca Miguel 

Antonio de Azevedo Veiga”162 

 

Temos informações sobre o primeiro parecer que acompanha o requerimento de 

Manoela e Rita e as primeiras respostas às questões colocadas pela Mesa do Desembargo do 

Paço. Ao contrário da informação contida no requerimento das mulheres, o prédio que serviria 

como recolhimento não estava ainda finalizado, tendo sua construção sido iniciada pelo avô das 

mulheres. Essa informação não foi encontrada, abrindo a possibilidade de que ela tenha sido 

utilizada como forma de usar a importância de Salvador de Oliveira Leme, capaz de influenciar 

 
162 Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, Fundo/Coleção Mesa do Desembargo do Paço caixa 231, documento 78,1- 

ofícios enviados a Mesa do Desembargo do Paço o requerimento de Manoela de Santa Clara e de Rita de 

Santa Ignes-16/08/1809 e 12/02/1810. 
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de forma positiva o aceite da fundação por parte da coroa – lembrando que o prédio estava 

sendo construído ao lado da igreja de Nossa Senhora do Rosário e sua construção fora 

financiada por Salvador de Oliveira Leme.  

O segundo ponto é a afirmação do ouvidor de que casas de educação eram importantes 

não só para o sossego das famílias como para o Estado. Sendo assim, reitera-se a ideia de que 

as mulheres precisariam ter um mínimo de instrução para serem úteis ao Estado163. Isso deixava 

claro que um recolhimento para a educação de moças seria útil, desde que não houvesse a 

intenção de transformá-lo em uma instituição religiosa. O ouvidor da comarca diz ser 

importante conceder a autorização, já que tais instituições só existiam fora de São Paulo: assim, 

ele demonstra que o Recolhimento da Luz e de Santa Teresa, situados na cidade de São Paulo, 

eram vistos como instituições religiosas, apesar de em seus nomes e quando receberam suas 

autorizações não terem essa função oficializada.  

O ouvidor não fornece detalhes sobre o questionamento acerca dos bens para a 

manutenção da instituição. Ele trata da instabilidade dos bens de raiz em toda a capitania e 

afirma que os bens das mulheres são menores que o necessário; porém, como as duas tem 

conduta exemplar, a questão dos recursos não seria um problema. Reafirma o que já tinha sido 

colocado por Franca e Horta: as outras casas com essas funções estavam passando por 

dificuldades, podendo ser chamadas de “casas de miséria”. No fim do pedido, tratando da 

verificação sobre a conduta das mulheres, o ouvidor informa haver conversado com várias 

pessoas de diferentes condições. Afirma que Manoela e Rita tinham comportamentos 

exemplares e o interesse em uma casa que pudesse ser útil às famílias da região. Nesse momento 

não há nenhuma menção à família das duas mulheres como forma de comparar seus 

comportamentos exemplares. Por fim, Miguel Antonio de Azevedo Veiga sugere que a graça 

seja concedida e que as mulheres possam ser consideradas dignas de receberem a autorização 

para a abertura da instituição.  

A Câmara da Vila de Sorocaba recebeu resposta sobre os mesmos questionamentos 

colocados pela coroa:  

 

“Temos presente a respeitável ordem de Vossa Senhoria, tendente 

apresentação de Manoela de Santa Clara e Ria de Santa Ignes, devemos 

informar a Vossa Senhoria que a ereção daquele recolhimento nesta vila 

promete felizes consequências porque ainda omitindo-se os progressos 

que ali já vão de fazer no serviço de Sua Alteza Real e bons costumes, 

 
163 Sobre a questão da educação das mulheres e utilidade para o estado: RIBEIRO, Arilda I. M. Vestígios da 

educação feminina no séc. XVIII em Portugal. São Paulo: Arte & Ciência, 2002, e RODRIGUES, Leda M. P. 

A instrução feminina em São Paulo: subsídios para sua história. São Paulo: Sedes Sapientae, 1962. 
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uma infinidade de motivos interessam o bem público não só desta como 

das demais vilas vizinhas, e basta lembrar que ali acharia a orfandade 

um sagrado asilo que a livrasse da libertinagem e prostituição que tem 

penetrado aos países mais remotos, os pais de família que são obrigados 

a viajar por distantes continente, seguindo o uso do país , ali acharam 

uma casa de educação, para suas filhas, de onde depois sairão com as 

partes necessárias para fazerem a felicidade de seus consortes, e ainda 

das gerações que interessam o estado, as partes liverais [sic]  e mesmo 

factuais que ali devem aprender interessam remarcavelmente [sic]  ao 

bem público e enfim nunca acabaríamos de ponderar no resultante bem 

daquele recolhimento. As recorrentes são pessoas de estimável conduta 

bons e pios costumes e de virtude exemplar e não só estas com o outras 

que lhe são adidas na mesma piedosa intenção. A casa destinada ao 

recolhimento se acha quase finda com adros [sic], selas, e dormitórios, 

uma capela continua ornada com decência e bastante capacidade para 

os ofícios divinos que lhes doou seu avô, para o mesmo fim, de sorte 

que falta somente aperfeiçoar o prospecto exterior da casa e fica 

recolhimento bastante decente que sem [ilegível] podia estar em 

qualquer cidade. O patrimônio que deve fazer subsistir esta casa pia 

achasse principiado em uma fazenda de matas, cultura com alguns 

escravos, em que as recorrentes depois de fazerem a casa, empregaram 

as suas legitimas, e uma vez que lhes seja facultada a entrada, fica feito 

um grande patrimônio com as avultadas esmolas com que se oferecem 

entrar muitas pretendentes que esperam somente a decisão do soberano. 

É quanto podemos informar a Vossa Senhoria a quem Deus guarde 

[ilegível] Vila de Sorocaba em Câmara de15 outubro de 1809. Juiz 

presidente Leonardo José de Souza.”164 

 

Temos as respostas, através do presidente da Câmara de Sorocaba, sobre como a 

instituição traria benefícios para a vila. Na primeira parte do documento, lemos as explicações 

sobre os benefícios do recolhimento para a vila e localidades próximas, para que as famílias 

pudessem alojar as mulheres, principalmente em casos de viagens dos pais que, segundo o 

documento, era um costume do país. Deparamo-nos com uma justificativa positiva para a 

abertura do recolhimento: os benefícios que disso retiraria o Estado, apontando como uma casa 

de educação seria relevante para a educação das mulheres, influenciando positivamente as 

próximas gerações. Não vemos especificados nas fontes o currículo ou os conhecimentos a 

serem ensinados às mulheres; todavia, a historiografia debateu que seriam noções básicas de 

matemática, para uma melhor administração da casa, primeiras letras e conhecimentos sobre 

 
164 Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, Fundo/Coleção Mesa do Desembargo do Paço caixa 231, documento 78,1- 

ofícios enviados a Mesa do Desembargo do Paço o requerimento de Manoela de Santa Clara e de Rita de 

Santa Ignes-16/08/1809 e 12/02/1810. 
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como fazer as tarefas de casa, além de uma grande carga de ensino religioso para que pudessem 

educar os filhos.165 

Há referências a uma fazenda que seria a base do patrimônio usado para a manutenção 

do recolhimento, alguns escravos que seriam utilizados no término da construção do prédio –, 

citado como quase terminado, informação diferente das apresentadas nas duas ocasiões 

anteriores – e que eventualmente seriam colocados a trabalhar na fazenda. Por último, depois 

da autorização, muitas doações seriam recebidas por parte das mulheres que lá pretenderiam 

entrar e de suas famílias. Os dotes cobrados para a entrada nos recolhimentos e conventos do 

Brasil foram objeto de alguns estudos historiográficos: alguns estudos tratam, inclusive, da 

impossibilidade de todas as mulheres conseguirem entrar nessas instituições devido ao valor do 

dote exigido. Talvez tendo isso em conta, a Câmara tentou demostrar que a instituição 

conseguiria se mantar com rendas próprias, tentando demostrar também que a abertura do 

Recolhimento de Santa Clara não traria nenhum gasto para a Coroa.  

Por fim, temos a resposta ao questionamento sobre Manoela e Rita, mais uma vez 

descritas como de virtude exemplar, bem como a afirmação sobre as fundadoras e as mulheres 

que estariam juntas na intenção de se recolherem junto com estas.  

Assim como no primeiro pedido, enviado em 1800, a Câmara de Sorocaba não fez 

menção a qualquer questão religiosa relativa à instituição, sempre focando questões como o 

suposto benefício em se ter uma casa de educação na vila para a instrução das mulheres e para 

servir de abrigo às órfãs que, de outro modo, poderiam se envolver com prostituição, causando 

problemas à própria Coroa. 

 

“D. Mateus de Abreu Pereira, por mercê de Deus e da Santa Sé 

Apostólica, Bispo da cidade de São Paulo, do conselho de Sua Alteza 

Real o Príncipe Regente Nosso Senhor. Atesto e faço certo os senhores 

que esta atestação verem, que Manoela de Santa Clara, e Rita de Santa 

Ignes, nacionais e moradoras da vila de Sorocaba são de um louvável e 

exemplaríssimo procedimento, as quais movidas de uma grande 

caridade e zelo pelo culto e honra de Deus, e bem dos povos e do estado, 

pretendem recolher-se para serem educadas e viverem segundo doutrina 

e documentos de Santa Clara, como há exemplos em Lisboa, sendo seu 

fim principal rogar a Deus, pela Rainha Nossa Senhora, pelo Príncipe 

Regente Nosso Senhor, e pela Augusta Casa Real; para o que não tendo 

elas pertencentes herdeiros alguns ascendentes e descendentes, a custa 

de suas legitimas, e apesar de maiores dificuldades, e trabalhos 

pessoais, fundaram e tem quase completo uma casa de recolhimento 

naquela vila continuo a igreja de Nossa Senhora do Rosário fundada 

 
165 RODRIGUES, Leda M. P. A instrução feminina em São Paulo: subsídios para sua história. São Paulo: 

Sedes Sapientae, 1962. 
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por seu avô, e para seu patrimônio tem já um sitio de terras lavradias, e 

matas virgens, que unido com o que demais pretendentes levadas do 

mesmo espirito queiram contribuir, pode subministrar uma côngrua 

decente, e estável sustentação. Por cuja razão, e por ser isto muito do 

serviço de Deus, como também por terem muitos pais honrados meios 

para este modo de acomodarem suas Filhas, a quem não podem dar 

outro estado, é digno da atenção de Sua Alteza Real, o requerimento 

das sobreditas Manoela de Santa Clara e Rita de Santa Ignes 

concedendo-lhes o mesmo Senhor o seu beneplácito para viverem elas, 

e mais algumas do mesmo espirito e conduta regular unidas no dito 

Recolhimento quase acabado para este fim. E por ser tudo verdade 

possui apresente atestação de baixo do meu sinal e selo. Dada em São 

Paulo em 26 de março de 1809”166 

 

Em relação aos dois pareceres anteriores, este difere na abordagem do comportamento 

das fundadoras e dos benefícios advindos da abertura do recolhimento. D. Mateus afirmou que 

o motivo das duas mulheres desejarem se recolher era a caridade e o louvor ao culto divino e 

para rezarem pela saúde da família real; depois, afirma que o objetivo de Manoela e Rita era 

viver segundo as regras de Santa Clara. Pela primeira vez, ficava evidente a intenção de dar 

vazão à vocação religiosa das duas mulheres. Apenas uma vez foi citada a intenção delas 

próprias se recolherem e educarem, mas ficava claro que o bispo conhecia os objetivos 

religiosos das duas. Outro ponto relevante é quando o bispo afirma que a fundação será 

importante para as famílias que não conseguissem outro estado para suas filhas. Com isso, 

ficava subentendida a situação de algumas mulheres na instituição, seguindo uma vida com 

votos simples e servindo como recolhidas/religiosas. 

Sobre a manutenção, o bispo concorda com a visão da Câmara acerca da possibilidade 

de sustentar a casa com os dotes das mulheres ingressadas após a autorização, além de citar 

também as terras que já eram patrimônio da futura instituição. 

 

“Antonio Manoel de Mello Castro e Mendonça do conselho de Sua 

Alteza Real comendador da comenda de Alcaria Ruiva, da Ordem de 

Santiago da Espada Coronel da Infantaria Adido ao Estado Maior do 

Exército e nomeado Governador e Capitão General do Estado de 

Moçambique. Atesto que Manoela de Santa Clara e Rita de Santa Ignes, 

naturais da vila de Sorocaba, capitania de São Paulo, pessoas distintas 

da mesma capitania, e netas do Capitão-mor Salvador de Oliveira 

Leme, tendo desde a menor idade, vivido honesta e cristã, e desejando 

abraçar a vida religiosa  como achassem obstáculos, tomaram a 

resolução de fundar as próprias custas um recolhimento junto a igreja 

 
166 Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, Fundo/Coleção Mesa do Desembargo do Paço caixa 231, documento 78: 

ofícios enviados a Mesa do Desembargo do Paço o requerimento de Manoela de Santa Clara e de Rita de 

Santa Ignes-16/08/1809 e 12/02/1810. 
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de Nossa Senhora do Rosário, que seu avô, acima nomeado, edificaria 

tendo-se conservado mais de doze anos com uma firmeza exemplar e 

muito digna da atenção de Sua Alteza Real, para merecer a licença e 

aprovação do recolhimento que tem construído, uma vez que por um 

estatuto bem regulado se torne um estabelecimento útil, e um asilo das 

órfãs, visto não haver naquela capitania mais que dois recolhimentos na 

cidade de São Paulo. Um aprovado e outro tacitamente consentido, e 

este por ser um uma vila remota e do sertão é mais cômodo para os 

moradores naquela vila e mais vizinhos e que ficam a mais de dezesseis 

ou dezoito léguas da cidade. Tudo o referido é verdade o que afirmo 

pela minha honra, e por me ser pedida a presente a mandei passar, por 

mim assinada e selada com o selo de minhas armas. Rio de Janeiro 7 de 

junho de 1809. Antonio Manoel de Mello Castro e Mendonça.”167 

 

Esse é último parecer juntado ao requerimento de Manoela e Rita. Sua forma é parecida 

com a do parecer escrito por D. Mateus Pereira de Abreu. Foi escrito pelo antigo capitão-general 

de São Paulo, Antonio Manoel de Mello Castro e Mendonça168. Mais uma vez vemos 

representado o interesse religioso de Manoela e Rita, que teriam vivido desde a menor idade de 

forma honesta e cristã, consideradas pessoas distintas na capitania. Podemos entender que o 

adjetivo é extensivo a toda a família, com forte influência em razão dos serviços prestados por 

Salvador de Oliveira Leme. 

Pela primeira vez, lemos que as duas mulheres resolveram fundar um recolhimento por 

terem encontrado dificuldades. Quais seriam essas dificuldades? Mulheres encontrariam 

dificuldades em se recolher nas instituições religiosas ou leigas do Brasil em casos de não serem 

filhas legítimas169, o que não se aplica a Manoela e Rita. Também poderia criar obstáculos à 

entrada a falta de meios para o pagamento do dote, o que também não era o caso das duas, 

dispondo de condições para custear a construção do prédio do Recolhimento. Outro ponto seria 

a questão de cor, pois sabemos que mulheres negras tinham suas entradas dificultadas e em 

algumas instituições proibidas pelos estatutos170, não sendo também o caso de Manoela e Rita, 

batizadas como brancas171. Por fim, haveria o impedimento dito por Castro e Mendonça, ou 

seja, a falta de vagas nas intuições religiosas e leigas existentes. As que tinham autorização 

 
167 Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, Fundo/Coleção Mesa do Desembargo do Paço caixa 231, documento 78,1- 

ofícios enviados a Mesa do Desembargo do Paço o requerimento de Manoela de Santa Clara e de Rita de 

Santa Ignes-16/08/1809 e 12/02/1810. 
168 Foi capitão general de São Paulo de 1797 a 1801, sobre seu governo ver MATTOS, Renato. Política 

administração e negócios: A capitania de São Paulo e sua inserção nas relações mercantis do império 

português (1788-1808). dissertação de mestrado. São Paulo, 2009. 
169 ALGRANTI, op. cit.; ALEMIDA, op. cit.; NASCIMENTO, op. cit. 
170 Segundo Algranti, a população das instituições religiosas e leigas do sudeste era predominantemente de 

mulheres urbana e de filhas legitimas e brancas. op. cit., p. 166. 
171 ACS, Livro de Batismo Sorocaba- Matriz -1750-1780. 
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dispunham de poucas vagas e sempre requeriam o aumento do seu número para a entrada de 

novas recolhidas ou religiosas. 

Um ponto prático apresentado por Castro e Mendonça a influenciar na decisão positiva 

sobre a abertura do Recolhimento era a dificuldade para a família em mandar uma filha se 

recolher em uma instituição em São Paulo. As duas casas existentes na cidade foram 

mencionadas, uma funcionando com autorização e outra sendo “tacitamente concedido”.  

Um último ponto a se destacar no parecer de Castro e Mendonça é a importância de um 

estatuto regulado para o bom funcionamento da casa. Segundo ele, só assim a obra se manteria 

boa e útil, não correndo o risco de causar problemas para a Coroa.  

Esses dois últimos documentos deixam entrever um pouco mais sobre Manoela de Santa 

Clara e Rita de Santa Ignes, mesmo que pela visão de homens e representadas por estereótipos 

criados sobre as mulheres até o século XIX. Podemos captar um pouco das suas intenções na 

construção do recolhimento, percebendo como eram reconhecidas por sua religiosidade e 

reforçando a ideia apresentada de que já viviam como beatas.  

Esses relatos foram escritos por pessoas que as conheceram e que conheciam sua 

família. D. Mateus Pereira de Abreu, logo que foi nomeado bispo, em 1797, pretendeu conhecer 

todo o território sob sua jurisdição por meio de visitas pastorais172. Passou pela vila de Sorocaba 

em 1798, quando Salvador de Oliveira Leme ainda era vivo, Manoela tinha por volta de 22 anos 

e Rita aproximadamente 26 anos de idade. Na ocasião, Salvador era o homem mais rico da 

vila173 e muito provavelmente esteve presente quando da visita do bispo, que deve ter 

conversado com Manoela e Rita e conhecido os planos delas para a instituição, quem sabe até 

a visão de Manoela sobre a fundação da instituição. Quanto ao capitão-general Castro e 

Mendonça, ele esteve em Sorocaba no ano de 1798. Essas personagens eram as duas maiores 

autoridades da capitania de São Paulo no final do século XVIII, sendo ambas consultadas sobre 

as intenções de Manoela, e mostraram ter opiniões similares a respeito das duas mulheres e da 

pretendida instituição.  

           A visita de D. Mateus e de Castro e Mendonça a Sorocaba se deu em um momento de 

disputa entre os dois na administração da capitania, causadas pela reclamação de D. Mateus à 

Corte em 1797 sobre a conduta do capitão general, supostamente por não respeitar a religião e 

usar o tempo da missa para ler cartas. Em sua denúncia, O bispo deixava claro o papel da Igreja 

 
172 Sobre o período de governo de D. Mateus ver: ZANON, Dalila. O poder dos bispos na administração do 

ultramar português: o bispado de São Paulo entre 1771 e 1824. Campinas: UNICAMP, 2014 (Tese Dout.). 
173 BACELLAR, op. cit., p. 103. 
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e lembrava os perigos para os príncipes174. Durante o tempo que ficou em Sorocaba, D. Mateus 

escreveu uma carta a sua comadre, D. Ana Leoniza de Abelho Fontes, tratando da relação pouco 

amistosa com o capitão general. 

  

“A carta é datada de 20 de outubro de 1798 e o teor era maléfico. 

Informou o bispo à sua amabilíssima comadre que há três dias estava 

em Sorocaba, onde havia sido recebido por um piquete do governador 

de Minas Gerais Bernardo José de Lorena, à meia distância de 

Sorocaba, o que o deixou honrado. O mesmo não praticaram os 

soldados do governador de São Paulo com medo de represarias do 

“monstro Pilatos”, como era apelidado Antonio Manuel. Esperava, 

entretanto, que a população da vila voltasse par as suas casas, pois 

haviam fugido do capitão general e do seu ajudante de ordens, pois este 

último “acometia as mulheres pelas casas, de sorte que fugião pelas 

taipas”. O clima de rivalidade entre as duas principais autoridades da 

capitania não jazia oculto aos habitantes da vila, mas D. Mateus 

esforçou-se para deixar mais público seu desafeto, quando dentro da 

Igreja e na presença do governador de Minas, Bernardo de Lorena, disse 

que a soberana havia proposto o seu governo para modelo perfeito dos 

governos! E para botar mais lenha na fogueira recomendou à sua 

comadre: “quanto mais V. Exa. Puder espalhar estas notícias pela 

cidade o faça para que aos ouvidos de Pilatos chegue”. Além disso, 

havia outras críticas a fazer: o governador imitava a Juliano Apóstata 

que proibiu as letras no seu tempo, e Castro e Mendonça fazia o mesmo 

no seu governo proibindo os mestres de ler e de latim de exercerem seus 

cargos. Arrogava-se ares eclesiásticos ao enviar cartas aos párocos 

exigindo deles as listas dos habitantes das vilas. Em uma palavra: 

“daquela cabeça só podem sair asneiras”.”175 

 

Sorocaba foi palco de uma disputa que não começara na vila, mas ali intensificou-se, 

principalmente, com a divulgação da carta. Assim que tomou conhecimento dela, o capitão 

general acusou D. Mateus de causar a divisão entre o governador e o povo. O capitão general 

alegou que sempre procurou agradar ao bispo, dizendo que pedira o antecipadamente o trajeto 

por onde ele passaria para poder arrumar as estradas, mas não obteve resposta176. 

Temos uma disputa entre as duas maiores autoridades da capitania, um acusando o outro 

de falta de respeito pela religião e de incentivar o desrespeito mútuo, e os dois tentando explicar 

seus comportamentos diante da Coroa. As visitas das duas autoridades à vila aconteceram quase 

simultaneamente, e podemos perceber que a população local tentou receber bem as duas 

 
174 ZANON, op. cit., p. 223. 
175 ZANON, op. cit., p. 228. 
176 ZANON, op. cit., p. 229. 
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autoridades, talvez na tentativa de não despertar o desagrado de nenhuma delas e ser onerada 

nas disputas. 

Apesar dessa rivalidade, quando tiveram suas opiniões solicitadas, os dois concordaram 

nas visões sobre Manoela e Rita, afirmando a honestidade e boas intenções de ambas e 

reconhecendo que o Recolhimento traria benefícios. Isso apesar de Castro e Mendonça, durante 

seu governo, defender a necessidade de fomento à povoação de São Paulo, destacando a 

importância de promover os casamentos, contribuindo para o crescimento populacional e 

agrícola177. 

A permanência das duas mulheres na Corte e o contexto da produção desses documentos 

foram assim descritos no Livro de Crônica: 

 

“A primeira petição era para se abrir em Sorocaba um Recolhimento de 

Religiosas. Como, porém, lhes dissessem que só para Recolhimento não 

alcançariam licença, sendo mais seguro requerem também para casa de 

educação de meninas o fizeram. Depois de muito esperarem pelo 

despacho veio este negando concessão sob fundamento do pouco e 

insuficiente patrimônio que havia. Tornaram elas a requerer, que ao 

mesmo lhes deixassem começar com seis meninas que elas se 

obrigavam a sustentar, e pediam no mesmo requerimento um Aviso 

para o Governador de São Paulo não lhes embaraçar os princípios. 

Ainda este requerimento levou muito se despacho, desalentando-as. Já 

estavam de despedida para se irem embora, desiludidas de levarem a 

bom termo o sonhado convento, quando um golpe da Providência fez 

com que elas tivessem deferimento. A Marquesa Camareira-Mor, irmã 

da rainha, falou a um desembargador do Paço, e este, inteirado do que 

se passava, alcançou do conde Ayres a licença e o Aviso ao governador 

de São Paulo.”178 

 

A documentação analisada não foi citada no Livro de Crônica. O pedido de mais 

explicações pelo Desembargo do Paço sobre a vida e as intenções a pessoas que conheceram 

Manoela e Rita foi deixado de lado. Por que isso ocorreu? Podemos levantar duas hipóteses a 

respeito: a primeira é de que o Livro de Crônica começou a ser produzido posteriormente, 

deixando de lado vários detalhes sobre a fundação devido à falta de conhecimento por parte de 

quem o escreveu. A segunda hipótese é que Manoela de Santa Clara e Rita de Santa Ignes não 

tiveram conhecimento sobre esses pedidos de investigação e por isso, mesmo depois de sua 

volta, não relataram esses fatos que, assim, deixaram de ser registrados no livro.  

 
177 MATTOS, Renato de. Política, administração e negócios: a capitania de São Paulo e sua inserção nas 

relações mercantis do Império português (1788- 1808). Dissertação de Mestrado. FFLCH/USP, 2009, p. 130. 
178 ACICSCS, Livro de Crônica, fl. 1v e 2. 
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O Livro de Crônica relata o pedido para a criação de um recolhimento de religiosas. 

Porém, as duas mulheres foram avisadas para pedirem também uma casa de educação, pois 

assim seria mais provável conseguirem a autorização. Quem teria avisado Manoela e Rita sobre 

tal procedimento? Temos aqui já um caminho sendo ensinado para que as mulheres 

conseguissem driblar as regras da Coroa, além do próprio discurso masculino sobre a 

necessidade da educação para as mulheres de certa categoria social para conseguir criar uma 

instituição religiosa feminina. 

Também surge como questão saber como Manoela e Rita tinham contato com as damas 

da Corte, já que temos a descrição da interferência da Marquesa Camareira Mor da rainha Maria 

I. Podemos supor que a importância de sua família, principalmente de Salvador de Oliveira 

Leme, nessa altura já falecido, tenha facilitado a aproximação ou que a religiosidade das duas 

mulheres tenha sido notável ao ponto de impressionar as damas da Corte que, por isso, 

resolveram ajudá-las. 

Temos um exemplo de como funcionavam as redes de relações e influências das 

mulheres da corte. A Marquesa Camareira Mor, além de ter um cargo importante179 também 

pertencia à nobreza de Portugal, sendo filha do Conde de São Miguel, dama e aia da Princesa 

da Beira (a herdeira da Coroa, filha de D. José I) e depois casada com D. Pedro José de Melo, 

senhor do morgado de Figueira, moço fidalgo e comendador da Ordem de Cristo180 Ela ficou 

impressionada com a família ou com a religiosidade de Manoela e Rita, ou talvez os dois fatores 

tenham ajudado a construir essa influência sobre a marquesa que, por sua própria rede de 

relações, conseguiu que a autorização fosse concedida às duas mulheres, inclusive mantendo 

contato e amizade com as ambas depois da volta das duas a Sorocaba. 

  

“Importante era também o papel desempenhado pelo Camareiro-Mor, 

o servidor assignado à ‘Câmara’ do rei [...] constituía o quarto do rei, o 

espaço da intimidade do monarca, aonde só poderia aceder um número 

muito restrito de pessoas [...]. Importante referir que esta primazia do 

Camareiro era consequência directa do facto de tal ofício envolver um 

contacto com a pessoa régia nos seus momentos de intimidade [...]. Não 

podemos esquecer que, nesta época era muito importante a 

possibilidade de comunicar diretamente com a pessoa régia, pois tal 

podia materializar-se na capacidade de influenciar o arbítrio do rei 

[...].”181 

 

 
179 ZOQUETE, Dr. Afonso Eduardo Martins. Nobreza de Portugal. Lisboa: Editorial Enciclopédia, 1961. 
180 ZOQUETE, op. cit. 
181 SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Ser nobre na colônia. São Paulo. UNESP, 2005. 
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Observamos, então, a influência de uma mulher da nobreza e com um cargo importante, 

que teria a possibilidade de interceder junto à monarca. Mesmo que nesse período a rainha 

Maria I estivesse doente, podemos aventar que a influência da Camareira Mor se mantinha. A 

rainha tinha fama de católica fervorosa, levando a supor que talvez a ajuda recebida da 

camareira possa ter sido conseguida também em decorrência disso. 

Usando a influência de mulheres da Corte, a autorização de funcionamento do 

Recolhimento em Sorocaba foi alcançada em junho de 1810, para a abertura de uma casa de 

educação feminina que poderia receber seis mulheres, até que houvesse mais patrimônio para 

o aumento no número de recolhidas. 

Em todo o tempo em que Manoela de Santa Clara e Rita de Santa Ignes usaram tentando 

conseguir a autorização para realizar o seu projeto de instituição religiosa não temos como 

afirmar se era mesmo o desejo de um convento ou de um recolhimento e casa de educação para 

mulheres. Várias vezes as duas mulheres foram enquadradas nos discursos normatizadores 

criados por homens poderosos, em uma tentativa de manter a vida das mulheres da mesma 

condição social que a deles sob controle. Em certas ocasiões, como na carta de Franca e Horta, 

foram representadas como insensatas e movidas pela vaidade; já nos discursos de Manoel de 

Castro e Mendonça e de D. Mateus Pereira de Abreu, foram representadas como virtuosas e 

religiosas, que mereciam a autorização requerida.  

Em todos os momentos, a autorização dependia de um jogo de poderes envolvendo a 

Coroa portuguesa, gente da Corte, o bispo e o capitão general da capitania, de um lado, e as 

forças locais, como a Câmara de vila e o desejo de uma família muito influente da mesma vila, 

de outro lado. Muitas vezes as mulheres ligadas à função do Recolhimento de Santa Clara 

manejaram esses poderes e usaram a seu favor a imagem dicotômica sobre o sexo feminino 

para conseguirem alcançar seu objetivo. 
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CAPÍTULO III 

AO EXEMPLO DE SANTA CLARA DE ASSIS: 

HISTÓRIAS DAS RECOLHIDAS DE SANTA CLARA DE SOROCABA 

 

Depois de regressarem a Sorocaba, vindas da Corte com a autorização para a abertura 

de um “Recolhimento e Casa de Educação de mulheres”, Manoela e Rita receberam a Igreja de 

Nossa Senhora do Rosário, por doação de seu pai, o alfares Francisco Xavier de Oliveira. A 

igreja tivera sua construção iniciada por Salvador de Oliveira Leme por volta de 1776. Depois 

da doação, foi aberta uma comunicação entre a igreja e o prédio do Recolhimento, onde também 

tiveram início obras para a instalação do coro e do comungatório182. Apesar da transferência 

oficial ter acontecido apenas em 1811, podemos deduzir que a intenção já era ligar o 

Recolhimento a essa igreja mais antiga e pronta para os serviços religiosos183, sendo preciso 

fazer a adaptação no coro, devido à necessidade de ligação entre a clausura e a igreja sem que 

as recolhidas precisassem sair do Recolhimento. 

Ainda antes da abertura do Recolhimento, Manoela de Santa Clara escreveu ao bispo de 

São Paulo, D. Matheus Pereira de Abreu, pedindo recolhidas que pudessem servir de exemplo 

às mulheres que viriam a se recolher com ela e sua irmã em Sorocaba: 

 

“Ilmo. Senhor Vigário Geral. Diz Manoela de Santa Clara, que tendo 

alcançado por beneplácito de Sua Alteza Real o aviso que foi 

apresentado a Sua Excelência Reverendíssima para que ela e sua irmã 

se recolhessem no Recolhimento novo de Santa Clara em vila de 

Sorocaba, e receber nele o número de pessoas contido no referido aviso, 

agora que se acha pronta para se recolher, e receber as que igualmente 

estão prontas. Como, porém, seja de grande importância o carecer-se de 

recolhidas que lhes sirvam de exemplares, e lhes comuniquem as 

necessárias instruções no seguimento dos passos da matriarca Santa 

Clara, por isso a suplicante com toda a submissão [ilegível] a Vossa 

Senhoria se digne determinar que duas ou três recolhidas de Nossa 

Senhora da Conceição da Luz se incumbam deste ministério, e que as 

novas recolhidas se utilizem dos ritos e privilégios das Clarissas e 

Concepcionistas. E.M.R”184. 

 

 
182 ACICSCS, Livro de Crônica do Recolhimento de Santa Clara, fl. 2. 
183 Depois da disputa entre Salvador de Oliveira Leme e a Irmandade dos Homens Pretos, Leme terminou às suas 
próprias custas a construção da igreja. Segundo Aluísio de Almeida, a igreja começou a funcionar em 1770, 

chegando a servir como matriz provisória, por conta da reforma e ampliação do antigo prédio da matriz de 

Sorocaba. ALMEIDA, Aluísio de. História de Sorocaba, v. I (1589-1822). Sorocaba: Guarani, 1951. 
184 ACICSCS, Livro de Crônica do Recolhimento de Santa Clara, fl. 2. 
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O documento afirma que o aviso foi apresentado a D. Mateus, mas omite a autorização 

real fora dada apenas para o funcionamento de um recolhimento de educandas. Fica evidente a 

intenção de Manoela de Santa Clara de não receber educandas, principalmente quando pede 

que fossem enviadas recolhidas do Recolhimento da Luz para servirem de exemplo. Trata-se 

da mesma prática que observamos quando ela pediu privilégios iguais aos do Recolhimento da 

Luz, deixando claro que a educação seria um objeto secundário e fora usado apenas como 

argumento para conseguir a autorização. 

 

“Querendo o Muito Reverendo Padre Mestre Difinidor [sic] Frei 

Antonio de Sant’Anna Galvão, e a Muito Religiosa Madre Regente da 

Providencia, podem conceder as recolhidas pedidas, fazendo a escolha 

ao seu prudente arbítrio, ao qual pertence também arbitrar o tempo que 

elas devem demorar: me pareceu profícuo ao serviço de Deus que o 

referido Muito Reverendo Padre Difinidor [sic], podendo e querendo, 

as acompanhe, dê os fundamentos, e direções ao novo Recolhimento; 

lhe concedendo toda a plena autoridade de Capelão, para por si, ou por 

outro, fazer quando necessário, e gozar naquele Recolhimento de todas 

as faculdades de que goza o Recolhimento da Luz. São Paulo, 12 de 

agosto de 1811. Mariano”185. 

 

Percebesse-se o interesse das fundadoras em criar uma casa religiosa, apesar do 

argumento sutil usado para conseguir a autorização. Vemos aqui que o bispo, apesar de 

conhecer a autorização, deu parecer favorável para que Manoela e Rita fundassem uma casa 

religiosa e recebessem recolhidas para formação religiosa, contando inclusive com a presença 

de Frei Antonio de Sant’Anna Galvão, religioso já proeminente e que ajudara a fundar e manter 

o Recolhimento da Luz186. 

 

“Por 1769/1770 terá sido nomeado confessor do Recolhimento de Santa 

Teresa, existente em São Paulo desde 1685, aparentemente em 1775 

como visitador de Itu, e em 1776 também como Comissário da Ordem  

Terceira de S. Francisco na cidade de São Paulo, confirmado nesse 

cargo até 1792, época em que também orientava o Recolhimento da 

Luz, que aspirava ascender a convento ou mosteiro.”187 

 

O trecho acima mostra os cargos exercidos pelo religioso. Chama a atenção o fato de, 

além de ser o fundador do Recolhimento da Luz, ser também confessor no Recolhimento de 

 
185 ACICSCS, Livro de Crônica do Recolhimento de Santa Clara, fl. 2v.  
186 Sobre a fundação do Recolhimento da Luz, ver ALGRANTI, Honradas e devotas, op. cit. 
187 ARAÚJO, op. cit., p. 250. 
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Santa Teresa, onde conheceu a irmã Helena Maria do Espírito Santo, fundadora do 

Recolhimento da Luz. Provavelmente foi a pedido de D. Mateus que Frei Galvão acompanhou 

as recolhidas e assumiu o cargo de capelão, devido à sua experiência na organização e 

estruturação de recolhimentos.188 Vejamos o que consta no estatuto do Recolhimento de Santa 

Clara a esse respeito. 

 

“Artigo 70° 

Compete ao Capelão celebrar as Missas conventuais e Missas solenes 

administrando os Sacramentos necessários, dirigir os atos do culto 

público, avisar a Irmã Sacristã quando houver alguma falta nos 

paramentos, nas alfaias, ou mesmo no asseio do Templo, confessar as 

Irmãs que o procurarem para esse fim, propõe de combinação com a 

Regente o pregador do retiro espiritual, por si, ou por outro sacerdote, 

se não todas as semanas, ao menos de quinze em quinze dias. 

Artigo 71° 

O Capelão terá as vantagens que as circunstâncias do Recolhimento 

permitirem, ficando a Regente autorizada a fazer o que julgar mais 

conveniente para a conservação de um Sacerdote digno na 

administração espiritual desta casa.”189 

 

Percebe-se a importância do cargo de capelão, oferecido a Frei Galvão. Além da 

obrigação de celebrar missas e administrar os sacramentos, sabemos que ainda lhe cabiam a 

organização dos estatutos190, a orientação religiosa das recolhidas e, provavelmente, a 

influência sobre as opções religiosas e modelos a serem seguidos pelas recolhidas. O estatuto 

autorizava a regente a fazer o que fosse melhor para conservar um bom capelão para a 

comunidade religiosa. 

Com relação ao pedido por recolhidas exemplares para organizarem a vida religiosa, era 

comum que um recolhimento ou convento mais antigo cedesse mulheres recolhidas ou 

religiosas quando da abertura de novas casas. Temos como exemplo as religiosas que vieram 

do Convento de Évora, pertencente à ordem das clarissas, para a fundação do primeiro convento 

brasileiro, o do Desterro, na Bahia.191 Para a organização da vida religiosa no Recolhimento de 

Santa Clara de Sorocaba, junto com a vinda de Frei Galvão foi autorizada pela regente do 

 
188 Para outros detalhes acerca da vida de Frei Galvão, ver Sor Miriam. Vida do venerável servo de Deus Frei 

Antonio de Sant’Anna Galvão, religioso franciscano natural de Guaratinguetá 1739-1822. 2ª ed., São Paulo: 

s/e, 1936; ARAÚJO, Antonio de Souza. “Santo António de Santa’Ana Galvão, OFM (1739-1822): primeiro santo 

natural do Brasil”. Lusitania Sacra, v.23: jan./fev. 2011, p. 243-262. 
189  ACICSCS, documentos avulsos, Estatuto do Recolhimento de Santa Clara, fl. 13v., 1883. 
190 Segundo Sóror Miriam, op. cit., p. 67 e 172, Frei Galvão escreveu os estatutos do Recolhimento da Luz e do 

Recolhimento de Santa Clara de Sorocaba. 
191 Ver NASCIMENTO, Anna Amélia Vieira. Patriarcado e religião: as enclausuradas clarissas do Convento 

do Desterro na Bahia (1677-1890). Salvador: Conselho Estadual de Cultura, 1994. 
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Recolhimento da Luz a saída das irmãs Domiciana Maria da Assumpção, Rita do Coração de 

Jesus e Isabel da Visitação. As duas primeiras seriam sobrinhas de Frei Galvão192. O grupo de 

religiosos chegou a Sorocaba em 19 de agosto de 1811193. 

 

“A instalação canônica do Recolhimento realizou-se a 25 de agosto de 

1811, festa de São Luiz IX, Rei da França, dia para sempre memorável 

nos anais do Recolhimento em que começou a clausura e a recitação 

diária do ofício divino pelas recolhidas que, desde então, devotamente 

celebram essa data querida com solene Te Deum.”194 

 

“Ano de 1811 a 25 de agosto, em que a Igreja Soleniza a festa de S. 

Luiz rei da França: Dia sempre memorável nos anais deste 

Recolhimento de S. Clara desta cidade de Sorocaba, em que principiou 

a sua clausura, e a diária recitação do Ofício Divino pelas Religiosas. E 

as Religiosas o presente celebram devotamente este aniversario em ação 

de graças com um solene – Te-de-um te o [sic] presente.”195 

 

Assim foi registrado o dia da abertura nos documentos do Recolhimento. No primeiro 

trecho, retirado do Livro de Crônicas, 25 de agosto está registrado como sendo o dia da 

instalação canônica do Recolhimento, o que talvez tenha mais a ver com a visão das recolhidas 

sobre a instituição. Como já foi abordado, o ato foi para a abertura de uma casa de educação 

feminina. Logo, para uma instituição como essa não haveria necessidade de uma cerimônia 

canônica, reservada aos conventos, que precisavam da autorização papal para funcionar196. 

Os dois documentos citados foram produzidos na instituição, sendo o Livro de Crônica 

escrito pela recolhida com o cargo de secretária, enquanto o Livro do Tombo parece ter sido 

escrito pelos homens que ocuparam o cargo de síndico. Não sabemos se essa escrita se dava em 

conjunto com a secretária ou se apenas o síndico controlava os registros. Porém, percebemos 

que os dois livros apresentam diferenças em seus registros: o Livro de Tombo tem um tom mais 

formal, tratando muito mais das questões de organização e economia do Recolhimento, ao passo 

que o Livro de Crônica apresenta relatos mais íntimos e com um tom informal se comparado 

ao anterior, apresentando letras diferentes também. Notamos essa diferença nos trechos sobre 

o dia da abertura: o primeiro trecho traz a data como dado importante a ser mantido nos anais 

 
192 Idem, Ibidem, p. 170. 
193 ACICSCS, Livro de Crônica do Recolhimento de Santa Clara, fl. 2v. 
194 ACICSCS, Livro de Crônica do Recolhimento de Santa Clara, fl. 2v. 
195 ACICSCS, Livro de Tombo do Recolhimento de Santa Clara, fl. 5. 
196 O Recolhimento de Santa Clara passaria por uma grande reforma em suas regras, hábitos e transformações no 

prédio no ano de 1926, depois da tomada de posse do primeiro bispo de Sorocaba, D. José Carlos de Aguirre. S/a, 

Memória do Convento da Imaculada Conceição e de Santa Clara de Sorocaba do ano de 1927, s/l: s/d.  
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da instituição; o segundo, apesar de ter uma construção linguística parecida, é escrito em tom 

de registro oficial e institucional, principalmente nas partes finais, nas quais se destaca a 

importância da celebração desse dia nos anos vindouros. 

Na escolha do dia da abertura, destacou-se a coincidência com o dia da festa de São 

Luís, rei da França. Este ficou conhecido por suas características ligadas à justiça, devoção e 

penitência, e essa festa era celebrada no calendário da Ordem Terceira de São Francisco, da 

qual Frei Galvão era membro. Assim, a data pode ter sido escolhida como forma de lhe prestar 

uma homenagem. 

Pelo Livro de Crônica, sabemos que Frei Galvão permaneceu por volta de onze meses 

em Sorocaba197. Nesse período, toda a organização do Recolhimento esteve a seu cargo, tendo 

ele também orientado a prática do ofício divino e alfabetizando as moças que ainda não 

dominavam as letras198. Antes de partir, Frei Galvão deixou todas as seis recolhidas já professas, 

embora não tivessem completado seu noviciado, para que pudessem ocupar os cargos do 

Recolhimento.199 

 

“Nos conventos professos, isto é, naqueles autorizados pela coroa e pelo 

papa (Ajuda e Santa Teresa), as mulheres faziam os três votos da 

religião, após um período de noviciado, geralmente de um ano, no qual 

se seguia a profissão acompanhada de cerimonial, quando se tornavam 

esposas de Cristo. Nos recolhimentos de vida religiosa, como o da Luz 

e de Santa Teresa em São Paulo, embora não fossem casas religiosas 

autorizadas pelo monarca, as reclusas não apenas se sujeitavam ao 

noviciado, tomavam o hábito da ordem, como também professavam 

com autorização dos bispos. Eram os chamados votos simples ou de 

castidade. Certamente eles não tinham o mesmo peso e significado para 

a Igreja Católica, mas na prática não se distanciavam dos votos solenes. 

Pelo contrário, a expectativa de poder renovar os votos simples com a 

permissão do papa poderia, inclusive, beneficiar o desenvolvimento da 

vida religiosa naquela instituição.”200 

 

Manoela de Santa Clara e Rita de Santa Ignes utilizaram a estratégia de afirmar que 

pretendiam a fundação de uma casa de educação para conseguir a autorização real. Assim que 

esta foi conseguida, o projeto de uma casa religiosa foi colocado em prática. Por esse trecho, 

percebemos que outras instituições também utilizaram do mesmo subterfúgio. Temos aqui a 

participação e aval do bispo para o período do noviciado e para a realização dos votos simples. 

 
 197 ACICSCS, Livro de Crônica do Recolhimento de Santa Clara, fl. 2v. 
198 RODRIGUES, A instrução feminina em São Paulo, p. 57. 
199 Idem, Ibidem, p. 172. Na fl. 3 do Livro de Crônica, podemos encontrar essa mesma informação. 
200 ALGRANTI, Honradas e devotas, p. 197-198. 
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Algranti diz que o tempo de noviciado poderia ser de um ano; no caso específico do 

Recolhimento de Santa Clara de Sorocaba, foi de onze meses, ocorrendo depois a realização 

dos votos e, em seguida, as seis primeiras recolhidas assumiram os cargos de administração e 

manutenção da instituição. 

Antes do fim dos onze meses de permanência de Frei Galvão e das recolhidas da Luz, o 

Marquês de Alegrete, capitão-general de São Paulo entre 1811 e 1813, se deu conta de que a 

instituição se afastava cada vez mais da autorização recebida para educandário. 

 

“Parece que D. Manoela e D. Rita, talvez por lhes falecerem dotes para 

educação de mulheres (que para isso se requerem eminentes), deixaram 

em branco este ponto, limitando-se apenas a vida claustral, o que em 

1812 reparou com desagrado o Marquês de Alegrete, pois não era essa 

a licença que elas trouxeram da Corte [parte destacada no texto 

original]. Vendo, porém, que todos o disfarçaram, resignou-se em ver 

nisso traço da divina Providencia”.201 

 

Esse trecho mostra como o Marquês de Alegrete reclamou o descumprimento da 

autorização recebida na Corte em 1810. Podemos supor que ele começou a desconfiar do 

afastamento da instituição em relação ao projeto de educandário quando do pedido de ajuda ao 

Recolhimento da Luz, bem como pelo tempo de permanência de Frei Galvão em Sorocaba e 

pelo contato com o bispo de São Paulo, D. Mateus Pereira de Abreu, para o estabelecimento da 

instituição. 

Nesse momento, pela primeira vez a marquesa camareira-mor intercedeu para disfarçar 

a diferença entre a autorização recebida e aquilo em que a instituição estava efetivamente se 

transformando. No Livro de Crônica, lemos dois trechos em destaque: concluímos que o 

primeiro, presente na citação anterior, é de um documento emitido pelo Marquês de Alegrete 

sobre a autorização recebida; o segundo faz parte da carta da marquesa para Frei Galvão, 

explicando o recebimento da autorização na Corte: 

 

“O Santíssimo Sacramento, o abençoe o Senhor Frei Antonio de Santa 

Anna Galvão, muito da minha estimação. Pelo gosto que me dá receber 

uma carta sua da qual faço o devido apreço como ela merece; vejo que 

V. R. me diz a respeito de desagradar o Marques de Alegrete de D. 

Manoela fazer o contrário da licença que de lá trouxe, tem toda a razão 

de fazer esse reparo, e com V.R, pelo que vejo, não o sabe lho quero 

repetir; Dona Manoela esteve aqui o tempo que V. R. sabe, ouvi que o 

seu primeiro requerimento foi pedir para fazer um Recolhimento, mas 

que depois lhe aconselharam  que não pedisse isso, que não o havia de 

 
201 ACICSCS, Livro de Crônica do Recolhimento de Santa Clara, fl. 2. 
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alcançar e que pedisse para uma Casa de educação de meninas, o que 

fez, com muitos tempos, não pode alcançar o despacho, o qual 

finalmente  veio, que não se lhe concedia porque tinha pouco 

patrimônio, tornou ela a requerer, que ao menos lhe deixassem começar 

com seis meninas, que ela se obrigava a sustenta-las, ainda este 

requerimento durou muito tempo sem ela ter despacho, no qual pedia 

também que lhe dessem um Aviso para o Governador não lhe embarcar 

este princípio, com as seis meninas; um golpe da providencia fez com 

ela tivesse esse despacho quando ela estava de todo com as esperanças 

perdidas, de não conseguir nem isso e despida já de mim para se ir 

embora; falando eu a um Desembargador  do Desembargo do Paço, que 

inteirado  por mim deste seu último requerimento, falou ao Conde de 

Aguiar, e dali a dois dias, mandou o dito Conde o Aviso para o 

Governador não lhe embaraçar o dito princípio de começar com seis 

meninas, cujo Governador era Franca  Horta. Aqui tem V. R. como isto 

foi e fico pasmada de D. Manoela ser tão esquecida porem adoremos a 

Providencia que tal vez queira que seja antes o que está sendo, eu 

reparava pelo que ela me dizia que não era o que se pediu, mas de 

proposito não lhe quis falar em tal vendo se isto se disfarçava: vejo que 

reparou o Marques mas como não passou de reparo, vai bem, e Deus o 

abençoe e permita que vá bem, mas sempre é de resiar [sic], ir contra 

ao que se lhe permitiu, mas se Deus o quer assim, todos os disfarçaram, 

talvez que ela tenha pouco jeito para a educação da modicidade, que 

para isso se quer grande , e que o mesmo Senhor que nada lhe é oculto 

o permitisse assim. A Marquesa de Alegrete tem pais de muita piedade, 

sua mãe é uma Senhora de muita virtude e muito juízo por consequência 

a sua principal obrigação tem sido cuidar na educação dos seus filhos; 

Como V. R.ve nessa que também tão edificante, como eu nada disto 

tenho, rogo a V, R. o alcance  de Nosso Senhor que muito lhe ficara 

obrigada esta que é de V. R.  Altamente venera e muito o respeita. 

Marquesa Camareira- mor. 16 de dezembro de 1812”202 

 

 

Temos aqui a única descrição da viagem de Manoela de Santa Clara e Rita de Santa 

Ignes, de como se deram os últimos momentos e os pedidos de autorização para abrir o 

Recolhimento. O primeiro ponto a ser salientado, pelo que se compreende da resposta, é que 

Frei Galvão mandou uma carta à marquesa para entender melhor os termos da autorização. 

Lembremos que quando Manoela e Rita pediram a ajuda do bispo de São Paulo, D. Mateus 

mandou uma carta ao frei, indagando se ele poderia e estaria disposto a acompanhar as 

recolhidas da Luz a serem enviadas para Sorocaba. Mesmo entre o bispo e o frei não houve 

maiores esclarecimentos escritos sobre a abertura do Recolhimento. A partir da resposta da 

 
202 ACS, Livro Documentos Íntimos do Mosteiro da Imaculada Conceição e de Santa Clara. São Paulo, 1933, 

fls. 5, 6 e 7. 
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marquesa, compreende-se que depois do desagrado do Marquês de Alegrete, Frei Galvão 

procurou entender melhor como teria ocorrido na viagem até a Corte. 

O segundo ponto é que temos o uso da palavra recolhimento na carta, usada como 

sinônimo de convento. A palavra foi empregada quando a marquesa explica saber, pelas 

conversas com Manoela de Santa Clara, que o objetivo era a fundação de uma instituição 

religiosa e não de uma casa de educação. O termo foi usado com o sentido de casa de clausura, 

talvez em função dos problemas afeitos à vida religiosa feminina e às restrições emanadas do 

governo naquele contexto. Mesmo com a determinação da viagem para conseguir a autorização, 

pelo relato das duas mulheres, a partida da Corte se deu porque elas não conseguiam a 

aprovação do requerimento, mesmo depois de mudar o pedido para uma casa de educação. 

O terceiro ponto que sobressai nessa carta é a necessidade de que, além da autorização 

para a abertura, Manoela de Santa Clara pedia também um aviso para garantir que o término da 

construção e a abertura do Recolhimento pudessem de fato ocorrer, sem a interferência em 

contrário do capitão general da capitania de São Paulo, Franca e Horta. O receio da religiosa 

era que o governador colocasse empecilhos ao seu intento. 

Por fim, a carta evidencia a influência das redes de relacionamento femininas. Não 

sabemos se Manoela de Santa Clara enviou alguma carta antes da de Frei Galvão à marquesa 

pedindo ajuda, mas vemos que a marquesa ajudou a esclarecer a situação da autorização. Ela 

deixou claro conhecer os intentos das mulheres de Sorocaba e as auxiliou mesmo assim. Louvou 

que toda a história ficara disfarçada e que esse disfarce fora obra da Divina Providência, ou 

seja, o pedido fora para abrir uma casa de educação e isso era notório. Em Sorocaba, uma vila 

afastada da Corte, o descumprimento da autorização tal como fora emitida poderia ser 

contornado diante do fato consumado. Quando o Marquês de Alegrete demonstrou sua 

insatisfação, a marquesa camareira-mor tratou a Marquesa de Alegrete nos termos de uma 

mulher com pais muito piedosos e que, com certeza, interferiria junto ao marido para “disfarçar” 

a situação. 

 

“Frei Galvão, entretanto, para que o Recolhimento não desobedecesse 

tão formalmente às ordens da Corte, insistiu junto às fundadoras que 

continuassem a receber algumas meninas para ensinar-lhes os 

princípios da moral e doutrina cristã. E tão bem souberam as religiosas 

incutir o amor de Deus a suas alunas que das 6 primeiras educandas, 4 

se tornaram freiras”.203 

 

 
203 RODRIGUES, 1962, p. 58. 
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Esse trecho de Leda Rodrigues não encontra apoio nos livros de crônica ou do tombo 

do Recolhimento. Pelas citações, sabemos que a autora consultou os documentos do 

Recolhimento e valeu-se da história oral, entrevistando a regente do convento no período. Não 

sabemos se a afirmação de que foi Frei Galvão quem decidiu introduzir como educandas as 

primeiras mulheres a adentrarem o Recolhimento surgiu no depoimento da regente, ou se a 

autora consultou algum documento que não encontramos na pesquisa. Outro ponto é que as 

mulheres se tornaram freiras – lembrando que, em recolhimentos, os votos feitos pelas mulheres 

eram simples, não tendo o estatuto de freira, este sim alcançado a partir de votos solenes. 

Depois dos onze meses, Frei Galvão retornou a São Paulo, levando consigo duas das 

recolhidas que haviam ido para Sorocaba. A terceira mulher, Isabel da Visitação, permaneceu 

no Recolhimento de Santa Clara como primeira regente da instituição. Pelo estatuto204, sabemos 

que a eleição para regente e demais cargos deveria acontecer a cada três anos, mas 

desconhecemos como se deu a escolha de Isabel da Visitação para ocupar o cargo. Talvez tenha 

acontecido por ela ser considerada a mais preparada naquele momento, por estar na vida 

religiosa havia mais tempo ou por indicação do próprio Frei Galvão. Segundo o estatuto, os 

cargos a serem preenchidos no Recolhimento de Santa Clara eram o de regente, zeladora, 

procuradora, secretária, mestra de noviças, vigária do coro, sacristã, porteira e enfermeira. 

Fazia-se primeiramente a eleição da regente que, depois, distribuía os demais cargos205. Como 

a autorização real só permitia a entrada de seis recolhidas no primeiro momento, esse número 

não foi suficiente para preencher todos os cargos. O Livro de Crônica e o de Tombo não 

informam como e se esses cargos foram ocupados e por quem no primeiro ano. 

Segundo Algranti206, os cargos variavam de uma instituição a outra, sendo que algumas 

possuíam funções específicas para organização e limpeza. Nos casos de conventos professos, 

são encontrados cargos em maior quantidade, como por exemplo o de madre vigária, a 

substituta da abadessa nas ausências desta; madres discretas, que tinham como função fiscalizar 

a abadessa; torneiras, que atendiam quem vinha conversar com as freiras.207 

Pouco sabemos sobre as primeiras recolhidas por meio do Livro de Matrícula208: 

Segundo Fernandes, 

 

 
204ACICSCS, documentos avulsos, Estatuto do Recolhimento de Santa Clara, fl. 6, 1883. 
205 ACICSCS, documentos avulsos, Estatuto do Recolhimento de Santa Clara, fl. 6, 1883. 
206 ALGRANTI, Honradas e devotas, p. 216. 
207 FERNANDES, Maria Eugenia Matos. “O Mosteiro de Santa Clara do Porto em meados do século XVIII 

(1730-80)”. Documentos e memórias para a história do Porto. XLVIII. Porto: Arquivo Histórico; Câmara 

Municipal do Porto, 1992.  
208 ACICSCS, Livro de Matrícula, fl. 1.  
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“as Constituições Gerais que acompanhavam a Regra de Santa Clara 

determinavam a obrigatoriedade da existência, em todos os conventos, 

de um livro onde se deverá registrar o nome da futura religiosa, o nome 

sob qual entra para o noviciado, o nome de seus pais, a residência 

destes, a idade no momento da entrada para o convento e a data em que 

tal acontecimento tem lugar”.209 

 

A autora aponta como deveriam ser feitos os registros de entrada no convento e, em 

certa medida, o Livro de Matrícula do Recolhimento de Santa Clara segue esse padrão. Porém, 

para as primeiras recolhidas, muitas informações não foram preenchidas, faltando, por exemplo, 

os nomes do século – ou seja, nomes utilizados por elas antes de entrarem no Recolhimento: 

 

“Seja como for, registrados ou não, a verdade é que não eram escassas 

as recomendações para que os assentos das entradas e profissões das 

noviças fossem lançados em livros próprios, em cada um deles se 

havendo de “declarar o dia, e mês, e ano em que receberam o hábito e 

fizeram a sua profissão, os seus nomes, sobrenomes, os de seus pais, os 

das suas pátrias, finalmente, a idade de cada uma”. Julgamos poder 

deduzir desta insistência que tais determinações não seriam cumpridas, 

pelo menos tão pormenorizadamente quanto seria de desejar. Caso 

contrário, os ministros provinciais não se preocupariam tanto com essa 

matéria.”210 

 

No Recolhimento de Santa Clara nada foi encontrado sobre como preencher o Livro de 

Matrícula. As páginas do livro apresentam vistos de visitações eclesiásticas, sendo só depois da 

matrícula das primeiras seis mulheres que os registros passaram a serem feitos com detalhes 

mais rigorosos. Podemos supor que isso se deu por orientação de prelados ou mesmo que o 

livro tenha sido preenchido posteriormente, por isso faltem as informações das recolhidas mais 

antigas. 

 

TABELA 1 

REGISTROS DAS PRIMEIRAS RECOLHIDAS NO RECOLHIMENTO DE SANTA 

CLARA211 

Nº Nome secular Entrada Nome de religião Data de 

profissão 

Cargo 

exercido 

Data da 

morte 

Observações 

1 Manoela de Santa Clara 

Oliveira 

25/08/ 1811 Manoela de Santa 

Clara 

1812  31/05/1833 Fundadora 

 
209 FERNANDES, 1992, p. 38. 
210 FERNANDES, 1992, p. 38. 
211 Também existe no livro o campo “Data de Vestição”, que foi suprimido nessa tabela, pois não apresenta nenhum 

dado em relação à nenhuma das recolhidas mencionadas. 
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2 Rita de Santa Ignes Oliveira  25/08/ 1811 Rita de Santa Ignes 1812  09/09/1842 Fundadora 

3  1811 Isabel Maria das 

Dores 

1812 mestre de 

noviças  

 Faleceu aos 62 

anos. 
1ª educanda 

4  1811 Anna de São 
Joaquim 

1812   2ª educanda 

5  1811 Josepha Maria dos 

Anjos 

1812   3ª educanda 

6  1811 Maria do 
Sacramento 

1812 segunda 
regente 

 Faleceu aos 72 
anos. 4ª educanda 

7   Anna Maria de 

Jesus 

    

Fonte: ACICSCS, Livro de Matrícula, fl. 1. 

A tabela indica as informações sobre as primeiras recolhidas tal como consta no Livro 

de Matrícula. Para as primeiras recolhidas faltam informações básicas, como o nome de batismo 

e a data precisa de entrada, constando apenas o ano. Seria obrigatório conter as informações 

sobre filiação, mas no Livro de Matrícula do Recolhimento de Santa Clara esse campo de 

registro não existe. No campo da vestição também não há preenchimento, mas seria o registro 

do dia do voto e da tomada de hábito. Além de Manoela de Santa Clara e Rita de Santa Ignes, 

mais quatro mulheres entraram no primeiro momento da instituição: Maria do Sacramento, 

Anna de São Joaquim, Josepha Maria dos Anjos e Isabel Maria das Dores. De acordo com o 

Livro de Crônica, as duas primeiras eram sobrinhas das fundadoras212. Então, das mulheres 

listadas como educandas, obedecendo ao limite de seis permitido pela autorização real, quatro 

eram da mesma família, uma das mais destacadas na vila de Sorocaba naquele momento. É 

difícil saber quem eram essas primeiras mulheres, pela ausência da informação sobre seus 

nomes, já que só temos as alcunhas tomadas depois da entrada no Recolhimento. Conseguimos 

encontrar informações sobre a recolhida Josepha Maria dos Anjos, apesar de o registro dela 

estar incompleto no Livro de Matrícula: 

 

“Eu Ignacio Ferraz Leite Penteado mando a benefício do recolhimento 

e culto divino dessa casa de Santa Clara, Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário, esse órgão completo, para que que dele use a Senhora 

organista, que reside na dita casa, em que se acha a minha filha Josepha 

Maria dos Anjos, a qual dita minha filha se por algum incidente  houver 

de apartar-se desse recolhimento que nada é impossível neste mundo a 

ela dita minha filha acompanhará o dito órgão, caso porem nela morra, 

eu e minha mulher Gertrudes de Camargo aplicamos o dito órgão  como 

parte do dote pertencente a minha filha. A senhora Regente deve 

 
212 ACICSCS, Livro de Crônica do Recolhimento de Santa Clara, fl. 3. 
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guardar este papel em o acento das memorias desta casa. Ignacio Ferraz 

Leite Penteado.”213 

 

Vemos então que as primeiras recolhidas levavam dotes, apesar do compromisso de 

Manoela de Santa Clara e Rita de Santa Ignes de manterem às suas custas essas mulheres. Não 

temos informações sobre os dotes entregues ao Recolhimento por elas mulheres em seu 

ingresso, mas sabemos sobre o órgão entregue como parte do dote pago pelos pais de Josepha. 

O documento acima informa que havia, entre as primeiras recolhidas, uma mulher com talentos 

para a música, o que permite supor que as mulheres que efetivamente entraram no 

Recolhimento foram escolhidas mesmo antes do recebimento da autorização para o 

funcionamento ser dada. Penteado deixou a posse do órgão atrelada à permanência de sua filha 

na instituição; só no caso da morte dela, o órgão passaria a pertencer ao Recolhimento: 

 

“Foi doado a este recolhimento no ano de 1811, na fundação do mesmo, 

pelo Senhor Ignácio Ferraz Leite Penteado e sua esposa Dona Gertrudes 

de Camargo, como dote de sua filha, Dona Maria dos Anjos, que foi 

uma das educandas, companheiras das fundadoras, e filha espiritual do 

nosso muito amado e sempre venerado Frei Antonio de Sant’Anna 

Galvão. O órgão começou a funcionar no mesmo dia em que pela 

primeira vez as recolhidas se reuniram no coro em presença do Frei 

Galvão, para entoarem solene ‘Te Deum’, em ação de graças pelos 

muitos benefícios, isto em 25 de agosto de 1811”214. 

 

O órgão foi uma doação importante para o Recolhimento, tendo sido acionado na missa 

solene realizada para oficializar a entrada das primeiras recolhidas. Habilidades musicais eram 

importantes para as mulheres que as possuíssem fossem aceitas com mais facilidade nas 

clausuras215. Isso denota a importância da doação do instrumento, de alto custo, e da escolha 

das mulheres, embora não saibamos qual das recolhidas tinha conhecimento e habilidade para 

tocá-lo nas cerimônias e talvez ensinar as outras recolhidas a usá-lo também. 

O caso de registro que mais chama a atenção é o da recolhida número 7, para a qual só 

temos seu nome de religiosa: Anna Maria de Jesus. Sobre ela, nenhuma fonte oferece mais 

informações, mas Rodrigues nos ajuda na aproximação com essa mulher: 

 

“Até 1817 para ingressarem no Recolhimento, as jovens recorriam ao 

Governo, pleiteando uma vaga de educanda, pois publicamente não era 

 
213 ACS, Livro Documentos Íntimos do Mosteiro da Imaculada Conceição e de Santa Clara. São Paulo, 1933, 

fls.11-12. 
214 MADAS-LAM, caixa Recolhimento de Santa Clara. 
215 SILVA, Donas e plebeias, p. 144. 
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ainda reconhecido como “casa de freiras”. Foi o caso de Dona Ana de 

Jesus Maria, filha do Coronel Francisco de Aguiar, portanto irmã do 

futuro Brigadeiro Tobias, a quem Da. Isabel da Visitação, então 

Regente, após aviso régio pelo qual ‘El Rei Nosso Senhor, 

conformando-o com a informação do presidente da província fez a 

graça de ser admitida como Educanda’ permitiu a entrada ‘sem 

embrago de achar completo o seu número’. 

Mais uma vez ‘todos disfarçaram’, pois sabiam muito bem que Dona 

Ana de Jesus Maria, em sua entrada para o Recolhimento, dizia um 

adeus ao mundo. O interessante é que a tradição afirma que, por não 

haver votos perpétuos, ‘a boa Aninha voltou a cuidar da mãe viúva e 

até se casou com o cunhado, o Capitão Chico.”216 

 

Encontramos outra referência a essa recolhida no pedido de entrada no Recolhimento 

feito por ela em 1817, ou seja, seis anos após a abertura da instituição: 

 

“Senhor – Diz Dona Anna de Jesus Maria, filha legitima do Coronel 

Antonio Francisco de Aguiar, que tendo suas tias D. Manoela de Santa 

Clara, e D. Rita de Santa Ignes estabelecido pelo Real Aviso de 22 de 

junho de 1810 um recolhimento de educação em Sorocaba, no número 

de 6 meninas, o qual se acha preenchido, e não podendo a supte.[sic] 

gozar de agasalho, e doutrina que suas tias lhe desejam dar, e que é tanto 

do agrado de seus pais, e de suas tias, sem especial graça de V. 

Majestade, seja servido pela sua alta muficiencia [sic] mandar para seu 

Real Aviso, que sendo de agrado pai da suplicante, e de suas tias, 

possam elas admitir a suplicante na qualidade de supranumerária.”217 

 

Durante os seis primeiros anos de funcionamento, não houve a entrada de novas 

recolhidas na instituição, embora uma mulher da mesma família das fundadoras requeresse 

entrada como supranumerária, ou seja, uma recolhida fora do número estipulado pela 

autorização dada pelo Príncipe Regente em 1808. Repetidas referências à entrada no 

Recolhimento aparecem como sendo do agrado dos pais ou uma vontade das tias. Supomos que 

Manoela de Santa Clara e Rita de Santa Ignes, além de serem tidas como exemplos familiares, 

influenciaram outras mulheres da família a se recolherem junto delas. 

 

“Aviso de licença a D. Anna de Jesus Maria para entrar no recolhimento 

de Sorocaba. Ilmo. Exce. Snr. El Rei Nosso Senhor, conformando-se 

com informação, e parecer de V. Exa., em e seu ofício n°9 de 31 de 

maio passado, sobre o requerimento D. Anna de Jesus Maria, filha do 

Coronel Antonio Francisco de Aguiar, é servido que ela possa entrar 

 
216 RODRIGUES, op. cit., p. 58. 
217 ACICSCS, documentos avulsos. 
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como educanda no recolhimento da vila de Sorocaba sem achar 

embargo de se achar completo o seu número.”218 

 

Vemos que foi permitida a entrada de Anna de Jesus Maria, mesmo ultrapassando o 

número estipulado pela autorização real, e sabemos que autorizações para supranumerárias 

foram comuns nos recolhimentos e conventos do Brasil219. Não podemos confirmar se Anna 

teria saído do recolhimento para se casar e cuidar da mãe, pois não encontramos mais nenhuma 

referência a essa recolhida. Teoricamente, no Livro de Matrícula deveria constar a saída dela, 

mas o registro dessa recolhida é o mais incompleto do Livro em questão. Ela aparece na lista 

de recolhidas feitas em 1828 para o governo da província: Anna de Jesus Maria tinha então 38 

anos220 e ressurge no Rol de População da Vila de Sorocaba feito de 1839-1840, de novo entre 

as recolhidas, tendo então 53 anos de idade.221 

No dizer de Algranti, 

 

“Nos estabelecimentos do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, não 

faltaram filhas de capitães-mores, de governadores e de funcionários de 

altos cargos da administração colonial e militar. Vistas sob esse prisma, 

a população dos conventos e recolhimentos parecia uma grande família, 

devido aos laços de parentesco e compadrio que as famílias da elite 

mantinham entre si. [...] Na maior parte das vezes, as reclusas possuíam 

uma ou duas irmãs na clausura. Não faltaram também outros graus de 

parentescos como primas, tias, e até mães e filhas.”222 

  

No contexto das instituições religiosas femininas da América Portuguesa, era comum o 

recolhimento de mulheres de uma mesma família na mesma instituição. Algumas vezes, havia 

tantas mulheres de uma mesma família na mesma instituição que chegavam a formar grupos 

para a administração das casas223. Como veremos, pelo menos cinco mulheres da família de 

Salvador de Oliveira Leme estiveram no Recolhimento de Santa Clara de Sorocaba, algumas 

chegando ao cargo de regente. Famílias assim conquistaram também destaque na administração 

colonial. Em Portugal, era comum que a mulheres da família da fundadora se reconhecessem 

 
218 ACICSCS, documentos avulsos. 
219 ALGRANTI, op. cit.; NASCIMENTO, op. cit. 
220 ACICSCS, documentos avulsos. 
221 MADAS-LAM, Rol da população de Sorocaba 1839-1840. 
222 ALGRANTI, op. cit., p. 168 
223 Sobre esses casos, ver NASCIMENTO, Patriarcado e religião, op. cit. 
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na mesma instituição224, assim como era comum nas instituições do sudeste do Brasil mulheres 

de uma mesma família se recolherem juntas225. 

Por vezes, os recolhimentos e conventos foram usados como locais de fuga para 

mulheres, onde elas poderiam usufruir de liberdade, aprender a ler e a escrever e exercer cargos 

de comando: 

 

“A vida conventual (...) libertava as moças da dominação masculina 

direta, pelo menos no âmbito da vida cotidiana. Permitia-lhes a 

participação em atividades geralmente negadas à mulher, como a 

administração de propriedades e capitais, a organização interna da 

instituição, a instrução das educandas e o contato um pouco mais livre 

com mulheres e mesmo com homens de sua própria classe, nos 

parlatórios do mosteiro.” 226 

 

Ponderando sobre a possibilidade de autonomia das mulheres, mesmo em situação de 

clausura, elas participavam de esferas da vida que teoricamente lhes seriam negadas no estado 

de casadas: 

 

“Muito mais que preservar a honra e controlar a sexualidade das 

mulheres coloniais, o recolhimento constituía-se em parte da 

engrenagem social do Setecentos e a fazia funcionar à medida que 

mantinha o status de uma camada social privilegiada, garantia a ordem 

pública quando controlava as ações das mulheres de camada média e, 

ao mesmo tempo, promovia subsidio morais, religiosos e intelectuais 

para adequar a mulher a uma nova era, que exigia educação e formação 

específica para modelar, nos primeiros anos de vida, os futuros cidadãos 

dos quais necessitava o Estado.”227 

 

Almeida, diversamente, vê os recolhimentos apenas como instituições educacionais, que 

não assumiram os papeis religiosos de um convento, para essa autora o recolhimento tinha o 

intuito de tornar as mulheres mais preparadas para se tornarem mães e esposas qualificadas. 

 

“O cotidiano no claustro se revelou extremamente diversificado, pois 

incluía não apenas atividades devocionais e educacionais, mas também 

práticas de disciplinarização, normalização, sociabilidade, resistência e 

poder. Esses dia-a-dia foi vivenciado por cada reclusa segundo as regras 

conventuais, o que não excluía a possibilidade de formas diferenciadas 

de assujeitamento[sic] às mesmas. A normalização das condutas das 

 
224 PACHECO, Morena Laborda. “A magoa de ver hir esquecendo...”: escrita conventual feminina no 

Portugal do século XVII. Salvador: UFBA, 2013, p. 179 (Tese Dout.). 
225 ALGRANTI, op. cit., p. 168 e 169. 
226 AZZI, op. cit., p. 48. 
227 ALMEIDA, op. cit., p. 127. 
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recolhidas enfrentou atitudes mais submissas, outras mais rebeldes, 

outras mais conciliadoras ou dissimuladas.”228 

 

“Algumas mulheres chegaram a utilizar a reclusão em benefício 

próprio, enquanto a resistência feminina ao poder masculino, por sua 

vez, esteve presente até mesmo no interior dos recolhimentos e demais 

instituições de clausura. Por outro lado, cabe observar que a reclusão 

também é uma forma de inserção da mulher na história e que o fato de 

viverem enclausuradas não justifica sua exclusão dos estudos 

históricos.”229 

 

Nos dois trechos acima, temos uma relativização dos pontos de vista que advogam a 

total liberdade ou total submissão das mulheres recolhidas. É preciso entender a diversidade de 

mulheres e experiências dentro dos recolhimentos e conventos para perceber que mulheres 

tiveram atitudes de resistência e submissão e que isso podia ocorrer com os mesmos indivíduos 

e por vezes quase simultaneamente. 

No debate acerca da dicotomia entre submissão e rebeldia, a questão da vocação 

religiosa é tratada lateralmente, sendo pouco explorada nas pesquisas sobre as instituições de 

clausura. Todavia, trata-se de uma questão que pode ter influenciado tanto nas ações de rebeldia 

como nos gestos de submissão. 

Depois da entrada de Anna de Jesus Maria como supranumerária, a regente Isabel da 

Visitação pediu, em 1817, que o número permitido de mulheres pudesse ser aumentado: 

 

“Recebi com a carta de V. Exa. de 8 corrente, a cópia inclusa do Aviso 

Régio, pelo qual El Rei N. Senhor, e N. Amabilíssimo Soberano, 

conformando-se com a informação de V. Exa. fez a graça a D. Anna de 

Jesus de ser admitida por Educanda no Recolhimento desta Vila. Esta 

mesma graça, que V. Exa. se não esqueça de conseguir do mesmo 

Augusto Senhor para mais seis Educandas ao menos, para o aumento, e 

melhor arranjo da casa, e serviço de Deus, que certamente há de 

remunerar a Sua Majestade, porque nos particularmente empregamos 

nossas orações , e pr. V. Exa. que supomos próximo a nos deixar. V. 

Exa. pois, me permita lembrar-lhe, que sua ausência a esta humilde 

comunidade na mais sensível saudade, e sempre reconhecida e bem 

publica Beneficiencia de V. Exa. que Deus guarde muitos anos. Isabel 

da Visitação, Regente, Recolhimento de Santa Clara da vila de 

Sorocaba 12 de outubro, 1817.”230 

 

 
228 FERREIRA, op. cit., p. 8. 
229 ALGRANTI, op. cit., p. 61-62. 
230 ACICSCS, documentos avulsos. 
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O pedido fundamentava-se no bom andamento da casa. Havia muitos cargos para as 

recolhidas dentro dos conventos e recolhimentos e, com apenas seis mulheres, a administração 

era dificultada. Além desse argumento e do de incluir mais mulheres no serviço de Deus, a 

regente afirmou que as recolhidas empregavam suas orações em boas causas. Depois que 

Manoela e Rita regressaram do Rio de Janeiro, os contatos com a marquesa Camareira-Mor e 

com a viscondessa do Real Agrado foram mantidos, eventualmente já se prevendo o pedido de 

ampliação: 

 

“Sna. Manoela. Com o maior gosto recebi notícias de você  por seu 

sobrinho que esteve aqui ontem, estimo que vocês vão passando com 

sossego para mais, e mais servirem a Deus porque sua Divina Majestade 

não as juntou  ali, senão para isso, apesar  das contradições agradeço a 

vocês o mimo que me manda, que lhe fico muito obrigada, na mesma 

caixinha ofereço a vocês essa coroa de contas azuis e esses bentinhos, 

e uma medida, e esses livrinhos de Oficio de Nossa Senhora em 

português e essas novenas, e a Viscondessa lhe manda esses quatro 

lenços de assoar. Eu falei muito ao Senhor Governador, em vocês, e lhe 

pedi a sua proteção, espero que não as mande inquietar, agora peço-lhe 

me recomende a suas irmãs e a sua Regente, e a todas suas 

companheiras e de todas quero as orações , e para minha irmã, para que 

Nosso Senhor, nos salve, e fico para servir vocês, a família Real, não 

tem novidade. Sua  venta. [sic] Marquesa Camareira-mor. 22 de janeiro 

de 1815.”231 

 

Cinco anos depois da ida de Manoela e Rita à Corte e depois da ajuda da marquesa e da 

viscondessa, essas mulheres mantinham uma relação que permitia trocarem presentes e 

correspondências com informações sobre suas vidas cotidianas. Ressalte-se, ainda, que a carta 

foi entregue por um sobrinho das fundadoras, indicando que o contato com pessoas da Corte 

era algo comum para os membros da família Oliveira Leme. O terceiro e mais importante ponto 

a destacar era o receio que ainda existia, mesmo anos depois da abertura do Recolhimento, que 

o governo de São Paulo percebesse que a instituição não funcionava enquanto educandário, tal 

como fora autorizado em 1811, mas sim enquanto instituição religiosa de clausura. A marquesa 

afirma estar em contato com o “Senhor Governador” para pedir e provavelmente garantir 

proteção à instituição. 

O Conde de Palma foi capitão-general de São Paulo de 1814 a 1819. A ele foi dirigido 

o pedido para aumentar o número de recolhidas, o que ele autorizou, aparentemente atendendo 

ao pedido da marquesa protetora do Recolhimento de Sorocaba. Se o pedido provinha das 

 
231 ACS, Livro Documentos Íntimos do Mosteiro da Imaculada Conceição e de Santa Clara. São Paulo, 1933, 

fl. 7. 
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mulheres recolhidas de Sorocaba ou da marquesa camareira-mor, não podemos afirmar com 

certeza. 

Abaixo, temos dois outros exemplos de cartas trocadas entre mulheres da Corte e as 

fundadoras do Recolhimento: 

 

“Snra. D. Manoela, de Santa Clara. Minha querida senhora e amiga do 

meu coração de sumo prazer e gosto me serviu a sua estimável carta e 

me fazia cuidado a falta de notícias suas e de sua irmã, eu lhe agradeço 

muito o lembrar-se de me dar este gosto e juntamente agradeço o 

participar-me da doação que esse bom velho fez ao seu recolhimento, 

também muito estimo a visita que teve de nosso bom Bispo e na verdade 

é estimável, peço-lhe muito querida Senhora , que não se esqueça de 

mim na presença de Deus, muito principalmente da nossa amável 

Rainha pois ainda que de saúde padeça grande aflição de ver que sua 

preocupação não tem termo e quando me faz uma pena muito grande, 

eu animo e lhe digo que tenha paciência que quando a Deus agradar 

dará a sua perfeita  razão e com efeito conhecendo tudo perfeitamente 

não poder obrar como deza [sic] grande mortificação a de ter seu 

interior, padecer sem remédio julga tanto sua Majestade como nós qual 

será apena eu lhe entrego nas suas orações e de sua irmã e meninas e a 

todas me recomendo afetuosa. Eu sou com todo afeto de V.S. bem 

amada e muito obrigada Viscondessa do Real Agrado 19 novembro de 

1815”232 

 

“A família real passa sem novidade, Snra. D. Manoela. Recebi duas 

cartas suas a primeira a mais tempo em que você me dizia, estivera lá o 

seu General, agora pouco dias recebi a segunda em que me dá parte dele 

repetir as visitas, e que fora apiarse [sic] ao pé da Igreja, esta notícia me 

dá grande satisfação, parece que ele estima  a você  e que pode fazer 

muitos bens, e protege-las  para que seu recolhimento vá para diante, eu 

o espero porque cada vez que tenho mais provas, que Deus quis ai nessa 

terra uma casa dessas, e bem se ve agora tão bem, na verba do 

testamento desse bom velho que você me remete e que nosso Bispo as 

visitou e lhes fez a promessa desses lugares, muito estimei tão bem que 

ele fosse ai é um Bispo exemplar, vocês  não deixaram de corresponder 

a Nosso Senhor por tantos benefícios, porque tudo isso lhe pode servir 

para aumento do seu recolhimento, agradeço a Madre Reagente a sua 

memória, e as suas meninas, a todas me recomendo muito e poço as 

suas orações e para minha irmã. Eu desde abril tenho passado com 

diversas moléstias, mas a que me tem atormentado mais tem sido um 

panarício [sic] em um dedo da mão esquerda que  vai já cinco meses 

ainda se cura todos os dias, de tudo o mais estou boa, mas disto ainda 

não, desejo que vocês me dem muitas ocasiões de dar gosto, que farei 

como sua verdadeira. Amiga que muito as estima. Marquesa Camareira- 

mor. 12 de novembro de 1815”233 

 
232 Idem, Ibidem, fl. 8. 
233 Idem, Ibidem, fl. 9. 
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Vemos os reiterados pedidos por parte das mulheres da Corte para que Manoela de Santa 

Clara, Rita de Santa Ignes e as demais recolhidas orassem. Talvez Manoela, além de conseguir 

a simpatia das mulheres, tivesse adquirido fama de piedosa, quem sabe por que ela tenha 

narrado sua visão sobre a missão de erguer o Recolhimento. Vemos, na segunda carta, que a 

marquesa menciona a vontade de Deus na origem da abertura da instituição. Vemos também 

que os pedidos de orações eram não só para a marquesa e para a viscondessa do Real Agrado, 

aparentemente as duas mais íntimas, mais também pela saúde de D. Maria I que, naquela altura 

e pela descrição contida na segunda carta, enfrentava sérios problemas de saúde234, que possuía 

uma fama de católica fervorosa. 

As duas cartas têm datas de envio bem próximas, tendo sido escritas no mesmo mês. O 

conteúdo também é semelhante, e não conhecemos o conteúdo das cartas enviadas por Manoela. 

Deduzimos o conteúdo dessas últimas cartas por meio das respostas sobre uma doação, 

aparentemente de um homem mencionado apenas como “bom velho”. Pareceu tratar-se de 

doação generosa, embora no Livro de Tombo ou no Livro de Crônica do Recolhimento não se 

encontre qualquer referência a isso. 

Temos aqui novamente a preocupação, principalmente na carta da marquesa, com a 

proteção ao Recolhimento pelo governo da capitania de São Paulo. A marquesa cita visitas do 

governador e do bispo, mas não encontramos referências às visitas deles à vila de Sorocaba 

nesse período. Percebemos, no entanto, ter havido um encontro que, segundo a marquesa, foi 

de “muita estima”, e nele, provavelmente, houve a promessa de proteção à instituição. 

Sobre D. Mateus Pereira de Abreu, sabemos que ele esteve em Sorocaba por volta de 

1789, mas depois disso as visitas pastorais desse bispo diminuíram sensivelmente235. Desde a 

reclamação do Marquês de Alegrete, em 1812, até o momento da troca das cartas, era grande o 

receio de que as autoridades da capitania tentassem constranger o funcionamento da casa apenas 

como local de educação. Isso unia Manoela de Santa Clara, Rita de Santa Ignes e a marquesa 

camareira-mor: esta última deixa clara tal preocupação em suas cartas, ao mesmo tempo em 

que expressa sua alegria quando os governantes de São Paulo apoiavam e protegiam a 

instituição. Entre 1812 e 1814, ocorreram os triunviratos236, quando a capitania foi governada 

 
234 Sobre a doença de D. Maria I, ver RAMOS, Luís de Oliveira. D. Maria I. Lisboa: Academia das Ciências, 

2010. 
235 Ver mais sobre o bispado de D. Mateus Pereira de Abreu e suas visitas pastorais em ZANON, Dalila. O poder 

dos bispos na administração do ultramar português: o bispado de São Paulo entre 1771 e 1824. Campinas: 

UNICAMP, 2014 (Tese Dout.). 
236 ZANON, op. cit.. 
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por várias pessoas, sendo umas delas D. Mateus. Talvez durante esse período, já que o bispo 

estava envolvido no governo, devido ao apoio dado por ele na época da fundação, o receio pelo 

evidente descumprimento da autorização tenha diminuído. 

Em 1817, mesmo ano do pedido para o aumento do número de recolhidas, a menina 

Anna Martins de Araújo ingressou no Recolhimento. Uma versão de sua história foi inscrita no 

Livro de Crônica: 

 

“A Irmã Anna de Santo Antonio, veio para esse Recolhimento em 1817, 

na idade de oito anos apenas. Nesta época tendo sua mãe que fazer uma 

viagem deixou a menina entregue às religiosas (aqui [ilegível] a 

seguinte: neste recolhimento, até a pouco tempo se facilitavam muito a 

entrada na clausura). Regressando a Sorocaba a mãe da pequena Anna, 

está lhe disse que não mais queria voltar a casa e que aqui com as freiras. 

Embora lhe fosse muito difícil o sacrifício separar-se da querida 

filhinha, a piedosa senhora, longe de procurar razão para apartá-la de 

seu intento, julgou que seria muito feliz em deixar sua terna filhinha nos 

jardins de Santa Clara, aonde cercada de uma atmosfera de pureza e de 

amor, aquecida pelas sons que partem do tabernáculo e banhada pela 

fecunda orvalho da graça, a observação de na beleza e frescura via ser 

tão bem guardada e garantida. Concede-lhe, pois, a licença e as pias 

irmãs confiam seu tesouro”.237 

 

Vemos a entrada no Recolhimento de uma menina de apenas oito anos que, devido a 

uma viagem de sua mãe, precisou ser deixada sob os cuidados das recolhidas por um tempo. 

No primeiro trecho da história, não há muitos detalhes sobre sua família ou mesmo sobre o 

motivo da viagem materna. Mas um caminho de análise surge em Algranti, para quem muitos 

maridos temiam pela sua honra e a de suas famílias diante das possíveis ações de suas esposas 

quando eles mesmos se ausentavam a negócios, o que  

 

“(...) induzia os mais ciumentos a manterem-nas enclausuradas até a sua 

volta. Em São Paulo e Minas Gerais, capitanias onde o tipo de vida e a 

atividade mineradora levava os chefes de família para longe de casa por 

tempo indeterminado, o recurso à reclusão era utilizado não só para 

zelar pela virtude das esposas, mas também das filhas. Longe dos 

‘perigos do mundo’, e sujeitas a permanente fiscalização, as mulheres 

chegavam a passar grandes temporadas nos recolhimentos femininos, 

isoladas do contato direto com o resto da sociedade. Saiam da tutela dos 

maridos para se submeterem à autoridade da regente, da porteira, e 

demais dirigentes da casa.” 238 

 

 
237 ACICSCS, Livro de Crônica do Recolhimento de Santa Clara, fl. 19. 
238 ALGRANTI, op. cit., p. 144. 
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Era relativamente comum mulheres das elites serem deixadas sob a proteção das regras 

de uma instituição religiosa, como forma de garantir a honra dos maridos viajantes e para 

garantir a honra das famílias, assim como encontramos outros exemplos de crianças que ficaram 

nas clausuras: 

 

“Nos conventos e recolhimentos encontramos meninas bem pequenas, 

algumas com menos de cinco anos, como por exemplo a sobrinha de 

Gomes Freire de Andrade, Luísa, que entrou com dois anos para a 

clausura do convento de Santa Teresa. Professou em 1781 quando das 

primeiras profissões.”239 

 

Temos então uma menina ainda mais jovem que Anna de Santo Antônio que também 

ficou enclausurada, no caso Luísa que, por estar em um convento, fez a profissão com votos 

solenes. No caso da menina Anna, de nome secular Anna Martin Araújo, sabemos pelo Livro 

de Crônica que a viagem foi feita pela mãe, levando a questionar a opção de manter a menina 

no Recolhimento em vez de deixá-la com um membro da família. Na verdade, a viagem foi 

feita pelo pai, Capitão Domingos Ignácio Araújo, e pela mãe, Dona Maria das Dores Martin, 

que foram para Castro, ao sul da então capitania de São Paulo e no atual Paraná, onde tinham 

negócios no comércio de animais240. Não sabemos ao certo quanto tempo a viagem demorou e, 

até onde conseguimos descobrir sobre essa família, não havia outra parente da menina recolhida 

na instituição nesse momento, o que poderia explicar a opção dos pais em deixá-la no 

Recolhimento e não com outros parentes ou mesmo levá-la consigo. 

 

“A pequena Anna não obstante ser de grande travessura, era muito 

boazinha e bastante querida das irmãs. Para manter-se um pouco quieta, 

necessário era achar-se sempre ao lado da regente. No coro bem junto 

desta, estava o seu lugar. A hora da meditação e do Ofício, sentadinha 

no chão fazia das suas. Quando uma irmã chegando atrasada a algum 

ato da comunidade, aguardava o sinal da Superiora, a fim de ir ao seu 

lugar, a traquina a precedia neste sinal, provocando as vezes o riso das 

outras das religiosas que a viam assim presidindo a comunidade com 

ares de Regente. Contavam as antigas e ela própria, que certa vez 

colocou a perder a uma boa porção de massa destinada ao pão que iam 

fazer para as irmãs. Com as mãozinhas completamente sujas, vindo do 

quintal aonde havia talvez erguido casinhas de barro, sem que fosse 

percebida, colocou -se a preparar também massa, e o que aconteceu foi 

deixá-la boa para se colocar fora. Desta vez como em várias outras não 

lhe [ilegível] recebeu castigo por parte da Regente.”241 

 
239 ALGRANTI, op. cit., p. 171. 
240 MADAS-LAM, caixa Recolhimento de Santa Clara. 
241 ACICSCS, Livro de Crônica do Recolhimento de Santa Clara, fl. 19-19v. 
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Temos aqui um raro exemplo da descrição acerca da infância de meninas que 

ingressavam nos recolhimentos coloniais. A criança foi chamada de “traquina”, pois provocava 

risos nas recolhidas em momentos de seriedade na recitação do ofício, e com suas brincadeiras 

colocava a perder grande quantidade de massa de pão, sendo por isso castigada pela regente 

Isabel da Visitação. Por volta de 1824, aos quatorze anos de idade, Anna de Santo Antônio 

pediu oficialmente para ser aceita como recolhida na instituição e, depois de um ano, fez ali 

seus votos. No Recolhimento, Anna exerceu os cargos de regente e mestra de noviças e foi 

responsável pela música242. Para os dois últimos cargos não foram indicadas as datas, mas 

sabemos que Anna foi a sétima regente.243 

Pacheco analisa os livros de fundação de três conventos em Portugal, observando como 

e com que propósitos esses escritos foram produzidos, fazendo uma distinção entre eles: livros 

de administração, sobre os aspectos ligados a manutenção da casa ; e livros de história, com a 

função transmitir a memória e afirmar os direitos e o prestígio da casa244. Podemos enquadrar 

o Livro de Crônica do Recolhimento de Santa Clara na segunda categoria, com o objetivo de 

resguardar a memória e de guardar histórias de recolhidas consideradas exemplos para a casa. 

Segundo o Estatuto do Recolhimento, durante o jantar poderiam ser feitas leituras edificantes 

para as recolhidas, podemos supor que esses registros do Livro de Crônica poderiam ser lidos 

para as recolhidas245. Esses documentos teriam formas semelhantes de escrita: 

 

“A primeira das partes (...) reúne, então descrições dos primeiros passos 

dados para a fundação do convento, como a escolha do local, a compra 

das terras e a obtenção das licenças e autorizações necessárias, sem 

descurar das intercessões de figuras de relevo para que tudo ocorresse 

bem (...). A segunda parte, por sua vez, é orientada unicamente a dar 

conta dos diversos costumes e rituais mantidos pelas religiosas do 

Convento de Jesus (...). A terceira parte ‘trata das relíquias e mais coisas 

notáveis’ que o Convento possuía (...). Suas duas últimas são dedicadas 

a elaborar longas listas mencionado a vida de religiosas ‘que entraram 

[no convento] viveram e morreram com notável exemplo’, tema da 

quarta parte, e registar as principais realizações das abadessas que 

 
242 ACICSCS, Livro de Crônica do Recolhimento de Santa Clara, fls. 19v e 20. 
243 ACICSCS, Livro de Matrícula, fl. 1. A documentação do Recolhimento não nos fornece a data que Anna de 

Santo Antonio é eleita regente nem quando deixa o cargo, podemos deduzir que ela deixa o cargo por volta de 
1887, quando segundo o Livro de Crônica começam seus problemas de saúde. ACICSCS, Livro de Crônica do 

Recolhimento de Santa Clara, fl.20. 
244 PACHECO, op. cit., p. 163. 
245 ACICSCS, documentos avulsos, Estatuto do Recolhimento de Santa Clara, fl.3 v., 1883. 
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governaram a casa a partir de 1581, preocupação central da quinta parte 

do manuscrito.”246 

 

O Livro de Crônica do Recolhimento de Santa Clara segue essa organização, exceto 

pela descrição das relíquias, que não existiam, e pela última parte, pois também não existia uma 

descrição das principais realizações das abadessas, havendo apenas uma lista com as datas de 

seus mandatos. Na primeira parte do Livro de Crônicas, descreve-se a fundação da instituição; 

depois, inscreve-se a narrativa sobre algumas recolhidas e, em seguida, o livro passa a relatar o 

cotidiano da casa247. 

 

“o recurso aos documentos preservados nos arquivos conventuais 

cumpria a função de aparto referencial que sustentasse as narrativas. 

Mas não se limitava a essa função. Para além desse papel – que, como 

vimos, influía diretamente no nível d credibilidade de uma obra de cariz 

historiográfico -, a reprodução do tipo de documentação utilizada 

também abria a possibilidade de essas obras interferirem em outros 

planos da vida conventual. De um lado, a simples transcrição 

documental acumulava função de preservação, aumentando a 

longevidade do material copiado e tornando-o disponível as futuras 

gerações. Maria Baptista, ao vasculhar os fundos que constituem o 

arquivo do seu Mosteiro do Salvador de Lisboa, precisou de auxílio 

para traduzir os manuscritos que consultou, o que é um indicativo de 

que, mesmo quando virtualmente acessíveis, termos, expressões e 

caligrafias vetustos – para além da língua, em determinados casos – 

poderiam ser ininteligíveis para as religiosas. De outro lado, na medida 

em que não se resumem a copiar documentos, antes inserindo-os em 

tramas narrativas de relativa complexidade, os livros de fundação 

terminam por atribuir-lhes sentido, dar-lhes significado.”248 

 

O Livro de Crônica e o Livro do Tombo do Recolhimento de Santa Clara apresentam 

cópias de documentos inseridos durante suas narrativas. Exemplo disso é o aviso, contido na 

carta da marquesa Camareira-Mor, pedindo para que não ocorressem problemas com o capitão-

general de São Paulo durante a narrativa da fundação, copiado nos dois livros. Do mesmo modo, 

há uma cópia da carta da marquesa no Livro de Crônica e uma menção à carta no Livro de 

Tombo. Houve, portanto, a intenção de escrever uma memória oficial para a instituição ao se 

produzirem os livros, bem como a omissão de certos pontos, o que foi possível identificar 

cotejando seus conteúdos com outros documentos. 

 
246 PACHECO, op. cit., p. 92-93. 
247  Esses relatos não serão trabalhados nesse trabalho, pois estão fora do nosso recorte temporal.  
248 PACHECO, op. cit., p. 162-163. 
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Não existem relatos de vidas para todas as recolhidas que estiveram na instituição. 

Decerto, houve escolhas por parte de quem escrevia o livro em registrar as histórias das 

recolhidas. O primeiro relato individual no Livro de Crônica é o da menina Anna de Santo 

Antônio. É plausível que a escolha tenha recaído em registrar primeiramente uma história 

considerada excepcional, pois Anna entrou muito cedo na instituição e lá permaneceu por 

vontade própria, recusando-se a voltar a morar com os pais. Podemos comparar esses textos 

sobre vidas de recolhidas com os escritos hagiográficos, produzidos com o objetivo de mostrar 

vidas exemplares e edificantes de religiosas249. Como afirma Algranti sobre a irmã Jacinta de 

São José250, esses relatos mostram a vocação de mulheres, incluindo relatos de devoção desde 

a infância. No caso de Anna, temos sua recusa em sair do Recolhimento e sua constante 

imitação da regente – detalhes colocados de modo a reforçar a ideia da vocação precoce. 

 

“Decorria serena e plácida a vida claustral em Santa Clara, quando em 

1828, exigências impertinentes do Governo de São Paulo vieram por 

em sobre salto as servas do Senhor, pretendendo extinguir a clausura e 

transformar o Recolhimento em mero educandário de meninas.”251 

 

Havia o medo, demonstrado nas cartas trocadas entre a marquesa camareira-mor e 

Manoela de Santa Clara, de que o governo percebesse que a autorização dada em 1810 não 

estava sendo obedecida e tentassem obrigar o Recolhimento a ser um local de educação 

feminina. Posteriormente à Independência e na vigência da primeira Constituição brasileira, 

houve mudanças e permanências, entre estas a continuidade da vigência do regime do Padroado. 

 

Na Constituição de 1824, temos uma dupla face a liberal, quando se trata do poder 

legislativo, e ao mesmo tempo autoritária, na concentração dos poderes na figura do imperador. 

Essa duplicidade teria influência no tratamento da questão da religião.252 O catolicismo foi 

declarado religião oficial do Estado, e outras religiões foram permitidas como cultos domésticos 

e com respeito ao Estado253. 

 
249 Sobre relatos de vidas de religiosas e escritos hagiográficos, ver MARTINS, William de Souza. “Um espelho 

possível de santidade na Bahia colonial: madre Vitória da Encarnação (1661-1715)”. Revista Brasileira de 

História,v.33, n.66, p. 209-227, dez. 2013. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01882013000200010&lng=en&nrm=iso>. 

Acesso em 27 abr. 2019. 
250 ALGRANTI, op. cit., p. 18. 
251 ACICSCS, Livro de Crônica do Recolhimento de Santa Clara, fl. 3. 
252 CASAMASSO, Marcos Aurélio Lagreca. Estado, igreja e liberdade religiosa na “Constituição do Império do 

Brazil” de 1824. Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI, Fortaleza, julho de 2010, p. 61-67. 
253Idem, Ibidem, p. 6167-6176.  
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Muitas mudanças ocorreram com o catolicismo, dando início a um catolicismo marcado 

pelo conservadorismo filosófico e político, ao mesmo tempo que se livrou de vez do domínio 

do Estado. Os novos bispos tinham como objetivo formar um clero mais educado e moralizado, 

assim o clero torna-se mais hierarquizado, os leigos percebem um pouco do espaço que 

possuíam dentro da igreja no momento anterior.  

Nesse momento do catolicismo brasileiro muitas ordens femininas e masculinas 

estrangeiras chegam no Brasil, ordens que estavam muito ligadas a educação dos jovens, e com 

missões pastorais mais populares.254 

Uma das grandes mudanças no funcionamento da Igreja no Brasil a partir da metade do 

século XIX foi o incentivo dado à vinda de novas ordens religiosas, principalmente aquelas 

ligadas à educação de jovens e de vida ativa, ou seja, ordens que não impunham votos de 

clausura. Acreditava-se que elas pudessem levar educação formal onde o governo imperial não 

conseguia fazê-lo. O incentivo dado às várias ordens religiosas femininas teve esse objetivo. 

Temos aqui mais uma explicação para o momento em que o governo (agora provincial255) de 

São Paulo resolveu fazer valer a autorização recebida por Manoela de Santa Clara e Rita de 

Santa Ignes. 

O Estado brasileiro herdeiro jurídico das antigas leis portuguesas, mantem o direito de 

regular a entrada os noviços e de administrar os bens eclesiásticos, com relação ao controle da 

entrada de noviços, o objetivo era controlar as admissões abusivas e a tentativa de escapar do 

serviço militar, por exemplo. Com relação ao segundo ponto, era uma tentativa de controlar as 

riquezas da Igreja e a tentativa de controle da circulação dos bens.256 

O Estado tentava manter controlar a Igreja por meio da nomeação dos bispos e do 

controle sobre a entrada de noviços nas ordens. Isso foi importante para a continuidade das 

ordens, além do controle dos bens das mesmas que, ao longo da época colonial, adquiriram 

muitas riquezas.257 Em 1828, o governo de São Paulo se deu conta de que o Recolhimento de 

Santa Clara tinha recebido em 1810 apenas uma autorização para ser um educandário destinado 

a seis mulheres com o objetivo de começar a instituição. Já vimos que tal autorização nunca foi 

respeitada, e do Recolhimento escreveu-se ao governo provincial: 

 
254  WERNET, A. Crise e definhamento das tradicionais ordens monásticas brasileiras durante o século 

XIX. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, n. 42, p. 115-131, 31 jan. 1997.p. 116. 

255 ELLIS, Myriam. “São Paulo, de capitania a província. Pontos de partida para uma história político- 

administrativa da Capitania de São Paulo”. Revista de História, v.52, n.3, 1975 p. 147-216. 
256 CASAMASSO, 2010, p.6170. 
257 Ver mais sobre os bens das ordens em WERNET, op. cit. 
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“Ilmo. Exmo. Snr. Tendo recebido ordens de V. Excia. para dar 

informações necessárias, e relativas a casa de educandas desta vila, 

cumpre-me informar o seguinte: A mencionada casa foi fundada por 

Manoela de Santa Clara, e Rita de Santa Ignes, as quais obtiveram um 

aviso do Snr. D. João VI com ordem de entrarem seis educandas, 

enquanto se não estabelecia patrimônio. Este número ao depois foi 

aumentado pelo Snr. Conde de Palma, que permitiu que ao admitissem 

mais educandas, fazendo-lhe seus pais as assistências necessárias, cujas 

assistências tem sido de 64$000rq. Anualmente por cada ano. A dita 

casa, não estatutos alguns, é regida segundo a vontade da regente. 

Ensina-se ali primeiras letras, doutrina cristã, e o presente tem havido 

coro regular, trabalham em coser e fiar. O único patrimônio que tem, é 

um sítio com terras lavradias, que custou seis mil reis, e dezessete 

escravos entre moços e velhos. Qualquer das educandas, pode sair 

quando lhe convenha sem embrago algum. Todas que ali existem 

concorrerão para a fatura da casa, e reedificação da Igreja, algumas com 

as próprias legitimas, e outras com dinheiro dos seus pais, e 

presentemente existem vinte, cujos nomes, e idades vão na lista inclusa. 

Sorocaba, 29 de março de 1828. Tristão Pereira de Faria, Capelão 

Interino. Existem na casa de educandas desta vila as seguintes. 

A Regente Isabel da Visitação, a qual veio do Recolhimento da Luz da 

cidade de São Paulo para a diretora desta casa, e tem de idade 49 anos; 

Manoela de Santa Clara de idade 54 anos; 

Rita de Santa Ignes de idade 51 anos; 

Maria do Sacramento de idade 40 anos; 

Josepha Maria dos Anjos de idade 34 anos; 

Francisca da Cruz de idade 41 anos; 

Izabel Maria de idade 38 anos; 

Anna Maria de idade 38 anos; 

Francisco dos Prazeres de idade 33 anos; 

Anna de São Francisco de idade 44 anos; 

Maria Joaquina de idade 40 anos; 

Anna de Santa Clara de idade 25 anos; 

Anna de São José de idade 22 anos; 

Anna do Sacramento de idade 23 anos; 

Maria Thereza de idade 21 anos; 

Anna da Encarnação de idade 18 anos; 

Anna de Santo Antonio de idade 19 anos; 

Maria das Chagas de idade 20 anos; 

Andressa do Nascimento de idade de 15 anos; 

Maria de Nazareth de idade 7 anos.  

Capelão Interino. Tristão Pereira de Faria”258 

 

O documento foi enviado em 1828 pelo capelão ao governo da província, para explicar 

como o Recolhimento fora fundado, quais eram seus bens e quem eram as mulheres que ali 

 
258 ACICSCS, documentos avulsos. 
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viviam naquele momento. O capelão tinha uma função administrativa mesmo sob a obediência 

ao bispo e à regente. Tinha, também, uma função religiosa, já que era ele quem celebrava as 

missas e confessava as recolhidas. Assim, no desempenho dessa função administrativa, coube 

ao capelão interino escrever o documento explicando a situação do Recolhimento no ano de 

1828. 

Curiosamente, o capelão afirmou que a casa não tinha estatutos, sendo organizada de 

acordo com a vontade da regente. Todavia, antes da partida de Frei Galvão para São Paulo, ele 

deixara estatutos para a nova instituição, baseados nos estatutos do Recolhimento da Luz, na 

capital259. Talvez a informação tenha sido dada como forma de mostrar que a instituição 

funcionava como um educandário, mesmo caso do Recolhimento das Órfãs da Santa Casa da 

Misericórdia do Rio de Janeiro, onde a maioria das mulheres ficava até que fosse encontrado 

um casamento para elas260. É no mínimo curioso o porquê o capelão afirmou que não havia 

estatuto, principalmente porque nesse período a regente ainda era Isabel da Visitação, uma das 

três recolhidas que vieram de São Paulo para organizar a nova instituição. Acostumada ao 

estatuto do Recolhimento da Luz, ela certamente seguia as regras deixadas por Frei Galvão. A 

negação da existência dos estatutos devia ser uma estratégia do capelão para continuar 

protegendo a instituição, evitando que ela fosse novamente perseguida por não cumprir a 

autorização recebida em 1810. 

Em segundo lugar, temos a descrição dos bens do Recolhimento de Santa Clara. 

Menciona-se a quantia paga pelos pais das recolhidas, incluindo os dotes de 64$000 reis per 

capita, e que todas as mulheres na casa deveriam ajudar com dinheiro dos pais ou com as suas 

legítimas – parte legal da herança recebida por cada herdeiro – a cuidar da igreja. O capelão 

informa que o único bem do recolhimento era um sítio. Sabemos que uma das formas de 

controle do Estado sobre a Igreja era a retirada dos bens das ordens religiosas; por isso, podemos 

supor que o capelão omitiu outros bens ou quantias pertencentes ao Recolhimento. Isso porque 

o Livro de Tombo contém várias descrições do Recolhimento, feitas por meio de testamentos, 

em troca de missas pela alma do doador.261 Temos aqui outra estratégia para não despertar o 

interesse do governo da província para os bens do Recolhimento.262 

 
259 ACICSCS, documentos avulsos, Estatuto do Recolhimento de Santa Clara, fl. 1, 1883. 
260 Sobre esse estatuto, ver ALGRANTI, Leila Mezan. “Os estatutos do recolhimento das órfãs da Santa Casa de 

Misericórdia do Rio de Janeiro”. Cadernos Pagu, n.8/9, p. 371-405, jan.2011. Disponível em 

<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/1890. 
261 ACICSCS, Livro de Tombo do Recolhimento de Santa Clara, fls. 3, 13v, 14 e 14v. 
262 Sobre os bens do Convento do Desterro da Bahia na época colonial, ver NASCIMENTO, Patriarcado e 

religião e VALIM, Patrícia. “Mulheres insurretas: usurárias negociações, fortunas e poder na Capitania da Bahia, 

final do século XVIII”. Poder e Cultura, v.3, n.6, p. 118-131, jul-dez.2016. 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/1890
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Depois dessa explicação sobre a situação do Recolhimento em 1828, temos o pedido do 

governo da província para que o Recolhimento passasse a receber mulheres a fim de serem 

educadas de forma gratuita263. A regente Isabel da Visitação escreveu uma carta a Pedro I, cujo 

teor desconhecemos. Sabemos, porém, qual foi o teor da resposta: 

 

“Tendo chegado a presença de Sua Majestade o Imperador uma 

representação da Madre Regente do Recolhimento de Santa Clara da 

vila de Sorocaba, em que se queixa de querer o Governo da Província 

de São Paulo obriga-la a receber meninas para serem ali gratuitamente 

educadas: Manda o mesmo Augusto Senhor , pela Secretaria de Estado 

dos Negócios do Império, participar ao Vice-Presidente da dita 

Província, que há por bem que não sejam incomodadas as Recolhidas 

por semelhante motivo, pois de nenhum modo se pode exigir delas a 

prestação de serviços, a que não estão obrigadas pelo seu Instituto. 

Palácio do Rio de Janeiro, em dez de setembro de mil oitocentos e vinte 

oito.”264 

 

A resposta nos mostra que mais uma vez foi ignorada a real autorização de 1810 e 

prevaleceu a vontade de Manoela de Santa Clara em fundar uma instituição religiosa feminina. 

Nessa reposta, temos o veredito de que as recolhidas em Sorocaba não teriam a obrigação de 

receber educandas. Logo, Pedro I reconheceu que o Recolhimento servia como uma casa 

religiosa e assim devia permanecer. A apreensão documentada até esse momento deixa, então, 

de ser um tema presente nos livros de Crônica e de Tombo, pois aparentemente não houve mais 

necessidade de disfarçar a razão de ser do Recolhimento de Santa Clara de Sorocaba265. 

Anos depois, um caso excepcional envolveu a instituição: 

 

“Em julho de 1834, um fato extraordinário veio quebrar a monotonia da 

vida conventual. Faleceu o Tenente Antônio Rodrigues da Silva, e na 

igreja do Recolhimento celebram-se as suas exéquias. Terminadas as 

cerimonias com a encomendação, a que assistia também a viúva do 

finado, D. Maria do Monte Carmello Ayres, esta, tomada de ardente 

zelo religioso, se sentindo abandonarem-lhe a alma a todas as ilusões e 

atrativos do mundo, recusou-se, com viva obstinação, a deixar a Igreja. 

Não podiam recebê-la porque a isso não estavam autorizadas as 

Religiosas, atônicas por tão súbita vocação. Mas a deslocada viúva não 

deixou a Igreja, e sua persistência logrou alcançar o desejado fim. O 

 
263 RODRIGUES, op. cit. p. 59. 
264 ACS, Livro Documentos Íntimos do Mosteiro da Imaculada Conceição e de Santa Clara. São Paulo, 1933, 

fl.11. 
265 RODRIGUES, op. cit., p.59. 
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Exmo. Snr. Bispo Diocesano D. Manoel Joaquim Gonçalves de 

Andrade266 facultou-lhe ser admitida como religiosa.”267 

 

Era bastante comum que viúvas ou mulheres casadas esperando o fim de um processo 

de divórcio entrassem para os recolhimentos ou conventos. Talvez a diferença entre as mulheres 

retratadas na historiografia e Maria do Monte Carmello seja o contexto pós-Independência e 

Constituição de 1824, que gerou mudanças na Igreja católica e nas ordens religiosas no Brasil. 

Talvez venha daí a necessidade das recolhidas esperarem uma autorização oficial do bispo para 

aceitarem a entrada de Maria do Monte Carmello. Esta era casada com Rodrigues da Silva desde 

1809, sendo filha do tenente Coronel Paulino Ayres de Aguirre com sua segunda esposa, Maria 

de Nazareth do Nascimento Lima. Aguirre fora casado em primeiras núpcias com Anna Maria 

de Oliveira Leme, filha de Salvador de Oliveira Leme, avó paterno de Manoela de Santa Clara 

e Rita de Santa Ignes. Apesar de se casar pela segunda vez, Aguirre continuou administrando 

os negócios da família Oliveira Leme268. Assim, é possível considerar Maria do Monte 

Carmello como membro da família das fundadoras do recolhimento. 

 

“A entrada da nova recolhida trouxe visível progresso ao Recolhimento. 

A irmã Maria do Monte Carmello dispunha de alguns recursos, e 

empreendeu, desde sua admissão a execução de grandes 

melhoramentos no santo asilo que a acolhia. Fez construir a outra parte 

do convento, continuando o claustro do lado do quintal, e deu ao 

recolhimento vários moveis e valiosas alfaias. Tomada de espírito 

empreendedor de sua nova irmã de hábito, a Madre Regente de então, 

D. Maria do Sacramento, declinou de seu posto, e fez com que fosse 

eleita D. Maria do Monte Carmello para substituí-la.”269 

 

Vemos aqui algo do que já discutimos sobre a construção dos relatos de vida das 

recolhidas como forma de divulgar histórias exemplares de devoção. Temos uma mulher que 

não demostrara desde a infância sinais de devoção e vocação religiosa: ela seguiu o esperado 

no período para as mulheres (tornar-se esposa), mas depois de ter cumprido esse papel e se 

tornado viúva, não passou por uma experiência de abandono das coisas do mundo e decidiu se 

recolher. Monte Carmello usou seus próprios recursos para investir em melhorias necessárias à 

 
266 D. Manoel Joaquim Gonçalves de Andrade foi o sexto bispo de São Paulo. Tornou-se bispo após a indicação 

de D. Pedro I e confirmada pelo Papa Leão XII. Foi bispo de São Paulo no período de 28 de outubro de 1827 até 

26 de maio de 1847. 
267 ACICSCS, Livro de Crônica do Recolhimento de Santa Clara, fl. 3v. 
268 Ver mais sobre Paulino Ayres de Aguirre em GIL, Tiago Luis. Coisas do Caminho: Tropeiros e seus negócios 

do Viamão à Sorocaba (1780-1810). Tese (Doutorado em História Social) - Programa de Pós-graduação em 

História Social, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009.  
269 ACICSCS, Livro de Crônica do Recolhimento de Santa Clara, fls. 3v-4. 
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instituição, e isso talvez tenha influenciado na decisão do bispo D. Manoel Joaquim Gonçalves 

de Andrade em autorizar a entrada dela no Recolhimento. No Livro de Matrícula270, no campo 

destinado ao nome de religiosa, ela conservou seu nome Maria do Monte Carmello, retirando 

apenas o sobrenome Ayres, mostrando sua devoção particular, diferente de outras mulheres que 

mudavam seus nomes para declararem a devoção depois dos votos serem feitos. 

Maria do Sacramento foi a segunda regente do Recolhimento de Santa Clara, assumindo 

o cargo depois da morte de Isabel da Visitação, em 1830. Sacramento foi uma das primeiras 

recolhidas a entrar na instituição, registrada no Livro de Matrícula como educanda, sendo 

sobrinha de Manoela de Santa Clara e Rita de Santa Ignes. Como vimos, depois de ter feito um 

investimento considerável no edifício do Recolhimento, Maria do Sacramento declinou de seu 

posto e Maria do Monte Carmello tornou-se regente: “a Comunidade com a Regente de então, 

a Madre Maria do Sacramento, [que com modéstia sabe captar as simpatias, estima, e respeito 

de toda corporação] fizeram com que D. Maria do Monte fosse eleita Regente do mesmo 

Recolhimento.”271. Não sabemos como teria ocorrido a eleição, levantando a dúvida se 

realmente ocorreu o processo eleitoral ou apenas a renúncia de Maria do Sacramento e a tomada 

de posse por Maria do Monte Carmello. 

 

“Três anos depois de sua eleição, teve, entretanto, a nova regente de 

deixar o cargo passando-o de novo a sua antecessora. O reumatismo e 

outros sofrimentos físicos, agravados pela natureza da vida a que se 

entregará não lhe permitiam continuar na regência do recolhimento. 

Tendo alcançado do Bispo Diocesano, seguiu para as águas termais de 

Caldas, de onde, entretanto, ao regressar, não trouxe o desejado 

estabelecimento da saúde. Cerca de vinte anos depois da sua entrada no 

recolhimento faleceu em julho de 1854 a irmã Maria do Monte 

Carmello jaz sepultada na Igreja, aos pés de Nossa Senhora do Carmo, 

de quem fora grande devota.”272 

 

Os problemas de saúde de Monte Carmello podem tê-la feito desistir do cargo de 

regente, assim como sua saída temporária do Recolhimento para tratamento. Tal tratamento 

incluiu uma viagem para uma cidade com águas termais. Infelizmente, não temos maiores 

informações sobre a viagem, seu tempo de permanência, se ela foi sozinha ou alguma recolhida 

ou membro da família teve autorização para acompanhá-la. Esse trecho também demonstra 

como as recolhidas tinham devoções particulares, já que sabemos que Maria do Monte Carmello 

 
270 ACICSCS, Livro de Matrícula, fl. 1. 
271 ACICSCS, Livro de Tombo, fl. 6. 
272 ACICSCS, Livro de Crônica, fl. 4. 



94 

 

era devota de Nossa Senhora do Carmo e foi enterrada na igreja do Recolhimento, Igreja de 

Nossa Senhora do Rosário, sob esse altar. 

 

“Deixou Madre Maria do Monte Carmello Ayres ao  recolhimento em 

seu testamento aberto a 17 de Setembro de 1854, dois contos de reis a 

S. Francisco e Santa Clara, um conto de reis a N. S. do Carmo do mesmo 

Recolhimento para se conservar a prêmio, e com estes prêmios fazer-se 

o ofício no aniversário de sua morte e com o restante todos anos no dia 

de N. S. do Carmo cantar-se ou rezam-se uma Missa; e o restante ser 

distribuídos pelas religiosas mais pobres”.273 

 

Esse trecho é um exemplo de como os bens que restaram a Maria do Monte Carmello 

foram divididos, ficando uma parte para o próprio Recolhimento. Era costume deixar uma 

quantia para o pagamento de missas e orações ou em doações às recolhidas, como forma de 

fazer boas ações mesmo depois da morte. 

Há um consenso entre os historiadores que se debruçaram sobre a vida religiosa 

feminina sobre ser difícil traçar um perfil comum a todas as instituições. Um dos pontos que 

dificultam essa tarefa é a diversidade de grupos de mulheres nessas instituições. Afinal, nunca 

houve no Brasil uma única condição feminina. A análise sobre as mulheres recolhidas não se 

separa das análises sobre as questões de pertencimento a uma classe e uma cor. Tentar 

enquadrar todas em uma única experiência faria fracassar qualquer estudo. A experiência de 

uma mulher branca e pertencente à elite em um recolhimento era muito diversa da experiência 

de uma mulher negra e escravizada que servisse na mesma instituição. 

Para tornar mais clara essa comparação, por mais que possa ter sido a escolha da mulher 

branca de elite entrar na instituição como forma de escapar de um casamento arranjado pela 

família, viver com mais liberdade ou até mesmo seguindo a sua vocação religiosa, essa não era 

a escolha da negra escravizada, obrigada a acompanhar sua senhora e a servir, não mais à sua 

dona, mas à instituição como um todo. 

Segundo ponto que apresenta os percalços de construir um perfil comum são as diversas 

experiências próprias de cada instituição e os vários usos que cada uma teve ao longo do seu 

funcionamento pelas mulheres que lá estavam e pela sociedade de que essa mesma instituição 

fazia parte. Muitas vezes, deparamo-nos com a instituição sendo utilizada de modos diversos 

ao mesmo tempo: como lugar de devoção, de refúgio para mulheres durante a viagem de seus 

 
273 ACICSCS, Livro de Tombo, fl. 6. 
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maridos e familiares ou de castigo para mulheres que tiveram comportamentos considerados 

impróprios274. 

Pensando nisso, o que é passível de análise é um perfil de cada instituição considerando 

suas especificidades, para tentar melhor compreender como cada uma serviu ao propósito social 

e das mulheres que nelas viveram. Assim, vamos tentar construir um perfil das mulheres que 

estiveram recolhidas no Recolhimento de Santa Clara de Sorocaba entre o ano de abertura da 

instituição (1812) e 1850. Para essa tarefa, além de continuar utilizando os livros de Tombo, 

Crônica e Matrícula do Recolhimento, também utilizarei os Maços de População. No caso da 

vila de Sorocaba, formam um conjunto abrangendo o período de 1765 a 1846, sendo que para 

esta pesquisa foram usados os anos de 1811 a 1846275, em alguns anos os Maços não 

apresentaram dados sobre o Recolhimento de Santa Clara. 

Ao analisarmos essa documentação, podemos perceber que a reunião dos dados não era 

feita sempre da mesma forma. No caso do Recolhimento, ele aparece todas as vezes com um 

número de fogo diferente; algumas vezes, são registrados os escravos, outras vezes não; em 

algumas oportunidades, temos a relação de agregados, pupilas e servas e em outras essas 

informações desaparecem. Reunindo os dados obtidos nos maços e as obtidas na documentação 

do próprio Recolhimento, pudemos começar a traçar um perfil das mulheres que ali viveram. 

No interior do recorte temporal definido para este trabalho, 26 mulheres estiveram no 

Recolhimento, conforme os registros do Livro de Matrícula. Pela análise dos Maços de 

População, havia mulheres registradas como moradoras da instituição, porém sem registro no 

Livro de Matrícula, e que são citadas em apenas um ano nos Maços. Desse total, 24 delas 

morreram ali e foram enterradas no cemitério do Recolhimento. Outras duas deixaram a vida 

religiosa. 

Sobre as recolhidas que deixaram a instituição – Maria da Pureza, que se retirou em 

1838, e Anna de Trindade, em 1849276 – não conseguimos localizar, nos registros de casamento 

da vila de Sorocaba, informações sobre eventuais matrimônios logo após a saída – hipótese que 

não pode ser descartada, pois as duas mulheres podem ter deixado a vila e casado em outra 

localidade. 

O Livro de Matrícula não nos fornece informações sobre a cor das recolhidas. Segundo 

boa parte da historiografia, a entrada de negras e pardas era dificultada nessas instituições. Os 

 
274 Sobre clausura punitiva, ver SILVA, Maria Beatriz Nizza da, op. cit. 
275  APESP, Maços de População, Sorocaba 1810; 1812 e 1814, ordem 070494; Maços de População, Sorocaba 

1815 a 1818 e 1822, ordem 0704195; Maços de População, Sorocaba 1823-1824 e 1835, ordem 0704196; Maços 

de População, Sorocaba 1836-1846 ordem 0704197. 
276 Livro de Matrícula, fls. 1e 2. 
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estatutos de algumas possuíam itens sobre a “limpeza de sangue”. No estatuto do Recolhimento 

de Santa Clara de Sorocaba277 não encontramos nenhuma regra sobre a questão, mas temos que 

considerar que a necessidade de um dote também era uma forma de impedir a entrada de 

mulheres desses grupos. Encontrei informações sobre cor nos Maços de População da vila de 

Sorocaba entre o período de 1811 até 1842: neles, todas as mulheres listadas como recolhidas278 

foram registradas como brancas. Apenas para o ano de 1818 temos o registro de três mulheres 

chamadas de Anna, como pupilas, também registradas como brancas e com 12, 13 e 9 anos de 

idade. Para os outros anos, não consta mais a categoria de pupilas, o que leva a deduzir tratar-

se de meninas que foram colocadas na instituição provisoriamente, podendo uma delas até ser 

a recolhida Anna de Santo Antonio, que tinha 8 anos quando ingressou no Recolhimento, por 

volta de 1817. Não sabemos se as outras duas também foram deixadas na instituição por ocasião 

de viagens dos pais. 

No ano de 1818, aparece o único registro de servas no Recolhimento. Essas mulheres 

eram aceitas nas instituições por sua devoção, mas não tinham recursos para o pagamento do 

dote e, por isso, ali prestavam serviços,279 Era o caso da Irmã Helena Maria, fundadora do 

Recolhimento da Luz, que fora serva no Recolhimento de Santa Teresa280. As duas mulheres 

denominadas como servas no Recolhimento de Santa Clara também tinham o nome de Anna e 

foram registradas como brancas, com idade de 24 e 31 anos, e não mencionadas nos livros do 

Recolhimento. 

Nos anos de 1814 e 1818, duas mulheres foram registradas como agregadas, também 

com os nomes de Anna, brancas, com 49 e 55281 e 51 e 53282 de idades. Nestes casos, suponho 

que essas mulheres viveram no Recolhimento, provavelmente contribuíam para pagar as 

despesas da instituição e foram registradas como solteiras, não tendo, porém, a intenção de 

viver permanentemente a vida de religiosa.  

Nascimento observou uma divisão hierárquica no Convento do Desterro na Bahia. As 

mulheres que lá viviam podiam ser com Véu Preto, filhas da elite da região, que entravam de 

forma majestosa na instituição e faziam os votos depois de cerca de um ano de noviciado. Em 

seguida, havia as de Véu Branco, mulheres brancas de um nível social inferior ao da primeira 

categoria, sendo que algumas estiveram nessa posição antes de ocuparem a categoria de Véu 

 
277 ACICSCS, documentos avulsos, Estatuto do Recolhimento de Santa Clara, 1883. 
278 As vezes são denominadas como Madres, outras vezes como Irmãs e também como Donas. 
279 ALFRANTI, op. cit; NASCIMENTO, op. cit.; ALMEIDA, O sexo devoto. 
280 RODRIGUES, op. cit. p.51. 
281   APESP, Maços de População Sorocaba 1810, e 1812 e 1814, ordem 070494. 
282  APESP, Maços de População Sorocaba 1815 a 1818 e 1822, ordem 0704195. 
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Preto. A próxima categoria encontrada no Desterro era a de Educanda, formada por donzelas 

entre 10 e 25 anos, sendo que muitas não chegavam a ocupar nenhuma das outras posições, 

retiradas do convento por passarem da idade ou por indisciplina. A categoria das Recolhidas 

era composta por mulheres diversas, sendo encontradas filhas legitimas e ilegítimas, eram 

conhecidas como assistentes, ou de hábito secular, nessa categoria poderiam ser encontradas 

mulheres viúvas e desamparadas. As duas últimas categorias era as servas, divididas em servas 

particulares e servas da comunidade. As primeiras poderiam ser escravizadas ou livres e 

geralmente entravam na instituição graças às petições das religiosas e eram aceitas se fossem 

consideradas donzelas honradas. A última categoria era considerada superior à das servas 

particulares: poderiam entrar por meio de petições próprias e, sendo brancas, poderiam solicitar 

as vagas de educandas, depois de passarem um tempo na instituição, dando exemplos de 

comportamento e devoção.283 

Pela divisão apresentada nos Maços de População de 1818, podemos observar que havia 

também uma hierarquização dentro do Recolhimento de Santa Clara. Nos registros dos Livros 

de Crônicas não temos similares a essas nomenclaturas encontradas por Nascimento no 

Convento do Desterro, mas podemos deduzir pela divisão que as mulheres registradas como 

“madres” ocupavam as posições mais altas, seguidas pelas pupilas, agregadas e servas.  

O Maço de População de 1838 é o único a fornecer a informação sobre o local de 

nascimento das recolhidas. Nesse documento, registra-se que todas as recolhidas ali listadas são 

próprias “desta vila”. 

O Recolhimento aparece sempre numerado e como “cabeça de fogo”, especificando a 

regente por período. Assim, de 1812 a 1829, o nome de Isabel da Visitação aparece como 

regente e depois, temos os nomes de Maria do Sacramento (1836) e Maria do Monte Carmello 

(1839 e 1843)284. Sabemos, pelo Livro de Crônica, que as primeiras regentes foram Isabel da 

Visitação – que veio do Recolhimento da Luz e permaneceu em Sorocaba –, depois Maria do 

Sacramento – sobrinha das fundadoras e uma das primeiras recolhidas em 1811 – seguida de 

Maria do Monte Carmello –,que foi escolhida após a renúncia de Maria do Sacramento para 

que pudesse “com seus recursos empreender a execução de grandes melhorias”285. A seguir, 

com o agravamento dos problemas de saúde de Monte Carmelo, Maria do Sacramento voltou a 

ocupar o cargo. 

 
283NASCIMENTO, op. cit., p. 115-123.  
284 No conjunto de Maços de População de Sorocaba, o Recolhimento de Santa Clara aparece nos seguintes anos: 

1812,1814,1817, porém só está legível a parte superior, onde podemos identificar o nome do fogo e os primeiros 

nomes da lista, nos anos de 1818,1824,1836 e 1842. 
285 ACICSCS, Livro de Crônica, fl. 3v. 
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Com relação às famílias dessas mulheres, temos dificuldades em lidar com os registros 

de entrada no Livro de Matrícula, já que para muitas recolhidas não foram apontados os nomes 

dos pais nem a localidade de nascimento delas. Cruzando os dados esparsos do Livro de 

Matrícula com os do Livro de Crônica, identifiquei algumas famílias e a importância delas na 

vila de Sorocaba. Segundo Algranti, era comum nas instituições do Sudeste os altos índices de 

parentesco, e Nascimento286 aponta a mesma situação para o Convento do Desterro na Bahia.  

Das seis primeiras recolhidas em 1811, quatro eram da mesma família: as irmãs 

Manuela de Santa Clara e Rita de Santa Ignes, tias das recolhidas Maria do Sacramento e Anna 

de São Joaquim; posteriormente, Anna Maria de Jesus e Maria do Monte Carmello, sendo a 

primeira também sobrinha das fundadoras e a segunda, prima. Temos seis mulheres sobre as 

quais conseguimos determinar se eram da mesma família. Delas, duas foram regentes na 

instituição287, demonstrando o prestígio familiar. Na administração do Recolhimento, temos a 

presença de homens que também pertenciam à família das fundadoras, como o capelão. 

Sobre as outras recolhidas para as quais foi possível discriminar as ascendências, 

encontramos um número importante de pais com patentes militares, tais como coronel, capitão 

e alferes. Trata-se de sinal claro de que essas mulheres pertenciam às elites, pois eram cargos 

de importância na administração da vila e da capitania. Outro dado que demonstra essa relação 

com a elite é o pagamento do dote para essas mulheres e as doações feitas ao Recolhimento, 

como no caso já citado da doação do órgão por Inácio Penteado, pai da recolhida Josepha Maria 

dos Anjos, em 1811288. 

Os Maços de População permitem ainda saber algo sobre as formas de sustento do 

Recolhimento, além do dote obrigatório na entrada das mulheres. Não encontrei informações 

sobre as quantias exatas, mas nos primeiros anos eram quantias razoáveis, a julgar pelo órgão 

que foi dote de Josepha dos Anjos na forma do órgão. No ano de 1883, o valor cobrado era de 

1:000.000 (um conto de reis). Na autorização para a abertura do Recolhimento, era recorrente 

o questionamento sobre como a instituição se manteria, já que a Coroa não tinha a intenção de 

contribuir com as instituições religiosas femininas.289  

 
286 ALGRANTI, op. cit., p. 168; NASCIMENTO, op. cit. p. 150. 
287 Maria do Sacramento e Maria do Monte Carmello, que eram primas, sendo a primeira sobrinha das fundadoras 
e a segunda prima das mesmas.  
288 Nas instituições do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, era comum a presença de filhas de homens com patentes 

militares, cf. ALGRANTI, op. cit., p. 168. 
289  Ver debate sobre essa questão em: ALGRANTI, Honradas e devotas, NASCIMENTO, op. cit. 
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Em 1803, a Câmara de Sorocaba solicitou que o Recolhimento tivesse autorização para 

possuir bens de raiz, a fim de usar seus lucros para o próprio sustento290. Não sabemos se a 

permissão foi concedida, já que a informação encontrada em alguns dos maços de população291 

é que as recolhidas “vivem do que produzem”292 ou que “plantam os alimentos que são do 

Recolhimento”293. 

Podemos perceber a tentativa de variar as formas de rendimento por parte das 

instituições como uma forma de garantir a sobrevivência financeira da casa. As recolhidas não 

contavam apenas com o dinheiro do dote, nem só com as doações recebidas, mas também com 

a posse de fazendas e aluguéis de casas para obter renda. Segundo Nascimento, no Convento 

do Desterro as freiras também conseguiam rendas através das vendas de doces e da prática de 

empréstimos a juros294. Não encontramos referência sobre a venda de doces, mas os 

empréstimos constam nos registros no Livro de Tombo do Recolhimento de Santa Clara: 

 

“1842- agosto-1: Credor senhor Manoel Joaquim da Silva morador 

desta cidade vencível em qualquer ocasião que for pedido com o prêmio 

de 1% - Reis 100$000. São pagos os prêmios até 2 de julho de 1855”295 

 

No mesmo Livro encontram-se registros de doações de benfeitores a casa: 

 

“Segundo. Legou o Sargento Mor Américo Antonio Ayres para seu 

testamento aberto em sete de junho de mil oitocentos e quarenta para a 

sustentação deste mesmo Recolhimento de Santa Clara a quantia de 

dois contos, que dispôs na mesma verba do testamento ficarião a jutos 

[sic]em poder dos seus testamenteiros ou os q lhes sucedessem; 

vinculando este legado perpetuamente na Fazenda de criar de goarey 

[sic], no distrito da vila de Itapetininga: devendo o rendimento deste 

capital mencionado serem satisfeitos anualmente para sustentação das 

mesmas Religiosas”296 

 

 
290 Consulta do Conselho Ultramarino..., AHU/CU, São Paulo, Caixa 25, doc. 9, 1800. 
291 APESP, Maço de população de Sorocaba, 1823 e 1824, ordem 0704196. 
292 APESP, Maço de população de Sorocaba,1823, ordem 0704196. 
293 APESP, Maço de população de Sorocaba, 1824, ordem0704196. “Sabe-se que os conventos e recolhimentos 

religiosos se sustentavam graças aos rendimentos advindos de dotes e propinas, oferecidos pelas reclusas, esmolas 

dos benfeitores. Aluguel de casas, fazendas e suas criações, além de juros do dinheiro aplicado deveriam reverter 

aos cofres dos estabelecimentos, de onde se extraía o necessário para fazer às despesas”, cf. ALGRANTI, 

Honradas e devotas, p. 217. 
294 NASCIMENTO, op. cit. Sobre a práticas dos empréstimos ver: VALIM, Patrícia, “Mulheres insurretas: 
usurárias, negociações, fortuna e poder na capitania da Bahia, final do século XVIII”. Poder & Cultura, v. 3, n. 6, 

jul./dez.2016. 
295 ACICSCS, Livro de Tombo, fl. 10v. 
296 ACICSCS, Livro de Tombo, fl.4. 
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Temos uma dimensão dos bens de raiz do Recolhimento pelo relatório do ouvidor 

Miguel Antonio de Azevedo Veiga. Em 1803, ele analisou as finanças da instituição em 

processo de autorização para a abertura: 

 

“A casa destinada ao recolhimento se acha quase finda com selas e 

dormitórios, uma capela contigua ornada com decência e bastante 

capacidade para os ofícios divinos que lhes doou o seu avô, para o 

mesmo fim, de sorte que falta somente aperfeiçoar o prospeto exterior 

da casa e fica um recolhimento bastante decente que sem [ilegível] 

podia estar em qualquer cidade. O patrimônio que deve fazer subsistir 

esta casa pia achasse principiado em uma fazenda de mattas [sic], 

cultura com alguns escravos, em que as recorrentes depois de fazerem 

a casa empregarão as suas legitimas, e uma vez que lhes seja facultada 

a entrada, fica feito um grande patrimônio com as avultadas esmolas 

com que oferecem entrar muitas pretendentes que esperão somente a 

decisão do soberano”297 

 

Pode-se deduzir que a expressão “vivem do que produzem” estava ligada à produção 

dessa fazenda, cujo excedente deveria ser vendido para o acúmulo de dinheiro em caixa. 

Sobre a posse de imóveis a serem vendidos ou alugados, temos referências posteriores 

ao recorte desta pesquisa, mas que servem para demonstrar os tipos de patrimônio que a 

instituição possuía, já que provavelmente tratava-se e imóveis adquiridos anteriormente: 

 

“No dia 24 de maio de 1891 foi alugada a casa do Recolhimento na rua 

Municipal número 1 ao Snr. Antonio Dias de Oliveira pela quantia de 

trinta e cinco mil rs. mensais e pelo prazo de dois anos. Do que ele tem 

documento, ficando livre deste contrato 26 palmos de terreno, onde o 

Convento pretende edificar. Este contrato ficou digo começou a ter 

lugar no dia 1.o de junho do corrente ano. Sorocaba 26 de maio de 

1891.O Pe. Almeida e Silva”298 

 

“Licença para vender-se um prédio na rua da Penha, pertencente ao 

Recolhimento: é do teor seguinte: Ex.mo e Revmo. Snr. Bispo. em 

virtude de ordem de V. Exa. E Rma. de 3 do corrente levo ao 

conhecimento de V. Exa. que a casa do convento sita [sic] na rua da 

Penha é um prédio em ruinas; não tem forro nem soalho [sic], é 

humilde, antiguíssimo, parte dos caibros podres, os batentes 

deslocados, as pareces da varanda demolidas em parte. Ali só há a 

aproveitar a telha; o resto será um dia não longe um monte de entulho 

 
297 Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, Fundo/Coleção Mesa do Desembargo do Paço caixa 231, documento 78,1- 
ofícios enviados a Mesa do Desembargo do Paço o requerimento de Manoela de Santa Clara e de Rita de 

Santa Ignes-16/08/1809 e 12/02/1810. 

 
298 ACICSCS, Livro de Tombo, fl. 31. 
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de difícil e dispendioso transporte. Deus guarde a V. Exa. Sorocaba 5 

de 3.o 91 Pe. Jose A de Almeida e Silva.”299 

 

Houve, assim, uma tentativa de diversificar as fontes de receita do Recolhimento, 

não se limitando às doações recebidas.  

Outra possibilidade que demonstra a boa situação econômica da instituição é o 

número de escravos vinculados a ela. Poucas informações sobre isso foram encontradas nos 

documentos produzidos pelo Recolhimento; porém, mais uma vez, os Maços de População 

ofereceram mais dados sobre esse grupo que esteve presente na construção e manutenção do 

Recolhimento, bem como de toda a sociedade colonial e imperial. Segundo Algranti300, é difícil 

avaliar os números de escravizados nas instituições do Sudeste, pela falta de listas seriadas que 

revelem esses números ao longo do período de sua pesquisa. De acordo com a autora, os Livros 

de Receitas e Despesas das instituições não apresentam gastos com a compra de cativos, exceto 

para o Recolhimento de Macaúbas, em Minas Gerais, onde há registros das entradas. Para o 

Recolhimento de Santa Clara não há no Livro de Tombo nenhuma referência à compra ou venda 

de cativos. 

Apresentamos a seguir uma visão geral do número de cativos em relação ao número de 

recolhidas – em tese, o número de cativos e de suas senhoras. 

 

 

 

Tabela 2– CATIVOS E SENHORAS NO RECOLHIMENTO DE SANTA CLARA 

(1812-1842) 

Ano Recolhidas Escravos Proporção301 

1812 6 Não consta ----- 

1814 8 10 + 25% 

1818 9 18 + 100% 

1823 20 23 + 15% 

1824 20 24 + 20% 

1836 12 12 ------- 

 
299 ACICSCS, Livro de Tombo, fl.30 v. 
300 ALGRANTI, Honradas e devotas, p.175. 
301 Proporção do número de escravos em relação ao número de recolhidas do Recolhimento. 
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1840 14 62 + 342,8 % 

1842 13 Não consta -------- 

Fonte: APESP, Maço de população de 1810/1812/1813 (07.04.194); Maço de população de 

1815/1818 e 1822 (07.04.195); Maço de população de 1823/1824 e 1835 (07.04.196); 

MADAS-LAM, Rol de população desta Estola de Sorocaba entre os anos de 1839 e 1840 (30 

de janeiro de 1839 a 14 de março de 1840). 

 

Nessa tabela, observamos os números totais de recolhidas e escravos ao longo do 

período dessa pesquisa. Chama a atenção o fato de que, mesmo em 1814, ano com menor 

número de escravos, havia mais cativos do que mulheres recolhidas. A situação não era 

singular, a julgar pelo que ocorria no Desterro, por exemplo: 

 

“D. Antônio Correia pretendeu dar ideia da multidão de escravas 

existentes no Desterro, relatando que as freiras contavam com 4 a 6 

dessas cativas, de sorte que o número delas excedia o de 200, sendo as 

religiosas apenas 63. E, quando se tratava de reformar-lhes os costumes, 

davam os desgostos que já haviam proporcionado aos arcebispos seus 

antecessores. Muitas das cativas mais escandalosas já haviam sido 

lançadas fora, mas outras ainda continuavam e somente com a 

diminuição de seu número poderia o convento ser reformado.”302 

 

Temos, então, uma situação de permanência dentro das instituições femininas: o grande 

número de escravos nas casas. Vemos também que a decadência de algumas casas religiosas 

no Brasil foi atribuída à presença das escravas nas clausuras, como fica claro nesse trecho. 

Provavelmente, muitos desses cativos entravam nos conventos e recolhimentos como parte dos 

dotes das mulheres. Além disso, muitos são os pedidos por parte das freiras e recolhidas para a 

entrada de novos cativos, por vezes alegando que precisavam deles para fazer seus serviços303, 

levando para o interior das clausuras as mesmas desigualdades sociais existentes fora dos 

muitos das instituições religiosas femininas. 

No ano de 1840, temos o maior número de cativos no Recolhimento de Santa Clara. 

Podemos associar esse grande aumento à entrada de Maria do Carmello, momento de melhorias 

na situação econômica na instituição. 

Havia algumas divisões entre os cativos das instituições religiosas femininas: 

escravos de fora e escravos de dentro, escravos da comunidade e escravos a serviço das 

 
302 NASCIMENTO, op. cit., p. 172. 
303 Sobre esses pedidos: ALGRANTI, Honradas e devotas; NASCIMENTO, op. cit. p. 172. 
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religiosas304. Os escravizados eram, assim, divididos de acordo com as funções que exerciam, 

e aqui também podemos imaginar que havia uma divisão sexual dos cativos: no caso das 

categorias “escravos de dentro” e “escravos a serviço das religiosas”, podemos deduzir que 

eram mulheres escravizadas que exerciam esses trabalhos, principalmente a categoria “escravos 

de dentro” ou que tinham acesso às clausuras. No Convento da Ajuda, no Rio de Janeiro, as 

escravas preparavam refeições, limpavam as celas e cuidavam dos pertences das freiras305. Isso 

posto, não podemos imaginar uma proximidade maior do que estar na cela dessas mulheres, 

andando pelos mesmos corredores no claustro, o que não seria permitido a um escravo do sexo 

masculino. Quando uma freira solicitava uma nova escrava, deveria garantir que esta era 

honesta, honrada e donzela306, ou seja, tinha os mesmos requisitos de uma mulher branca e de 

elite ao requerer a entrada no convento. Isso talvez fosse uma tentativa de manter a mulher 

cativa no mesmo estado de vida religiosa de sua senhora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3– DIVISÃO SEXUAL DOS CATIVOS NO RECOLHIMENTO DE SANTA 

CLARA (1812-1840) 

Anos Mulheres (%) Homens (%) Total 

1812 Não consta Não consta Não consta 

1814 4 (40%) 6 (60%) 10 

1818 8 (44,5%) 10 (55,5%) 18 

1823 12 (52,2%) 11 (47,8%) 23 

1824 10 (41,6%) 14 (58,4%) 24 

1836 7 (58,4%) 5 (41,6%) 12 

1840 24 (38,7%) 38 (61,3%) 62 

 
304 ALGRANTI, Honradas e devotas; NASCIMENTO, op. cit. 
305 ALGRANTI, Honradas e devotas, p.177. 
306 NASCIMENTO, op. cit. p. 173. 
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Fonte: APESP, Maço de população de 1810/1812/1813 (07.04.194); Maço de população de 1815/1818 e 1822 

(07.04.195); Maço de população de 1823/1824 e 1835 (07.04.196); MADAS-LAM, Rol de população desta Estola 

de Sorocaba entre os anos de 1839 e 1840 (30 de janeiro de 1839 a 14 de março de 1840). 

 

Nessa tabela, temos a divisão por sexo dos cativos vinculados ao Recolhimento de 

Sorocaba. Na maioria dos anos onde encontramos escravos listados, o número de homens é 

maior do que o de mulheres, estatística que abre a possibilidade de supormos que esses escravos 

pudessem trabalhar no sítio que pertencia ao Recolhimento ou, talvez, pudessem também ser 

alugados a outras pessoas. Temos aqui uma contradição: afinal, como vimos anteriormente, os 

cativos que serviam as recolhidas ou faziam os serviços de dentro deveriam ser mulheres. Logo, 

uma outra suposição válida, seria que na categoria de escravos de dentro havia tanto homens 

como mulheres, se considerarmos que os serviços de dentro poderiam envolver reparos no 

prédio, por exemplo. 

  

“Nos conventos masculinos existiam também escravas e, nos 

femininos, escravos; dos cativos dos frades, os comunitários eram as 

maiores presenças; nos mosteiros de freiras e recolhimentos femininos, 

geralmente as escravas particulares ultrapassavam o número das da 

comunidade.”307 

           

Talvez possamos associar essa diferença na posse de cativos à forma que a clausura 

era colocada para a vida religiosa feminina e para a vida religiosa masculina. Apesar da clausura 

também ser obrigatória para algumas ordens masculinas, como a de São Bento, o Concílio de 

Trento estabeleceu a clausura como um estado permanente para a vida religiosa feminina. Isso 

pode explicar o maior número de cativas particulares nas instituições femininas; já que não 

poderiam sair, delegando suas cativas particulares para essas tarefas, enquanto no caso das 

ordens masculinas, a demanda dentro dos conventos era maior por cativos que realizassem os 

serviços gerais dentro deles, já que os religiosos homens, pela tarefa de evangelização, 

poderiam sair de suas casas. 

 

“Em julho de 1764, arcebispo d. Manuel de Santa Inês não reclamava 

sobre o excessivo número de escravos em Santa Clara [Desterro], mas 

de serem as pretas que serviam, de fora, verdadeiras trombetas da falta 

de respeito aos votos de pobreza das freiras. Suas senhoras as vestiam 

e ornavam de tal forma que despertavam o escândalo entre o povo da 

cidade. Além do que, ao receber uma serva dentro da clausura, a sua 

senhora religiosa a vestia com luxo e a fazia passear em cadeira pelas 

ruas, para os moradores vissem que aquela escrava ia servi-la, o que 

 
307 NASCIMENTO, op. cit. p.170. 
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deveria transformar-se em divertimento em uma cidade tão carente de 

distrações[...]”308 

          

Além de elo entre o mundo exterior e a clausura, temos também nesse trecho uma 

forma das mulheres mostrarem poder econômico e influência na sociedade, através dos 

ornamentos e da cerimônia para a entrada da cativa na clausura, demonstrando que mesmo a 

freira estando ligada aos votos, continuava influente na localidade onde vivia ou para onde se 

transferia ao se institucionalizar. 

Analisando os Maços de População que mostram o Recolhimento de Santa Clara, 

não se pode definir se havia cativas particulares ou se todos os escravos listados pertenciam à 

comunidade. Talvez no final do período de Maria do Monte Carmello, com os problemas de 

saúde enfrentados por ela, possamos supor que essa regente tenha usado serviços particulares 

de cativas, já que eram comuns os pedidos de novos escravos particulares atrelados à 

necessidade gerada por problemas de saúde309. 

 

“[...] Tem-se a impressão, pela análise dos diversos relatórios e 

documentação interna, de que os escravos especializados, em geral, 

ficavam na cidade a serviço dos conventos. Geralmente eram 

costureiras, pedreiros, carpinteiros, serventes ou barbeiros (...). Além 

de servir aos conventos, muitos desses escravos permaneciam em 

função de arrendamento ou jornais, como o escravo foragido Manoel, 

que pertencia ao Convento de Santos e tinha a carpintaria como 

profissão.”310 

 

Ao menos alguns escravos do Recolhimento deveriam ser especializados em 

manutenção predial, mesmo que os maços de população de Sorocaba não apresentem 

informações nesse sentido.311 Também não temos informação precisa se alguns desses cativos 

eram postos ao ganho, porém sabemos que essa era uma prática no Convento do Desterro, onde 

escravas vendiam os doces feitos pelas freiras312. 

Sobre o convívio cotidiano das recolhidas com os escravos, temos algumas orientações 

passadas por Frei Galvão às recolhidas da Luz e que provavelmente foram repassadas às 

primeiras recolhidas em Sorocaba. 

 

 
308 NASCIMENTO, op. cit. p.172. 
309 NASCIMENTO, op. cit.p.173. 
310 MOLINA, op. cit., p. 261. 
311  Nos Maços de População, alguns fogos com escravos têm descrições de suas especializações. 
312 NASCIMENTO, op. cit. p174 
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“Capítulo 21: Também mandou que, em horas de comunidades, não se 

esteja com seculares dentro do convento. Se for visita se despeça, se for 

escravos que estão trabalhando dentro que saiam. As escravas, porém, 

só nas horas de refeitório e silencio não quer que esteja, dentro; nas 

demais, diz que o podem. Quer que a Madre Regente antes dispense o 

silencio quando é necessário, estar escravas dentro por alguma opressão 

de serviço que não podemos sem elas, do que elas estarem dentro em 

horas de silencio.”313 

 

Temos então uma definição das horas que os escravos e escravas deveriam estar dentro 

do Recolhimento, momentos em que o silêncio das recolhidas podia ser quebrado e conversas 

aconteciam. Também temos o reconhecimento da necessidade dos braços escravos para os 

trabalhos da instituição. Frei Galvão, na mesma perspectiva de religiosos tais como os bispos 

da Bahia, tentou evitar que os escravos e as escravas fossem motivo da decadência religiosa das 

casas, por isso a proibição de eles estarem presentes nos momentos de silêncio, reflexão e 

orações das recolhidas, bem como de refeitório – que, além de serem momentos de alimentação, 

era também dos exames de consciência. 

 

“Capítulo 29: Recomenda-nos muito que nunca digamos palavras 

injuriosas aos escravos e que mais podem os pais injuriarem e seus 

filhos que os senhores a seus escravos. São nossos irmãos que, por alto 

juízo de Deus, são cativos e nossos escravos.”314 

 

Neste trecho, Frei Galvão aconselha as recolhidas a não tratarem mal os escravos que 

pertencessem à instituição. As freiras eram consideradas responsáveis financeira e 

espiritualmente por suas escravas315. Assim, deviam zelar pelas confissões e sacramentos. 

Extrapolando a esfera religiosa, não podemos esquecer que as relações entre as ordens 

religiosas, o Estado imperial e escravos continham embates onde os sujeitos nem sempre eram 

apenas oprimidos, mas criavam estratégias de luta316. Podemos pensar essa convivência entre 

recolhidas e escravo(a)s como uma situação de constante negociação. O perfil das recolhidas 

no Santa Clara de Sorocaba entre 1810-1850 demonstra uma maioria de mulheres da própria 

vila, na totalidade brancas, de famílias de posses e com influência no cenário local, sendo 

algumas inclusive da mesma família. Nesse mesmo perfil conseguimos analisar um pouco das 

 
313 GALVÃO, Frei Antonio Sant’Anna, Escritos Espirituais (1766-1803). São Paulo, 1980, p. 37. 
314 GALVÃO, op. cit., p. 39. 
315 NASCIMENTO, op. cit. p. 187 
316 MOLINA, op. cit. p.26. 



107 

 

estratégias do Recolhimento para se manter economicamente, como as propriedades, os objetos 

de valor, as doações e a posse de escravos. 

 

“Os registros de entrada ou matrículas das instituições femininas 

estudadas permitem delinear um perfil das mulheres reclusas da região 

Sudeste da Colônia, principalmente das religiosas, embora dentre a 

população analisada existam também leigas. Trata-se de uma população 

predominantemente urbana, representante da elite colonial que entrou 

nos estabelecimentos entre 16 e trinta anos, na maior parte das vezes 

solteira e filha de legítimo casamento.”317 

 

Podemos concluir que o perfil delineado para o Recolhimento de Santa Clara de 

Sorocaba está de acordo com perfil delineado por Algranti em seu estudo sobre várias 

instituições religiosas da região Sudeste.  

Por fim, há alguns relatos de viajantes que passaram por Sorocaba e descreveram o 

Recolhimento de Santa Clara. O primeiro relato foi feito por volta de 1820: 

 

“Existe em Sorocaba um convento de reclusas, que seguem os 

preceitos de Santa Clara e não fazem votos. O convento dispõe de 

poucos recursos, e as reclusas, que são em número de quatorze 

(1820), vivem em grande parte da ajuda que lhes dão suas 

famílias. A Igreja do convento é aberta a todos os fiéis, mas 

nenhumas das janelas do pavilhão das reclusas dá para a parte 

externa. Num país onde os casamentos não são muito comuns e 

infelizmente a libertinagem campeia, não se pode negar que esse 

tipo de convento seja de grande utilidade. Eu acrescentaria ainda 

que, devido as nefastas influências que as reclusas forçosamente 

sofreram na sua infância, é de muito bom alvitre que não se exija 

delas o voto perpétuo.”318 

 

Trata-se da descrição de como essas instituições religiosas ou leigas femininas eram 

vistas e de como suas funções não eram evidentes e bem delimitadas, no olhar de estrangeiros 

de passagem. 

O segundo relato foi feito através da observação do Recolhimento por volta de 1900, 

ainda antes da criação da Diocese de Sorocaba e da reforma que transformou o Recolhimento 

de Santa Clara em convento. 

  

 
317 ALGRANTI, op. cit., p. 178. 
318 SAINT-HILAIRE, op. cit, p. 185. 
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“Na rua de São Bento, esquina da do Padre Luiz e defronte da de Santa 

Clara. Começou em 1811, no edifico que atualmente ocupa, ao lado da 

igreja de Nossa Senhora do Rosário, doada pelo capitão Salvador de 

Oliveira Leme, sob condição de terem nele jazigo os seus descendentes. 

Foram fundadores do recolhimento D. Manoela de Santa Clara e sua 

irmã D. Rita de Santa Ignes, naturais de Sorocaba, que se acham 

sepultadas nesse mesmo recolhimento, tendo D. Manoela falecido a 31 

de maio de 1833 e D. Rita a 9 de setembro de 1842. Começou com seis 

educandas, o que foi autorizado por alvará de D. João VI, de 22 de julho 

de 1810. Tem atualmente 30 freiras. O Recolhimento é paupérrimo, 

mantendo-se com o aluguel de algumas casas, que produzem a renda 

mensal de 700$ a 800$000. A igreja anexa ao recolhimento é um templo 

por demais pobre: tem a capela-mor com quatro tribunal fingidas e um 

altar com o Santíssimo Coração de Jesus no trono; abaixo Nossa 

Senhora do Rosário e aos lados Santa Clara e São Francisco, do lado do 

Evangelho ficam o confessionário e a sacristia[...]319 

 

Temos aqui uma descrição da fundação do Recolhimento, passado quase um século 

desde sua abertura. Chama a atenção que ainda fossem marcantes a história da sua fundação e 

da autorização para seu funcionamento com seis educandas, a preocupação com os ganhos do 

Recolhimento antes da reforma, além de uma das raras descrições da igreja do Rosário. 

Em comum, os dois viajantes demonstram admiração pela instituição e, à sua maneira, 

exaltam os elementos que compõem o Recolhimento, elementos esses que, ao longo do 

processo de abertura e consolidação, fizeram com que a instituição se tornasse uma referência 

para a história da região. 

 

  

 
319 PINTO, Alfredo Moreira. A cidade de São Paulo em 1900. São Paulo: Governo do Estado de São Paulo, 1979, 

p.10 e 11. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo dessa pesquisa, foi possível vislumbrar o cotidiano do Recolhimento de Santa 

Clara da Vila de Sorocaba, instituição que teve como fundadoras duas mulheres de uma das 

famílias mais ricas e influentes da vila. Junto com a análise das estratégias para conseguir a 

autorização de funcionamento em um contexto de desvalorização da vida religiosa feminina, 

também temos estratégias dessa família para manter e ampliar seu poder e influência na vila. 

Ao longo da pesquisa, tive a oportunidade de observar várias estratégia utilizadas pelas 

mulheres para conseguirem adentrar a vida religiosa feminina, lembrando que nesse período 

havia apenas dois caminhos para as mulheres brancas e da elite: o do casamento, arranjado pelas 

famílias segundo normas para a manutenção de riquezas e poder; ou o caminho da vida 

religiosa, que de certa forma também colaborava na manutenção e/ou elevação do status social 

da família, vistas com mais prestigiosas por terem filhas e filhos que servissem à religião. 

Apesar desse prestígio, vimos como era difícil conseguir a autorização para a abertura 

de um convento. Muitas vezes era mais fácil abrir um recolhimento, que em Portugal tinha uma 

função diferente, mais que na América Portuguesa adquiriu novos significados, dependendo da 

região, como uma forma de suprir a necessidade e a vontade da população por essas instituições. 

Temos um entendimento do uso dessas instituições pelos homens, religiosos e chefes das 

famílias, que era basicamente uma ferramenta de controle das mulheres, e o uso que as próprias 

mulheres davam a essas instituições, usando-as para experimentarem a vida religiosa ou 

fugirem das famílias e de casamentos indesejados. 

Na história do Recolhimento de Santa Clara de Sorocaba, observamos o uso de várias 

estratégias para conseguir a autorização para a abertura. Essas estratégias, segundo a 

historiografia, já tinham sido utilizadas por outras instituições e em outras regiões: começar a 

construir o prédio antes de conseguir a autorização, como fizeram os fundadores do Convento 

do Desterro ou obter o apoio da Câmara local para a abertura da instituição, como se deu no 

Desterro, no Convento da Ajuda e no Recolhimento da Luz. A estratégia mais original utilizada 

pelas fundadoras do Recolhimento foi a alegação de pretenderem uma instituição de educação 

feminina, bem vista pela Coroa naquele momento, pela necessidade de certo tipo de educação 

para as mulheres, entendidas como primeiras educadoras dos filhos e, por isso, devendo 

aprender o básico, além da necessidade de ter alguns conhecimentos para manutenção do lar 

após o casamento. Quando da autorização para o funcionamento dessa instituição, voltaram a 

Sorocaba e se fecharam em clausura, pedindo orientação espiritual e religiosa para um religioso 

conhecido e respeitado: Frei Galvão. De forma deliberada, desobedeceram à autorização 
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concedida e colocaram em prática um projeto de instituição religiosa feminina, não uma casa 

de educação feminina. 

Essa desobediência por um tempo não foi notada ou as autoridades da capitania e a 

Coroa não quiseram se envolver na questão? É interessante notar como as mulheres que estavam 

recolhidas se mantiveram. Nos raros momentos em que a autorização e as práticas institucionais 

foram questionadas, podemos observar que, apesar de restritas aos votos simples e à clausura, 

as mulheres colocaram em funcionamento uma rede de relacionamentos, influências e amizades 

envolvendo as damas da Corte e o poder da família das fundadoras. 
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do juiz e oficiais da Câmara da vila de Sorocaba AHU/CU, São Paulo, Caixa 25, doc. 

9, 1800  

 

 

Arquivo Nacional - Rio de Janeiro - ANRJ 

 

• Fundo Mesa do Desembargo do Paço, Caixas 132 e 231 

• Fundo/Coleção Mesa do Desembargo do Paço caixa 231, documento 78:  ofícios 

enviados a Mesa do Desembargo do Paço o requerimento de Manoela de Santa Clara e 

de Rita de Santa Ignes-16/08/1809 e 12/02/1810. 

 

Arquivo do Convento da Imaculada Conceição e de Santa Clara de Sorocaba - ACICSCS 

• Livro de Tombo 1810 - 1910,  

• Livro de Crônica 1810 - 1932,  

• Livro de Matrícula 1810 - 1910, 

• Estatutos de diversos anos do recolhimento, 

• Documentos avulsos.  
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Museu Arquidiocesano de Sorocaba- Comendador Luís Almeida Marins – MADAS-LAM  

 

• Memória do Convento da Imaculada Conceição e de Santa Clara de Sorocaba do ano de 

1927 (Sem autor). 

• Caixa documentos do Recolhimento de Santa Clara de Sorocaba  

• Rol da população de Sorocaba 1839-1840 

 

Arquivo da Cúria de Sorocaba – ACS: 

 

• Livro de Batismo Sorocaba- Matriz -1750-1780, 

• Livro Documentos Íntimos do Mosteiro da Imaculada Conceição e de Santa Clara. São 

Paulo, 1933. 

 

Arquivo Público do Estado de São Paulo – APESP: 

• Ofícios diversos de Sorocaba: caixa: 499, ordem: 1294,1828, documento 1. 

• Maços de População, Sorocaba 1810; 1812 e 1814, ordem 070494; Maços de 

População, Sorocaba 1815 a 1818 e 1822, ordem 0704195; Maços de População, 

Sorocaba 1823-1824 e 1835, ordem 0704196; Maços de População, Sorocaba 1836-

1846 ordem 0704197. 

 

  



113 

 

BIBLIOGRAFIA 

ALGRANTI, Leila Mezan. Honradas e devotas: condição feminina nos conventos e 

recolhimentos do sudeste do Brasil, 1750-1822. 2ª ed., Rio de Janeiro: José Olympio, 1999. 

 

________________________. Livros de devoção, atos de censura: ensaios de história do 

livro e da leitura na América portuguesa (1750-1821). São Paulo: Hucitec, 2004. 

 

_________________________. “Os estatutos do recolhimento das órfãs da Santa Casa de 

Misericórdia do Rio de Janeiro”. Cadernos Pagu, n.8/9, p. 371-405, jan.2011. Disponível em 

<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/1890. 

 

ALMEIDA, Aluísio. Brasil de Nossa Senhora. Sorocaba, 1974. 

 

___________________. História de Sorocaba. Sorocaba: Instituto Histórico, Geográfico e 

Genealógico de Sorocaba, 1969. 

__________________. História de Sorocaba, v. I (1589-1822). Sorocaba: Guarani, 1951 

 

 

__________________. “Memória histórica sobre Sorocaba (III)”. Revista de História, v.30, 

n.61: 1965.  

 

ALMEIDA, Luis Castanho de. São Paulo filho da Igreja. Petrópolis: Vozes, 1957. 

 

ALMEIDA, Suely Creusa Cordeiro de. "Mulher e mística: uma religião beata como 

experiência feminina no XVIII". In: ANGELO, Adriano e SALGADO, Mabel (org.). Religião 

e religiosidade: entre a tradição e a modernidade. São Paulo, Paulinas, 2010 

 

ARAÚJO, Antônio de Souza. “Santo António de Santa’Ana Galvão, OFM (1739-1822): 

primeiro santo natural do Brasil”. Lusitania Sacra, v.23: jan./fev. 2011, p. 243-262 

 

ARAÚJO, Emanuel. O teatro dos vícios: transgressão e transigência na sociedade urbana 

colonial. 3. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2008. 

 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/1890
http://www.revistas.usp.br/revhistoria/issue/view/9233
http://www.revistas.usp.br/revhistoria/issue/view/9233


114 

 

AZZI, Riolando (org): A vida religiosa no Brasil: enfoques históricos. São Paulo: Paulinas, 

1983. 

 

BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. Viver e sobreviver em uma vila colonial: Sorocaba, 

século XVIII e XIX. São Paulo: Annablume; Fapesp, 2001. 

 

BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. "A mulher em São Paulo colonial". In: Espacio, 

tiempo y forma, serie IV, História moderna,3: 367-386, 1990. 

 

BADDINI, Cássia Maria. Sorocaba no Império: comércio de animais e desenvolvimento 

urbano. São Paulo: Annablume; Fapesp, 2002. 

 

BARRA, Sérgio. Entre a corte e a cidade: o Rio de Janeiro no tempo do rei, 1808-1821. Rio 

de Janeiro: José Olympio, 2008. 

 

BELLINI, Ligia; Souza Evergton Sales; SAMPAIO, Gabriela dos Reis (orgs). Formas de crer. 

Ensaios de história religiosa do mundo luso-afro-brasileiro, séculos XIV-XXI. Salvador: 

Edufba: Corrupio,2006 

 

BELLINI, Lígia; PACHECO, Moreno Laborda. Memória conventual e política em 

Portugal no Antigo Regime. Tempo [online]. 2012, vol.18, n.32, pp.49-68. 

 

BELLOTTO, Heloísa Liberalli. Autoridade e conflito no Brasil colonial: o governo do 

Morgado de Mateus em São Paulo. São Paulo: Conselho Estadual de Artes e Ciências 

Humanas, 1979. 

 

BETHELL, Leslie (org.). História da América Latina colonial, v. 1 e 2. São Paulo: Edusp; 

Brasília: Funag, 1997. 

 

BLAJ, Ilana. A Trama das Tensões – O Processo de mercantilização de São Paulo colonial 

(1681 – 1721). São Paulo: Humanitas/FFLCH/USP; FAPESP, 2002. 

BRUSCHINI, Maria Cristina A.; ROSEMBERG, Fúlvia (Org.). Vivência: história, 

sexualidade e imagens femininas. São Paulo: Brasiliense, 1980. 

 



115 

 

BURKE, Peter: (Org.). A escrita da história: novas perspectivas. São Paulo: Ed. Unesp, 1992.  

 

BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. 

 

BOXER, Charles Ralph. A mulher na expansão ultramarina ibérica: 1415-1815: alguns 

factos, ideias e personalidade. Lisboa: Livros Horizontes, 1977. 

 

____________________. O império marítimo português, 1415-1825. 3ª reimpr. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2008. 

 

CAMPOS, Alzira Lobo de Arruda. Casamento e família em São Paulo colonial. Paz e Terra. 

São Paulo 1986. 

 

CARDIM, Pedro. A Casa Real e os órgãos centrais do governo no Portugal da Segunda 

metade do Seiscentos. Tempo [en linea] 2002, (Julio-Sinmes). Consultado em: 18 de fevereiro 

de 2018, disponível em: http://www.redelyc.org/articulo.oa?id=1670180888002. 

 

CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (orgs.). Domínios da História. Rio de 

Janeiro: Campus, 1997. 

 

CASAMASSO, Marcos Aurélio Lagreca. Estado, igreja e liberdade religiosa na “Constituição 

do Império do Brazil” de 1824. Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI, Fortaleza, julho 

de 2010, p. 61-67. 

 

COSTA, Albertina de Oliveira; BRUSCHINI, Cristina (Org.). Uma questão de gênero. Rio de 

janeiro: Rosa dos tempos, 1992. 

 

COSTA, Emilia Viotti da. Da Monarquia à República: momentos decisivos. 9ª ed., São 

Paulo: Ed. Unesp, 2010. 

 

DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Quotidiano e poder em São Paulo no século XIX. 2ª ed., 

São Paulo: Brasiliense, 1995. 



116 

 

 

ELLIS, Myriam. “São Paulo, de capitania a província. Pontos de partida para uma história 

político- administrativa da Capitania de São Paulo”. Revista de História, v.52, n.3, 1975 p. 

147-216. 

 

FARIA, Sheila de Castro. A colônia em movimento: fortuna e família no cotidiano colonial. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998 

 

FEITLER, Bruno; SOUZA, Evergton Sales (Org.). A Igreja no Brasil: normas e práticas 

durante a Vigência das Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia. São Paulo: Ed. 

UNIFESP, 2011. 

 

FERREIRA, Adinia Santana. A reclusão feminina no convento da Soledade: As diversas 

faces de uma experiência (Salvador- século XVIII). 158 f. Dissertação (Mestrado em História) 

– Universidade de Brasília, Brasília, 2006. 

 

FERNANDES, Maria Eugenia Matos. “O Mosteiro de Santa Clara do Porto em meados do 

século XVIII (1730-80)”. Documentos e memórias para a história do Porto. XLVIII. Porto: 

Arquivo Histórico; Câmara Municipal do Porto, 1992 

 

FIGUEIREDO, Luciano. Barrocas famílias vida familiar em Minas Gerais no século 

XVIII. São Paulo: Hucitec, 1997. 198 p. (Estudos historicos; 30) 

 

__________________. O avesso da memória: cotidiano e trabalho da mulher em Minas Gerais 

no século XVIII. Rio de Janeiro: Jose Olympio, 1993 

 

FRANCO, Sebastião Pimentel; NADER, Maria Beatriz; SILVA, Gilmar Ventura. História, 

mulher e poder. Vitoria: EDUFES: ppghis,2006 

 

FREYRE, Gilberto. Casa grande & senzala. 19ª ed., Rio de Janeiro: José Olympio, 1978. 

 

FREITAS, Marcos Cezar de (org.). Historiografia brasileira em perspectiva. 6ª ed., São 

Paulo: Contexto, 2005. 



117 

 

GANDELMAN, Luciana Mendes. Mulheres para um imperio: orfãs e caridade nos 

recolhimentos femininos da Santa Casa de Misericordia (Salvador, Rio de Janeiro e Porto - 

seculo XVIII). 374p. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de 

Filosofia e Ciencias Humanas, Campinas, SP, 2005. 

GALVÃO, Frei Antonio Sant’Anna, Escritos Espirituais (1766-1803). São Paulo, 1980 

 

GIL, Tiago Luís. Coisas do caminho: tropeiros e seus negócios do Viamão à Sorocaba 

(1780-1810). Rio de Janeiro, 2009 (tese de doutorado). 

 

GLEZER, Raquel. “O campo da História”. Cadernos de História de São Paulo, n.1, 1992. p. 

9-14. 

 

GOLDSCHMIDT, Eliana Maria Rea. Convivendo com o pecado na sociedade colonial 

paulista, 1719-1822. São Paulo: Annablume, 1998. 206 p. (Selo universidade: história). 

 

GONÇALVES, Margareth de Almeida. Império da fé: andarilhas da alma na era barroca. Rio 

de Janiero: Rocco, 2005. 

 

GROSSI, M. P. Jeito de Freira. "Estudo antropológico sobre a vocação religiosa feminina". 

Cadernos de Pesquisa, n° 73, maio 1990. 

 

HARDING, Sandra. A instabilidade das categorias analíticas na teoria feminista. Estudos 

Feministas, Florianópolis, v. 1, n. 1, p. 7, jan. 1993. ISSN 1806-9584. Disponível em: 

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/15984>. Acesso em: 18 fev. 2018. 

 

HOORNAERT, Eduardo. A Igreja no Brasil: colônia (1500-1800). São Paulo: Brasiliense, 

1982. 

 

_____________________. Formação do catolicismo brasileiro: 1550-1800. 2 ed. Petrópolis: 

Vozes, 1978. 

 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/15984


118 

 

HORTA, Antônio José de Franca e. “Viagem do Capitão General Franca e Horta a Sorocaba, 

Itu e Porto Feliz em 1804.” Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, v.10, 

1906. 

 

LACOMBE, Américo Jacobina. "A Igreja no Brasil colonial". In: HOLANDA, S. B.  (dir.). 

História Geral da Civilização Brasileira, T. I, v. 2. 4ª ed., São Paulo: Difel, 1977.  

 

LAVEN, Mary. Virgens de Veneza: vidas enclausuradas e quebra de votos no convento 

renascentista. Rio de Janeiro: Imago, 2003. 

 

LIMA, Lana Lage da Gama (org).  Mulheres adúlteros e padres: história e moral na sociedade 

brasileira. Rio de Janeiro: Dois pOntoseditra, 1987. 

 

LONDOÑO, Fernando Torres. Cotidiano paroquial e livros de tombo. Revista de Cultura 

Teológica, v. 7, p. 95-103, 1994. 

 

MALERBA, Jurandir. A corte no exílio: civilização e poder no Brasil às vésperas da 

Independência, 1808 a 1821. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 

 

MARCÍLIO, Maria Luiza. Crescimento demográfico e evolução agrária paulista, 1700-

1839. Soa Paulo: Hucitec; Edusp, 2000. 

 

____________________. (org.). A Mulher pobre na história da igreja latino-

americana. São Paulo: Paulinas, 1983. 211 p. (Estudos e debates latino-americanos; 12). 

 

__________________________. (org.). Famílias, mulheres, sexualidade e igreja na história 

do Brasil. São Paulo: Edições Loyola, 1993. 

 

MARCONDES, Renato Leite; SUPRINYAK, Carlos Eduardo. “Movimentação de tropas no 

Centro-Sul da colônia: aspectos estruturais do mercado de animais na segunda metade do 

século XVIII”. Estudos Históricos, n.4, jul./dez.2007, p. 49 

 

MARISTELA. Frei Galvão, bandeirante de Cristo. 2ª ed., São Paulo: Mosteiro da Luz, 1978. 



119 

 

 

MARTINS, William de Souza. “Um espelho possível de santidade na Bahia colonial: madre 

Vitória da Encarnação (1661-1715)”. Revista Brasileira de História, v.33, n.66, p. 209-227, 

dez. 2013. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

01882013000200010&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 27 abr. 2019. 

 

_______________________. A clausura enferma: petições para a saída do Convento da 

Ajuda no Rio de Janeiro para tratamento de doenças contagiosas, c.1750-1780 História, 

Ciências, Saúde - Manguinhos, vol. 23, núm. 3, julio-septiembre, 2016, pp. 719- 732 

 

MATTOS, Renato de. Política, Administração e negócios: A capitania de São Paulo e sua 

inserção nas relações mercantis do Império português (1788- 1808). Dissertação (Mestrado em 

História Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2009. 

 

MATTOSO, José; SOUSA, Bernardo Vasconcelos e; MONTEIRO, Nuno Gonçalo. História 

da vida privada em Portugal. Lisboa: Temas e Debates, 2011.  

 

MICELI, Sergio. A elite eclesiástica brasileira, 1890-1930. São Paulo: Cia. das Letras, 2009. 

 

MÜLLER, Daniel Pedro. Ensaio d’um quadro estatístico da Província de São Paulo. 3ª ed., 

São Paulo: Governo do Estado, 1978. 

 

MOLINA, Sandra Rita. A morte da tradição: a Ordem do Carmo e os escravos da santa 

contra o Império do Brasil (1850-1889). Jundiaí: Paco, 2016. 

 

MONTEIRO, Rodrigo Bentes, VAINFAS, Ronaldo (orgs). Império de várias faces: Relações 

de poder no mundo Ibérico da época moderna. São Paulo: Alamaeda, 2009. 

 

NARDI FILHO, Francisco. Histórico do Mosteiro Concepcionista de Nossa Senhora das 

Mercês de Itu. Itu: Ottoni, 2005. 

 



120 

 

NASCIMENTO, Anna Amélia Vieira. Patriarcado e religião: as enclausuradas clarissas do 

Convento do Desterro da Bahia, 1677-1890. Salvador: Conselho Estadual de Cultura, 1994. 

 

MYRIAM, Soror. Vida do venerável servo de Deus Frei Antonio de Sant’Anna Galvão. 2ª 

ed., São Paulo: 1936. 

 

NORTON, Luis. A Corte de Portugal no Brasil: notas, documentos diplomáticos e cartas da 

Imperatriz Leopoldina. 2ª ed. São Paulo: Ed. Nacional, 2008. 

 

NAZZARI, Muriel; O desaparecimento do dote: mulheres, famílias e mudança social em São 

Paulo, Brasil,1600-1900. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 

 

NEVES, Guilherme Pereira das. E receberá mercê: a mesa da consciência e ordens e o clero 

secular no Brasil 1808-1828. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1997. 

 

NOVAIS, Fernando A (Org.). História da vida privada no Brasil. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1997. 4 v 

 

OLIVEIRA, Gabriel Abílio de Lima. Padroado régio e Regalismo nos primórdios do Estado 

Nacional brasileiro (1820 – 1824). Passagens. Revista Internacional de História Política e 

Cultura Jurídica. Rio de Janeiro: vol. 9, nº 1, janeiro – abril, 2017, p. 76 – 96. 

 

OMEGNA, Nelson. A cidade colonial. 2ª ed., Brasília, Ebrasa, 1971. 

 

PACHECO, Morena Laborda. “A magoa de ver hir esquecendo...”: escrita conventual 

feminina no Portugal do século XVII. Salvador: UFBA, 2013, p. 179 (Tese Dout.). 

 

PASSOS, João Décio; VILHENA, Maria Ângela (orgs). A Igreja de São Paulo. Presença 

católica na história da cidade. São Paulo: Paulinas,2005. 

 

PERROT, Michelle. Os excluídos da história: operários, mulheres e prisioneiros. Paz e 

Terra, 1988. 

 



121 

 

PETRONE, Maria Theresa S. O afluxo de gado a Sorocaba e a importância econômica do 

Caminho do Sul na década da Independência. Revista de História, 96: 383 - 406. São Paulo: 

USP, 1973. 

 

PIERONI, Geraldo (org.). Entre Deus e o Diabo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 

 

PINSK, Carla Bassanezi (org.). Fontes históricas. São Paulo: Contexto, 2005. 

 

_________________________. Estudos de Gênero e História Social. Estudos Feministas, 

Florianópolis, v. 17, n. 1, p. 159, jan. 2009. ISSN 1806-9584. Disponível em: 

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-026X2009000100009/10988>. 

Acesso em: 18 fev. 2018. 

 

PINSKY, Carla Bassanezi; PEDRO, Joana Maria (orgs). Nova história das mulheres no 

Brasil. São Paulo: Contexto, 2016. 

 

PINTO, Alfredo Moreira. A cidade de São Paulo em 1900. São Paulo: Governo do Estado, 

1979. 

 

PRIORE, Mary Del. Religião e religiosidade no Brasil colonial. São Paulo: Ática, 1994. 

 

__________. Ao sul do corpo. Condição feminina, maternidade e mentalidade no Brasil 

colônia. Rio de Janeiro: José Olympio; Brasília: Ed. da UnB, 1993. 

 

__________. (org). História das mulheres no Brasil. São Paulo; Contexto, 2005. 

 

RAMOS, Luís de Oliveira. D. Maria I. Col. Reis de Portugal. Academias das Ciências, 

Lisboa,2010. 

 

RIBEIRO, Arilda I. M. Vestígios da educação feminina no séc. XVIII em Portugal. São 

Paulo: Arte & Ciência, 2002. 

 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-026X2009000100009/10988


122 

 

RODRIGUES, Leda M. P. A instrução feminina em São Paulo: subsídios para sua história. 

São Paulo: Sedes Sapientae, 1962. 

 

SAMARA, Eni de Mesquita (org). Historiografia brasileira em debate: olhares, recortes e 

tendências. São Paulo: Humanitas, 2002. 

 

______________________; Família, mulheres e povoamento. São Paulo, século XVII, 

Bauru: Edusc, 2003. 

 

______________________ (Org), Mulheres na América e no mundo Ibérico. CEDHAL 

Nova Seie n 12. São Paulo: Humaitas,1996. 

 

SCOTT, Joan Wallach “Gênero: uma categoria útil de análise histórica”. Educação & 

Realidade, v. 2, n. 2, jul./dez.1995, p. 71-99. 

 

SCOTT, Joan W.. “La querelle des femmes” no final do século XX.Estudos Feministas, 

Florianópolis, v. 9, n. 2, p. 367, jan. 2001. ISSN 1806-9584. Disponível em: 

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-026X2001000200004>. Acesso 

em: 18 fev. 2018. 

 

SCOTT, Joan W.. O enigma da igualdade. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 13, n. 1, p. 

11, jan. 2005. ISSN 1806-9584. Disponível em: 

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-026X2005000100002>. Acesso 

em: 18 fev. 2018. 

 

SILVA, Edilene Oliveira. As filhas de Eva: religião e relações de gênero na justiça medieval 

portuguesa. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 19, n. 1, p. 35, jan. 2011. Disponível em: 

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-026X2011000100004>. Acesso 

em: 18 fev. 2018. 

 

SILVA, Maria Beatriz Nizza da, "Mulheres brancas no fim do período colonial". Cadernos 

Pagu (4): 1995, p. 75-96.  

 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-026X2001000200004
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-026X2005000100002
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-026X2011000100004


123 

 

_______________________. Punida e insubmissa: escândalo no convento da Lapa em 

Salvador.  Revista Clio Revista de Pesquisa Histórica, n. 25-1, 2007. p.11-30. 

 

________________________. Donas e plebeias na sociedade colonial. Lisboa: Estampa, 

2002. 

 

__________________________. Sistema de casamento no Brasil colonial. São Paulo: T. A. 

Queiroz; Edusp, 1984. 

 

__________________________. A vida privada e quotidiano no Brasil: na época de  D. 

Maria I e D. João VI. Lisboa: Estampa, 1993. 

 

______________________________. Ser nobre na colônia. São Paulo: Ed. Unesp, 2005. 

 

______________________________. História da família no Brasil colonial. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 1998 

 

SILVA, Ricardo Manoel Alves da. Casar com Deus: vivencias religiosas e espirituais 

femininas na Braga Moderna. Braga, 2011 (tese de doutorado). p. 183. 

 

SAINT-HILAIRE, Auguste de. Segunda viagem do Rio de Janeiro a Minas Gerais e São 

Paulo, 1822. São Paulo: EDUSP, 1974 

 

SIQUEIRA, Tatiana Lima. "Joan Scott e o papel da história na construção das relações de 

gênero". Ártemis, vol.8., jun.2008, p. 110-117. 

 

SOIHET, Rachel; PEDRO, Joana Maria. A emergência da pesquisa da história das mulheres e 

das relações de gênero. Revista Brasileira História., São Paulo, v. 27, n. 54, p. 281-300, 

Dezembro.  2007  

 

Sor Miriam. Vida do venerável servo de Deus Frei Antonio de Sant’Anna Galvão, religioso 

franciscano natural de Guaratinguetá 1739-1822. 2ª ed., São Paulo: s/e, 1936. 

 



124 

 

SOUZA, Laura de Mello e. Inferno atlântico: demonologia e colonização, séculos XVI-

XVIII. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.  

 

 

____________________ (org.). História da vida privada no Brasil: cotidiano e vida privada 

na América portuguesa. São Paulo: Cia. das Letras, 1997. 

 

SOUZA, Sandra Duarte de (Org.). Gênero e religião no Brasil: ensaios feministas. São 

Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo, 2006.  

 

TORRAO FILHO, Amílcar. Uma questão de gênero: onde o masculino e o feminino se 

cruzam. Caderno Pagu, Campinas, n. 24, p. 127-152, jun. 2005.  

 

TILLY, L. A. Gênero, história das mulheres e história social. Cadernos Pagu, n. 3, p. 28-62, 1 

jan. 2007. 

 

VAINFAS, Ronaldo (org).  Retratos do Império. Trajetórias individuais no mundo português 

nos séculos XVI a XIX. Niterói Edusc, 2006. 

 

VALIM, Patrícia; Mulheres Insurretas: Usurarias negociações, fortuna e poder na Capitania da 

Bahia, final do século XVIII. Vol. 3 Nº 6, JUL.-DEZ.2016 

 

VILHENA, Maria Ângela; Passos, João Décio (orgs) A Igreja de São Paulo: presença 

católica na história da cidade de São Paulo. São Paulo: Paulinas, 2005 

 

WERNET, A. Crise e definhamento das tradicionais ordens monásticas brasileiras durante o 

século XIX. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, n. 42, p. 115-131, 31 jan. 1997. 

 

ZANON, Dalila. O poder dos bispos na administração do ultramar português: o bispado 

de São Paulo entre 1771 e 1824. 402 p. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, 

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, SP, 2014. 

 



125 

 

ZOQUETE, Dr. Afonso Eduardo Martins. Nobreza de Portugal. Lisboa: Editorial 

Enciclopédia, 1961. 

 

  



126 

 

ANEXOS 

O conjunto de Maços de População para São Paulo estão sob a guarda do Arquivo 

Público do Estado de São Paulo, são listas organizadas de forma anual que contabilizam a 

população das vilas de São Paulo. As informações apresentadas para cada ano dos Maços de 

População apresentam muitas variações de acordo com os anos. 

No caso da vila de Sorocaba, podemos encontrar Maços de População para os anos de 

1765-1846 e para cada ano, encontramos durante esta pesquisa, uma variação nas informações 

coletas. Temos anos onde há o registro de mais informações sobre os fogos e seus habitantes e 

anos onde constam apenas o nome da rua e uma lista corrida com o nome e idade dos moradores 

da mesma. No caso dos anos com mais informações temos por exemplo: nome, idade, estado, 

cor, ocupação, e natural de qual localidade. Já como exemplo de falta de informações temos 

casos onde apenas são registrados os nomes e idades.  

No caso dessa pesquisa forma consultados os Maços de População da Vila de Sorocaba 

entre os anos de 1812-1845, anos próximos ao recorte da pesquisa. Em alguns anos, não 

encontramos informações sobre o Recolhimento de Santa Clara, são 

eles:1813,1815,1816,1819,1822,1825,1826,1828,1829,1830,1843,1845. Para o ano de 1829 o 

microfilme está ilegível, e não foi possível consultar o original. 
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ANEXO I - ANO DE 1812 

Recolhimento de Santa Clara: Maço de população de 1810-1812/1813 (07.04.194) 

Organização: Fogo, nomes/empregos, idade, estado, cor, ocupação, casualidades. 

Final do documento: Ocupação dos habitantes da paroquia: Religiosas e recolhidas: 06. 

Não tem a lista de escravos pertencentes.  

Ano: 1812, fogo 234 

Fogo Nomes/empregos Idade estado cor Ocupação/casualidades 

234 Recolhimento de 

Santa Clara 

    

 Irmãs que vieram 

de São Paulo, 

    

 Capelão(?) Mestre, 

Isabel da Visitação 

como a Regente 

desse 

Recolhimento. 

    

 Irmãs desse 

Recolhimento, 

Irmã Manoela de 

Santa Clara 

38 S B Falta D. Domiciana e a 

Irmã do Coração de 

Jesus e a Irmã Ritta do 

Coração de Jesus e a 

Irmã Gertrude do 

Amor Divino. Estão 

agora Isabel Maria e 

Francisca Maria 
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 Irmã Rita de Santa 

Ignes 

35 S B  

 Irmã Maria do 

Sacramento 

23 S B  

 Irmã Anna de São 

Joaquim 

17 S B  

 Irmã Josepha dos 

Anjos 

17 S B  

 Irmã benfeitora 

Anna do Espirito 

44 S B  
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ANEXO II – ANO DE 1814. 

Recolhimento de Santa Clara: Maço de população de 1810-1812/1813-1814 (07.04.194) 

Organização: Fogo, nomes/empregos, idade, estado, cor, ocupação, casualidades. 

Final do documento: Ocupação dos habitantes da paroquia: Religiosas e recolhidas: 08 (1813, 

sem lista, apenas esta informação) 

Microfilme danificado na parte superior da página. 

Ano: 1814, fogo 22 

Fogo Nome/empregos Idade Estado cor Ocupação/casualidades 

22 O Padre Frei 

Antonio de 

Santa Anna 

Galvão de 

Guaratinguetá 

Capelão do 

Recolhimento 

de Santa Clara 

 

49 S B Parte superior ilegível  

 

Acresceu [sic] 

escravos Maria 

Francisca e Joaquim 

que compraram.  

 Madre Regente 

Isabel da 

Visitação 

36 S B  

 Madre Manoela 

de Santa Clara 

41 S B  

 Madre Rita de 

Santa Ignes 

38 S B  

 Madre Maria do 

Sacramento 

27 S B  

 Madre Anna de 

São Joaquim 

19 S B  

 Madre Josepha 

dos Anjos 

20 S B  

 Madre Anna da 

Cruz 

27 S B  

 Madre Isabel 

Maria 

25 S B  

      

 Agregadas     

 Anna 49 V B  

 Anna 55 C N  

      

 Escravos     

 Domingos 51 C N  

 João 61 C P  

 João 15 S N  

 Joze 14 S P  
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 Antonia 51 S N  

 Catharina 53 S N  

 Maria 17 S N  

 Francisca 28 C N  

 Joaquim 16 S N  

 Antonio 40 S N  
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ANEXO III – ANO DE 1815 

Recolhimento de Santa Clara: Maço de população de 1815 - 1818 e 1822 (07.04.195) 

Ano de 1818, fogo 21 

Fogo Nome/empregos Idade estado Cor Ocupação/casualidade 

 Reverendo 

Antonio 

Carvalho [?] 

33 S B Capelão do 

Recolhimento de 

Santa Clara 

      

 Escravos     

 Domingos 60 S N  

 Daniel 11 S P  

      

21 Madre Isabel da 

Visitação 

39 S B Madre Regente do 

Recolhimento de 

Santa Clara 

 Madre Manoela 45 S B  

 Madre Rita 42 S B  

 Madre Maria 30 S B  

 Madre Josepha 25 S B  

 Madre 

Francisca 

30 S B  

 Madre Isabel 28 S B  

 Madre Anna 31 S B  

 Madre 

Francisca 

22 S B  

      

 Pupilas     

 Anna 13 S B  

 Anna 12 S B  

 Anna 9 S B  

      

 Serventes     

 Anna 24 S B  

 Anna 31 S B  

      

 Agregadas     

 Anna 51 S B  

 Anna 53 S B  

      

 Escravos     

 Manoel 71    

 Domingos 55    

 Antonio 41    

 Joaquim 30    

 Bento 21    

 João 20    
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 Antonio 23    

 Joaquim 21    

 Dominga 19    

 Joze 19    

 Benedito 19    

 Antonia 61    

 Ellena 46    

 Francisca 36    

 Maria  19    

 Custodia 21    

 Maria 18    

 Ignes 16    
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ANEXO IV – ANO DE 1823 

Recolhimento de Santa Clara: Maço de população de 1823-1824 e 1835 (07.04.196) 

Ocupação dos habitantes da paroquia: Religiosas e recolhidas 20, agora aparece no início do 

documento. (1823) 

 

Ano: 1823, fogo 22 

Fogo Nome Idade Estado  Cor Ocupação/casualidade 

22 D.  Isabel da 

Visitação 

Madre Regente 

do 

Recolhimento 

da vila, vinda 

de São Paulo 

44 S B Vivem do que produzem  

 Irmã Manoela 

de Santa Clara 

49 S B  

 Irmã Rita de 

Santa Ignes 

46 S B  

 Irmã Maria do 

Sacramento 

34 S B  

 Irmã Josepha 

dos Anjos 

28 S B  

 Irmã Francisca 

da Cruz 

36 S B  

 Irmã Isabel 

Maria 

33 S B  

 Irmã Anna [?] 

Maria 

36 S B  

 Irmã Francisca 

dos Prazeres 

35 S B  

 Irmã Anna de 

São Francisco 

38 S B  

 Irmã Maria 

Joaquim 

35 S B  

 Irmã Anna de 

Santa Clara 

20 S B  

 Irmã Anna de 

São Jose 

16 S B  

 Irmã Anna do 

Sacramento 

17 S B  

 Irmã Anna de 

Santo Antonio 

14 S B  

 Maria Teresa 10 S B  

 Anna da 

[ilegível] 

13 S B  
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 Anna do 

Nascimento 

9 S B  

 Anna Maria 8 S B  

 Anna do 

Carmo 

7 S B  

      

 Escravos      

 Antonio  54 S N  

 Antonia 24 C N  

 João 25 C N  

 Domingos 24 C N  

 Benedito 17 S N  

 Domingas 20 S N  

 Apolinario 50 C N  

 Francisco 50 S N  

 Luis 17 S N  

 Joaquim 12 S N  

 Luis 11 S N  

 Jozefa 28 C N  

 Thereza 20 C N  

 Custodia 25 C N  

 Maria 23 C N  

 Joaquina 18 C N  

 Garcia 17 S N  

 Luzia 15 S N  

 Maria 12 S N  

 Manoela 12 S N  

 Francisco 3 S P  

 Maria Não 

consta 

S N  

 Teresina Não 

consta 

S N  
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ANEXO V – ANO DE 1824. 

Ano: 1824, fogo 25. 

Fogo Nome Idade Estado Cor Ocupação/Casualidade 

25  D. Isabel da 

Visitação, do 

Recolhimento 

de São Paulo, 

Regente do 

Recolhimento 

da vila 

45 S B Plantam os alimentos 

que são do 

Recolhimento. 

 D. Manoela 

de Santa 

Clara 

50 S B Falta Anna do Carmo 

que saiu.  

 D. Rita de 

Santa Ignes 

47 S B  

 D. Maria do 

Sacramento 

35 S B  

 D. Josepha 

dos Anjos 

29 S B  

 D. Francisca 

da Cruz 

35 S B  

 D. Isabel 

Maria 

34 S B  

 D. Anna 

Maria  

36 S B  

 D. Francisca 

de Barros 

26 S B  

 D. Anna de 

São 

Francisco 

33 S B  

 D. Maria 

Joaquina 

36 S B  

 D. Anna de 

Santa Clara 

21 S B  

 D. Anna de 

São José 

17 S B  

 D. Anna do 

Sacramento 

18 S B  

 D. Anna de 

Santo 

Antonio 

15 S B  

 D. Maria 

Tereza 

10 S B  

 D. Anna da 

Encarnação 

14 S B  
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 D. Andreza 

do 

Nascimento 

10 S B  

 D. Anna 

Maria 

9 S B  

 D. Anna das 

Chagas 

7 S B  

      

 Escravos     

 Antonio 35 C N  

 Antonio 29 S N  

 João 26 C N  

 Domingos 25 C N  

 Benedito 18 S N  

 Domingos 21 S N  

 Apolinario 51 C N  

 Francisco 41 C N  

 Luis 18 S N  

 Joaquim 13 S N  

 Luís 12 S N  

 Jozefa 49 C N  

 Tereza 41 C N  

 Custodia 26 C N  

 Maria 24 C N  

 Joaquina 19 C N  

 Garcia 17 C N  

 Luiza 20 S N  

 Maria 19 S N  

 Marcelina 13 S N  

 Francisco 4 S P  

 Maria 1 S N  

 Terezina 1 S N  

 Antonio 4 S N  
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ANEXO VI – ANO DE 1829 

Ano de 1829, fogo 192 (microfilme quase que completamente ilegível) 

 

Fogo Nome Idade Estado Cor Ocupação/casualidades 

192 D. Isabel da 

Visitação, 

Regente 

    

 Irmã 

Manoela de 

Santa Clara 

    

 Irmã Rita 

de Santa 

Ignes  

    

 Irmã Maria 

do 

Sacramento 

    

 Irmã      

 Irmã Isabel 

das Dores 
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ANEXO VII – ANO DE 1836 

Ano 1836, fogo 38 

Fogo Nome Idade Cor Livre 

ou 

cativo 

natural Estado  Profissão 

38 Maria do 

Sacramento 

50 Branca Livre Desta 

vila 

Soleira Regente 

do 

convento 

de Santa 

Clara 

 

 

Rita de 

Santa Ignes 

59 Branca Livre Desta 

vila 

Soleira  

 Maria do 

Monte 

Carmello 

45 Branca Livre Desta 

vila 

Viuva  

 Francisca 

da Cruz 

50 Branca Livre Desta 

vila 

Soleira  

 Izabel 

Maria 

48 Branca Livre Desta 

vila 

Soleira  

 Anna 

Maria 

50 Branca Livre Desta 

vila 

Soleira  

 Francisca 

dos 

Prazeres 

48 Branca Livre Desta 

vila 

Soleira  

 Anna de 

São 

Francisco 

53 Branca Livre Desta 

vila 

Soleira  

 Maria 

Joaquina 

 

50 Branca Livre Desta 

vila 

Soleira  

 Anna de 

Santa Clara 

74 Branca Livre Desta 

vila 

Soleira  

 Anna de 

Santo 

Antonio 

28 Branca Livre Desta 

vila 

Soleira  

 Rita de 

Jesus 

16 Branca Livre Desta 

vila 

Soleira  

 Francisco 61 Negro Captivo Africano Solteiro  

 Antonio 39 Negro Captivo Africano Solteiro  

 Daniel  21 Negro Captivo Africano casado  

 Francisco 8 Negro Captivo Desta 

vila 

Solteiro  

 João 5 Negro Captivo Desta 

vila 

Solteiro  

 Josepha 71 Negro Captivo Africano Solteiro  

 Eugenia  14 Negro Captivo Africano Solteiro  

 Marcelina 28 Negro Captivo Africano Solteiro  
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 Catarina? 20 Negro Captivo Africano Solteiro  

 Tereza 12 Negro Captivo Desta 

vila 

Solteiro  

 Maria 9 Negro Captivo Desta 

vila 

Solteiro  

 Francisca 

menor 

2 Negro Captivo Desta 

vila 

Solteiro  
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ANEXO VIII – ANO DE 1842 

Ano de 1842, uma lista apenas como nome e idade, identificado pela rua (Rua São Bento), para 

esse ano, como não temos a separação, não podemos listar os escravos do Recolhimento nesse 

ano. Sem o número do fogo.  

 

Nome  Idade 

Dona Maria do Monte Carmelo 52 

Dona Maria do Sacramento 59 

Dona Francisca da Cruz 59 

Dona Isabel Maria 56 

Dona Anna Maria 59 

Dona Francisca do Sacramento 49 

Dona Anna de São Francisco 62 

Dona Maria Joaquina 59 

Dona Anna de Santa Clara 43 

Dona Anna de Santo Antonio 37 

Dona Rita de Jesus 25 

Dona Maria do (ilegível) 24 

Dona Maria das Dores  21 

 

 

 


