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Resumo 

Esta dissertação é um estudo sobre a educação feminina no Recolhimento Nossa Senhora de 

Macaúbas nos séculos XVIII e XIX. Numa perspectiva descritiva, as propostas educacionais 

(planos, prescrições e intenções) de dois bispos - D. Frei Manuel da Cruz (1745-1764) e D. 

Viçoso (1843-1875) - são analisadas. D. Frei Manuel da Cruz, o primeiro Bispo de Mariana, 

manifestou a intenção de transformar as moradoras do Recolhimento em professoras. D. 

Viçoso, que foi um bispo reformador do clero e dos costumes mineiros, que reformou a 

Comunidade Religiosa e fundou um Colégio dentro do Estabelecimento. O objetivo da 

pesquisa é a compreensão do caráter educacional da Instituição por meio daquilo que os 

bispos prescreveram para a educação feminina. A pesquisa traz novas fontes e revê a situação 

do Convento Macaúbas na historiografia da educação. Traz elementos para uma melhor 

compreensão deste espaço educação das filhas de famílias mais abastadas e qual era o tipo de 

formação que elas deveriam receber. Por fim, este trabalho mostra um ideário favorável à 

educação do sexo feminino, no século XVIII, antes do processo de escolarização das mulheres 

e da feminização do magistério no século XIX. 

Palavras-chaves: educação feminina, Recolhimento de Macaúbas, D. Frei Manuel da Cruz, D. 

Viçoso 



 8

Abstract 

This dissertation is a study about female education at the Recolhimento Nossa Senhora de 

Macaúbas (Reclusion House) in the 18th and 19th centuries. From a descriptive perspective, 

the educational proposals (plans, prescriptions and intentions) of two bishops - D. Frei 

Manuel da Cruz (1745-1764) and D. Viçoso (1843-1875) - are analysed. D. Frei Manuel da 

Cruz, the first bishop of Mariana, manifested the intention to change the religious women 

from Recolhimento into teachers. Bishop D. Viçoso who wanted to reform the cleric and 

people’s behaviour, reformed the Religious Community and founded a School inside the 

Reclusion House. The aim of this research is to understand the educational characteristics of 

the Institution through what the bishops prescribed as female education. The research brings 

out new primary sources and revises the situation of Macaubas Convent in the historiography 

of education. It brings out elements to better comprehend this educational place for daughters 

from rich families and what kind of formation they should receive there. Finally, this work 

shows a favourable point of view for feminine education in the 18th century, before the 

process of official schooling for women and the feminization of teaching in the 19th century. 

Keywords: female education, Recolhimento de Macaúbas, D. Frei Manuel da Cruz, D. Viçoso 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Neste trabalho, procura-se descrever os planos dos bispos D. Frei Manuel Cruz 

(1745-1764), o primeiro Bispo de Mariana, e D. Viçoso (1843-1875)1, bispo reformador do 

clero e dos costumes mineiros, para o recolhimento de Macaúbas como parte da perspectiva 

educacional presente em sua ação pastoral. 

O estudo visa compreender o caráter educacional desses planos. Por isso, 

procuramos indagar sobre as propostas de educação de meninas realizada na Instituição. De 

um lado, alguns autores (CARRATO, 1967; ALGRANTI, 1993; FURTADO, 2003) têm 

defendido a existência de algo como uma espécie de “escola” na Instituição já no século 

XVIII, enquanto outros, como é o caso de Muniz (2003), têm posto em dúvida até mesmo o 

“Colégio”, iniciado em 1846, sob o Episcopado de D. Viçoso. Com a intenção de oferecer 

alguma contribuição ao debate sobre a educação feminina nos séculos XVIII e XIX, 

examinou-se os vestígios educacionais em alguns documentos de D. Frei (Relatório de 1757, 

Regras dos Exercícios Cotidianos de Nossas Porcionistas2), que narram a história da 

fundação do Recolhimento. Seguiu-se buscando tais vestígios em Cartas Pastorais e outros 

documentos, produzidos pelos sucessores de D. Frei Manuel Cruz e por D. Antônio Ferreira 

Viçoso, eleito Bispo de Mariana, em 1843. A pesquisa levou a uma série de ricas fontes 

desconhecidas, às quais se recorrerá em nossa narrativa (ANEXO 1: Lista comentada de 

algumas fontes). 

Essa pesquisa aborda temáticas da história da educação feminina, história das 

instituições religiosas e história das mulheres em Minas Gerais nos séculos XVIII e XIX. 

Tenta-se compreender mais sobre os espaços de educação das filhas de famílias mais 

abastadas e qual era o tipo de formação que elas deveriam receber. Conhece-se o que os dois 

bispos prescreveram para a educação feminina dentro do Recolhimento. Além disso, 

descobre-se um ideário favorável à educação do sexo feminino antes do processo de 

escolarização das mulheres e da feminização do magistério no século XIX. Idéias de educação 

promovidas por uma Instituição católica fortemente ligada aos Bispos (Igreja) e financiada 

                                                 
1 Essas datas (1745-1764 para D. Frei Manuel Cruz e 1843-1875 para D. Viçoso) são as datas da indicação dos 
respectivos bispos para o governo da Diocese de Mariana e não os períodos efetivos, nos quais assumiram o 
governo. 
2 Regra das Porcionistas será o nome reduzido para Regras dos Exercícios Cotidianas de Nossas Porcionistas. 
A autoria deste documento, sem data, é atribuída a D. Frei Manuel Cruz por Muniz (2003).�
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pelas próprias famílias, ressaltando o caráter privado e elitista dos primórdios da educação 

feminina em Minas Gerais. O trabalho mostra a importância do Recolhimento de Macaúbas 

na formação da mulher mineira. A pesquisa mostra ainda o envolvimento da Igreja no 

processo de escolarização do sexo feminino desde o século XVIII e a disputa pela educação 

como lugar estratégico para a reforma dos costumes e contenção do ideário liberal no tempo 

de D. Viçoso. 

Imaginava-se que o colégio feminino de Macaúbas, como o Providência, 

oferecesse uma formação “vincada pelo viés do devotamento religioso dos colégios 

masculinos e caracterizada pela importância atribuída ao estudo do francês, do português, da 

geografia e história sagrada, do desenho, da música vocal e instrumental, das ciências – física, 

botânica e química -, da civilidade, das costuras e dos bordados. Em suma, um ensino pautado 

por currículo diferenciado do limitado ‘ler, escrever e contar’ das escolas primárias de 

instrução pública, freqüentado pelas meninas dos estratos médios e inferiores da sociedade, já 

que gratuitas” (MUNIZ, 2003, p. 205). Sabia-se que o ensino de música vocal e instrumental 

de piano, francês fora adotada em 1857, “após serem vencidas as resistências da comunidade 

religiosa em substituir a formação escolar informal que oferecia, desde o século XVIII, por 

uma regulamentar” (MUNIZ, 2003, p. 227). Tinha-se noticia que D. Viçoso havia enviado 

uma educanda de Macaúbas para aprender francês no Colégio Providência para depois ensinar 

em Macaúbas; que o Pe. Joaquim de Oliveira Lana deu preleções de música e piano; que os 

propósitos reformistas de D. Viçoso em relação a Macaúbas só lograram 
resultados graças, sobretudo, ao empenho do Pe. Antônio Afonso de Moarais 
(sic) Torres, lazarista a quem aquele prelado delegou amplos poderes para a 
espinhosa empreitada. Espinhosa, porque contrariou interesses já 
estabelecidos, enfrentou posturas consolidadas ao longo de tradição de 
‘tenaz resistência’ à ingerência de estranhos, mesmo tratando-se de ‘pessoas 
altamente colocadas’, nos assuntos da comunidade (MUNIZ, 2003, p. 228). 

A história do Convento Nossa Senhora de Macaúbas pode ser dividida em quatro 

fases. A primeira fase (1716-1789) foi mista3, conjugando Casa Religiosa e educandário. 

Após a fundação, por Félix da Costa4, o Recolhimento de Macaúbas granjeou fama como 

                                                 
3 Aparentemente, não havia divisão dos espaços dentro do Recolhimento. É certo que nos primeiros anos, 
Recolhidas e educandas dividiam o mesmo espaço segundo Carrato (1967). Porém, o documento Regras das 
Porcionistas, sem data, dedicado às educandas pelo que sabemos, indica certa divisão espacial ao estabelecer um 
espaço como “Casa da Escrita” e outros ambientes que parecem destinados somente às educandas. Além disso, 
os Estatutos, direcionados às recolhidas, exclui qualquer referência às educandas em suas prescrições. Esses 
documentos dão a entender certa distribuição dos espaços dentro do Recolhimento no período de D. Frei Manuel 
Cruz. Porém uma construção, mais adequada à separação, só foi construída no período do governo episcopal de 
D. Viçoso (1844-1875).  
4 Félix da Costa nasceu em Penedo, Pernambuco, era filho de Félix da Costa e Ana de Castro conforme Notícias 
do principio da Fundação. Penedo era uma localidade portuária às margens do rio São Francisco. Sob a chefia 
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educandário feminino, atraindo mulheres de regiões diferentes da colônia. Nessa fase, D. Frei 

Manuel Cruz, primeiro bispo de Mariana, escreveu os Estatutos. Atribui-se a ele também 

outro escrito, Regras dos Exercícios Cotidianos de nossas Porcionistas, entre os anos de 1759 

e 1761. Esse caráter misto da instituição não fora a intenção primeira do Fundador, no 

entanto, ele não resistiu aos pedidos das famílias da região (SOUZA, 1930; MUNIZ, 2003). 

Além disso, os documentos fundacionais5 não prescreviam a função educativa para a Ordem 

Concepcionista6. 

A segunda fase é a do educandário (1789-1846). Instituída pelo Ato da rainha 

Dona Maria I em 1789, estendeu-se como educandário de meninas até 1846. A rainha 

mandara elaborar novos Estatutos para o Recolhimento, a fim de abranger um plano completo 

de educação para meninas, porém isto não foi feito. Além disso, é um período de crise 

econômica para o Recolhimento devido à má administração, causando a perda de terras e 

imóveis.  

A terceira fase é a do colégio feminino (1846-1933). Ela é marcada pela ação 

pastoral de D. Viçoso (1846-1875), reformador e educador que entendeu a educação como 

meio de reformar a sociedade mineira. D. Viçoso reformou a comunidade religiosa e fundou, 

auxiliado  pelo Pe. Antônio Afonso de Morais Torres, o colégio do Recolhimento de 

Macaúbas, revitalizando a dupla finalidade do Recolhimento: uma “clausura para recolhidas” 

e “um internato de educação religiosa, moral e doméstica, especialmente encaminhada a 

formar exemplares mães de família” (BASES CARDEAIS, A, I). Foi o momento da 

ampliação do edifício, da solução dos problemas econômicos da casa, da criação dos 

Regulamentos do colégio, da educação de meninas pobres com dinheiro do extinto vínculo do 

jaguará, do crescimento e declínio do colégio. 

                                                                                                                                                         
do irmão mais velho, capitão Manoel da Costa Soares, a família de Félix decidiu ir às Minas em busca de 
terrenos onde pudesse viver melhor. A viagem foi feita em precárias embarcações, subindo o rio São Francisco e 
o rio das Velhas até chegar ao “sítio denominado de Macaúbas”, no início do século XVIII, “onde se 
estabeleceram em casa e terrenos comprados a Antônio da Silva” (FARIA, 1987, p. 128). 
5 Documentos fundacionais seriam aqueles que definiram a essência da Congregação Concepcionista. Seriam 
eles: Regra das Religiosas da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, Aprovada pelo Santíssimo Padre Júlio II 
(1511), as Constituições Porque se hão de governar as Religiosas Descalças de Nossa Senhora da Conceição da 
Luz (1727) e Estatutos. As mulheres do Recolhimento de Macaúbas, no século XVIII, já se guiavam por este 
documento. As Constituições Porque se hão de governar as Religiosas Descalças de Nossa Senhora da 
Conceição da Luz, de 1727, atualizaram algumas partes da Regra para a realidade portuguesa no século XVIII. 
Os Estatutos de 1761, foram elaborados por D. Frei Manuel Cruz e um documento foi inspirado na Regra, nas 
Constituições, nas visitas Pastorais e em textos de D. João da Cruz. A finalidade do documento é a organização 
de toda a vida do Recolhimento de Macaúbas. 
6 A Ordem Concepcionista foi fundada por dona Beatriz da Silva e Menezes (Madre Silva) e aprovada pelo Papa 
Inocêncio VIII (1484-1492), por meio da bula Inter Universa, em 30 de abril de 1489. A Congregação 
Concepcionista tem como objetivo a difusão do culto à Imaculada Concepção de Maria, ou seja, a concepção 
sem pecado da mãe de Jesus.�
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A quarta fase (1933 até hoje) é a do convento de clausura. Extingue-se o colégio 

do Recolhimento de Macaúbas e transforma-se a casa em convento sob a regra da Ordem das 

Concepcionistas. Desde então, o estabelecimento enfatiza o seu objetivo religioso, voltado 

para o culto a Deus e o rompimento do contato maior com a sociedade civil. Nessa fase, a 

instituição sofreu o processo de tombamento. Hoje, o convento enfrenta problemas com as 

reformas do prédio. 

Algranti (1933) afirmou que Macaúbas desempenhava a função de educandário 

desde 1789, quando o Pe. Manoel Dias da Costa Lana, procurador do estabelecimento na 

época, conseguiu que a rainha tomasse a casa sob sua proteção. Mello (1996) também cita, a 

respeito da educação de meninas no século XIX, um “atestado que traz assinatura do Padre 

Manoel Pires Miranda, consta que já educavam meninas em Macaúbas. De acordo com o 

‘Livro dos Estatutos’, já no século passado7, as Recolhidas ocupavam deste trabalho” 

(MELLO, 1996, p. 13). Além disso, o documento Curato Amovível do Recolhimento de Nossa 

Senhora da Conceição de Macaúbas, a 20 de Mariana e 100 da Corte do Rio de Janeiro, com 

278 Almas, datado de 1822, de uma visita pastoral de D. Cipriano ao Recolhimento, revela 

que havia 278 pessoas ligadas ao Recolhimento e que, na comunidade macaubana, 50 eram 

recolhidas e 12 educandas (TRINDADE, 1998). 

 

1.1. Os Recolhimentos como centros de cultura e de educação feminina 

 

O Recolhimento era uma instituição feminina, onde conviviam mulheres e 

meninas de várias idades, sendo orientadas espiritualmente e aparentemente governadas nas 

coisas temporais por homens, como os clérigos e D. Viçoso, em última instância. Ao analisar 

as relações entre D. Viçoso e essa instituição religiosa feminina, pisa-se no terreno onde se 

cruzam e se misturam história das mulheres, educação e religião. A historiadora das mulheres 

Michelle Perrot, afirma que, sempre e em toda parte, as relações entre religião e as mulheres 

têm sido ambivalentes e paradoxais. “Isso porque as religiões são, ao mesmo tempo, poder 

sobre as mulheres e poder das mulheres” (PERROT, 2007, p. 33). O fato de as grandes 

religiões monoteístas tornarem a diferença entre os sexos e a desigualdade de valor entre 

ambos como um de seus fundamentos é um traço do poder da religião sobre as mulheres. Por 

outro lado, segundo ela, as mulheres conseguiram transformar em contra-poder e 

                                                 
7 O “século passado” da citação refere-se ao século XVIII. 
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sociabilidade as “brechas”, chamadas por ela de “escapatórias para as mulheres pecadoras”. 

Ela cita que as mulheres conseguiram ver uma opção contra o poder religioso sobre elas na 

prece, na piedade, na devoção, no convento das virgens consagradas, na santidade e no 

prestígio da Virgem Maria (PERROT, 2007). 

Perrot (2007)8 ressalta que os “conventos eram lugares de abandono e de 

confinamento, mas também refúgios contra o poder masculino. Lugares de apropriação do 

saber, e mesmo de criação” (PERROT, 2007, p. 84). É nessa situação paradoxal que a religião 

foi uma das “vias da escrita” para as mulheres: “De início, a religião e o imaginário: as vias 

místicas e literárias; a oração, a meditação, a poesia e o romance. Tais são os caminhos das 

primeiras mulheres que escrevem, das pioneiras da escrita” (PERROT, 2007, p. 31). A 

religião apresentou-se como espaço de expressão feminina. Porém, se os conventos, como 

lugar do recolhimento e do silêncio, foram importantes para o fenômeno, igualmente 

importantes foram os salões, o convívio social. 

Dois lugares foram propícios à escrita: os conventos e os salões, o claustro e 
a conversação. Na Idade Média, os conventos favorecem a leitura e mesmo a 
escrita das mulheres, a tal ponto que, ao final do século XIII, as mulheres da 
nobreza pareciam culturalmente superiores aos homens que se dedicavam a 
guerrear, como nas cruzadas ou em outras circunstâncias (PERROT, 2007, p. 
32). 

De acordo com a autora, os conventos europeus tornaram-se centros de cultura 

para as mulheres, como lugares em que elas foram copistas e se apropriaram do latim 

proibido, possibilitando o surgimento de mulheres que se identificavam com os livros. 

Os conventos diversificam sua clientela e sua função no século XVII, mas 
permanecem como centros de cultura para as mulheres, cada vez mais 
exigentes. Tereza de Ávila, as religiosas de Port-Royal, a borgonhesa 
Gabrielle Suchon (1632-1703) afirmam-se como mulheres do livro 
(PERROT, 2007, p. 32). 

No Brasil Colônia, especificamente na Região Sudeste, onde havia restrição e 

proibição de fundação de conventos por razões demográficas, os Recolhimentos exerceram 

também a função de centros de cultura e educação feminina. Essa foi uma das conclusões de 

Algranti (1993), analisando os Conventos e Recolhimentos dessa região. 

Tradicionais centros de cultura, os conventos e, na ausência destes, os 
recolhimentos eram os poucos espaços que abrigavam algumas meninas para 
serem educadas. Na falta absoluta de um ensino institucionalizado eles 

                                                 
8 A autora afirma também que as mulheres foram se emancipando no século XVIII e XIX. Ela mostra que a 
partir desses espaços (conventos e salões) e através da escrita, as mulheres foram ganhando progressivamente 
maior visibilidade no cenário público, nos séculos XVIII e XIX. 
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serão, além da instrução doméstica, a única opção educacional para as 
mulheres da Colônia até o século XIX (ALGRANTI, 1993, p. 247). 

A invisibilidade das mulheres na história oficial foi constatada por Michelle 

Perrot. Perrot (2007), após constatar que as mulheres eram menos vistas no espaço público, 

que resultou no silêncio da história oficial (“silêncio das fontes”), afirma que as “mulheres 

deixam poucos vestígios diretos, escritos ou materiais” (PERROT, 2007, p. 17). Mas se há 

poucos discursos femininos, há muitíssimos discursos e imagens masculinas sobre as 

mulheres e estes formam uma capa vasta e espessa, encobrindo-as, segundo a autora. 

Contudo, ela sustenta que há muitas fontes falando a respeito das mulheres em bibliotecas, em 

acervos como nos arquivos públicos ou privados. Porém os arquivos privados oferecem mais 

possibilidades de se encontrar vestígios das mulheres. Portanto, Perrot (2007) argumenta que 

pode-se ouvi-las nesses “lugares solitários e complementares, que não deveriam ser 

excludentes, mas que se diferenciam, entretanto, por um grau maior ou menor de 

espontaneidade discursiva” (PERROT, 2006, p. 26). Por coincidência talvez, a instituição 

religiosa da qual se ocupa esse estudo encontra-se até hoje num local solitário, na zona rural. 

 

1.2. Categorias de análise e questões teórico-metodológicas 

 

Os documentos usados na pesquisa são de naturezas diferentes e, por isso, 

colocam problemas para sua análise. A essência da natureza diferente dos documentos é a 

diferença de gênero textual. Costa (2008), no Dicionário de Gêneros Textuais9, a partir do 

princípio bakhtiniano da diversidade dos gêneros, entende “os gêneros como formas 

heterogêneas, sócio-discursivo-enunciativas, orais e escritas, dadas pela tradição e pela cultura 

– ontem e hoje” (COSTA, 2008, p. 11). Além disso, segundo ele, todos os gêneros textuais 

são produtos histórico-sociais e que a diferença de tipos de gêneros textuais – oral e escrito - 

existe em virtude dos “interesses e das condições de funcionamento das formações sociais” 

(COSTA, 2008, p. 19). Portanto, há uma profunda relação entre texto e sociedade. Ele afirma 

também que os gêneros textuais estão em movimento contínuo - desaparecem, reaparecem, 

surgem novos – e que não se pode estabelecer fronteiras claras entre eles (COSTA, 2008).  

                                                 
9 Sérgio Roberto da Costa é pesquisador na área de Letras (Lingüística, Lingüística Aplicada, Análise do 
Discurso, Língua Portuguesa) e professor na mesma área. Atualmente, é professor titular e coordenador do 
Programa de Pós-Graduação (Mestrado em Letras) da Universidade Vale do Rio Verde, de Três Corações, em 
Minas Gerais. No Dicionário de Gêneros Textuais, ele traz definições, características, informações e correlações 
dos principais gêneros escritos e orais circulantes nas várias esferas sociais e culturas passadas e presentes. 
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Segundo Roberto da Costa, o discurso é “linguagem em uso, 

manifestada/realizada empiricamente nos textos enunciados, assumidos por uma enunciação” 

(COSTA, 2008, p. 26). Na idéia de enunciação estão incluídos o sujeito que fala (enuncia) e o 

sujeito que escuta (enunciatário). Já um domínio discursivo é entendido por ele como uma 

“esfera/instância de atividade humana que produz textos com algumas características comuns, 

isto é, o lugar onde os textos ocorrem/circulam (lugar de produção e recepção)” (COSTA, 

2008, p. 27). Como exemplo, ele cita o ambiente jurídico e o empresarial. Os textos, 

produzidos num domínio discursivo, “são unidades de sentido, dadas por recorrência daquilo 

que é dito e de um modo próprio de dizer, com unidades lingüísticas empíricas e concretas, 

produtos legíveis ou audíveis, com objetivo comunicativo” (COSTA, 2008, p. 26). Pode-se 

inferir que um domínio discursivo acontece dentro de uma comunidade discursiva, pois 

segundo Costa (2008) a comunidade discursiva “compartilha gêneros discursivos e textuais” 

(COSTA, 2008, p. 27). Assim, são exemplos disso as comunidades internética, empresarial, 

estudantil etc. Dentro de tais comunidades circulam os gêneros discursivos e gêneros 

textuais10. 

Os “gêneros textuais, orais e escritos são produtos históricos-sociais de grande 

heterogeneidade, em função dos interesses e das condições de funcionamento das formações 

sociais” (COSTA, 2008, p. 20). Entende-se que a consideração, aparentemente óbvia para 

alguns, de que todo e qualquer texto oral ou escrito é um produto de um contexto histórico e 

de uma sociedade determinada, pode ser uma ferramenta importante nessa pesquisa. 

Primeiramente, porque nela pode-se fazer um paralelo entre linguagem (discursos, formas 

discursivas, gêneros textuais) e período histórico (jogo de forças e interesses entre grupos e 

indivíduos, questões sociais), linguagem e sociedade (valores, mentalidade, cultura). Outra 

conseqüência importante em tal consideração é que a linguagem é sempre situada num tempo 

e lugar determinados. Assim, ela nunca é neutra e sempre carregará em si as marcas, os 

vestígios, os condicionamentos dos grupos sociais que a usam. Por fim, um terceiro aspecto 

importante é que existem vários tipos de gêneros textuais como resultado do uso da 

linguagem por grupos de interesses e circunstâncias diferentes. Portanto, a relação entre texto-

história-sociedade poderia ajudar, seguindo as pistas dos textos, a conhecer algo mais sobre as 

relações entre o Recolhimento de Macaúbas e a sociedade mineira do século XVIII e XIX. 

                                                 
10 Os gêneros discursivos seriam características comuns agrupadas com regras comunicacionais que determinam 
um modo de expressão como correspondência, receita, notícia etc (COSTA, 2008). Os gêneros textuais seriam 
características comuns agrupadas num modo de expressão (correspondência, receita, notícia, etc) dos gêneros 
discursivos (COSTA, 2008). 
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Organizou-se os Manuscritos como Documentos Religioso-Cotidiano-

Argumentativos, Documentos Descritivos/Prescritivos, Documentos de Relatos e Documentos 

Cotidianos, conforme duas tipologias de Costa (2008) (ANEXO 2: Duas tipologias 

discursivas e textuais). Documentos Religioso-Cotidiano-Argumentativos são aqueles que se 

referem “à discussão de problemas sociais controversos, exige a sustentação, refutação e 

negociação de tomadas de posição” (COSTA, 2008, p. 24). No caso presente, são 

documentos que discutem os problemas, às vezes controversos, do Recolhimento de 

Macaúbas. Misturou as duas tipologias, apresentadas por Costa (2008), para reunir 

documentos marcados pelo discurso religioso, elementos do cotidiano e a capacidade de 

argumentar. Esse grupo é constituído em sua maioria por correspondências. São eles: Carta 

Pastoral, de 1774, de D. Francisco Xavier das Ruas, Carta Pastoral, de 1778, de D. 

Bartholomeu Manoel Mendes, Carta, de 1782, Senhor Conde de Cunha ‘Petição’, de 1789, 

Carta Pastoral de 8 folhas, de D. Frei Cipriano, de 1801, Curato Amovível do Recolhimento, 

de 1822, de D. Frei José da Santíssima Trindade, Provimento, de 1822, de D. Frei José da 

Santíssima Trindade, Exame do Livro de Contas, de 1822, de D. Frei José da Santíssima 

Trindade, Tabela que se Designa os Sacerdotes, de 1822, de D. Frei José da Santíssima 

Trindade, Cópia de Carta Régia, feita do Pe. Luis Antônio dos Santos, Carta Pastoral de D. 

Frei Domingos da Encarnação Pontevel, Cartas de Viçoso, 1 a 66, Carta Pastoral, de 

Viçoso, de 1846. 

Os Documentos Descritivos/Prescritivos seriam aqueles que se referem “às 

instruções e prescrições e exige a regulação mútua de comportamentos” (COSTA, 2008, p. 

24). Conforme o autor eles são centrados na “capacidade de descrever ações ou 

instruir/prescrever ações”. Eles tinham como objetivo regular e orientar toda a vida das 

comunidades religiosas. Eles são a maioria dos documentos. São Regras das Religiosas da 

Imaculada Conceição da Mãe de Deus, Aprovada pelo Santíssimo Padre Júlio II, de 151111, 

Constituições Porque se hão de governar as Religiosas Descalças de Nossa Senhora da 

Conceição da Luz, de 172712, Estatutos, de 1759, Regras dos Exercícios Cotidianas de 

Nossas Porcionistas, sem data, Bases Cardeais e Fundamentais do Instituto Recolhimento da 

Imaculada Conceição, em Macaúbas, Diocese de Mariana13, no Brasil, sem data, 

                                                 
11 Regra será o nome reduzido para o Códice Regras das Religiosas da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, 
Aprovada pelo Santíssimo Padre Júlio II ,de 1511. 
12 Constituições será o nome reduzido para Constituições Porque se hão de governar as Religiosas Descalças de 
Nossa Senhora da Conceição da Luz, de 1727. 
13 Bases Cardeais será o nome reduzido para Bases Cardeais e Fundamentais do Instituto Recolhimento da 
Imaculada Conceição, em Macaúbas, Diocese de Mariana, no Brasil. 
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Regulamento do Colégio do Recolhimento de Macaúbas, de 185714, Copia de um 

Regulamento enviado ao Ministro do Império: o Regulamento [Do Colégio] Meninas pobres 

de Macaúbas do Município de Caeté de Minas Gerais, de [1862], Regulamento do Colégio do 

Recolhimento de Macaúbas, de 1863, Decreto nº 306, de 14 de outubro de 1843 e o Decreto 

nº 3.183, de 18 de novembro de 1863. 

Documentos de Relatos15 são documentos voltados “à documentação e 

memorização de ações humanas, exigindo uma representação pelo discurso de experiências 

vividas situadas no tempo (grifos do autor) (COSTA, 2008, p. 24). Eles são os relatos 

históricos referentes ao Recolhimento de Macaúbas. São eles o Relatório, de 1757, de D. Frei 

Manuel Cruz, Notícias do principio da Fundação deste Recolhimento de Nossa Senhora da 

Conceição do Monte Alegre do Sítio de Macaúbas Comarca do Sabará do Bispado de 

Mariana16, de 1789, Apontamentos do Pe. Lana, de 1879, Copia fiel do Livro velho das 

entradas das Irmãs Recolhidas, tanto do Convento velho, como deste novo, o que foi feito por 

estar o dito Livro já muito estragado e as letras quase ininteligíveis. 

Documentos Cotidianos seriam aqueles que simplesmente registraram o cotidiano. 

Com a função estrita de anotação só temos o Livro de Matriculas Para as Educandas do 

Recolhimento de Macaúbas17 (1846-1888). 

Os conceitos de Costa (2008) lançam alguma luz sobre a natureza dos documentos 

e isso pode ajudar a compreender as propostas educativas dos bispos para o sexo feminino no 

Recolhimento, nos séculos XVIII e XIX. O referencial teórico do autor oferece condições 

para se realizar uma crítica textual dessas fontes, ainda que não seja esse o objetivo aqui. O 

que se busca nos documentos são informações relativas à educação de meninas e mulheres 

dentro da instituição. Entende-se que os manuscritos (textos) “são unidades de sentido”, 

elaborados por “comunidades discursivas” diferentes e de diferentes domínios, que usando de 

discursos múltiplos (religioso, instrucional, descritivo, prescritivo, cotidiano) tentaram 

comunicar decisões, ordens, preceitos, normas, proibições, intenções, idéias, pensamentos, 

histórias às meninas e mulheres que moraram na comunidade macaubana por meio de 

                                                 
14 Regulamento de 1857 será o nome reduzido para o Regulamento do Colégio de Macaúbas de 1857. 
15O nome é estranho, mas não conseguimos encontrar um nome que melhor expresse nossa intenção. Não 
conseguimos identificar uma classificação satisfatória na tipologia 1. Por isso, recorremos às capacidades da 
tipologia 2, que nos deu a capacidade de relatar. Daí o nome Documentos de Relatos.�
16 Notícia da Fundação será o nome reduzido de Notícias do principio da Fundação deste Recolhimento de 
Nossa Senhora da Conceição do Monte Alegre do Sítio de Macaúbas Comarca do Sabará do Bispado de 
Mariana. 
17 Livro de Matrículas será o nome reduzido para o Livro de Matriculas Para as Educandas do Recolhimento de 
Macaúbas. 
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diferentes gêneros textuais. São textos que, produzidos num domínio discursivo, “são 

unidades de sentido, dadas por recorrência daquilo que é dito e de um modo próprio de dizer, 

com unidades lingüísticas empíricas e concretas, produtos legíveis ou audíveis, com objetivo 

comunicativo” (COSTA, 2008, p. 26). 

O discurso das cartas pastorais é complexo. Embora, tenha-se categorizado como 

discurso religioso aquele presente nas cartas pastorais, tem-se consciência de que isto é uma 

redução, pois nelas encontra-se também forte discurso prescritivo e instrucional. Segundo, 

elas são produto de sujeitos e tempos históricos diferentes. O que já se supõe uma mudança da 

comunidade discursiva e do domínio discursivo também, dificultando generalizações. 

A correspondência de D. Viçoso é um pouco mais simples porque se trata de um 

mesmo sujeito escrevendo. Porém o período abarcado é bastante extenso - 31 anos -

evidenciando uma mudança do próprio escrevente. Além do mais, ele escreve a pessoas 

diferentes (madres regentes, amigos, padre procurador e capelão, recolhidas). Acrescente-se a 

isto o fato de que ele usa variados discursos, gêneros discursivos e textuais. 

Outras correspondências apresentam novas dificuldades. A elas se aplicam 

algumas das dificuldades elecandas anteriormente (diferença de comunidade discursiva, 

sujeitos diferentes, períodos diferentes, gêneros diferentes). Numa cópia de Carta Régia, feita 

pelo Pe. Luiz Antônio dos Santos, no século XIX, há um predomínio do discurso régio. Outra 

traz uma petição à rainha em favor do Recolhimento de Macaúbas. Uma outra tem autoria 

anônima. 

Outro impasse para a análise das nossas fontes é o problema da assimilação das 

prescrições pelos sujeitos. Ele é relevante porque lidamos com grande número de Documentos 

Prescritivos. 

De Certeau (2005) introduziu a idéia de “consumo” para se referir ao modo como 

os sujeitos se apropriam e subvertem a cultura dominante. Ele afirma que diante de uma 

produção racionalizada e centralizada é posta uma outra, “de tipo totalmente diverso”, a do 

“consumo”. Uma de suas astúcias é “seu esfarelamento em conformidade com as ocasiões”, 

“sua clandestinidade”, “uma quase-invisibilidade, pois ela quase não se faz notar por produtos 

próprios” (DE CERTEAU, 2005, p. 94). O “consumo” é uma arte de utilizar aqueles que lhe 

são impostos. 

Já faz muito tempo que se vêm estudando em outras sociedades as inversões 
discretas e no entanto fundamentais ali provocadas pelo consumo. Assim o 
espetacular sucesso da colonização espanhola no seio das etnias indígenas 
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foi alterado pelo uso que dela se fazia: mesmo subjugados, ou até 
consentindo, muitas vezes esses indígenas usavam as leis, as práticas ou as 
representações que lhes eram impostas pela força ou pela sedução, para 
outros fins que não os dos conquistadores. Faziam com elas outras coisas: 
subvertiam-nas a partir de dentro – não rejeitando-as ou transformando-as 
(isto acontecia também), mas por cem maneiras de empregá-las a serviço de 
regras, costumes ou convicções estranhas à colonização da qual não podiam 
fugir. Eles metaforizavam a ordem dominante: faziam-na funcionar em outro 
registro. Permaneciam outros, no interior do sistema que assimilavam e que 
os assimilava exteriormente. Modificavam-no sem deixá-lo. Procedimentos 
de consumo conservavam a sua diferença no próprio espaço organizado pelo 
ocupante (DE CERTEAU, 2005, p. 95). 

Assim, muitas vezes sem perceber, o sujeito assimila as normas e as leis e as usam 

de acordo com o que lhe convém. Os consumidores se tornaram também “produtores” de uma 

outra realidade, a partir daquela proposta e ensinada pela cultura dominante. Portanto, 

normas, leis, preceitos não produzem automaticamente aquilo que seus criadores e 

organizadores pretendem. O sujeito que as “consome”, as “subverte”. 

Além disso, ele afirma que no âmbito da história religiosa francesa, desde o século 

XVII, tem-se produzido uma clivagem entre crenças e ações. Essa ruptura nas crenças e ações 

aumentou nos últimos séculos, quebrando com uma visão que defendia a coerência entre os 

ideais e a prática. Por conseguinte, é cada vez mais difícil encontrar vestígios das ações 

humanas que sejam completamente coerentes com os ideais dos sujeitos. A mesma 

dificuldade parece existir em relação às normas, regras, prescrições e preceitos de um grupo 

religioso ou de uma sociedade. Pois ainda que a religião tenha uma influência forte sobre a 

formação da consciência, da mentalidade e do imaginário dos sujeitos, isto não garante que os 

sujeitos se submeterão completamente aos ideais religiosos. Como indica De Certeau (2005), 

os sujeitos humanos recriam aquilo que assimilam. Conseqüentemente, não se pode concluir 

que aquilo que um documento prescritivo ordenou se tornou prática e, mesmo que tenha se 

tornado, a prática não foi tal qual o prescrito, pois passou pelo processo de recriação, de 

“consumo” (DE CERTEAU, 2005) dos sujeitos e de suas práticas discursivas. 

O termo educação será usado para se referir ao processo de formação do sexo 

feminino realizado em Macaúbas. O Dicionário de Sinônimos18 de Fonseca e Roquete19 

                                                 
18 José Inácio Roquete e José da Fonseca tentaram criar uma versão reduzida da obra de Bluteau para o Brasil. O 
Pe. Bluteau defendia que sua obra seria necessária ao Retórico, ao Filósofo, ao Jurista e ao Teólogo em virtude 
da utilidade dos termos para os profissionais citados. 
19 Segundo Verdelho (1994), Bluteau, considerado como “patrono da dicionarística portuguesa”, acrescentou a 
seu dicionário um “Vocabulário de Sinônimos, e Frases Portuguesas”, em 1728. José Inácio Roquete e José da 
Fonseca tentaram criar uma versão reduzida da obra de Bluteau para o Brasil. Conforme Verdelho (1994), o 
“Dicionário da Língua Portuguesa” dos autores acima foi o mais divulgado da lexicografia portuguesa 
parisiense, podendo ser tomada como modelo de dicionários práticos e escolares. A partir de 1833, foi publicado 
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(1848) nos informa que, no século XIX, havia distinção entre educação e criação: “A criação 

é o primeiro cuidado que o homem deve a seus pais, ou a quem faz suas vezes; tanto no físico, 

para a conservação de sua vida, saúde e robustez, como no moral para a direção de sua 

conduta e estudo de suas obrigações” (FONSECA e ROQUETE, 1848, p. 234). 

A criação era tarefa dos pais ou responsáveis. Consistia no cuidado no físico e 

moral. Em outras palavras, era o cuidado com o corpo e com o espírito. O cuidado com o 

corpo visava a conservar a vida, saúde e vitalidade. O cuidado espiritual era a moral e 

objetivava a direção da conduta e o estudo das obrigações próprias. Essa dualidade da pessoa, 

material e espiritual, é semelhante àquela professada pela antropologia filosófica tomista 

como afirma Lauand (2001) na introdução de Sobre o Ensino (De Magistro). Uma 

Antropologia Filosófica atrelada a uma Filosofia da Educação. Segundo o autor, a 

antropologia de Tomás “afirmava o homem em sua totalidade (espiritual, sim, mas de um 

espírito integrado à matéria) e está em sintonia com uma teologia (...) que, precisamente para 

afirmar a dignidade de Deus criador, afirma a dignidade do homem e da criação como um 

todo: material e espiritual” (AQUINO, 2001, p. 6). 

Para Fonseca e Roquete (1848), a educação cabia a moral e a instrução. Moral 

entendida como orientação possivelmente correta da conduta e conhecimento das obrigações 

da pessoa. A educação abrangia a moral e a instrução. A instrução supunha outros princípios 

mais elevados, idéias mais extensas, regras metódicas para ilustrar a razão, adornar o 

entendimento, aperfeiçoar o coração e suavizar os costumes. Portanto, a instrução era uma 

parte da educação. Segundo, ela incluía várias coisas: princípios elevados etc. 

Para diferenciar melhor criação e educação, os autores davam um exemplo. “Um 

lavrador honrado, uma mãe, criam bem a seus filhos. Um aio20, um preceptor educam, não 

criam ao mancebo posto a seu cuidado” (FONSECA e ROQUETE, 1848, p. 234). 

Porém, conforme Fonseca e Roquete (1848), a boa criação e a boa educação 

convergiam para o mesmo fim que era a perfeição moral do homem. O papel da boa criação 

era desbastar a criança, ou seja, possivelmente evitar a formação de maus hábitos e tirar 

aqueles maus hábitos arraigados. A boa educação faria o polimento da criança por meio da 

                                                                                                                                                         
o “Dicionário dos Sinônimos Poético e de Epitetos da Língua Portuguesa”, como um segundo volume, 
acompanhando a obra. De acordo com Verdelho (1994), José Inácio Roquete foi o responsável pela qualidade e 
funcionalidade, a partir de 1848, quando foi publicado o segundo volume do “Dicionário da Língua 
Portuguesa” e do “Dicionário dos Sinônimos Poético e de Epitetos da Língua Portuguesa” (VERDELHO, 
1994). 
20 O aio, segundo Roquete e Fonseca (1848), era a palavra antiga para preceptor.  
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instrução. Inclusive, o autor afirmava que o principal defeito de uma pessoa que teve uma má 

criação ou não a teve era a grosseria. O principal defeito de quem teve uma má educação ou 

não a teve era a ignorância. Assim, parecia estar bem definido quais deveriam ser as condutas 

das pessoas bem criadas e bem educadas em contraste com as pessoas mal criadas e mal 

educadas. 

Em Roquete e Fonseca (1848), a palavra colégio aparece como sinônimo de 

“ginásio, universidade – seminário – associação, congregação, corpo, corporação, grêmio” 

(ROQUETE E FONSECA, 1848, p. 62). Ou seja, os dois primeiros significados remetem 

diretamente à educação mesmo, porém sabemos que esses espaços eram espaços masculinos. 

O terceiro sinônimo é o seminário, que também é espaço masculino. Porém não aparece 

nenhum lugar que se ligue às mulheres como mosteiro feminino ou educandário feminino. 

Eles se restringem a locais destinados ao sexo masculino. O seminário para formar meninos e 

homens para a carreira eclesiástica e a universidade para formar homens das letras. 

 No dicionário, encontra-se o verbo formar com o significado de “figurar, fazer, 

conceber, idear, produzir, ordenar, traçar, amestrar, instruir” (ROQUETE E FONSECA, 1848, 

p.149). O último significado, instruir, coincide com educação, ensino e instrução. As 

mulheres parecem invisíveis também na linguagem sobre espaços educativos. Como já dissera 

Perrot (2006) a respeito da invisibilidade das mulheres, elas estão esquecidas também no 

dicionário. 

Valeu-se de algumas noções de Ginzburg (2007) neste trabalho. Utilizou-se 

noções de pistas, rastros e indícios de Ginzburg (2007), que levaram às fontes que agora são 

apresentadas e analisadas. Desde o início, foi-se seguindo pistas de um passado, que quer se 

esconder (GINZBURG, 2007), de um colégio feminino em Macaúbas. No caso do colégio e 

da educação de meninas em Macaúbas só ficaram rastros, vestígios e pistas em documentos 

espalhados aqui e acolá. O que suscita o problema de tentar montar um quebra-cabeças, do 

qual algumas peças centrais foram destruídas. Resta ainda com o perigo de uma interpretação 

errônea dos rastros e pistas deixados por recolhidas, educandas, mestras, meninas, 

pensionistas, bispos e padres que fizeram a história daquela Instituição. Temos tentado ter 

acesso a algo que sobrou daquele passado21. Primeiro, foi-se atrás da tradição oral, que já era 

um indício da existência do caráter educativo da instituição, mas sem fonte alguma. Esse 

                                                 
21 Ginzburg (2007), traz a citação de Marc Bloch, afirmando a nossa inevitável subordinação ao passado, pois 
estamos condenados a conhecê-lo por seus rastros, mas mesmo assim, nós conseguimos certa emancipação uma 
vez que conseguimos saber mais do que o passado resolveu nos dar a conhecer. 
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indício levou ao Recolhimento em busca de livros e cadernos escolares. Mesmo não os 

encontrando, localizou-se uma cronologia da instituição e a obra de Souza (1930) Sítios e 

Personagens, contando a história da instituição. Essas obras levaram aos arquivos, como o 

Arquivo Público Mineiro, Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana, Arquivo do 

Museu do Ouro, Biblioteca Sepúlveda de Sabará e por fim ao CEDIC. 

Para o caso do Recolhimento de Macaúbas e outras instituições mineiras, nos 

séculos XVIII e XIX, pareceu ser necessário fazer as seguintes considerações sobre os 

documentos Regras, Constituições, Estatutos e Regulamentos. A Regra Das Religiosas Da 

Imaculada Conceição Da Mãe De Deus, Aprovada Pelo Santíssimo Padre Julio II (1511), 

tem caráter normativo mais universal, uma vez que sintetiza o carisma da Congregação das 

Concepcionistas em qualquer tempo e tem a aprovação da Santa Sé. A Regra é a essência, o 

espírito da congregação. Portanto, ela tem precedência normativa nesses aspectos mais gerais, 

ou seja, da essência da congregação. Por ser a essência, o espírito da congregação reconhecido 

pela Santa Sé (Igreja Católica) não muda, pois as religiosas que vivem dentro dela não podem 

substituir o “espírito” sintetizado nelas. 

Para Lemaître, Quinson e Sot (1999), a “Regra de uma ordem religiosa é o 

documento constitutivo dessa ordem, onde se encontram fixados de maneira mais ou menos 

detalhada seu objetivo e sua maneira de viver” (LEMAÎTRE, Nicole.; QUINSON, Marie-

Thérèse.; SOT, Véronique, 1999, p. 262). A regra, conforme as autoras, “é completada pelas 

constituições ou estatutos (diretrizes canônicas, litúrgicas, disciplinares) e dos costumes (vida 

prática)” (LEMAÎTRE, 1999, p. 262). No entanto, Pigna (2003), é bem mais preciso ao 

conceituar o termo e se opõe, em parte, à idéia de que as constituições sejam um 

complemento da regra. Ele recupera o sentido etimológico do termo, o sentido geral e o 

sentido eclesiástico-religioso do termo. No sentido eclesiástico-religioso, “indica o conjunto 

de normas que governam a vida de um determinado instituto” (PIGNA, 2003, p. 647). Elas 

sempre indicavam qualquer norma de vida e comportamento, segundo ele. Além disso, a 

palavra em geral é escrita no plural (Regras) segundo o autor. Continua ele dizendo que o 

termo teve vários significados durante a história. Na evolução do termo, a Regra chegou a sua 

formulação mais técnica, com o significado preciso e delimitado como “um ideal inspirador e 

ponto de referência geral” (PIGNA, 2003, p. 648). Portanto, um documento ideal e espiritual e 

não um texto legal. O texto legal inspirado nas Regras serão as Constituições e as Normas, 

responsáveis pelas características próprias do instituto e pela atualização do ideal inspirador, 

expresso na Regra (PIGNA, 2003). Conforme Pigna (2003), as Constituições e Normas são a 
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legislação inspirada numa regra. Contudo, a partir do século XIX, a Igreja Católica vem 

mostrando uma tendência em suprimir o termo “Regra” e substituí-lo por “Código 

fundamental ou Constituições”. 

Os Estatutos são a configuração da Regra e das Constituições - o mais universal e 

geral – no Recolhimento Nossa Senhora de Macaúbas – o particular. Ou seja, eles foram a 

concretização da norma universal numa determinada cultura, território e grupo bem 

específicos. Além disso, estavam sob o governo do Ordinário local. Cabia ao bispo local criá-

los, modificá-los ou revogá-los. 

Os Regulamentos do colégio de Macaúbas foram também normativos, mas de 

menor autoridade, uma vez que são criados para regular realidades bem específicas dentro de 

uma organização22. Assim, eles normatizavam, regulavam o processo de admissão de meninas 

pobres ao colégio do Recolhimento. Suas determinações não podiam exceder ao colégio. O 

documento Regras das Porcionistas, embora tenha o nome de “Regras”, não pode ser 

colocado no mesmo patamar da Regra de 1511. Ele é, de fato, uma espécie de Regulamento 

do século XVIII para as educandas do Recolhimento de Macaúbas. Por isso, será classificado 

junto com os Regulamentos. 

 

1.3. Definição de termos 

  

Para se referir ao Recolhimento Nossa Senhora de Macaúbas, num sentido geral, 

antes de 1933, serão usados vários sinônimos como recolhimento, Macaúbas, 

estabelecimento, instituição, comunidade macaubana23. Essa comunidade incluía recolhidas, 

mestras, pensionistas, educandas, escravas, clérigos (procurador, cura e capelão) que lá 

estavam. Em última instância, todos esses estavam sob a autoridade do bispo, como é normal 

no catolicismo. Com o termo recolhidas vamos nos referir à comunidade religiosa (madre 

regente, vigária, porteira, rodeira, corista etc), composta de mulheres que lá viviam 

enclausuradas, sob o regime da Regra, das Constituições, Estatutos e Cartas Pastorais dos 

Ordinários (bispos). As mestras eram recolhidas designadas pela madre regente para ensinar 

às educandas. A função da mestra é citada na Regra das Porcionistas e nos Regulamentos do 

século XIX. Há indicações de que o termo pensionista teve significados diferentes nos séculos 

                                                 
22 No caso de Macaúbas, as religiosas já se regiam pela Regra, Constituições e por um Estatuto. 
23 Percebe-se que algumas vezes o termo Recolhidas é usado para se referir a toda a Comunidade macaubana. 
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XVIII e XIX. No século XVIII, Algranti (1993) caracterizou as pensionistas como o grupo de 

mulheres que ingressava na comunidade macaubana, sem fins educativos ou de consagração a 

Deus. Ela relata casos de mulheres que foram colocadas no recolhimento pelos maridos, por 

ocasião de viagem e que, ao retornar, eram retiradas da casa, sendo paga pensão no momento 

da saída. Para a autora, essa classe de mulher era distinta educanda. Segundo ela, a palavra 

educanda indicava a menina que entrava para a comunidade macaubana com fins 

exclusivamente educativos, sem clausura. Assim, as educandas se distinguiriam das 

recolhidas pela clausura, das pensionistas pelos objetivos educativos e das escravas, que lá 

estavam a serviço. De fato, todas essas estavam sujeitas também à autoridade dos bispos e das 

pastorais. Porém como se tratava de uma comunidade, é de se supor que mesmo aquelas que 

não estavam subordinadas diretamente à Regra, às Constituições ou aos Estatutos – 

documentos mais voltados para regular a vida religiosa das recolhidas - não poderiam 

transgredi-las, sob pena de perturbarem a vida da comunidade. E a perturbação da “paz e 

harmonia” da comunidade maior poderia acarretar em expulsão do recolhimento. 

Num primeiro período do governo de D. Viçoso (1843-1863), parece que houve 

uma mudança na categoria de educanda e pensionista. Havia no colégio educandas 

pensionistas, meninas que pagavam uma pensão a cada 6 meses e educandas gratuitas, que 

não pagavam nada. Portanto, a pensionista era uma educanda que entrava na instituição para 

ser educada e não mais uma mulher que ingressava no recolhimento para guardar a honra do 

marido, como chegou a acontecer no século XVIII. No século XIX, essa prática foi se 

tornando mais rara até ser extinta. Mesmo assim, entre 1843 e 1858, foi registrada no Livro de 

Matrículas uma mulher, que não era uma menina, pois tinha filho, e que não se destinava a 

fins educativos. A partir de 1863, surge uma outra categoria de educanda: a educanda pobre, 

que era sustentada pelos juros do extinto Vínculo do jaguará. 

Para se referir à religiosa responsável pelo governo da comunidade de Macaúbas 

serão usados como sinônimos: abadessa, madre regente, regente, superiora. O termo abadessa 

era mais usado na Regra, Constituições, Estatutos. Portanto, era mais formal. O termo madre 

regente era muito usado em pastorais. Parece que era de uso comum e menos formais. A 

palavra superiora apareceu em alguns documentos jurídicos. 

O Pe. Joaquim de Oliveira Lana será chamado de Pe. Lana. A opção por essa 

forma tem como fundamento o fato de que em quase todas as cartas de D. Viçoso, o Pe. 

Joaquim é chamado simplesmente de Pe. Lana. Mas como houve no fim do século XVIII um 

outro padre com este sobrenome, para evitar confusão, será usado o nome completo do outro 
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Pe. Lana, quando for necessário. O outro Pe. Lana era o Pe. Manoel Dias da Costa Lana, que 

fora procurador do Recolhimento no longo processo da Carta Régia de aprovação da 

instituição, em setembro de 1789. Ele passou 11 anos em Lisboa tentando conseguir o 

beneplácito real para Macaúbas e conseguiu. 

Digitalizou, copiou e traduziu-se todos os textos para o português corrente e fez-se 

acréscimos que estão indicados com colchetes []. Na elaboração dos textos presentes, teve-se 

de preencher as lacunas24. Em alguns textos faltavam partes ou havia partes incompreensíveis, 

sendo preciso acrescentar palavras, indicadas pelos colchetes [], que dessem fluidez ao texto, 

facilitando o trabalho interpretativo. Mesmo assim, algumas palavras não foram possíveis de 

reconstrução e isto está indicado por um ponto de interrogação entre colchetes [?] ou com um 

comentário na nota de rodapé. Em outros, existem palavras e frases riscadas, trazendo acima 

uma outra palavra ou frase. Indica-se onde e como estava a passagem no documento em notas 

de rodapé. 

Considera-se os manuscritos aqui reunidos como testemunhos e vestígios do 

passado, que exigem interpretação: “... o conhecimento de todos os fatos humanos no 

passado, da maior parte deles no presente, deve ser, (...) um conhecimento através de 

vestígios25” (BLOCH, 2001, p. 73). E como testemunhos e vestígios do passado, o 

pesquisador deve ter diante dos olhos sempre as advertências do historiador Marc Bloch. Uma 

delas é que se tem acesso a um conhecimento “indireto” do passado, contendo uma parte de 

verdade. Portanto, não se pode pensar que o documento é absolutamente verdadeiro (BLOCH, 

2001). Pois nenhum testemunho do passado está isento de erro ou mentira (BLOCH, 2001). 

Advertidos e limitados pelo que o passado quer nos revelar26, esperamos extrair dele algo de 

verdadeiro sobre os planos dos bispos, que possa nos ajudar a compreender como foi a 

educação do sexo feminino no Recolhimento Nossa Senhora de Macaúbas. 

Serão usados alguns conceitos de codicologia27 para nos auxiliar também. 

Manuscrito e códice28 como sinônimos. Segundo Spaggiari e Perugi, para um manuscrito um 

                                                 
24 O trabalho de leitura e transcrição dos códices foi árduo, devido a nossa inexperiência no assunto. 
25 “Quer se trate de ossadas emparedadas nas muralhas da Síria, de uma palavra cuja forma ou emprego revele 
um costume, de um relato escrito pela testemunha de uma cena antiga [ou recente], o que entendemos 
efetivamente por documentos senão um ‘vestígio’, quer dizer, a marca, perceptível aos sentidos, deixada por um 
fenômeno em si mesmo impossível de captar?” (BLOCH, 2006, p. 73).  
26 “Em nossa inevitável subordinação em relação ao passado, ficamos [portanto] pelo menos livres no sentido de 
que, condenados sempre a conhecê-lo exclusivamente por meio de [seus] vestígios, conseguimos todavia saber 
sobre ele muito mais do que ele julgara sensato nos dar a conhecer” (BLOCH, 2001, p. 78). 
27 “Chama-se codicologia a disciplina que estuda os manuscritos, ou códices, no seu aspecto material: qual é o 
suporte empregado, as dimensões do objeto, a sua formação, o seu conteúdo, a(s) mão(s) que transcrevera(m) 
o(s) texto(s), a sua datação, etc.” (SPAGGIARI e PERUGI, 2004, p. 16). 
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“sinônimo igualmente empregado é códice, indicando os volumes em pergaminho ou papel 

transcritos à mão; abreviatura: cód. = códice, pl. cods. = códices” (SPAGGIARI e PERUGI, 

2004, p. 15). Em nosso caso trata-se de papéis transcritos à mão. Portanto, usaremos códice e 

manuscrito como sinônimos. Caso necessitemos abreviar, seguiremos esses autores. Portanto, 

“ms. = manuscrito, plur. mss. = manuscritos” (SPAGGIARI e PERUGI, 2004, p. 15). 

No primeiro capítulo – D. Frei Manuel Cruz e o Recolhimento de Macaúbas – 

procura-se as idéias educacionais no Recolhimento de Macaúbas de 1716, data da fundação 

da Instituição, até 1789, tempo de aprovação régia aos estatutos do Recolhimento. Investiga-

se o ideário educacional para o estabelecimento nos seus primeiros 79 anos, principalmente 

alguns documentos de D. Frei Manuel. Nossas fontes são Relatório à Santa Sé (1757), Regras 

das Porcionistas (sem data) e Notícia da Fundação (1789). 

No segundo capítulo - D. Viçoso e a Reforma do Recolhimento de Macaúbas – 

contextualiza-se D. Viçoso, o Recolhimento de Macaúbas diante do Decreto 306, que 

extinguia o Vínculo do jaguará, analisando o papel de D. Viçoso como reformador do 

Recolhimento de Macaúbas, auxiliado pelo Pe. Antônio Afonso de Morais Torres, como 

reformador da Casa. E discutimos o conhecimento do bispo sobre o Recolhimento de 

Macaúbas ao tomar posse do Bispado de Mariana. Por fim, analisamos os problemas do 

recolhimento na correspondência entre o prelado, as madres regentes e os clérigos da 

instituição. 

E no terceiro capítulo - D. Viçoso e a Fundação do Colégio Macaúbas – 

Recuperação do projeto “Original” – descreve-se algumas estratégias usadas por D. Viçoso 

para tentar implantar suas intenções na comunidade macaubana, alguns documentos da 

fundação do colégio de Macaúbas e, por fim, fizemos algumas considerações sobre as ações 

de D. Viçoso sobre o Recolhimento de Macaúbas, reconhecidas como favoráveis à educação 

feminina e o seu pensamento sobre a educação de mulheres. Nossas fontes são Carta Pastoral 

(1846), Cartas, Livro de Matrículas das Educandas (1846), Bases Cardeais e Fundamentais 

do Instituto Recolhimento da Imaculada Conceição (sem data), Regulamento de 1862, 

Decreto 3.183 (1863), Regulamento de 1863 e Regulamento de 1865. 

 
                                                                                                                                                         
28 "Quanto ao conteúdo, o códice pode ser acéfalo (quando falta a parte inicial da obra), mutilo (quando o ms. é 
incompleto, por perda traumática dalgumas folhas), miscelâneo (quando contém várias obras de autores 
diferentes). Fala-se, pelo contrário, de códice misto quando é em parte membranáceo e em parte cartáceo; 
compósito quando é o resultado da encadernação de códices diferentes. No que diz respeito ao paratexto, o 
códice pode ser adéspoto (quando falta o nome do autor), ou então anepígrafo (quando falta o título)” 
(SPAGGIARI e PERUGI, 2004, p. 16-17). 



 29



 30

2. D. FREI MANUEL CRUZ E O RECOLHIMENTO DE MACAÚBAS 

 

 

O objetivo deste capítulo é descrever as prescrições dadas ao Recolhimento de 

Macaúbas de 1716, data da fundação da instituição, até 1789, tempo da aprovação régia aos 

Estatutos do Recolhimento. Por meio da análise dos Estatutos e das Regras do Recolhimento, 

pretendemos trazer maior compreensão sobre o ideal educacional atribuído à instituição por 

D. Frei Manuel da Cruz nos seus primeiros 79 anos. Intenta-se com isto oferecer uma 

contribuição aos estudos sobre o papel educativo do Recolhimento das Macaúbas no século 

XVIII. 

Assim, o objeto de estudos serão as idéias sobre a educação e formação de 

conduta das recolhidas presentes nos relatos da fundação, num Relatório de 1757 de D. Frei 

Manuel Cruz e nas Regras dos Exercícios Cotidianas de Nossas Porcionistas, documento sem 

data cuja autoria é atribuída à D. Frei Manuel Cruz. Outros documentos utilizados para 

regular e orientar toda a vida da comunidade religiosa também serão utilizados: Regras das 

Religiosas da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, Aprovada pelo Santíssimo Padre Júlio 

II, de 1511, Constituições Porque se hão de governar as Religiosas Descalças de Nossa 

Senhora da Conceição da Luz de 1727. 

Nossos objetivos específicos serão descrever as prescrições sobre a educação e as 

normas de conduta presentes em três relatos do primeiro período do recolhimento, no 

Relatório de 1757, de D. Frei Manuel Cruz e nas Regras dos Exercícios Cotidianas para 

Nossas Porcionistas. O documento Regras dos Exercícios Cotidianos de nossas Porcionistas 

é tomado aqui como projeto de educação do sexo feminino para as educandas do 

Recolhimento de Macaúbas no contexto do século XVIII. 

A maioria dos autores que estudaram o recolhimento (SOUZA, 1930; MOURÃO, 

1959; CARRATO, 1967; FARIA, 1987; ALGRANTI, 1993; FURTADO, 2003; MUNIZ, 

2003) defendem a sua importância educativa no cenário educacional a partir do século XIX. 

Sobre o papel educativo da instituição naquele século há bastante concordância. Porém alguns 

desses autores atribuem-lhe grande importância já no século XVIII.  Joaquim Silvério de 

Souza29, em sua obra Sítios e personagens, conta a história do recolhimento desde a viagem 

                                                 
29 D. Joaquim Silvério de Souza que foi bispo de Diamantina e antes exercera seu ministério sacerdotal no 
Recolhimento de Macaúbas. A cópia do documento Notícias da fundação, analisada mais adiante, foi trabalho 
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para as Minas Gerais da família da Costa até a libertação dos escravos em Macaúbas30, no fim 

do século XIX, antes da Lei Áurea. Souza (1930) detalha a entrada das primeiras recolhidas e 

descreve a construção do primeiro edifício e depois o conflito com os párocos de Roça 

Grande31, em virtude das conhecenças32. Conflito que forçou as recolhidas a enviar o 

procurador do recolhimento Pe. Manoel Dias da Costa Lana a Portugal, a fim de pleitear a 

proteção real para a casa. O Pe. Manoel Dias passou onze anos e meio em Lisboa até 

conseguir uma carta de beneplácito de dona Maria I, em 23 de setembro de 1789. Neste 

documento afirma-se que o Recolhimento Macaúbas é destinado à educação de meninas, que 

há aproveitamento na educação das jovens e, por isso, merece a proteção real. A aprovação 

obtida por meio da carta real declarava Macaúbas como instituição destinada à educação 

feminina, mas propunha a elaboração de novos Estatutos, mais amplos, com um plano 

completo de educação adequada para as meninas, a fim de que elas se tornassem boas e 

exemplares mães de família (FARIA, 1987, SOUZA, 1930). 

De acordo com Mourão (1959), o Recolhimento de Macaúbas é a instituição de 

educação feminina mais antiga e mais duradoura da história mineira, com origem em 1716. 

Segundo ele, o Recolhimento de Macaúbas é uma das primeiras instituições dedicadas à 

educação de mulheres em Minas Gerais. Mourão (1959) o incluíra na sua obra sobre O Ensino 

em Minas Gerais no Tempo do Império, pelo fato do recolhimento ser um dos afamados 

educandários do século XVIII e XIX. 

Por sua vez, Carrato (1968) afirma que a instituição teve algo como uma “escola 

conventual” no século XVIII. Ele ressalta a importância educativa do Recolhimento de 

Macaúbas, chegando a dizer que houve curso de formação e educação de filhas de família na 

dita instituição.  A partir de informações contidas no II Livro de Devassas ou Visitas de 1733-

34, o autor relata, ainda, ter havido uma escola conventual no estabelecimento já em 1730. 
                                                                                                                                                         
dele. Souza (1930) defende que a instituição educava mulheres, porém, o ensino de forma regular recai mais 
sobre o esforço de D. Viçoso em fundar o colégio em 1846. Além disso, é através dele que se conhece o trecho 
da Carta Pastoral de D. Viçoso ao Pe. Antônio Afonso de Morais Torres, defendendo que o recolhimento 
retomasse suas funções do passado: casa religiosa e educandário feminino. 
30 No recolhimento, a libertação dos escravos se deu um pouco antes da Lei Áurea, talvez pelo forte impacto do 
pensamento de D. Viçoso em relação à escravatura sobre Macaúbas. 
31 A origem do problema com Párocos de Roça Grande remonta a 1744. Ocasião em que, “pela Páscoa, D. Frei 
João da Cruz, estando em Macaúbas de visita ao estabelecimento, elevou-o a curato e isentou-o da jurisdição da 
Paróquia de Roça Grande” (TRINDADE, 1945, p. 134). Assim, o bispo isentava o recolhimento da conhecença 
(dízimo pessoal pago pelos fiéis no tempo da Páscoa). Segundo Trindade (1945), mesmo sabendo “determinação 
episcopal, com que procurava o bispo diocesano pôr em seguro a tranqüilidade das recolhidas, alguns vigários da 
mencionada freguesia, nomeadamente os padres Manoel da Silva Lagoinha e seu sucessor José Lopes da Cruz, 
por anos seguidos, molestaram as piedosas freiras” (TRINDADE, 1945, p. 134). 
32 “Dízimo pessoal ou diminuta contribuição pecuniária pessoal que os fiéis que cumpriam os preceitos da 
CONFISSÃO anual e da Comunhão Pascal, por essa ocasião, tributavam aos curas de almas” (TRINDADE: 
1998, p. 397). 
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Portanto, ele identifica a origem da instituição educativa a partir de 1733, baseado nos dados 

das Devassas. O número de mulheres alfabetizadas levou-o a formular a hipótese da 

existência de uma escola de primeiras letras na instituição. Porém a instituição de educação 

feminina só teria florescido em 1780, com D. Frei Domingos da Encarnação Pontevel. Além 

disso, ele defendeu ser este o mais antigo registro, aludindo a Macaúbas como casa de 

educação de meninas, e não a Carta de D. Maria I, datada de 23 de setembro de 1789. Carrato 

(1968) enfatizou que o interesse da rainha e do ministro Martinho de Melo era confirmar uma 

instituição educacional e não monástica no recolhimento. Ou seja, D. Maria I, como deixou 

bem claro em sua carta de aprovação, desejava que se criassem estatutos mais amplos para o 

recolhimento de modo que abrangesse um plano completo de educação para meninas. 

Entretanto, a comunidade macaubana não reagiu positivamente à vontade real, causando a 

frustração da rainha e do ministro (MUNIZ, 2003).  Segundo o autor, o recolhimento tinha 

pouco espaço para instalações de ensino. 

(...) A falta de acomodações em Macaúbas é denunciada, na devassa a que 
submete a instituição o visitador Dr. Queirós Coimbra, em 1734, que 
constava viverem confinadas as recolhidas, ‘que por não terem celas 
costumão dormir as irmans duas aduas, e as vezes trez em hua mesma casa e 
cella’ (II Livro de Devassas e Pronunciamentos, cit, fls. 110v e 111)” 
(CARRATO, 1968, p. 118). 

Carrato (1968) sustentou que as educandas viviam sob regime de internato severo, 

baseado no costume de regime comum à comunidade religiosa da época. 

Maria Juscelina Faria, em Mosteiro de Macaúbas um Recolhimento do século 

XVIII, afirmou que o Recolhimento de Macaúbas era a única casa de educação feminina em 

Minas.  Macaúbas foi uma instituição respeitável e prestadora de grandes serviços ao ensino 

mineiro, num período sem estabelecimentos educacionais na província (FARIA, 1987). 

Quanto ao tipo de ensino, conforme Faria (1987), limitava-se a “algumas noções de primeiras 

letras, doutrina christã e trabalhos de agulha”. Porém Macaúbas destacava-se como o único 

educandário feminino da região (FARIA, 1987). 

Algranti (1993) tentou encontrar um projeto educativo na instituição no seu 

primeiro século de existência, contrariando a tendência geral de se voltar para o século XIX, 

quando D. Viçoso fundou o colégio do Recolhimento de Macaúbas, que foi o pioneiro na 

época, pois precedeu o Colégio Providência, fundado em 1849. Poucos autores levantaram a 

questão da importância educativa do Recolhimento Macaúbas no século XVIII. Algranti 

(1993), estudando os recolhimentos da região Sudeste, teve acesso a fontes primárias do 

século XVIII, permitindo-lhe sustentar a importância educativa do recolhimento devido ao 
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número significativo de jovens que lá entraram, na condição de educandas. Assim, ela 

identificou jovens, no século XVIII, entrando no estabelecimento, na categoria de educandas. 

Furtado (2003), em sua obra sobre Chica da Silva, afirmou que o Recolhimento de 

Macaúbas era a melhor instituição para a educação de meninas daquela época. Dando a 

entender que as jovens recebiam educação virtuosa e de qualidade.  Por isso, Chica da Silva 

teria enviado suas filhas a Macaúbas, onde se oferecia educação esmerada para moças, 

preparando-as para a vida virtuosa. Ela sustentou que a começar pela localização de 

Macaúbas, situado em recanto aprazível, distante e retirado, era o local ideal para que as filhas 

de Chica se preparassem, a fim de ocupar seus lugares na elite do arraial (FURTADO, 2003). 

A autora dá algumas informações sobre o cotidiano, a disciplina e “matérias” ensinadas, 

afirmando que até 1743, os cursos limitavam-se às ‘primeiras letras, doutrina cristã e 

trabalhos de agulha e cantochão (FURTADO, 2003). Além disso, afirmou que até 1743, o 

ensino em Macaúbas seguia uma direção, dando a entender que daí em diante houve uma 

mudança, sem indicar qual. 

Segundo Muniz (2003), o vácuo causado pela proibição de fundar convento em 

Minas foi preenchido pela fundação do Recolhimento de Macaúbas, em 1716, e pelo 

Recolhimento de São José da Chapada, em 1750. Ela afirma que os dois eram espaços 

institucionais de devoção e vida contemplativa primeiramente, mas sem votos solenes, o que 

facilitava sua fundação, uma vez que só exigiam licença episcopal e confirmação régia. Além 

disso, não eram atingidos pelas leis civis que pesava sobre as congregações religiosas 

(MUNIZ, 2003). A autora afirmou que o Recolhimento de São José da Chapada tinha boa 

fama e era voltado para a educação feminina e, por isso, foi rapidamente aprovado. 

Segundo ela, o Recolhimento de Macaúbas estava mais voltado para a 

preservação dos perigos do mundo. Em Macaúbas, segundo um Ofício da Regente de 

Macaúbas, madre Maria de Nazaré, de 1861, ao presidente da província, viveram, de 1714 a 

1846, noventa e seis reclusas na instituição como educandas. Conforme Muniz (2003), em 

Macaúbas, procurava-se mais preservar a jovem dos perigos do mundo do que oferecer uma 

formação escolar, como acesso “pleno aos conhecimentos universalmente sistematizados” 

(MUNIZ, 2003, p. 169). Assim, Macaúbas teria se configurado principalmente como lugar 

“de devoção e vida contemplativa” devido às suas prescrições monásticas até o século XIX 

(MUNIZ, 2003). Ela citou duas categorias de mulheres que viviam no Recolhimento neste 

período: reclusas provisórias, como educandas e pensionistas e as reclusas permanentes, como 

reclusas, irmãs de hábito e devotas (MUNIZ, 2003). 
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Algranti (2003) distinguiu entre educanda e pensionista no século XVIII. Para a 

autora, as educandas eram meninas que entravam para a comunidade macaubana para fins 

educativos somente, sem clausura. Estavam sujeitas também à autoridade das pastorais do 

bispo e aos demais Estatutos. Já as pensionistas designavam aquelas mulheres que 

ingressavam na comunidade macaubana, sem fins educativos ou de se consagrar a Deus. Sua 

estada no recolhimento era temporária e o objetivo era guardá-las do assalto do mundo. 

A organização do capítulo será a seguinte: inicia-se com a organização da Igreja 

em Minas Gerais no século XVIII, marcada pela mentalidade e espiritualidade mineira, 

citando a criação da Diocese de Mariana e seu primeiro Prelado, D. Frei Manuel da Cruz, 

ressaltando os vínculos dele com os Jesuítas num contexto de pensamento tridentino. Num 

segundo momento é descrita a situação das mulheres no século XVIII e como eram educadas 

Em seguida, é analisada a fundação do Recolhimento Nossa Senhora de Macaúbas e suas 

matrizes espirituais, comentando as Regras e Constituições. 

 

 

2. 1. Organização da Igreja em Minas Gerais no século XVIII 

 

 

O cônego Raimundo da Trindade dividiu a História da Igreja em Minas em dois 

grandes períodos até D. Viçoso. O primeiro período é “antes da criação da diocese” 

(TRINDADE, 1928, p. 15), tomando como marco referencial a fundação da vila do Ribeirão 

do Carmo, pelo bandeirante coronel Salvador Fernandes Furtado, em 16 de julho de 1696. O 

segundo período é o da Diocese, tomando como marco referencial a criação da Diocese pela 

bula Candor lucis aeternae, de 6 de dezembro de 1745, do papa Bento XIV. 

A religião em Minas Gerais, no século XVIII, é vista de modo diferente por 

alguns autores. De acordo com Torres (1960), a religião apresentou uma série de contrastes: 

“a irreligião das classes cultas”, “a piedade viva do povo em geral”, “essa piedade em choque 

com a vida pecaminosa que em regra se levava” e “as estranhas formas de religiosidade 

criadas pela mentalidade barroca” (TORRES, 1960, p. 504). 

Entretanto, Carrato (1968) discorda que todos os membros das classes cultas 

fossem irreligiosos. Segundo ele, havia casos graves de irreligião influenciados pela 
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mentalidade anticlerical e, além disso, de desacatos a bispos em cerimônias religiosas. 

Contudo, segundo o autor, nem todos os membros das classes cultas mineiras eram de tal 

índole. Daí citar ele os doutores de Coimbra, alguns oriundos de Minas, que poderiam não ser 

fervorosos, mas eram fiéis da Igreja. 

Já os elementos nativos da sociedade mineira, mesmo os doutores de 
Coimbra, dos formados depois das reforma da Universidade de Coimbra 
(reforma de cunho iluminista), revelam-se bons filhos da Igreja, 
testemunhando sua formação religiosa no lar e na escola do tempo, se bem 
que não pareça, a maioria deles, necessariamente fervorosa, aliás 
característica da época (CARRATO, 1968, p.83). 

Ainda conforme Carrato (1968), não houve arroubos místicos, fervorosas 

manifestações de fé e nem de devoção entre os letrados. No entanto, ele ressalta que entre os 

doutores de Coimbra não houve sequer notícia de prática de ateísmo. Mas “a religião 

setecentista mineira é o próprio retrato do aventureiro bronco e ávido, que chega arquejando, 

procurando só e uma coisa – ouro, ouro!” (CARRATO, 1968, p. 73). Este trecho passa uma 

imagem, mesmo que indiretamente, de que membros do clero tinham os mesmos desejos que 

os aventureiros, “ouro, ouro!”. Faria (1987) parece confirmar esta imagem ao dizer que 

“muitos padres se dirigem para a região mineira com finalidades econômicas e aventureiras” 

(FARIA, 1987, p. 126). Por isso, os governadores começaram a tomar medidas restritivas a 

fim de diminuir a ação da hierarquia da Igreja Católica em Minas. 

De acordo com Marilda Santana da Silva, a descoberta do ouro, no final do século 

XVII, atraiu indivíduos do Brasil e de Portugal para Minas Gerais. Camello (1973), Silva 

(2001) e diversos outros autores como Santos (2007), Priory (2000), Botelho (2004) 

concordam com essa afirmação. Sobre a corrida desenfreada às Minas, em busca de ouro, 

Carrato (1968) afirma: 

(...) aquelas populações aluvionais que se derramaram pelas montanhas, 
vales e planuras das ‘Minas do Ouro’, a partir dos últimos anos da centúria 
seiscentista, chamadas que foram pelos ‘manifestos’ dos bandeirantes 
descobridores do metal amarelo, e ali se deixaram ficar (CARRATO, 1968, 
p. XIV). 

Assim, em busca de ouro, foi superpovoada a região das Minas Gerais, o ouro 

provocou o povoamento acelerado da região. Segundo Silva (2001), vieram pessoas de outras 

capitanias e de Portugal. De Portugal vieram pessoas de todas as castas e grupos judeus, 

cristãos novos, ciganos, gerando a miscigenação de etnias no Território mineiro. Santos 

(2007) afirma que as Minas tinham duas características: diversidade regional, fruto de 

ocupação não planejada e povoamento desenfreado, rebeldia. Para Botelho (2004), o 
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povoamento criou núcleos urbanos espontâneos e não planejados, nos quais os conflitos e o 

preconceito estavam presentes. Porém a coroa, por meio das câmaras municipais, começou 

um ordenamento desses povoados. 

Essa realidade de pouco ordenamento, conforme Silva (2001) e Botelho (2004), 

motivou o governo português a criar a capitania de Minas Gerais, a fim de organizar e 

controlar o Território. Assim, em 9 de novembro de 1709, uma carta-régia desmembrava São 

Paulo e Minas do Ouro da capitania do Rio de Janeiro. A Antônio Albuquerque Coelho de 

Carvalho, como primeiro governador, coube a tarefa de regularizá-la. A partir disso, criaram-

se as primeiras vilas em 1711, sendo Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo (Mariana), em 8 

de abril, Vila Rica (Ouro Preto), em 8 de julho e a Vila Real de Nossa Senhora da Conceição 

de Sabará, no dia 17 de julho. Depois, fundaram-se os povoados de São João del Rey, Vila 

Nova da Rainha (Caeté) e Nossa Senhora da Piedade do Pitangui. Estabeleceram-se as três 

comarcas: Vila Rica, Rio das Velhas e Rio das Mortes. Porém, segundo a autora, devido à 

necessidade de melhor organização dos interesses régios, criou-se a capitania de Minas 

Gerais, em 2 de dezembro de 1720, nomeando-se dom Lourenço de Almeida como seu 

primeiro governador. 

Conforme Silva (2001), a escolha de dom Lourenço foi uma amostra da política 

vigilante e possessiva. Ela relata ainda as desconfianças em relação ao clero, tido como 

revoltoso, ambicioso, simoníaco e que dava mau exemplo à população. Por isso, umas das 

primeiras providências de dom Lourenço foi a expulsão de clérigos e religiosos, residentes na 

região, que tivessem atividades incompatíveis com sua condição (SILVA, 2001). Parecem 

concordar com a autora, os comentários de Faria (1987) sobre o clero mineiro da época, 

relatando que muitos religiosos vinham para as Minas em busca de ouro. 

Numa perspectiva católica, Trindade (1928) considerava que o clero da Igreja 

mineira fora injustiçado. Ele chamava os primeiros padres de “heróis esquecidos”, 

“bandeirantes da Fé” porque enfrentaram todos os tipos de adversidades para exercer o 

ministério naquela situação. O autor pedia para não confundir o clero mineiro com os “frades 

sem Deus e sem lei”. 

Antes de tudo é preciso não confundi-lo com esse aluvião de frades sem 
Deus e sem lei, que, devorados pela ganância e aturdidos pela sensualidade, 
desertores do dever duplamente apostatas, se derramaram pelas Minas, 
esquadrinhando-as de canto, desedificando-as ferozmente e fazendo recair a 
responsabilidade de suas torpezas sobre o clero laborioso e construtor – o 
primeiro a deplorar, com a Igreja, a ignorância desses demolidores, tão 
engenhosos que contra eles sempre resultaram impotentes as medidas mais 
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severas da própria Metrópole, em mais de trinta anos de nutrida luta, 
empenhada em vão em arrendá-los de Minas (TRINDADE, 1928, p. 37). 

Os visitadores diocesanos foram destacados na história eclesiástica mineira 

segundo Trindade (1928). Eles fundaram muitas das igrejas primitivas mineiras.  Foi nesse 

contexto que a Igreja começou a se organizar para dar assistência religiosa aos mineiros, sob o 

governo do bispo da Diocese do Rio de Janeiro, D. Frei Francisco de São Jerônimo (1702-

1721) (TRINDADE, 1928). O prelado enviou como visitador o cônego Gaspar Ribeiro 

Pereira, encarregado da delimitação do arcebispado. Mas o cônego instituiu “umas oito ou 

dez” paróquias também. Até 1720, esse número de paróquias subiu para 40, distribuídos em 

quatro comarcas eclesiásticas. Desse modo, estava instalada e organizada a jurisdição 

eclesiástica mineira (TRINDADE, 1928). 

Ao ser criada a Diocese de Mariana, separada da Diocese do Rio de Janeiro, foi 

designado D. Frei Manuel Cruz para o episcopado. Ele chegou a Mariana em 15 de outubro 

de 1748, realizou sua entrada solene a 28 de novembro e a “5 de dezembro fez a profissão de 

fé e prestou o juramento do estilo perante o Dr. Geraldo José de Abranches, presidente do 

cabido que se havia de instalar solenemente três dias depois” (TRINDADE, 1928, p. 141). 

A posse, em 1748, é explicada por Trindade (1928). Conforme o autor, D. Frei 

Manuel recebeu as Bulas da criação da Diocese e de sua eleição dois anos mais tarde. 

As bulas, a que este ofício se refere, foram trazidas como em outro lugar 
ficou notado, por D. Antônio do Desterro, bispo do Rio de Janeiro, e só dois 
anos mais tarde entregues a D. Frei Manuel. São bulas episcopais, como se 
sabe, três ou quatro, dirigidas ao eleito, ao seu metropolita, ao cabido (se 
houver) e aos fiéis, comunicando-lhes a eleição e confirmação do novo 
diocesano (TRINDADE, 1928, p. 133). 

Na Bula dirigida a ele era informado que a diocese fora criada a 2 de dezembro de 

1745, e ele fora confirmado seu bispo em 15 de dezembro de 1745. Porém recebeu a 

comunicação somente mais tarde. No final da bula de 15 de dezembro, o papa diz a ele 

“Queremos, finalmente, que ponhas particular empenho em dotar a tua Diocese de um 

Seminário, como o exige o Sagrado Concílio de Trento; (...)” (TRINDADE, 1928, p. 139). 

D. Frei Manuel Cruz foi o primeiro bispo da Diocese de Mariana. Era português 

da nobre família dos “Freires” de Portugal. Era um monge de São Bernardo, que é a Ordem de 

Cister. Daí serem chamados de cistercienses os membros dessa ordem. Era bispo do 

Maranhão desde 1738. Tivera sucesso em seus empreendimentos pastorais no Maranhão, 

onde tinha apreço pelos jesuítas, a quem confiou o seminário fundado em sua diocese e, além 
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disso, era amigo do Pe. Gabriel Malagrida33, jesuíta italiano responsável pela fundação de 

vários recolhimentos na região de Pernambuco (TRINDADE, 1928). 

O Pe. Malagrida fundou vários recolhimentos femininos. Um deles era voltado 

para a educação de moças e tinha como educadoras as ursulinas, pertencentes a uma 

congregação dedicada ao ensino desde sua fundação. Segundo Leite (1943), “levantou-se 

‘desde os fundamentos até o tecto, um mosteiro para as futuras religiosas, e se acabou e 

mobiliou o internato ou Recolhimento para as moças’” (LEITE, 1943, p. 124).  O 

recolhimento foi fundado em 1752 e foi chamado de Recolhimento das Ursulinas do Coração 

de Jesus.  O outro era para atender as jovens arrependidas. Portanto, D. Frei Manuel, sendo 

amigo de Malagrida (CATÃO, 2005) e aprovando suas fundações mistas de recolhimento e 

educandário, poderia ter se inspirado nas fundações de Malagrida ao redigir os Estatutos de 

Macaúbas e até as “Regras dos Exercícios Cotidianos de Nossas Porcionistas”. 

A educação foi uma das preocupações de D. Frei Manuel em sua Diocese. Por 

isso, D. Frei Manuel fundou o Seminário de Mariana, mesmo que dependendo do rei. O 

seminário agregava estudantes internos e externos, ou seja, os destinados a se ordenarem 

padres e outros padres e outros que só objetivavam a exemplar aprendizagem. O currículo 

incluía Gramática e Teologia Moral por 8 anos, além de Filosofia. Ma, ele planejava ampliar 

o estabelecimento mais ainda diante da ausência de instituições de ensino: “Esta é a única 

Escola Pública em toda a Diocese, eis porque, tão logo cheguei a Mariana, empenhei-me, com 

todas as veras, na construção deste Seminário” (CRUZ, 1757 apud, PEREIRA, 2006, p. 632). 

Preocupado com a sua pequenez e ainda para sanar a rudeza de meninos 
incultos, tratei de fundar um Seminário. Nele alguns dos numerosos alunos 
intencionalmente internos e outros estudantes externos cursam, por oito 
anos, Gramática e Teologia Moral; em breve, porém, estudarão Filosofia, se 
concedia a Licença Régia, por mim solicitada com empenho. É meu 
propósito ampliar o mesmo Seminário, com as avultadas doações já 
recebidas para formar o seu patrimônio, acrescentando-lhe um novo 
dormitório, que servirá para, mais comodamente, acolher Mestre e alunos 
(CRUZ, 1757 apud, PEREIRA, 2006, p. 632). 

                                                 
33 O Pe. Gabriel Malagrida (1689-1761) foi um jesuíta italiano foi evangelizador de índios nas regiões do 
Maranhão e do Pará. “Prosélito da fé e inflamado pregador, ficou afamado como ‘apóstolo do Brasil’, tendo 
passado pelo Maranhão, Pará, a Baía (sic) e Pernambuco” (BARBIERI, 2007, p. 243). Foi criador de vários 
recolhimentos naquela Diocese. Além disso, “o Venerável Malagrida havia sido o seu mais particular amigo, seu 
companheiro e poderoso auxiliar nas Visitas e Missões do Maranhão” (TRINDADE, 1928, p. 162). “Era patente 
a estima, a veneração do piedoso prelado para com a Companhia de Jesus:” e “Essa veneração pela Companhia 
ainda se deduz do grande empenho em ter os jesuítas nesta Diocese” (TRINDADE, 1928, p. 162) e traz uma 
carta ao Padre Geral dos Jesuítas em latim. Catão (2005) confirma isto dizendo que as “vinculações entre D. Frei 
Manuel da Cruz e a Companhia de Jesus ultrapassavam os limites do seminário diocesano” (CATÃO, 2005, p. 
191). 
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Uma de suas obras na diocese, mencionada por Trindade (1928), foi a devoção ao 

Sagrado Coração de Jesus34. Ele a instituiu nas igrejas do seu bispado em 1749. “Temos 

motivos para suspeitar não ter sido estranho ao estabelecimento dessa poderosa devoção na 

diocese, o jesuíta padre José Nogueira, reitor do Seminário, como a ela atribuímos em grande 

parte a índole essencialmente religiosa do povo mineiro” (TRINDADE, 1928, p. 145). 

Além da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, a fundação do Seminário de 

Mariana e de muitas outras iniciativas importantes para a História da Igreja no Brasil, D. Frei 

Manueldeu particular atenção ao Recolhimento de Macaúbas (TRINDADE, 1928). Em 

relatório (ANEXO 2: Relatório do Episcopado de Mariana para a Sagrada Congregação do 

Concílio de Trento) enviado ao papa, em 1757, D. Frei Manuel Cruz  manifestava a intenção 

de tornar as “Conversas” de Macaúbas em “Monjas professoras”: 

Neste período, nosso Bispado não se destaca por nenhum Cenóbio de 
homens Religiosos, nenhum de Freiras. O único nele existente é a Morada 
das Mulheres Convertidas, à qual se deu o nome de Macaúbas, onde entoam 
os Ofícios Divinos, ao Coro, sem dúvida, com fama de exímia perfeição e 
em suavíssimos acordes. E como, desde os primórdios de sua função até 
aqui, (..) Com a anuência ainda do Fidelíssimo Rei aos nossos desejos, a 
mesma Morada das mencionadas Conversas se transformará para Monjas 
Professoras, mediante a Licença Apostólica que então pediria. De fato, ela é 
bem merecedora de tão grande favor já que foi concluída com todas as 
Dependências das construções Religiosas, Igreja bastante ampla e demais 
claustros arquitetados com razoável magnificência (CRUZ, 1757 apud, 
PEREIRA, 2006, p. 238). 

De fato, D. Frei Manuel manifestou muito cuidado para com a situação de 

Macaúbas. Em seu testamento, por exemplo, ele deixou “Ao Recolhimento de Macaúbas: 

3000 cruzados e as imagens de N. Senhora da Conceição, São Bernardo e São Bento com seu 

ornatos; dois quadros, um das Santas Rainhas, e outro de Santa Umbelina, estes e aquelas 

estão na capela do Palácio” (TRINDADE, 1928, p. 179). 

 

2.1.1. Mentalidade e espiritualidade mineira no século XVIII 

 

A fundação de Macaúbas ocorreu motivada pela mentalidade e pela 

espiritualidade do catolicismo tradicional mineiro do século XVIII. Mas uma mentalidade e 

espiritualidade inserida no catolicismo mineiro, cujos acontecimentos marcantes foram a 

proibição do estabelecimento de ordens religiosas e a grande presença de associações 
                                                 
34 Segundo Barbieri (2007), Malagrida foi quem introduziu as tradições da devoção ao Sagrado Coração de Jesus 
e da Boa Morte no Brasil (BARBIERI, 2007). 
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religiosas leigas (irmandades, ordens terceiras e confrarias), a proibição de fundação de 

conventos, o sincretismo religioso, o regime de padroado, o desmembramento da 

Arquidiocese do Rio de Janeiro e a Criação da Diocese de Mariana (SILVA, 2001). 

Hornaert (2008) faz uma descrição breve do clima espiritual da colônia. Baseado 

em documentos da época, ele mostra duas fases da espiritualidade mineira do século XVIII. 

Ele divide a espiritualidade colonial no Brasil até o fim do século XVIII em dois tipos. O 

primeiro tipo é caracterizado pela espiritualidade medieval do período jesuítico (1550-

1750)35. Segundo ele, esse tipo “era ostensiva, providencialista, verbal e muito ligada à 

espiritualidade do povo português da época” (HORNAERT, 2008, p. 355). Nela, a oração era 

disciplinada, regular, muito cuidada pelos religiosos. Foi essa espiritualidade medieval e 

popular a que foi assimilada pelas confrarias até hoje (HORNAERT, 2008). 

O segundo tipo de espiritualidade foi a oratoriana, que marcou a segunda metade 

do século XVIII. Originou-se em Portugal com o franciscano Antônio das Chagas (1631-

1682) e com o fundador do oratório, Bartolomeu de Quental (1626-1698). Essa 

espiritualidade reagira “contra o verbalismo e a exterioridade das expressões espirituais 

anteriores” (HORNAERT, 2008, p. 356). Seu lema era “Padecer e amar”. Era acentuada “a 

oração mental e não a verbal, o sacramento da penitência, a austeridade da vida” 

(HORNAERT, 2008, p. 356). O autor afirma que a espiritualidade oratoriana inspirou os 

ermitãos, principalmente em Minas Gerais, e deles passou para o povo, que a conserva até 

hoje numa “espiritualidade divorciada do dogma cristão” (HORNAERT, 2008, p. 357). 

O ciclo missionário mineiro leigo floresceu com os ermitãos36 - por exemplo, 

Feliciano Mendes e Lourenço de Nossa Senhora -, os santuários, as irmandades nas cidades e 

vilas mineiras durante o século XVIII. O catolicismo mineiro só passou a ser controlado pelo 

clero com a criação do Bispado de Mariana, em 1745 (HOORNAERT, 1977). Porém nesse 

catolicismo mineiro barroco, de contrastes e sem controle, Torres (1960) sublinha alguns 

                                                 
35 Serafim Leite afirmou que houve presença jesuítica em Minas de 1553 a 1759 (LEITE, p. 184, Tomo. VI, 
Livro III, Capítulo I, p. 183-203). Leandro Pena Catão, autor da tese “Sacrílegas Palavras: Inconfidência e 
presença jesuítica nas Minas Gerais durante o período pombalino”, demonstrou terem ocorrido várias 
inconfidências entre 1760 e 1770 em Vila Rica, Curvelo, Mariana e Sabará. Elas “expressaram a insatisfação de 
parte dos habitantes da região mineradora face à expulsão dos jesuítas dos domínios portugueses” (CATÃO, 
2007, p. 218). Portanto, a espiritualidade jesuítica esteve por aqui também. Hornaert (2008) afirma que os 
jesuítas fazem parte de um dos primeiros ciclos missionários. 
36 Conforme Camello (1973), os ermitãos, no Brasil, eram, “em geral portugueses, que reagem contra a luxúria, 
a ambição e a violência do ambiente, buscam o ‘apartamento do mundo’ e empreendem a reforma espiritual e 
moral, um pouco à revelia dos hierarcas eclesiásticos” (CAMÊLLO, 1973, p.14). 
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elementos: culto mariano, como herança de D. João I e a temática da Paixão37, predominante 

em dramatizações, na arte e nas procissões como manifestações da espiritualidade mineira. 

Além destes, Torres (1960) vê no ermitão outro elemento da religiosidade popular mineira. 

Assim, ele reforça a atuação dos leigos, que movidos pela piedade popular, construíram 

igrejas, casas religiosas, asilos e santuários. Ressalta ainda a fundação de Macaúbas e do 

Caraça, centros de piedade, como obras deles. Decorre do que foi dito acima, em linhas muito 

gerais, um catolicismo mineiro mariano ativo - Félix era devoto da Imaculada Conceição -, 

voltado para a Paixão. Portanto, é um catolicismo tradicional laico, tendo as figuras dos leigos 

como protagonistas. 

A respeito do papel importante dos leigos na religião em Minas, Torres (1960) 

afirma que “o século XVIII mineiro assistiu ao último e esplêndido florescimento do velho 

ideal cristão da fraternidade em grupos associados para fins socialmente úteis” (TORRES, 

1960, p. 510). Assim, o autor entendia as associações leigas como resultado de uma fé viva 

em oposição ao ceticismo das classes dirigentes. Segundo ele, as associações exerceram 

influência religiosa, social (integração racial, proteção dos homens e assistência), cultural no 

campo do ensino (Caraça e Macaúbas) e artística. Para Faria (1987), as associações leigas 

(irmandades, ordens terceiras, confrarias) foram de extrema importância para a manutenção 

da vida religiosa nas Minas Gerais devido às restrições às primeiras ordens religiosas e aos 

clérigos. 

Um dos maiores estudiosos das irmandades leigas em Minas Gerais é Caio César 

Boschi. Segundo ele, a “história das confrarias, arquiconfrarias, irmandades e ordens terceiras 

se confunde com a própria história social das Minas Gerais do setecentos. Acompanhando 

suas constituições e desenvolvimento, acompanha-se a formação e a estruturação da 

sociedade mineira” (BOSCHI, 1986, p. 1). Ele afirma que as irmandades surgiram “como 

instituições nas quais as pessoas buscavam apoio mútuo e solidariedade” (BOSCHI, 1986, p. 

177). Elas faziam a mediação Igreja-Estado. Assim, o autor estabelece a relação entre a 

estrutura da sociedade mineira e a estrutura das irmandades leigas. Segundo ele, numa 

sociedade, onde o estado absolutista fechava as portas à Igreja oficial, as irmandades foram 

intermediárias entre o Estado e a Igreja. Sua religiosidade leiga foi caracterizada por traços 
                                                 
37 Essa devoção à Paixão da espiritualidade mineira é uma característica da religião popular medieval. “A 
religião popular medieval tem como centro não o culto aos santos ou a Maria (embora estes fossem bastante 
significativos) e sim o culto a Cristo em sua humanidade, sobretudo em sua paixão. Daí o interesse pelas 
relíquias da paixão (a verdadeira cruz, os santos espinhos, os santos sudários, relíquias do sagrado sangue...); a 
difusão das imagens da paixão (multiplicação dos crucifixos de todo tipo), de representações do Cristo sofredor e 
de Maria Desolada (a ‘Pietà’); o hábito de seguir a Cristo nos episódios da sua paixão (via crucis) (ZAGHENI, 
1998, p.285-286). 



 42

reformistas e tridentinos, cheios de devoções pessoais, “o culto aos santos, as pompas das 

festas e das procissões” (BOSCHI, 1986, p. 178). Uma religiosidade barroca, sensível às 

exterioridades do culto e sensível à sensibilidade da devoção (BOSCHI, 1986). Assim, Boschi 

(1986) descobriu nelas “uma forma original de manifestação sociocultural”. 

Numa perspectiva católica38, Azzi (1992) afirma que a situação das associações 

leigas mudou com a ação dos bispos – podemos pensar no início da ação pastoral de D. Frei 

Manuel Cruz em Mariana -, alinhados ao pensamento reformista tridentino. De acordo com 

Azzi (1992), eles insistiram na “Afirmação clerical” em detrimento dos leigos. Aí se instaura 

o conflito entre os leigos e a hierarquia da Igreja. 

Azzi (1992) contrapõe três características do pensamento católico tridentino ao 

catolicismo popular. A primeira oposição é a ênfase na dimensão sacramental oposta à 

devocional. Mas como o catolicismo tradicional brasileiro era luso, cuja ênfase era na 

devoção, o pensamento reformista brasileiro vinculou sacramento e devoção. A segunda 

característica é a valorização da figura do padre, devido aos sacramentos. No catolicismo 

tradicional, ele é figura secundária enquanto no tridentino ele passa a ser uma figura central. 

A terceira é o controle dos bispos sobre as devoções. No catolicismo tradicional as devoções 

se desenvolveriam, conduzidas por leigos, à margem do controle da hierarquia (bispos, padres 

etc). Um exemplo seria o caso de Minas Gerais, onde afloraram as irmandades devido à 

proibição de clérigos e religiosos por parte da coroa portuguesa até o século XVIII. No 

catolicismo tridentino os bispos “procuram assumir o controle das festas e devoções 

populares, das romarias e dos centros de devoção” (AZZI, 1992, p. 77). 

Contudo, em História dos Concílios Ecumênicos, Venard (2005) apresenta alguns 

dados divergentes a respeito do catolicismo tridentino. Ele afirma que a Igreja pós-tridentina 

foi romana, tendo o papa e Roma como centro, Igreja clerical, porque o Concílio de Trento 

queria reformar o clero e conseguiu em grande parte. Além disso, afirma que junto “a esse 

aumento de poder por parte do clero regular e do clero secular, o laicato católico parece 

condenado a um papel passivo” (VENARD, 2005, p. 359). Porém ele afirma que o 

“catolicismo tridentino, se é clerical, também não deixa de ser profundamente popular” 

(VENARD, 2005, p. 359). Ele justifica essa posição da Igreja, argumentando que o culto das 

relíquias, das imagens e dos santos iam ao encontro das formas de piedade do povo cristão de 

                                                 
38 A discussão sobre a situação das associações leigas, o pensamento católico tridentino, o catolicismo popular e 
as relações entre eles pode ser enriquecida pela comparação dessa perspectiva católica a perspectiva de outros 
estudiosos não católicos. 
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todas as classes. Ele completa afirmando que a Igreja não agiu contra, mas paralelamente ao 

catolicismo popular, oferecendo “um sólido conhecimento da própria fé e dos próprios 

deveres” (VENARD, 2005, p. 361). 

Na mesma tentativa de justificar o controle da hierarquia da Igreja tridentina, 

Zagheni (1999) concorda com essa posição de Venard (2005) e procura dar as razões do 

pensamento católico tridentino para tentar controlar a religiosidade popular. 

a própria hierarquia da Igreja assume, frente à religiosidade popular, uma 
atitude mais cautelosa e crítica, sobretudo depois do concílio de Trento, a 
fim de corrigir os exageros e elevar o tom (principalmente mediante a ação 
dos bispos ‘tridentinos’ e das missões populares)  (...) 

Essa atitude da Igreja é compreensível se se considerar que a ‘religiosidade 
do povo’ não existe em estado puro: contém, em medida variável, elementos 
folclóricos, práticas supersticiosas e mágicas, resquícios pagãos. Por isso, a 
Igreja propõe uma constante obra de purificação e de elevação (ZAGHENI, 
1999, 286-287). 

Mesmo assim, segundo Azzi (1992), o resultado foi que muitos “homens não se 

adaptaram à nova situação, rebelando-se ou até afastando-se da prática religiosa. As mulheres, 

ao invés, melhor se adaptaram a essa posição de subordinação à hegemonia clerical” (AZZI, 

1992, p. 80). Para o autor, no Brasil, com a implantação de medidas reformistas tridentinas 

que subordinavam o laicato masculino ao clero, à hierarquia, criou-se, por um lado, um 

afastamento dos homens das práticas religiosas, mas por outro, uma aproximação maior das 

mulheres às práticas religiosas porque elas “melhor se adaptaram a essa posição de 

subordinação à hegemonia clerical”39 (AZZI, 1992, p. 80). 

Mas a aproximação entre as mulheres e a Igreja já era um fenômeno existente 

desde o Concílio de Trento. Conforme Algranti (1993), o Concílio de Trento exaltou a figura 

da mulher mãe-esposa como educadora e assim a educação feminina foi afetada pelo espírito 

do concílio. 

Os devotos, convencidos do papel preponderante das mulheres na 
reconquista religiosa, concentraram seus esforços, tendo em vista melhorar a 
instrução delas. A importância da família no projeto de evangelização 
tridentino concedeu à esposa e à mãe um novo papel: o de educadora. Era 
preciso prepará-la para que o desempenhasse (ALGRANTI, 1993, p. 47). 

Disso originou-se a adaptação de projetos pedagógicos aos diferentes níveis 

sociais, criando-se pensionatos para as jovens privilegiadas junto a conventos e escolas 

                                                 
39 Portanto, pode-se concluir disso que a ação dos bispos reformistas pode ter desencadeado, ainda que não 
intencionalmente, certa valorização das mulheres. 
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caritativas para as jovens indigentes. A partir do século XVI, surgiram também várias ordens 

religiosas dedicadas à educação de meninas como é o caso das ursulinas (ALGRANTI, 1993). 

 

 

2. 2. Situação da Mulher no século XVIII 

 

 

Do século XV ao XVIII, segundo Algranti (1993), na América como na Europa, 

havia uma indefinição da sociedade a respeito das representações do feminino que povoavam 

o imaginário masculino (ALGRANTI, 1993). Mesmo assim, a representação ideal da mulher 

colonial brasileira, no século XVIII, era a da mulher honrada e devota (ALGRANTI, 1993). 

Ela discorre sobre outras representações sobre o feminino menos positivas: mulheres sem 

honra, as desonradas e as bastardas, filhas ilegítimas ou naturais. 

A mulher honrada é aquela “que controla seus maus instintos e, recatada, oculta 

seu corpo, ciente das paixões que é capaz de desencadear, (...) Ela reprime sua sexualidade e a 

transforma em função procriadora” (ALGRANTI, 1993, p. 120).  As escravas, as negras, as 

índias e as prostitutas formavam outro grupo: o das mulheres sem honra. Um quarto grupo, 

situado entre as mulheres sem honras e as desonradas, era composto pelas bastardas, filhas 

ilegítimas ou naturais (ALGRANTI, 1993). Os recolhimentos na América Portuguesa 

abrigaram essas quatro representações da mulher colonial. 

Foi estudando essa representação da mulher colonial, que Algranti (1993) analisou 

os recolhimentos e, dentre eles, Macaúbas. Para a autora, a devoção a Deus e a preservação da 

virtude feminina estavam associadas à condição feminina desde os tempos antigos. Segundo 

ela, nos recolhimentos femininos, pós-Trento, encontravam-se mulheres em busca de asilo e 

proteção, pensionistas e educandas. 

Algranti (1993), após expor as contraditórias posições a respeito da educação 

feminina do século XV ao XVIII, chega à conclusão de que os conventos e recolhimentos 

foram importantes para a educação feminina. Segundo ela, foram importantes como lugar de 

preservar a honra e a virtude da mulher e da família, como locais de devoção, mas também 

como centros de cultura feminina. Ela mostrou que a educação feminina, na segunda metade 

do século XVIII, era diferente da de Portugal e analisa as possibilidades da educação feminina 
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em casa, nos recolhimentos e conventos – nos quais chega a expor o currículo de algumas 

instituições, levantar o número de meninas etc. – e também dos discursos de homens e 

mulheres sobre a educação de mulheres. 

A autora deixa claro qual era a situação da educação das mulheres naquele 

contexto, qual era a função das instituições de reclusão das mulheres, qual era a 

representatividade do número de educandas em tais instituições no trecho abaixo: 

No século XVIII, a educação feminina estava longe de ser uma idéia 
generalizada ou uma prática corriqueira mesmo entre a elite da Colônia, que 
lançava mão dos recolhimentos para fins educativos. Nem totalmente 
conventos, nem escolas, as instituições femininas de reclusão situavam-se a 
meio caminho dos dois modelos de estabelecimentos e serviam a vários 
propósitos no que toca à vida das mulheres. A parcela de educandas era 
muito reduzida e pouco representativa no conjunto da população reclusa e 
menor ainda quando se pensa no total de habitantes da região Sudeste. Sem 
dúvida, a preocupação primeira era com a salvaguarda da honra e da virtude 
da mulher. (...) (ALGRANTI, 1993, p. 261). 

O ideário de educação feminina não era generalizado nem mesmo entre a elite 

colonial, que encerrava suas filhas nos recolhimentos. A preocupação da maior parte dos pais 

era proteger a honra feminina. 

Segundo Villata (1997), era amplo o espaço educacional, mas restrito o espaço da 

instrução escolar e dos livros até o século XVIII40. A situação geral da instrução foi por ele 

assim resumida: 

Na sociedade colonial, malgrado a negligência das autoridades e o 
desinteresse social, a escola foi objeto de valorização, que se distribuiu de 
forma irregular pelos grupos sociais, concentrando-se entre os bem situados 
na ordem social e crescendo a partir do século XVIII. Na falta de escolas 
públicas, a instrução escolar veio se agasalhar no espaço privado, 
repousando em vínculos mais ou menos formais que ligavam um mestre a 
aprendizes, fossem eles de primeiras letras, ou de outros níveis, ou ainda de 
ofícios. Sendo apanágio de poucos, perpassada por juízos estamentais, 
constituiu, ao mesmo tempo, um elemento de reprodução da ordem social e 
de ostentação, integrando a civilidade das aparências característica das 
sociedades do Antigo Regime (VILLALTA, 1997, p. 383). 

Daves e Andrade (2002) mostraram que a instrução escolar nas Minas Gerais na 

comarca do Rio das Velhas foi marcada por um caráter mais privado do que público no século 

                                                 
40 “Por F, L e R, (Fé, Lei e Rei) e também pelas expectativas dos grupos sociais da Colônia, a língua portuguesa 
avançou, na proporção da passagem dos séculos, enquanto foram múltiplos os lugares da educação e, 
inversamente, estreitos os espaços da instrução escolar e dos livros. No século XVIII, porém, no discurso das 
autoridades, a educação escolar ganhou mais importância; a Coroa procurou, ainda, afiar o controle sobre a 
circulação dos livros e desenvolver uma política de difusão do português. E a sociedade colonial passou a 
valorizar mais a instrução, o acesso aos livros em geral e às idéias ‘defesas’, proibidas” (VILLALTA, 1997. p. 
333-334). 
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XVIII e condicionada pelo campo religioso, pela esfera política, pelo âmbito social e pela 

sociedade estamental. Além disso, foi uma instrução predominantemente doméstica. “A 

instrução doméstica, a bem da verdade, foi o único modo de acesso à educação básica em 

Minas Gerais, no período que antevê a criação do Seminário Menor de Mariana, em 1751” 

(DAVES E ANDRADE, 2002, p. 74). Ou seja, até a chegada de D. Frei Manuel Cruz, que 

fundou o Seminário de Mariana. 

Duas questões nos interessam da análise de Daves e Andrade (2002). A primeira é 

que o estudo versou sobre a educação na comarca do Rio das Velhas e o Recolhimento de 

Macaúbas é localizado justamente nessa comarca. A segunda questão importante é o fato de 

que a educação privada foi condicionada pelo campo religioso, entre outros. Ora, Félix da 

Costa, como ermitão, devoto, fundou uma instituição religiosa e depois educacional, na 

comarca do Rio das Velhas. Como leigo, podemos compreendê-lo dentro do movimento 

missionário do catolicismo mineiro. 

Segundo Hoornaert (2008), a ação da Igreja em Minas Gerais iniciou-se com os 

movimentos missionários, que depois originaram o catolicismo mineiro. Um dos quatro 

movimentos missionários foi o mineiro (que acompanhava o garimpo). Este movimento é 

fruto da ação dos ermitões (missionários leigos), não pertencentes à Igreja como instituição 

clerical, mas ao povo português como povo missionário. Camello (1973) confirma essa tese 

ao recordar que o primeiro cristão a pisar nas Minas foi Francisco Espinosa, que plantou a 

primeira cruz e ergueu a primeira ermida41. Ou seja, a primeira evangelização a partir de um 

leigo e não de um clérigo. 

Nesse vácuo de presença clerical, abriu-se mais um espaço de atuação dos leigos, 

cabendo às associações leigas a organização da vida religiosa local (BOSCHI, 1986; SILVA, 

2001), mantendo, por meio de sua religiosidade, a fé viva em Minas Gerais. 

 

 

2. 3. Fundação do Recolhimento Nossa Senhora de Macaúbas e suas matrizes espirituais 

 

 

                                                 
41 Segundo Azzi (1978), “A ermida pode ser considerada a capela primitiva do Brasil. O termo ‘ermida’ vem de 
ermo, lugar deserto e solitário. Designava inicialmente um local de culto erigido fora dos centros de população. 
Não obstante, desde o início do período colonial brasileiro o termo generalizou-se, para designar qualquer local 
de culto de modesta dimensão, mesmo dentro da zona habitada” (AZZI,1978, p. 35). 
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Nas proximidades de onde Félix estabeleceu o Recolhimento de Macaúbas42 é 

atualmente a região de Santa Luzia. Conforme Corrêa (2005), Santa Luzia43 já tinha certa 

força e importância naquele século e havia prosperado como entreposto. 

Corrêa (2005) e Silva (2001) afirmam que a população de Santa Luzia era 

constituída por livres e escravos. Correa (2005) demonstra que a maioria da população de 

Santa Luzia, 90%, descendia de negros. Somente pequena parcela era descrita como branca. 

Uma metade era parda, um outro grupo era formado pelos crioulos e o outro, pelos africanos, 

escravos em sua maioria. Nesse contexto de minoria de homens brancos e livres, os pais 

tentavam proteger suas filhas e a própria honra, evitando que estas se casassem com homens 

que não tivessem nenhuma condição. Desse modo, os conventos e recolhimentos eram uma 

forma de evitar o mau casamento para as filhas. Em contrapartida, essa atitude das famílias 

afetava o aumento da população colonial, porque o número de mulheres era muito pequeno, 

ou seja, faltavam mulheres na colônia. 

Assim, o problema demográfico da colônia era agravado. Para tentar sanar a falta 

de mulheres, dom Lourenço não hesitou em sugerir, conforme Algranti (1993), que o rei não 

permitisse que alguma mulher da colônia fosse a Portugal, a fim de se tornar freira e nem 

permitisse a fundação de conventos no Brasil. De acordo com a autora, a política da coroa era 

incentivar o casamento com mulheres brancas, suprir a falta de mulheres trazendo órfãs de 

Portugal, proibir o casamento de magistrados portugueses com mulheres locais e dificultar a 

fundação de conventos femininos. O Recolhimento de Macaúbas foi fundado neste contexto, 

enfrentando o problema da restrição dos conventos, em favor de uma política demográfica 

para as Minas Gerais. Furtado (2003) dá uma descrição que apóia a descrição de Algranti 

(1993) e ainda contextualiza o Recolhimento de Macaúbas na sociedade do século XVIII: 

Era crônica a falta de mulheres na colônia, principalmente brancas, e, 
naquela região, de povoamento recente e voltado à exploração do ouro e do 
diamante, a situação era mais grave. O número de homens era muito 
superior, e a predominância de negras e mulatas diminuía a oferta de jovens 
casadoiras e dificultava o estabelecimento de relações estáveis legalizadas 

                                                 
42 O Recolhimento estava inserido na Capitania de Minas Gerais, cujos eventos marcantes naquele momento 
eram a política colonizadora após a descoberta do ouro, no fim do século XVII, o povoamento desenfreado em 
busca do ouro, a criação da Capitania de Minas, a criação da comarca do Rio das Velhas, a falta de mulheres 
brancas, o maior número de negros em relação ao número de brancos, a situação das mulheres mineiras durante 
o “Século do Ouro” (FIGUEIREDO, 2000), a educação doméstica conduzida pelas mães, o declínio da indústria 
aurífera. 
43 Segundo Corrêa (2005), é possível que Santa Luzia já existisse no fim do século XVII e que seguramente a 
Capela de Santa Luzia, até o meio do século XVIII, pertencia à freguesia de Roça Grande. 

�
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pelo matrimônio católico. A coroa se viu obrigada a limitar o ingresso de 
mulheres nos recolhimentos e até mesmo a proibir a instalação na capitania; 
por isso, Macaúbas funcionou mais ou menos informalmente ao longo de 
quase todo o século XVIII, apesar de supervisionado pelo bispado do Rio de 
Janeiro (FURTADO, 2003, p. 189). 

Por conveniência, Portugal permitiu aos recolhimentos que abrigavam religiosas e 

viúvas e que servissem como internatos para proteger a honra de donzelas e mulheres casadas, 

como “esconderijos” para as filhas ilegítimas e como “reformatório” para punir mulheres e 

filhas rebeldes, que não se adequavam aos cânones morais da época. 

Os recolhimentos, por outro lado, também não poderiam ser reduzidos 

estritamente a educandários44, pois eram instituições voltadas para a educação e não incluíam 

necessariamente formação, práticas religiosas e nem votos. Sendo assim, os recolhimentos no 

Brasil colonial foram um misto de tudo isso. Eles conjugavam variados grupos de mulheres 

(mulheres consagradas com votos, esposas, educandas, filhas legítimas e ilegítimas etc) e 

funcionavam como lugar de consagração e serviço a Deus, de guarda da honra, de educação, 

de punição e de reforma (ALGRANTI, 1993). 

O Recolhimento de Macaúbas não foi diferente. Exerceu todas essas funções. 

Contemplando, de um lado, as jovens devotas desejosas de se consagrar a Deus e, de outro 

lado, as jovens interessadas na instrução. Poderíamos dizer que era um misto de recolhimento 

com regras de convento e educandário45 no século XVIII46. 

 

2.3.1. Raízes espirituais do Recolhimento Nossa Senhora de Macaúbas 

 

Para compreendermos o espírito do Recolhimento Nossa Senhora de Macaúbas, 

precisamos voltar a suas raízes espirituais no fim do século XV, isto é, à história da fundação 

da Ordem Concepcionista e à aprovação do documento fundacional, que apreende o ideal da 

                                                 
44 O termo educandário é definido pelo Miniaurélio como “Estabelecimento onde se ministra educação” 
(FERREIRA, 2006, p. 334). Segundo nosso ponto de vista, esta definição genérica revela uma polissemia de 
sentido do termo educandário. Qualquer instituição que dê um tipo de educação pode ser chamada de 
educandário de acordo com a definição acima. 
45 Chica da Silva enviou suas 8 filhas a Macaúbas para serem educadas no educandário (FURTADO, 2003). 
46 No século XIX, as Bases Cardeais, distinguiriam e nomeariam dois grupos dentro do recolhimento: as 
recolhidas (destinadas a professar os votos) e as educandas (jovens destinadas à instrução) tinham regimes de 
vida diferentes. Assim, o objetivo das primeiras era a consagração e o serviço a Deus e o das segundas era a 
instrução e formação para ser boa mãe. Porém essa é a fase do recolhimento e do colégio do Recolhimento de 
Macaúbas sob o episcopado de D. Viçoso.
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ordem. Esse documento é a Regra das Religiosas da Imaculada Conceição da Mãe de Deos, 

Approvada pelo Santíssimo Padre Júlio II. 

Como a fundação se deu num período de reforma da vida religiosa, esse ideal 

parece ter marcado a Congregação. A fundadora da Ordem Concepcionista é D. Beatriz da 

Silva e Menezes (Madre Silva). Ela fundou sua ordem num período conturbado da História da 

Igreja47. A elaboração e aprovação das Regras das Concepcionistas se deu nesse período 

conturbado da Reforma. 

O ano preciso da redação da Regra é incerto. Contudo, segundo Baggio (1983), 

1484 pode ter sido o início do estudo para a elaboração da Regra, dos usos, do hábito da 

ordem. Estudo que seria enviado à Roma posteriormente. O local de composição desse 

primeiro esboço teriam sido os Palácios da Galiana, conhecidos como Santa Fé, em Toledo. 

Santa Fé foi a primeira casa da ordem. Madre Beatriz da Silva e Menezes havia saído do 

Mosteiro de Santo Domingo, naquele ano, em companhia de sua sobrinha, D. Felipa da Silva 

e outras companheiras (BAGGIO, 1983). 

Madre Beatriz, à época D. Beatriz, junto com a rainha Isabel48 recorreram ao papa 

Inocêncio VIII (1484-1492), a fim de conseguir a aprovação da Regra. A aprovação da Ordem 

das Concepcionistas pelo papa veio em 30 de abril de 1489, com a Bula Inter Universa. A 

bula era direcionada aos Bispos de Coria e Catânia e ao Vigário Geral de Toledo. O texto49 da 

Bula, após resumir os fatos primeiros, dirigia-se à Beatriz e à rainha Isabel como devotas da 

Imaculada Conceição e como requerentes do pedido de fundação do mosteiro. Por fim, 

                                                 
47 Dos quatro Pontífices de 1484 a 1513, três foram classificados na lista de Mcbrien (2000) como os piores da 
história: Inocêncio VIII, Alexandre VI e Júlio II. No momento em que Beatriz fundava sua Ordem, na Casa de 
Santa Fé (1484), o papado estava sob o governo de Inocêncio VIII (1484-1492). Conforme o quadro 
Cronológico exposto no LEXICON DICIONÁRIO ENCICLOPÉDICO TEOLÓGICO, nesse período “A 
degradação dos costumes nas cortes renascentistas italianas atinge também os cardeais e a corte pontifícia” 
(LEXICON DICIONÁRIO ENCICLOPÉDICO TEOLÓGICO, 2003, p. 818). Mcbrien (2000) afirma “No 
pontificado de Inocêncio VIII, o papado afundou no abismo da mundanidade – prelúdio adequado ao pontificado 
mais notório da história, o de Alexandre VI” (MCBRIEN, 2000, p. 272). Mcbrien (2000) o colocou na lista dos 
piores papas da história. Amon (2006) afirma ter sido um período de nepotismo e mundanismo e considera o 
pontificado de Inocêncio irrelevante e fraco. O pontífice seguinte foi Alexandre VI (1492-1503). “A corte papal 
atinge a máxima degradação (intrigas, ambição de poder e perversão de costumes)” (LEXICON DICIONÁRIO 
ENCICLOPÉDICO TEOLÓGICO, 2003, p. 818). “Sua imoralidade não incomodava nem a ele mesmo nem a 
seus eleitores” (AMOM, p. 154). Mcbrien (2000) afirma “foi o papa de pior fama de toda a história. Seu 
pontificado se caracterizou por nepotismo, ganância e sensualidade desenfreada” (MCBRIEN, 2000, p. 274). O 
pontificado de Pio III (1503) foi um dos mais curto da história segundo Mabrien (2000) com apenas 17 dias após 
a consagração e coroação papal. O pontificado de Júlio II (1503-1513) considerado “Patrono de artistas como 
Michelangelo, Rafael e Bramante, (...) encomendou projetos para a nova Basílica de São Pedro, a ser financiada 
pela venda de indulgências – a ignição da Reforma protestante que logo se seguiu” (MCBRIEN, 2000, p. 276). 
48 Por ter a rainha Isabel recorrido ao papa com madre Beatriz e pela resposta da bula, surge a suspeita de que a 
rainha possa ter participado na composição da Regra. 
49 Segundo Baggio (1983), no coro superior da Igreja do Mosteiro de Toledo ainda existe o texto da bula em 
pergaminho. 
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concedia licença para a fundação da nova ordem, dando ainda a dignidade de abadessa à 

superiora, permitindo-lhe elaborar estatutos e ordenações segundo os cânones do Direito e sob 

a orientação dos bispos. Prescrevia o hábito próprio da ordem: “tragam as ditas Monjas hábito 

e escapulário branco e sobre os mesmos um manto de cor azul-celeste e tanto no manto como 

no escapulário, tenham gravada a imagem da Virgem Santa Maria, e cinjam-se com um 

cordão de cânhamo, à maneira dos Frades Menores’, isto é, os Franciscanos” (BAGGIO, 

1983, p. 38). 

A bula também discorria a respeito do ofício litúrgico próprio da Imaculada 

Conceição, dos jejuns e sacramentos, das graças e privilégios e de outras observâncias 

monásticas, oferecendo a espinha dorsal das concepcionistas (BAGGIO, 1983). 

No entanto, apesar da prévia aprovação de Inocêncio VIII, por causa das 

disposições eclesiásticas já em vigor na Igreja, a Santa Sé não aprovou uma nova Regra. Pois 

a proibição de novas Regras foi feita no IV Concílio de Latrão, em 1215. Segundo Melloni 

(2005), essa medida aparece dentro da auto-reforma da Igreja. Assim, impôs-se “o capítulo, 

‘segundo o uso dos cistercienses’, a todos os monges (c. 12); proíbe a criação de novas ordens 

religiosas, vinculando todos às regras e às constituições já aprovadas (c. 13: norma da qual o 

cardeal Ugolino obterá dispensa para Domingos e Francisco de Assis);” (MELLONI, 2005, p. 

204). 

Madre Beatriz optou pela Regra de Cister: “A Fundadora deveria escolher entre 

uma das Regras que já vigoravam nas famílias religiosas de vida contemplativa. Assim, 

inicialmente, Beatriz optou pela Regra de Cister, (...)” (BAGGIO, 1983, p. 38). Porém de 

acordo com o mesmo autor, ela veio a falecer a 17 de agosto de 1490. Sua sobrinha D. Felipa 

assumiu como abadessa da ordem nascente. 

Em 1494, o papa Alexandre VI publicou uma bula ordenando que “na 

Comunidade da Conceição seja extinta a Ordem de Cister e se implante a de Santa Clara e se 

autorize às Monjas que ali vivem a passar da Ordem Cisterciense à Ordem de Santa Clara’. 

Concedia-se, além disso, a faculdade de fundar outros mosteiros, com o mesmo nome da 

Conceição, com o mesmo hábito e o mesmo teor de vida... Em virtude desta bula, as 

concepcionistas ficaram fora da jurisdição do bispo diocesano e passaram à Ordem de S. 

Francisco, no momento, sob a direção do amigo frei João de Tolosa” (BAGGIO, 1983, p. 44-

5). 
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Porém a situação das concepcionístas se estabilizou, em 1501, pela ação de frei 

Francisco Ximenes de Cisneros, eleito cardeal e dos reis católicos Fernando e Isabel. Estes 

últimos haviam terminado o Convento de São João de los Reyes. Os franciscanos foram 

transferidos para esse mosteiro e sua antiga residência, o Convento de São Francisco, passou a 

se chamar Convento da Conceição, lar da Ordem Concepcionista. O papa Julho II confirmou 

a transferência da ordem para esse convento, em 19 de fevereiro de 1505 (BAGGIO, 1983). 

Finalmente, após 22 anos da primeira aprovação papal, em 17 de setembro de 

1511, a Regra atual foi aprovada por Júlio II com a Bula Ad Statum Prosperum. As religiosas 

empenharam-se para ter a própria Regra junto a seus protetores franciscanos. A influência do 

cardeal Francisco Ximenes de Cisneros e do Superior Regional Frei Francisco de los Angeles 

Quiñones, eleito nesse ano, foram decisivas para a aprovação da Regra própria da Ordem da 

Conceição (BAGGIO, 1983). 

O Documento As Constituições Porque se hão de governar as Religiosas 

Descalças de Nossa Senhora da Conceição da Luz50 tem uma história mais breve e autoria 

declarada. As concepcionistas chegaram ao Brasil através dos missionários franciscanos. 

Esses missionários espalhavam a devoção à Conceição através de novenários, devoções, 

cantos e ladainhas por onde passavam. Em 1608, eles criaram um convento no Rio de Janeiro, 

a fim de acolher donzelas que desejassem ingressar na vida religiosa sem precisar ir à Europa 

(BAGGIO, 1983).  

Essa idéia foi levada a cabo por frei Cristóvão da Madre de Deus, superior do 

Convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro, após uma visita a Portugal, em 30 de agosto de 

1674. Regressou ao Rio e percebeu que muitos partilhavam da idéia de fundar casas religiosas 

no Brasil. Uma simpatizante dessa idéia era a viúva D. Cecília Barbalho e suas três filhas, 

moradoras de uma chácara nos arredores do Rio. A mãe e as filhas propuseram-se a ser as 

primeiras a entrar no recolhimento, uma pequena casa construída junto à Ermida de Nossa 

Senhora da Ajuda. A casa foi inaugurada em 26 de julho de 1678. Conforme Baggio (1983), 

“Não receberam rigorosamente uma Regra, apenas um Regulamento de vida. Mas, mesmo 

assim, colocamos esta data como início da vida concepcionista no Brasil” (BAGGIO, 1983, p. 

57). É assim o princípio do Convento da Ajuda. 

D. Antônio do Desterro chamou as clarissas do Mosteiro de Santa Clara do 

Desterro, da Bahia, para introduzir a nova comunidade na vida regular. As religiosas 

                                                 
50 Na primeira parte das Constituições estão as Regras, aprovadas por Júlio II e, ao que tudo indica, as Regras 
foram recompiladas a mando de D. Tomas Primeiro, o Patriarca de Lisboa. 

http://www.geneall.net/P/per_page.php?id=11980
http://www.geneall.net/P/per_page.php?id=12257
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ant�nio_de_Guadalupe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_da_Cruz_Nogueira
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ant�nio_de_Nossa_Senhora_do_Desterro_Malheiro&action=edit&redlink=1
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chegaram ao Rio no dia 21 de novembro de 1749. Porém a grande solenidade de abertura do 

mosteiro para as religiosas e a população aconteceu em 30 de maio de 1750. O que se teve ai, 

de acordo com Baggio (1983), foi uma experiência de vida monástica concepcionista-

franciscana graças à orientação das clarissas.  

Outro mosteiro concepcionista fundado no Brasil foi o Mosteiro da Lapa, em 

Salvador, na Bahia. A justificativa para a fundação “foi pedido pela necessidade de abrigar as 

jovens que sentissem vocação religiosa” (BAGGIO, 1983, p. 60). Portanto, um processo 

semelhante à fundação do Mosteiro da Ajuda. A entrada das primeiras dezessete noviças se 

deu em 7 de dezembro de 1744, assistidas pelas clarissas do mesmo Mosteiro do Desterro que 

auxiliou a comunidade do Mosteiro da Ajuda. O número de vinte religiosas, estipulado pela 

provisão régia, foi completado em dezembro de 1744. A Regra adotada foi aquela aprovada 

pelo pontífice Júlio II, em 1511, “para as religiosas franciscanas que se consagravam a honrar, 

de um modo especial, o mistério da Imaculada Conceição de Maria Santíssima, chamadas por 

isso Concepcionistas” (BAGGIO, 1983, p. 61).  

Outros mosteiros concepcionistas foram surgindo pelo Brasil afora. Em São 

Paulo, o franciscano frei Antônio de Santana Galvão, hoje santo, ergueu o Mosteiro da Luz. 

No mesmo Estado, surgiram os mosteiros de Itu, Piracicaba, Sorocaba, Guaratinguetá, 

Taubaté e Bauru. Em Minas Gerais, surgem o Mosteiro de Macaúbas, aberto em 1716 por 

Félix da Costa, outros em Uberaba, São João del Rei, Caratinga e Araguari. Funda-se um 

mosteiro em Ponta Grossa, no Paraná e outro em Fortaleza, no Ceará (BAGGIO, 1983). 

Baggio (1983) ressalta a importância da ordem para o desenvolvimento da crença 

na Imaculada Conceição, que resultou na proclamação do dogma da Imaculada Conceição, 

em 1854, pelo papa Pio IX. Segundo ele, há mais de 600 anos, duas correntes vinham 

disputando a questão da concepção de Maria. Uma era a dos imaculistas e a outra dos 

maculistas. Aqueles defendiam a concepção imaculada, sem mancha de pecado, de Maria. 

Enquanto o outro grupo defendia o contrário. Os imaculistas foram representados pelos 

franciscanos, que empregaram seus melhores intelectos na defesa da Imaculada Conceição de 

Maria. Segundo o autor, a influência franciscana sobre Beatriz se deu desde a mais tenra 

idade, devido à presença dos franciscanos no castelo da família. 
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2. 4. Notícia do princípio da Fundação deste Recolhimento de Nossa Senhora da 

Conceição do Monte Alegre Sitio das Macaúbas 

 

 

Os documentos Notícia do Princípio da Fundação deste Recolhimento de Nossa 

Senhora da Conceição do Monte Alegre Sitio das Macaúbas Comarca do Sabará do Bispado 

de Mariana, 1789 e Copia fiel do Livro velho das entradas das Irmãs Recolhidas, tanto do 

Convento velho, como deste novo, o que foi feito por estar o dito Livro já muito estragado e 

as letras quase ininteligíveis são dois relatos praticamente idênticos dos primeiros 79 anos de 

existência do Recolhimento de Macaúbas. 

O documento Notícia da Fundação foi elaborado pela Irmã Anna Custodia de 

Jesus, que era secretária e escrivã, do recolhimento, em 1789 (ANEXO 4: Notícias do 

Principio da Fundação deste Recolhimento de Nossa Senhora da Conceição do Monte Alegre 

do Sítio de Macaúbas Comarca do Sabará do Bispado de Mariana). Segundo ela: 

Estas são as notícias que bem e fielmente fiz copiar neste livro de um papel 
tirado por pessoa Fidedigna dos assentos antigos para que em todo tempo 
conste, e assinaram a Rvda. Madre Regente e o Rvdo Capelão Cura nos 18 
dias do mês de Julho de 1789 = Eu Anna Custodia de Jesus Secretaria e 
Escrivã que o sobreescrivi (NOTÍCIAS DA FUNDAÇÃO, 1789, f.7).  

 Esse manuscrito, produzido dois meses antes da carta régia que tomava o 

recolhimento sob sua proteção, descreve a visita de D. FreiAntônio de Guadalupe (1725-

1739)51 ao Recolhimento de Macaúbas. Este prelado mandara, por meio de uma portaria, que 

não se recolhesse mais nenhuma jovem sem dote e sem sua licença expressa ao recolhimento. 

Quando o bispo veio visitar a Capitânia de Minas Gerais, foi pessoalmente visitar o 

recolhimento e afirma-se que ele ficou 

muito satisfeito do modo de vida das Recolhidas e exercícios espirituais e 
Ofício Divino que já se rezava nesse tempo, cantavam-se Missas, tocava-se 
Cravo Órgão, princípio de solfa, e Cantochão, de tudo se satisfez, e tomou a 
sua conta dirigir o dito Recolhimento, e queria saber se era vontade de todas, 
e que se assinassem, e o seu Secretario se informou de todas, e levou o papel 
assinado = Os nomes das Recolhidas que entraram depois das 12 primeiras 
ver-se-ão nos termos seguintes das suas entradas = Depois de assim visitadas 
pelo dito Senhor, e aprovado o modo de vida em que achou o Recolhimento 
seguindo em parte a Regra de N. P. S. Francisco (NOTÍCIAS DA 
FUNDAÇÃO, 1789, f.4-5). 

                                                 
51 D. Frei Antônio fez duas visitas pastorais à Igreja mineira. As visitas duraram 2 anos, segundo Trindade 
(1928). A primeira teria sido de 1725 a 1727 e a segunda de 1733 a 1735 (TRINDADE, 1928). 
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O texto manifesta a satisfação do bispo pelo modo de vida das recolhidas devido 

aos exercícios espirituais, à reza do Ofício Divino, missas cantadas e aos princípios de 

música. A habilidade da leitura era necessária para pelo menos uma de todas essas atividades 

descritas: reza do Ofício Divino. Para a prática dessa oração comunitária é necessário um 

livro de oração chamado Breviário ou Liturgia das Horas, que é rezado em coro pela 

comunidade religiosa reunida. As recolhidas precisavam aprender a ler para realizar essa 

oração comunitária, o que indica a prática do ensino de leitura dentro do recolhimento. 

Um outro vestígio do ensino das primeiras letras é a referida habilidade de assinar 

o nome das recolhidas pela ocasião da mesma visita. É dito que “todas assinassem” e “levou o 

papel assinado = Os nomes das Recolhidas que entraram depois das 12 primeiras” 

(NOTÍCIAS DA FUNDAÇÃO, 1789, f.5). É afirmado que as recolhidas sabiam escrever o 

próprio nome, pois é dito que o secretário levou o papel assinado (NOTÍCIAS DA 

FUNDAÇÃO, 1789, f.5). Assim, a habilidade de assinar o nome é uma prova de algum grau 

de ensino no estabelecimento. 

Essas informações confirmam as conclusões de Carrato (1967), Algranti (1993), 

Furtado (2003) e Praxedes (2003). Carrato (1967) concluiu, a partir de assinaturas das 

Recolhidas nas Devassas de 1731-1733, que havia uma espécie de escola no Recolhimento. Já 

Algranti (1993) identificou várias meninas que entraram no recolhimento na qualidade de 

educandas. Furtado (2003) afirma ter sido Macaúbas a melhor instituição para a educação de 

meninas no século XVIII. Por isso, Chica teria enviado suas filhas para se educar no 

Recolhimento. Segundo Praxedes (2003), as mulheres de famílias mais abastadas da Comarca 

do Rio das Velhas foram enviadas para o Recolhimento de Macaúbas, onde aprendiam a ler, a 

escrever e a contar. 

 

 

2. 5. Regras dos Exercícios Cotidianos de Nossas Porcionistas52 

 

 

As “Regras das Porcionistas” (ANEXO 5: Regras dos Exercícios Cotidianos das 

nossas Porcionistas) é um documento antigo, segundo se sabe é uma cópia do documento 

                                                 
52 Como fora dito, a forma abreviada para este documento será Regras das Porcionistas. Usaremos "f " para 
folha. 
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estabelecido, “provavelmente”, segundo Muniz (2003), pelo bispo D. Frei Manuel Cruz, em 

1759. As Regras das Porcionistas são compostas por 8 folhas manuscritas, subdivididas em 

dois sub-títulos: O sossego e Das lições. Nele se descrevem as prescrições do bispo para o 

programa diário das jovens educandas e as orientações de suas mestras. 

 O documento Regras das Porcionistas pode ser entendido como um projeto de 

formação e de instrução para as educandas do Recolhimento de Macaúbas num contexto de 

século XVIII. Este conjunto de orientações visava normatizar a formação religiosa e 

intelectual das educandas de Macaúbas. 

A apresentação do documento será feita acompanhada de uma breve descrição e 

análise daquela parte do manuscrito que relata o dia-a-dia das educandas no Recolhimento de 

Macaúbas (ANEXO 6: Programa diário no Recolhimento de Macaúbas segundo às Regras das 

Porcionistas). 

 

5.1. As prescrições para o dia de uma educanda no Recolhimento de Macaúbas no século 

XVIII 

 

O documento Regras das Porcionistas descreve como deveria se organizar a 

atividade diária das educandas de Macaúbas, bem como aponta conteúdos (ANEXO 7: 

Conteúdos a serem ensinados segundo às Regras das Porcionistas) a serem ensinados e regras 

de conduta a serem seguidas.  

Logo pela manhã, deveriam levantar-se às cinco horas da manhã: “As suas 

primeiras palavras serão dar o coração a Deus por meio de algumas Orações53 que se lhe faz 

aprender de cor. Depois de prontas e vestidas, lavarão as mãos, e a boca depois de se terem 

penteado” (REGRAS DAS PORCIONISTAS, f.1). Segundo um Regulamento das Recolhidas 

do século XIX, o horário de despertar é semelhante a este também. O mesmo pode ser dito do 

Seminário de Mariana, no século XIX. Portanto, as meninas deveriam levantar-se as cinco e 

meia, em silêncio, se aprontar, cuidar da higiene pessoal e depois fazer a oração pessoal até às 

seis e meia da manhã. Aqui já aparece a forma de aprendizado que será muito citada no 

documento: “aprender de cor”. 

                                                 
53 As atividades religiosas ordenavam a distribuição do tempo no documento. 
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Às seis e meia, havia as orações diante do oratório que deveriam ser realizadas da 

seguinte maneira: “A que estiver de semana a faz com voz alta. As mais pequenas que não 

souberem ainda acompanhar as grandes se põe junto das suas Mestras para lhas irem 

ensinando sem distraírem as outras” (REGRAS DAS PORCIONISTAS, f.1). Esse era o 

momento da Oração Comunitária, sendo que era denominada Hebdomadária a que ficava 

responsável pela semana.   Em diversos momentos das Regras das Porcionistas se faz 

distinção entre as educandas classificando-as como as mais pequenas e as grandes. Todas, 

pequenas e grandes, se ajoelham diante do oratório para rezar. Porém as mais pequenas 

deveriam se ajoelhar, provavelmente, também junto  das suas mestras, a fim de que fossem 

ensinando às pequenas, sem “distraírem as outras”.  

Após as orações, as primeiras atividades eram cumprimentar as mestras e em 

seguida iniciarem a lição de latim: 

Depois disto vão ter com as Mestras por sua ordem a dar-lhe os bons dias e 
perguntar-lhes como passaram a noite, e depois de uma grande reverência 
que elas hão de fazer todas as vezes que chegam onde estão suas Mestras 
passam por elas e delas se apartam, vão logo tomar os seus livros da Lição 
de Latim (REGRAS DAS PORCIONISTAS, f.1). 

Segundo Roquete e Fonseca (1848), lição era sinônimo de “leitura – ensino, 

instrução – documento – correção – máxima, preceito” (ROQUETE E FONSECA, 1848, p. 

187). Depois de meia hora de leitura dos livros de latim, as educandas deveriam tomar lição 

de ler, colocando-se de forma cordata diante das correções das mestras: 

As 7 horas vão por sua ordem a suas Mestras dar lição de ler, tomando muito 
sentido nas emendas que lhe fizerem acerca da pronunciação e acentos. 

Aprendendo a conta Romana e Algarismo, tanto quem tem dado lição vão se 
retirando para um canto da Casa, aprender de cor o que for mandado. 

Acabadas as lições, a primeira que disse a lição, vem estar com a Mestra 
para dizer o que aprendeu de cor, e do mesmo modo as que se seguirem. As 
pequenas que não podem ainda estudar, estão muito atentas a ouvirem 
depois se põe com ordem ao pé das Mestras para responderem as perguntas 
que lhe fizerem sobre a Doutrina Cristã. As grandes se presentarão 
[apresentar-se-ão?] a sua Mestra a qual depois espere por amor delas, nem 
seja necessário chamá-las e (...) sentido [sentando] no seu lugar, que é o da 
sua antiguidade na Casa governando-se pela entrada nela. 

Depois preparam-se suas Capas (...). (REGRAS DAS PORCIONISTAS, f.1-
2). 

Das sete às oito horas haveria duas lições para meninas grandes: latim e conta 

romana/algarismo. Ao que tudo indica a primeira lição seria das sete horas às sete horas e 

trinta minutos e a segunda lição seria das sete horas e trinta minutos às oito horas. 

Novamente, aparece a ênfase na aprendizagem de cor e o método de se retirar para estudar em 
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solidão a lição dada. De fato, não é novidade que no processo de ensino e aprendizagem, a 

memória foi, até há pouco tempo, a grande ferramenta. O aluno era instado a decorar, ou seja, 

a reter na memória o conteúdo a ser aprendido. 

Atribuía-se importância à atenção e à ordenação durante o aprendizado. Desse 

modo, a lição de ler deveria ser realizada prestando atenção nas correções feitas sobre 

pronunciação e acentos. As meninas deveriam estar “atentas a ouvirem”, colocando-se com 

ordem ao pé das mestras. Ou seja, são ressaltadas a prontidão e a disciplina para seguir no 

processo de aprendizado. 

O documento mostra que havia uma sensibilidade pedagógica ao distinguir as 

pequenas e as grandes. Assim, as educandas eram divididas: as pequenas que não poderiam 

estudar ainda e as maiores que estudavam. As pequenas deveriam estar muito atentas em 

ouvir para que depois pudessem, ordenadamente, ao pé das mestras responderem às perguntas 

sobre a Doutrina Cristã. Pois ainda que não estivessem completamente prontas para o que era 

pedido às maiores, como sugere o texto, elas deveriam responder as perguntas sobre o que 

ouviram, aparecendo novamente a utilização da memória. O texto atribui um papel de 

atividade às educandas menores, sugerindo que fiquem atentas, porque depois serão 

perguntadas sobre a Doutrina Cristã. 

O método indicado nas Regras ensinava como passar os exercícios e corrigi-los. O 

método propunha os seguintes momentos no processo de ensino e aprendizagem: 1º, cada 

educanda dava sua lição, liam para a mestra ouvir; 2º, a mestra fazia as correções; 3º, a mestra 

mandava que a educanda fosse estudar num canto à parte, provavelmente repetir ou 

aperfeiçoar o que tinha dado na lição; 4º, ao final da lição, cada educanda voltava para dar 

conta à mestra do que aprendeu de cor durante o estudo pessoal. Ao que parece, o processo 

era o mesmo para as lições de latim e depois de conta romana e algarismo, pois é dito que a 

primeira a dar lição retorna para dizer à mestra o que aprendeu de cor. A lição de latim e 

conta romana e algarismo duravam cerca de uma hora. As meninas paravam às oito horas para 

o almoço. 

  Havia uma ordem também nos lugares de se sentar: as mais antigas tinham 

lugares possivelmente mais próximos das mestras. Encerrando as lições, é dito que as 

educandas deveriam estar prontas com suas capas, possivelmente para sair: 

As 8 horas vão almoçar ao Refeitório recreando-se todas sem se distraírem 
muito; as últimas badaladas para a Missa se põe prontas para partir; a 
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Hebdomadária dá água benta a todas, passando por diante dela duas e duas 
farão uma grande reverência (REGRAS DAS PORCIONISTAS, f.2). 

O almoço aqui é a primeira refeição, em quantidade pequena, pela manhã. Bluteau 

(1728) traz a definição e a raiz do termo “ALMOÇO, ou Almorço. O que se come pela 

manhã; por ser em pequena quantidade, parece derivado Arábico Al, & do latim Morfus, que 

vale o mesmo, que mordedura; porque almoçar, he dar quatro mordeduras, & comer quatro 

bocados” (BLUTEAU, 1728, p. 273). Esse momento era também de recreação para as 

educandas, porém elas deveriam evitar a distração excessiva. Ou seja, algo como 

“moderação” (sem se distraírem muito) é recomendado em todas as atividades diárias 

inclusive na recreação. 

A moderação consistia no controle dos excessos passionais. A fim de se moderar, 

o ser humano contava com sua razão que, sendo utilizada de forma adequada, era capaz de 

controlar a excessiva solicitação das paixões. Principalmente após a infância, depois dos doze 

anos de idade, a principal preocupação em termos de formação da virtude era o controle das 

paixões. 

Do refeitório, as educandas seguiam para o coro, para a igreja para participarem 

da missa: 

Entrando no Coro farão uma profunda reverência ao SS. Sacramento e a 
Comunidade, pondo-se de joelhos com as mãos levantadas um pouco 
inclinadas, farão Atos de Contrição e Amor de Deus. Depois irão 
acompanhando as Cerimônias da Missa como lhes tiverem ensinado. As 
pequenas se porão sempre mais perto da Mestra. No fim da Missa fazem os 
mesmos Atos que fizerem no princípio acrescentando um Ato de graças, e de 
bons propósitos. Depois saem com a mesma ordem que entraram. A 
Hebdomadária sai primeiro para dar água benta (REGRAS DAS 
PORCIONISTAS, f.2). 

São determinados os comportamentos adequados para essas duas partes da missa: 

o chegar e o sair da igreja. Ao entrar na igreja, no coro as educandas deveriam fazer uma 

profunda reverência ao Santíssimo Sacramento (Eucaristia) e à comunidade de recolhidas, às 

religiosas. Depois, deveriam se pôr de joelhos e rezar Atos de Contrição e Amor de Deus. 

Mas note-se que há o cuidado de se recomendar às educandas até a forma exterior mais 

piedosa de se rezar, ajoelhada e “com as mãos levantadas um pouco inclinadas”. Essas 

orações, provavelmente, eram feitas individualmente em silêncio, oração mental. As meninas 

iam aprendendo os comportamentos adequados, seguindo o exemplo das mestras e meninas 

mais velhas e mais antigas na casa. Outra demonstração de sensibilidade pedagógica com as 
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diferentes idades aparece quando é dito que as “pequenas se porão sempre mais perto da 

Mestra”, indicando o tratamento diferenciado, dispensado às meninas mais jovens. 

Após o momento de ida à igreja e de orações diárias, as meninas iam para a casa 

da escrita: “Vão logo a Casa da escrita, tomam seus lugares e guardarão silêncio, e serão fiéis 

a copiar os seus trabalhos e ao que lhe der sua Mestra, procurando corrigir os defeitos que ela 

lhe advertir. As mais adiantadas farão as suas contas” (REGRAS DAS PORCIONISTAS, f.2).  

A casa da escrita relacionava-se às lições de escrita, ou seja, ao exercício da 

escrita. O documento dá a entender que a casa da escrita era um espaço no recolhimento 

destinado a essa prática. Era um lugar ordenado, com lugares determinados, onde as 

educandas deviam guardar silêncio e copiar com fidelidade. A mestra devia dar as tarefas e 

corrigir os exercícios. Diz-se que cada uma tomaria seus lugares e seriam fiéis a copiar seus 

trabalhos, guardando silêncio. A mestra deveria dar trabalho para cada uma, corrigir os 

defeitos de cada educanda também. A educanda deveria emendar-se nos defeitos corrigidos 

pela mestra. Aquelas que estivessem adiantadas poderiam fazer suas contas, ou seja, aquelas 

das lições de conta romana.  

Após o exercício da escrita, as educandas fariam a segunda visita ao refeitório 

para a leitura: 

As 10 horas irão para o Refeitório, estando cada uma diante do seu lugar, a 
Hebdomadaria dirá o Bendito, e todas com as mãos postas responderão: 
depois se sentarão cada uma no seu lugar sem fazer estrondo, a 
Hebdomadaria lerá por espaço de ¼ de hora. Todas ouvirão em silêncio. 
Serão muito (?54) e quietas nem uma sairá do seu lugar sem que a Mestra 
faça sinal (REGRA DAS PORCIONISTAS, f.2-3). 

Das dez horas às dez horas e quinze minutos, as educandas fariam uma segunda 

visita ao refeitório para ouvir uma leitura. Novamente, aparece a indicação de ordem e 

moderação evidenciada pela conduta diante dos lugares determinados. Também é comum nos 

diversos momentos do dia a ordem diante das mestras, evidenciando a relação de autoridade 

existente. Desse modo, aqui neste trecho, é dito que as meninas deveriam ficar quietas e 

ninguém sair do seu lugar sem a anuência da mestra. 

Após os quinze minutos de leitura, estava determinada a recreação. O período da 

recreação ia das dez horas e quinze minutos até ao meio-dia, equivalendo a uma hora e 

quarenta e cinco minutos. Antes, porém, era prescrita a conduta para a saída do refeitório. 

                                                 
54 A copista teve problema para entender o texto e faz uma nota dentro do texto, o que nos dá uma idéia do mal 
estado dos documentos na época da compilação.  
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Dirão graças pela mesma ordem da benção, retirando-se em silêncio para o 
lugar da Recreação, para se divertirem evitando sempre palavras e ações 
pouco decentes a toda a pessoa, e muito mais as meninas que aspiram a mais 
perfeita santidade (REGRAS DAS PORCIONISTA, f.3). 

Para a saída, as meninas diriam graças, sugerindo que a Hebdomadaria rezaria 

uma oração de agradecimento, enquanto todas as educandas estariam de mãos postas, em pé 

diante dos respectivos lugares como no início. Terminada a oração de agradecimento, diz-se 

que todas as educandas poderiam sair em silêncio para o lugar da recreação. Porém o 

documento faz mais uma recomendação para serem moderadas na diversão evitando palavras 

e ações “pouco decentes” a qualquer pessoa. A santidade era colocada aqui como o ideal a ser 

perseguido pelas educandas. Esse ideal deveria estar presente tanto no cotidiano das lições e 

das relações presentes na comunidade como no uso do tempo livre. Assim, tinha-se mais uma 

forte insistência na formação moral fundamentada na moderação para se atingir a vida santa e 

conseqüentemente virtuosa. Depois da recreação, as meninas seguiriam para a casa dos 

exercícios e aí haveria uma lição em francês, observando a mesma ordem que de manhã. 

Portanto, exigia-se a mesma atenção e ordem das educandas, a mesma divisão das grandes e 

das pequenas seguindo o mesmo método.  

A segunda divisão do manuscrito é Das lições que se inicia com o lavor55.  

Das lições 

Todas tomam o seu Lavor e se assentam nos seus lugares a trabalhar. Neste 
tempo a Hebedomadaria reza as Contas, a que todas respondem em voz alta, 
e no fim as Ladainhas de Nossa Senhora, a Salve, e um Deprofundis pelas 
Almas do Purgatório. Depois conversam sossegadamente aplicando-se ao 
seu trabalho, e fazendo se lhe parecer, algumas perguntas a sua Mestra sobre 
o que querem saber (REGRAS DAS PORCIONISTAS, f.5). 

Todas deveriam se assentar nos lugares próprios e trabalhar, demonstrando no 

trabalho a mesma organização existente nas outras atividades. Enquanto o trabalho se 

realizava, a Hebdomadaria deveria rezar as contas e o Deprofundis. As contas provavelmente 

se referem ao terço ou ao rosário, pois é costume rezar a Ladainha de Nossa Senhora e Salve 

Rainha no final do terço ou rosário. “Salve” é a Salve Rainha. Deprofundis, literalmente do 

Latim “‘Das profundezas”, são as duas primeiras palavras do Salmo 130, que toma delas seu 

nome. Cantado na Liturgia dos defuntos, Das profundezas é um dos sete salmos penitenciais e 

dos cinco salmos graduais” (LEMAÎTRE, Nicole.; QUINSON, Marie-Thérèse.; SOT, 

Véronique, 1999. p. 109). No século XIX, D. Viçoso recomendou  que as recolhidas rezassem 

este salmo. 

                                                 
55 Segundo o Mini-aurélio “lavor” é o trabalho manual.�
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Além de descrever como deveriam se comportar no horário do lavor, as Regras 

também definiam o cuidado com o trabalho feito pelas educandas: 

Cada uma terá cuidado de guardar a Obra que está fazendo para que senão 
suge nem se descaminhe. Terão muito respeito a todos, particularmente as 
pessoas que compõe a Comunidade. Evitarão todas as palavras de 
murmuração e contrariedade, amando-se todas com ternura e dando-se 
mutuamente provas disto mesmo quando as ocasiões o pedirem (REGRAS 
DAS PORCIONISTAS, f.5). 

Após o Lavor: “As 2 horas a Mestra ou a que estiver de semana, lerá um livro 

espiritual por espaço de meia hora, que todas ouvirão mui atentas para se poderem entreter na 

assembléia depois de Vésperas” (REGRAS DAS PORCIONISTAS, f.5). A leitura espiritual é 

uma antiga prática da vida religiosa. Segundo Castellano (2003), a partir da época moderna, 

servia para manter e enriquecer a vida espiritual. Durante a leitura, era exigida muita atenção 

das educandas. 

Às duas horas e meia, as educandas dirigiam-se ao refeitório para a merenda e, se 

estivesse fazendo um bom tempo, elas poderiam recrear-se no jardim. A recomendação para 

esse momento é que não se separassem uma das outras e não colhessem frutos sem a 

permissão das mestras. 

Às três horas, deveria se realizar a quinta lição do dia. As meninas dirigiam-se 

para a casa da escrita a fim de se exercitarem novamente na escrita, por espaço de meia hora, 

obedecendo a mesma ordem que de manhã. As regras dizem que “cada uma terá cuidado de 

por a recado as suas penas” (REGRAS DAS PORCIONISTAS, f.5). Temos aqui uma 

recomendação clara do cuidado que as educandas deveriam ter com a limpeza da pena, ao que 

parece no final do exercício de escrever. É dito que as meninas estavam na casa da escrita 

para exercitarem a escrita por meia hora. Isso dá a entender que a pena56 era um instrumento 

fundamental no material “escolar” das educandas. Assim, está indicado que as educandas 

aprendiam a escrever no recolhimento. 

Às três horas e meia, iniciava-se a lição de letra de mão, seguindo a mesma ordem 

das lições anteriores. Para essa lição, gastava-se uma hora, ou seja, é a maior em duração de 

tempo. Após o exercício das letras de mão, as educandas deveriam ter ortografia: 

As 4 e meia dão lição de Ortografia de cor servindo-se a Mestra se lhe 
parecer de um livro mandado-lhe dizer algumas frases, se a capacidade delas 
o permitir.  

                                                 
56 Se havia pena de escrever, deveria haver um material onde as meninas escreviam suas lições. Que material era 
esse e como era usado, não sabemos. 
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A Mestra lerá também um Ponto de meditação, depois elas conversarão com 
sua Mestra. Praticarão o mesmo que a lição que se tiver lido as 2 horas para 
se disporem para a Oração. Ouvirão com toda atenção tudo o que sobre este 
cargo se lhes ensinar evitando todas as palavras de distrações para quando 
forem para a Oração vão com o espírito recolhido em Deus. (REGRAS DAS 
PORCIONISTAS, f.5-6). 

A lição de ortografia era uma atividade escolar no programa diário daquele tempo. 

A mestra deveria mandá-las dizer frases de cor considerando a capacidade das educandas. 

Mais uma vez é recomendado que elas ouvissem com atenção o que estava sendo ensinado, 

evitando todas as palavras de distração quando fossem para a oração, para a qual deveriam ir 

de espírito recolhido em Deus. Portanto, o ponto de meditação seria uma preparação para a 

oração das cinco horas. 

Às cinco horas, as educandas e as mestras iriam para a igreja diante do Santíssimo 

Sacramento da mesma forma que fizeram de manhã. Elas deveriam fazer quinze minutos de 

adoração. Em seguida, juntar-se-iam às mestras para estudar de cor as lições do dia seguinte. 

Às seis horas iriam para a ceia.  

As 6 horas vão para o Refeitório cear buscando cada uma o seu lugar como 
de manhã guardando sempre silêncio até que se acabe a leitura, não serão 
muito delicadas no comer, nem de má boca, porem se julgarem que alguma 
coisa lhe fará mal ou se o estômago lhe repugnar, nesse caso dirão isso 
mesmo em voz baixa a Mestra que ela (?) dispensará (REGRAS DAS 
PORCIONISTAS, f.6). 

As educandas sairiam da igreja e seguiriam em silêncio para o seu lugar, como de 

manhã, para o refeitório. No refeitório, novamente se faria uma leitura antes das refeições, 

durante a qual todas deveriam fazer silêncio. Recomendava-se a moderação também no 

apetite diante da refeição, pois as educandas não deveriam ser antipáticas com a comida, mas 

também não deveriam comer algo que lhes fizesse mal ou as repugnasse. Mas caso algo lhes 

repugnasse, então deveriam dizer isto à mestra em voz baixa.  

Depois de terem ceado e dito as graças, as meninas deveriam ir em silêncio para o 

lugar da recreação, podendo sair novamente ao jardim nos dias de verão. Assim, as meninas 

teriam mais um tempo livre das seis horas e trinta minutos aproximadamente até às oito horas 

da noite. Esse tempo seria provavelmente usado para higiene e cuidados pessoais. 

Às 8h da noite, as educandas e as mestras iriam para o oratório para rezarem a 

oração da noite. Durante esse período, fariam a oração comunitária e o exame de consciência: 

As 8 horas irão para diante do Oratório para fazerem todas juntas como de 
manhã a Oração e o Exame de consciência e se no dia tiverem ofendido as 
Mestras em alguma coisa pedir-lhe-ão perdão, e o mesmo hão de praticar 
com as Companheiras, e depois de se terem dado mutuamente as boas noites 
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se irão deitar prontamente de modo que todas estejam na cama quando tocar 
a primeira vez as Matinas (REGRAS DAS PORCIONISTAS, f.6). 

O exame de consciência, que é uma prática também da espiritualidade inaciana, 

deveria ser realizado em quinze minutos. As Regras das Porcionistas recomendavam que 

caso as educandas percebessem alguma ofensa ocorrida durante o dia, este ato deveria ser 

corrigido pedindo-se perdão à pessoa ofendida. Só depois disso, elas se recolheriam para seus 

quartos onde dormiriam sozinhas. Tudo isso, até chegar ao quarto, levaria pelo menos uma 

hora. Assim, horário de repouso, poderia ser das nove horas da noite às cinco e meia da 

manhã. 

As Regras das Porcionistas também prescreviam a oração antes de dormir. As 

meninas deveriam rezar ao santo patrono, a Jesus Cristo e aos anjos para protegê-las durante o 

sono. Desse momento em diante, deveriam ficar em silêncio até às sete horas do outro dia. 

Assim deveria terminar o dia das educandas no Recolhimento das Macaúbas. 

As Regras das Porcionistas prescreviam o número de três religiosas para cuidar 

da educação das meninas: 

As Religiosas destinadas para a educação das meninas são 3, as vezes mais, 
se é necessário, mas destas, uma é a que principalmente está encarregada 
delas. A elas é que as meninas hão de ir pedir as suas licenças. Nunca as 
deixarão sós um quarto de hora (REGRAS DAS PORCIONISTAS, f.5). 

 As educandas deveriam pedir autorização (suas licenças) às mestras para o que 

precisassem fazer. A superiora do recolhimento destinava quem seriam as educadoras e, caso 

fosse necessário, deveria providenciar mais mestras. Somente uma religiosa seria responsável 

por todas as educandas. Uma das funções das três educadoras era não deixar as meninas sós 

nem mesmo por quinze minutos. Por isso, mesmo nos momentos de recreação haveria uma 

mestra junto. A exceção seria quando as educandas estivessem com o confessor ou com os 

pais. Elas só poderiam fazer alguma encomenda com licença da mestra. Elas não poderiam 

também ir ao coro de cabeça descoberta, sem véu. Talvez, por isso, tenha sido acrescentada 

no fim do documento uma carta pastoral, na qual o bispo fazia fortes admoestações a toda as 

habitantes do recolhimento sobre isso. 

Outras normas para as educandas estavam relacionadas à maneira de tratar as 

criadas existentes no recolhimento: 

Quando as servirem em alguma coisa ou lhe fizerem algum obséquio, logo 
darão os agradecimentos, e ainda mesmo as Criadas, com as quais não 
altercarão de modo algum; mas se alguma as desatender darão parte disto a 
Mestra. Trata-la-ão sempre com civilidade que é o meio de serem bem 
servidas (REGRAS DAS PORCIONISTAS, f.5). 
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Desse modo, tratar com civilidade seria “o meio de serem bem servidas”. No 

documento aparece também a recomendação para o cuidado com as conversas na grade e a 

postura respeitosa diante das outras pessoas. Recomenda a se pensar no julgamento dos outros 

sobre a boa educação da educanda. 

Terão muito cuidado nas conversações, que tem na grade, porque pelas suas 
palavras é que os de fora hão de julgar o seu espírito e boa educação, o que 
uma menina não poderá bem mostrar-se se familiarizar muito (Aqui faltam 
páginas)  (REGRAS DAS PORCIONISTAS, f.4). 

Estabelecia-se que as educandas tivessem confissão a cada quinze dias. O 

sacramento da comunhão, porém, poderia ser dado às meninas maiores a cada oito dias se a 

mestra achasse conveniente. Pois toda educanda deveria pedir licença à mestra três dias antes 

da comunhão. A mestra deveria então fazer uma exortação para a educanda, segundo as 

necessidades da menina. Mas caso alguma das educandas se esquecesse de avisar três dias 

antes, não comungaria tantas vezes. Além disso, a mestra deveria dar a elas, nos três dias 

antes da comunhão e nos três depois, talvez meia hora diária de oração. Essa questão da 

comunhão a cada oito dias significa a comunhão semanal. Note-se que pelo programa diário, 

havia missa na igreja do recolhimento todos os dias. No entanto, as Regras parecem indicar 

que o costume era comungar na missa dominical. Nos casos de preparação de uma educanda 

para fazer a Primeira Eucaristia, a mestra deveria prescrever à educanda uma confissão geral e 

oito dias de exercícios em silêncio. A confissão geral e os exercícios apontam para a 

espiritualidade inaciana, pois esse tipo de confissão é uma prática sugerida por Santo Inácio 

de Loyola. Outra prática Inaciana são os Exercícios Espirituais. Embora não se especifique 

em que consistiam tais Exercícios, isso induz a pensar nos Exercícios Espirituais de Santo 

Inácio de Loyola. Ele propõe Exercícios Espirituais de oito dias e em silêncio, só 

conversando diariamente por uns minutos com uma pessoa que dá o retiro como orientador. 

Analisando os locais onde Regra das Porcionistas prescreviam o desenrolar das atividades, 

temos os seguintes lugares: quarto, oratório, refeitório, coro (capela), corredor, casa de escrita, 

lugar de recreação/jardim, casa dos exercícios, refeitório, casa da escrita/jardim, o espaço 

indeterminado do lavor, coro, outro espaço indeterminado, refeitório, lugar de 

recreação/jardim, oratório, quarto. O itinerário daquelas meninas seria mais ou menos este. O 

programa diário descrito nas Regras deixa claro que as educandas deveriam passar o dia todo 

com as mestras. Sabe-se, pelo documento, que três religiosas deveriam fazer o trabalho de 

mestras. É de se supor que as tais religiosas conviviam bem pouco com o programa diário 

interno da comunidade das recolhidas. Mestra é um termo próximo da mestra de noviças, que 

aparece nas Constituições. De fato, a religiosas de Macaúbas seguiram usando o termo mesmo 
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após a fundação do colégio de Macaúbas, sob o episcopado de D. Viçoso. O termo mestra, 

para indicar uma mulher que ensinava meninas, não era estranho nas Minas Gerais, no início 

do século XIX. Mesmo na primeira legislação educacional do Império, ele foi usado.  

Por meio de seu relacionamento com o jesuíta Pe. Gabriel Malagrida, D. Frei 

Manuel Cruz57 conhecia casas mistas, que eram recolhimento-educandário, em sua antiga 

diocese no Maranhão. O prelado tinha autoridade sobre o Recolhimento Nossa Senhora de 

Macaúbas. Portanto, se ele realmente se decidiu realizar o que relatou ao papa no Relatório de 

1757, pode ter permitido que Macaúbas funcionasse de forma mista (recolhidas e educandas), 

mesmo que isso contradissesse um pouco as Constituições e Leis das recolhidas do 

recolhimento. 

A análise da Regras das Porcionistas mostrou um projeto educativo para meninas 

com um programa diário muito distinto do programa da comunidade religiosa58. A 

investigação evidenciou: um elenco de atividades diárias e variadas; a análise dos dados 

revelou que as prescrições das “Regras” se dirigiam exclusivamente às educandas e suas 

mestras da mesma forma que os “Estatutos” foram direcionados somente à comunidade 

religiosa e que as três religiosas, as três mestras, passavam mais tempo com as 

meninas/educandas, e, portanto, menos tempo com a comunidade das recolhidas; não havia, 

de acordo com os Estatutos e as Regras Cotidianas dos Exercícios de Nossas Porcionistas, 

um regime comum para educandas e recolhidas da comunidade religiosa em Macaúbas; a 

afirmação de que o ensino de Macaúbas era limitado a “algumas noções de primeiras letras, 

doutrina cristã e trabalhos de agulha” se tornou um lugar comum nos estudos sobre o ensino 

em Macaúbas; o Documento Regras dos Exercícios Cotidianas de Nossas Porcionistas 

evidencia uma proposta de educação de meninas para o Recolhimento de Macaúbas que 

remonta ao período de D. Frei Manuel Cruz. Ainda que no período posterior, conforme o 

resultado da análise das cartas pastorais e de outros documentos dos sucessores de D. Frei 

Manuel Cruz até D. Viçoso, o caráter educacional da obra parece oscilar – sendo ressaltado 

em alguns momentos e omitido em outros – e ser posto em segundo plano no discurso dos 

                                                 
57 Cogitou-se até que D. Frei Manuel pudesse ter aprovado a fundação do Recolhimento de São José da Chapada, 
fundado em 1750, na região mineira, com seu projeto para educação de moças. Porém, o Bispo não faz nenhuma 
referência a esse Estabelecimento no Relatório de 1757. Nesse Recolhimento, as meninas, que nele viveram, 
receberam boa formação no entendimento e no amor e temor a Deus, tudo isto, provavelmente, resultado dos 
estudos feitos no Estabelecimento. 
58 Não está incluído neste trabalho nossa comparação entre as Regras das Porcionistas e os Estatutos. A 
comparação dos dois documentos mostrou que o que se prescrevia para as educandas nas Regras das 
Porcionistas e o que se prescrevia para as Recolhidas nos Estatutos era muito diferente. A comparação dos dois 
documentos revelou que ambos se destinavam a grupos diferentes: educandas e Recolhidas.�
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bispos. No período entre D. Frei Manuel D. Viçoso, ocorreu a aprovação real e o 

recolhimento subsistiu  como educandário (AGRANTI, 2003).  

O documento Regras das Porcionistas, como projeto de educação vem sustentar a 

confirmar a hipótese da existência de uma escola para meninas em Macaúbas, no século 

XVIII59. Olhando a organização do dia, parece ser necessário admitir que lá houve um 

internato ou um educandário feminino, muito antes de se criar escolas para meninas em Minas 

Gerais. Num total de vinte e três atividades diárias listadas, doze60 eram relacionadas à cultura 

sistematizada e ao ensino e aprendizagem. Portanto, a maioria das atividades. A grosso modo, 

o currículo apresentado nas Regras das Porcionistas se diferencia muito dos currículos dos 

primeiros colégios femininos mineiros do século XIX. Até mesmo o currículo do colégio 

feminino de Macaúbas, sob o governo episcopal de D. Viçoso, não se mostrou tão misto de 

atividades culturais como o programa diário expresso nas Regras. O projeto de educação 

feminina esboçado nesse documento precedeu o fenômeno da expansão das escolas femininas 

no século XIX. 

Além disso, devemos considerar que o recolhimento de Macaúbas era uma das 

poucas opções para algumas meninas e mulheres mineiras receberem alguma instrução além 

do ensino doméstico. Assim, nas Minas do século XVIII, onde as elites mineiras estavam 

dispostas a educar seus filhos (VILALTA, 1997), Macaúbas aparecia como pioneiro ao 

oferecer instrução às meninas. 

                                                 
59 Ao examinar as fontes dos autores que defendem uma tradição educativa em Macaúbas, descobre-se que a 
maioria deles se sustenta nas afirmações do historiador José Ferreira Carrato. Ao examinar a obra de Carrato 
(1967), citado por eles, descobre-se que o autor não usou fontes primárias do Convento de Macaúbas. Por 
conseguinte, ele parece estar mais fundamentado nos Livros das Devassas de 1733 e 1734, na carta de D. Frei 
Domingos Pontevel e numa tradição oral sobre a importância do recolhimento para a educação de meninas. 
60 Tomar lição de ler, aprender conta romana e algarismo, repetir de cor perguntas de Doutrina Cristã, copiar 
trabalhos, fazer contas, leitura no refeitório, lição de francês, escrever, dizer lição de letra de mão, lição de 
ortografia de cor, leitura de ponto de meditação/prática da leitura espiritual, estudo de cor das lições da manhã 
seguinte e livros da lição de latim. Quando colocados assim, tem-se mais de 12 oportunidades de se entrar em 
contato com a cultura. 
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3. D. VIÇOSO E A REFORMA DO RECOLHIMENTO DE MACAÚBAS 

 

 

O objetivo deste capítulo é investigar as prescrições dadas por D. Antônio Ferreira 

Viçoso para a reorganização da vida comunitária do Recolhimento de Macaúbas entre 1843 a 

1875, dentro do contexto de reforma dos costumes conduzido pelo bispo. Para a análise destas 

prescrições utilizamos correspondências do bispo enviadas a Madre Regente de Macaúbas e 

aos Padres Lana e Lopes. Será examinada a hipótese de que D. Viçoso pretendia resgatar a 

dupla função do recolhimento (Casa Religiosa e educandário feminino) numa nova 

configuração: o Colégio. 

D. Viçoso era favorável à educação feminina dentro de instituições religiosas 

católicas. A preocupação do Bispo com a reforma da instituição religiosa, Recolhimento 

Nossa Senhora de Macaúbas, transformando-o em Recolhimento e Colégio, poderia ser uma 

forma de trabalhar pela reforma dos costumes através da educação do sexo feminino. Isto 

justificaria a preocupação, presente na relação com a comunidade macaubana, e o empenho 

dele em reformar essa instituição religiosa católica feminina. Ao mesmo tempo, ele estaria 

associando reforma religiosa e educação, ou seja, ele estaria desenvolvendo seu projeto de 

reforma dos costumes numa instituição católica. 

Os objetivos mais específicos são compreender como D. Viçoso parecia ver a 

situação do recolhimento ao assumir o ministério episcopal e o que queria fazer para melhorá-

lo e também conhecer as intenções educacionais do bispo para o estabelecimento, 

investigando as estratégias usadas em seu empenho para criar um Colégio feminino no 

Recolhimento de Macaúbas, que, em meados do século XIX, já funcionava como Casa 

Religiosa e gozava da fama de educandário de meninas. 

Segundo Assis (2004), vários autores interpretaram a ação de D. Viçoso como um 

"projeto de reforma e educação dos costumes do clero e da população mineira" (grifos da 

autora) (ASSIS, 2004, p. 6). Essa ação reformista aparece nas relações que o bispo entabulou 

com pessoas, grupos e instituições. A autora afirma que “a educação da mocidade em 

instituições educativas” (ASSIS, 2004, p. 6) foi um dos instrumentos, entre outros, usados por 

D. Viçoso, a fim de promover a fé cristã. Conforme Assis (2004), o projeto de reforma e a 

fundação de Colégio faziam parte do mesmo processo de reforma dos costumes, não sendo, 
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portanto, duas coisas distintas. Ela argumenta que no Seminário de Mariana, a divisão entre 

Seminário e Colégio fazia parte do projeto de reforma dos costumes. 

Para ele, a educação dos jovens era o lugar privilegiado para a construção da 
pessoa virtuosa, e esta educação deveria ser realizada através de um 
programa de terapêutica moral. A terapêutica moral seria o conjunto de 
procedimentos educativos necessários à realização concreta do ideal de 
virtude idealizado pela Igreja Católica (ASSIS; CAMPOS, 2002, p. 197). 

Uma das estratégias de D. Viçoso, para a reforma dos costumes, era a educação da 

mocidade realizada nas instituições educativas mantidas pela Igreja. Assim, o projeto 

educacional de D. Viçoso tinha como meta a educação da sociedade, que deveria ser cristã, 

segundo a mentalidade da época. Numa realidade em que a escola ainda estava se 

institucionalizando, o projeto educativo do bispo, não se restringia à educação escolar, 

segundo Assis (2004). O projeto de educação de D. Viçoso objetivava a reforma dos costumes 

da população por meio de vários instrumentos. 

a reforma dos costumes da população por meio de diversas práticas 
educativas tais como a publicação de impressos, as viagens missionárias, a 
pedagogia dos seminários, os preceitos dados às famílias, o relacionamento 
com a comunidade dos fiéis, a vigilância sobre os padres, entre outros 
(ASSIS, 2004, p.7). 

No caso de Macaúbas, a “pedagogia dos seminários” parece sugestiva para se 

pensar a educação dada às meninas no recolhimento, no entanto, não é este nosso objeto aqui. 

Neste capítulo, situa-se D. Viçoso, o recolhimento de Macaúbas diante do Decreto 

306 (ANEXO 8: DECRETO nº 306 – de 14 de Outubro de 1843), que extinguia o vínculo do 

jaguará, analisando o papel de D. Viçoso como reformador do recolhimento de Macaúbas 

auxiliado pelo Pe. Antônio Afonso de Morais Torres, como reformador da casa. A seguir, é 

discutido seu conhecimento sobre o recolhimento de Macaúbas, ao tomar posse do Bispado de 

Mariana. Também se analisa os problemas do recolhimento na correspondência entre o 

prelado, as madres regentes e os clérigos da instituição. 

As fontes usadas são as correspondências de D. Viçoso à superiora, ao Pe. Lana e 

ao Padre Afonso de Morais Torres. As cartas de Dom Viçoso - bem como outras cartas 

pastorais - à superiora de Macaúbas e aos padres acima referidos, poderão fornecer elementos 

para compreender como o bispo percebia o recolhimento das Macaúbas. São 19 cartas de dom 

Viçoso à superiora. 
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3. 1. D. Viçoso e o recolhimento de Macaúbas 

 

 

Antônio Ferreira Viçoso, natural de Peniche, região próxima a Lisboa, nasceu a 13 

de maio de 1787, filho de Jacinto Ferreira Viçoso e Maria Gertrudes. Era o mais jovem de 

cinco irmãos dos quais um também se tornou sacerdote. Aos nove anos de idade, foi confiado 

aos padres carmelitas de Olhavo, perto de Peniche, com quem concluiu as primeiras letras e 

iniciou o latim. Segundo Trindade (1928), após dois anos, foi transferido para outro mosteiro 

em Santarém. Nessa cidade, concluiu o curso de Teologia aos 20 anos de idade. 

Devido à impossibilidade de ordenação sacerdotal em virtude de vacância do 

Patriarcado de Lisboa, voltou para a casa de seus pais. Decidiu consagrar-se a Deus na 

Congregação da Missão, após meditação e estudos em casa. A opção pela congregação deveu-

se à observância do próprio instituto (TRINDADE, 1928). 

Conforme Trindade (1928), Antônio Ferreira Viçoso entrou para o Noviciado 

Lazarista, nome da Congregação da Missão, na casa de Rilhafolles, a 25 de julho de 1811, e 

professou os votos a 25 de julho de 1813. Nessa casa, foi aluno do Pe. Leandro Rabelo 

Peixoto e Castro, mais tarde seu companheiro de missão em Minas. Ao ser ordenado, em 7 de 

março de 1818, foi destacado para lecionar Filosofia em Évora. 

Foi designado para a missão de catequizar os índios do Mato Grosso. D. João VI 

confiara a catequização dos indígenas do Mato Grosso à Congregação da Missão, que 

destinou os padres Leandro Rabelo e Antônio Ferreira Viçoso. Partiram de Lisboa a 27 de 

setembro de 1819 e aportaram no Rio de Janeiro, onde foram bem acolhidos por D. João, em 

fins de novembro do mesmo ano (TRINDADE, 1928). 

Devido à mudança na conjuntura, os dois missionários foram destinados ao asilo 

de Jacuecanga. Segundo Trindade (1928), a missão com os indígenas havia sido entregue a 

um missionário capuchinho, obrigando os dois padres lazaristas a permanecerem no Rio, 

esperando nova destinação. A inatividade desagradou o fervoroso Pe. Antônio Viçoso, que 

entabulou relações com o leigo Joaquim do Livramento, fundador de vários asilos e hospitais 

no Desterro, Bahia, Itu, São Paulo e Jacuecanga. Esse leigo conseguiu a destinação dos dois 

para o asilo de Jacuecanga. 

Porém D. João confiou-lhes a missão de criar uma residência de missionários e 

um colégio masculino na serra do Caraça. Enquanto os dois padres permaneciam em 
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Jacuecanga, o irmão Lourenço de Nossa Senhora, outro leigo piedoso, cuidava do Santuário 

de Nossa Senhora Mãe dos Homens, na serra do Caraça, em Minas Gerais. O irmão Lourenço 

legou todos seus bens a D. João VI, pedindo-lhe que fundasse uma residência de missionários 

e um colégio para meninos na serra. Assim, o rei propôs essa missão aos padres Leandro 

Rabelo e Antônio Viçoso, que a aceitaram, tornando o Caraça o berço da Congregação da 

Missão no Brasil. Daí fundaram mais duas casas na província: Congonhas e Campo Belo 

(TRINDADE, 1928). 

O Pe. Antônio trabalhara pela segunda vez em Jacuecanga, por um período de 15 

anos, porém tornou-se superior maior da Congregação da Missão no Brasil residindo em 

Campo Belo, quando recebeu o aviso régio de 7 de janeiro de 1843, fazendo-o bispo de 

Mariana (TRINDADE, 1928). 

O Padre Viçoso, ao ser eleito, exercia a função de Superior Maior, atuava num 

colégio da Congregação. Mas a experiência educacional dele já vinha de mais longe. Fora um 

dos organizadores do Colégio do Caraça. Acrescente-se a isso o fato de que um dos 

apostolados da Congregação da Missão, desde sua fundação por São Vicente de Paulo, é o 

apostolado educacional. Portanto, o bispo eleito fora um educador. 

O processo de nomeação dos bispos no sistema do padroado ajuda na 

compreensão da situação da Igreja na época. Primeiro, era o imperador quem nomeava o 

candidato a bispo. Segundo, a Santa Sé aprovava ou recusava o candidato. Terceiro, em caso 

de aceitação da Santa Sé, o papa confirmava a nomeação e expedia as bulas papais, 

confirmando e dando ao bispo eleito seus poderes. Esses passos na eleição de um bispo 

mostram os limites que o padroado impunha sobre a atuação da Igreja. D. Viçoso passou por 

esse processo na ocasião de sua eleição. 

“A 28 de abril do mencionado ano tomou pose pelo seu procurador, o Tesoureiro 

Mor João Paulo Barbosa, que administrava a diocese na qualidade de Vigário Capitular” 

(TRINDADE, 1928, p. 379). D. Viçoso não perdeu tempo, ainda em 1844, tomou posse pelo 

Procurador, João Paulo Barbosa, que foi afastado do cargo por D. Viçoso depois. 

Foi sagrado bispo a 5 de maio de 1844, no mosteiro de São Bento, Rio de Janeiro,  

oficiando o bispo diocesano, Capelão Mor, D. Manoel do Monte Rodrigues 
de Araújo, ao qual assistiram o bispo titular de Chrysopolis, D. Fr. Pedro de 
Santa Mariana, e o do Pará, antigo súdito de D. Viçoso no Caraça, D. José 
Afonso de Moarais Torres, sagrado havia apenas oito dias. Representando a 
diocese esteve presente à solenidade o padre José Pedro da Silva Benfica, 



 71

que ainda acompanhou o Sr. Bispo até Mariana (TRINDADE, 1928, p. 379-
380). 

Segundo Trindade (1928), a Diocese de Mariana ficara vacante por quase 9 anos. 

De fato, após a morte de D. Frei José da Santíssima Trindade, ocorrida a 28 de setembro de 

1835, havia ficado vacante. Ainda que se tenham nomeado bispos para ocuparem o posto, 

nenhum deles tomou posse. O primeiro indicado foi o Pe. Diogo Antônio Feijó, nomeado pelo 

Decreto de 9 de outubro de 1835, por Francisco de Lima e Silva, membro da Regência Trina. 

No entanto, a Santa Sé não aprovou a nomeação. O Pe. Feijó foi o 7º bispo nomeado de 

Mariana. O 8º bispo eleito foi o Pe. Carlos Pereira Freire de Moura. Ele foi nomeado pela 

Regência Una pelo Decreto de 17 de dezembro de 1838 e apresentado pela Carta Imperial de 

18 de junho de 1840. O papa Gregório XVI o confirmou a 17 de dezembro e emitiu as bulas 

no mesmo mês e ano. Entretanto, o Pe Carlos morreu em 4 de março, na cidade de São João 

del Rey, quando viajava para receber a sagração (TRINDADE, 1928). 

Segundo Trindade (1928), a situação da Diocese de Mariana era “dolorosa” 

quando D. Viçoso tomou posse. 

A recente transformação política do país rasgando de improviso entradas 
francas à liberdade, a Regência levantando tendenciosamente todas as 
comportas à indisciplina eclesiástica, o cancro infeccioso da escravidão, o 
governo calamitoso de um cabido estragado pelo liberalismo anti-clerical e 
em ostensiva decomposição moral, autorizando os mais feios pecados: tudo 
isto, influindo forte e nefastamente sobre a sociedade, particularmente sobre 
as suas camadas inferiores, asfixiara a piedade cristã, arrasara a moralidade 
pública, havia feito abolição quase completa do matrimônio em Minas 
(TRINDADE, 1928, p. 376). 

Trindade (1928) afirmou que D. Viçoso realizou um saneamento e reorganização 

da diocese em seu apostolado de 31 anos. Ele qualificou a ação do bispo como “campanha 

saneadora”, “ação moralizadora”, “apostolado regenerador e missão reorganizadora”. Para 

Trindade (1928), o resultado foi uma Mariana asseada, cristã e as Minas moralizadas e 

católicas. 

A respeito de D. Viçoso como reformador, Camello (1986) ocupa a primazia com 

sua tese Dom Antônio Ferreira Viçoso e a reforma do clero em Minas Gerais no século XIX61. 

Camello (1986) sintetiza a trajetória de D. Viçoso como um dos iniciadores do 

projeto reformador do catolicismo brasileiro, descrevendo a situação do clero mineiro. Nas 

duas partes da obra são tratados os antecedentes da reforma do clero mineiro, no qual é 

                                                 
61 Ele realizou um excelente trabalho de contextualização, de revisão bibliográfica, de coletânia de fontes e 
exame crítico. 
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abordada a vida de D. Viçoso – origem, formação cultural e eclesiástica, nomeação para bispo 

e exame do mesmo – ressaltando a diferença entre os interesses pastoralistas dele e os 

interesses especulativos e científicos de seus sucessores. Ele finda essa parte com uma 

descrição da precária situação econômica e social do clero e a impressão do bispo eleito sobre 

o assunto. Na segunda parte, é abordado o projeto de reforma – o ideário pastoral e espiritual 

tridentino de D. Viçoso, marcado pela espiritualidade francesa (cardeal De Berulle) e pelo 

espírito pastoral-prático (São Vicente de Paulo) - e sua realização (por meio da formação dos 

seminários, reformas dos costumes, resistências e limites) num horizonte ultramontano, que 

tentava identificar o espiritual e o temporal, o religioso e o político, o preceito da fé e a 

ordenação jurídico-administrativa. Aparecem também os teólogos preferidos do bispo como é 

o caso de Santo Afonso Maria de Ligório. Segundo o autor, houve êxito na reforma de D. 

Viçoso, que é percebido pela organização mais sistemática da diocese e pelos tipos e modelos 

de padre reformado que conduzirão a Igreja brasileira na transição da Monarquia para a 

República. 

De grande importância para a presente pesquisa é o fato de Camello (1986) já ter 

privilegiado textos de cartas pastorais e correspondência particular de D. Viçoso, buscando-

lhe o pensamento norteador da espiritualidade e do comportamento, realizando uma interface 

entre história social, história eclesiástica e fenomenologia religiosa. 

Ao descrever suas fontes, Camello (1986) aborda o esforço de D. Silvério, um dos 

maiores biógrafos de D. Viçoso, para reunir documentos sobre o bispo, possibilitando a 

escrita de uma biografia e a composição, ainda que possivelmente muito se tenha perdido, de 

um acervo considerável, organizado posteriormente pelo arquivista e historiador cônego 

Raimundo Trindade e conservado pelo fundador do Arquivo Arquidiocesano de Mariana, o 

arcebispo dom Oscar de Oliveira. 

Camello (1986) afirma, ainda, que D. Viçoso não registrou todas as suas visitas 

pastorais em cadernos de visitas como fizera seu antecessor, D. Frei José da Santíssima 

Trindade, que governou a diocese de 1820 a 1835. Entretanto, as visitas pastorais foram 

registradas em seus livros-borrões. 

Segundo Camello (1986), além dos livros-borrões, outra fonte importante é a 

correspondência particular conservada do prelado a padres e leigos. Desse modo, o autor 

indica a correspondência como uma fonte importante na pesquisa a respeito de D. Viçoso. 

Correspondência que vai do elogio às ameaças do castigo do inferno. 
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As cartas pessoais contêm de parabéns e incentivos pela ação apostólica dos 
vigários até recriminações, suspensões a divinis e programas ascéticos. A 
esses papéis se devem somar algumas minutas ou rascunhos de cartas que 
fomos encontrar no 1º Livro Borrão desde junho de 1844, algumas, 
sobretudo as dos primeiros anos de episcopado, vasadas em linguagem 
forte, [...] (CAMELLO, 1986, p. 22-23). 

Além das cartas, Camello (1986) afirma que os ofícios são outra fonte importante 

para o conhecimento de D. Viçoso e suas relações com outros setores da sociedade da época. 

Segundo o autor, essa série de documentos formada por ofícios e comunicações, enviados 

pelo bispo ao Governo ou dele recebidos. Digno de nota é um conjunto de ofícios enviados ao 

ministério da Justiça, a partir de 1850, como resposta a uma circular de 22 de dezembro de 

1849 do Governo Imperial, solicitando informações anuais sobre a moralidade e a instrução 

do clero em geral, principalmente os sacerdotes possuidores de benefícios eclesiásticos. 

À conta desses ofícios podem ser lançados também bom número de papéis 
reservados, recebidos ou enviados, tratando da mesma matéria, 
especialmente quando envolvia informações pessoais, com freqüência 
sustando a nomeação de padres para freguesias, a respeito de ordens 
religiosas e conventos, processos penais para sacerdotes etc. Essa 
documentação se encontra em grande parte no Arquivo Eclesiástico de 
Mariana (Armário Dom Viçoso, Seção Cúria Diocesana) e no Arquivo 
Público Mineiro (seção Códices, Assuntos Eclesiásticos) (CAMELLO, 1986, 
p. 27). 

D. Antônio Ferreira Viçoso foi um bispo católico em um tempo de conflito entre 

Igreja e mundo contemporâneo, tradição e modernidade (MATOS, 1995). Especificamente é 

um tempo marcado pelo ultramontanismo62. De acordo com Matos (1995), como uma reação 

à Revolução Francesa (1789), grupos católicos iniciaram uma exaltação à tradição relacionada 

aos “valores eternos” como obediência e submissão às autoridades, a ordem e a disciplina na 

sociedade e na Igreja. Considerando a monarquia como tendo origem divina, para a maioria 

dos católicos “trono e altar” deveriam estar juntos para garantir a estabilidade da sociedade e 

o bem-estar da população (MATOS, 1995). Isso parece evidenciar cristãos apavorados depois 

do Iluminismo que procurou combater a tradição e a Igreja (MARTINA, 1996). 

Na Europa, grande parte das elites intelectuais e das classes bem situadas eram a-

religiosas, tendo como características o indiferentismo e o espírito anti-clerical. A Igreja era 

vista com desprezo e identificada como “força de atraso”, “baluarte do conservadorismo e 

freio do desenvolvimento científico da Humanidade” (MATOS, 1995). Eles criticavam 

                                                 
62 Conforme o Dicionário de termos e conceitos históricos, o vocábulo deriva do “latim ultramontanus, o termo 
designa, no universo católico – especialmente na França – os fiéis que atribuem ao papa um papel excepcional na 
direção da fé e no comportamento do homem. O termo advém precisamente da circunstância do papa residir 
além das montanhas (em relação à França)” (AZEVEDO, 1999, p. 445). 
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abertamente a aliança Igreja-monarquia e rejeitavam a restauração da cristandade (MATOS, 

1995). 

Diante desse quadro, dentro da Igreja, algumas medidas são tomadas: inicia-se a 

“recristianização das massas” pelas missões populares, a fundação de numerosas 

congregações religiosas, a fim de atender as necessidades locais concretas como educação de 

menores carentes, deficientes ou abandonados; assistência aos pobres, velhos e doentes 

(MATOS, 1995). 

No Brasil, a situação da Igreja também era desalentadora, segundo Vieira (2007), 

desde a Proclamação da Independência. Na obra O Processo de reforma e reorganização da 

Igreja no Brasil (1844-1926), Dilermando Ramos Vieira descreve a situação eclesial por 

ocasião da Independência assim: 

(...) a situação da Igreja não era nada alentadora: o clero provinha de uma 
formação deficiente, e num país continental se distribuía em apenas sete 
dioceses (Salvador, Rio de Janeiro, Olinda, São Luís, Belém, Mariana e São 
Paulo) e duas prelazias (Cuiabá e Goiás). Nenhuma universidade existia, e os 
religiosos, depois da experiência pombalina, há muito haviam perdido a 
antiga vitalidade. Quanto ao povo, na sua imensa maioria composta de 
analfabetos, o conhecimento doutrinário estava longe do rudimentar; 
enquanto que, entre numerosos membros da classe política e dirigente, idéias 
maçônicas, galicanistas e certos resquícios jansenistas grassavam livremente 
(VIEIRA, 2007, p. 9). 

Ele descreve a situação crítica da Igreja em duas perspectivas. Numa perspectiva 

interna, ele destaca a má formação do clero, a grande extensão do país com apenas sete 

dioceses e duas prelazias, a pouca vitalidade das congregações religiosas. Numa perspectiva 

externa, ele aponta a ausência de universidade, o analfabetismo da maioria da população e o 

deficiente conhecimento doutrinário e o ideário maçônico, galicano e resquícios de 

jansenismo63 entre a classe política e dirigente. Ainda que a situação eclesial brasileira 

apresentasse muitas diferenças em relação à Igreja européia, fica evidente que a Igreja no 

Brasil estava em crise. Alguns elementos da crise, de fato, vieram da Europa (ideário maçom, 

galicanismo64 e jansenismo) enquanto outros eram próprios do processo de organização da 

Igreja e do Estado brasileiro (má formação do clero, poucas dioceses, pouco vigor da vida 

                                                 
63 Conforme o Dicionário de termos e conceitos históricos, jansenismo é um “movimento religioso, católico, 
irrompido na França no século XVII, originário das idéias do teólogo holandês Cornelius Jansen (em latim, 
Jansenius), professor da Universidade de Louvain. Num livro publicado em 1640, após sua morte, Jansenius 
contestava a interpretação dada por vários segmentos da Igreja católica às teorias de Santo Agostinho, 
particularmente pelos jesuítas, impopulares na França naquela época” (AZEVEDO, 1999, p. 262-263). 
64 Galicanismo é o “nome dado a uma tendência ou sentimento que predominou no clero francês a partir do 
século XIV segundo o qual, não obstante sua fidelidade ao dogma e à Santa Sé, a Igreja da França deveria 
conservar sua liberdade e sua estrutura. A palavra deriva de gaulês, nome do povo que deu origem à formação 
étnica e histórica da França” (AZEVEDO, 1999, p. 207).  
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religiosa, analfabetismo e conhecimento doutrinário insuficiente). O desenvolvimento da 

evangelização e das estruturas eclesiais esteve atrelado ao Estado no Brasil, desde o início da 

colonização, por meio do padroado. Porém essa relação começa a se deteriorar com a 

independência da colônia. 

Muniz (2003) afirma que o período imperial foi marcado pelo aprofundamento da 

relação problemática entre a Igreja e o Estado Imperial. Essa relação problemática era 

conseqüência do regime do padroado, que concedia vários poderes da esfera religiosa aos reis 

portugueses, possibilitando a intromissão do poder civil nos negócios eclesiásticos 

(HORNAERT, 2008). Segundo Hornaert (2008), o direito, concedido aos reis portugueses, 

conhecido como regime de padroado deve ser compreendido dentro do contexto medieval. Ele 

não foi uma usurpação de direitos pela coroa, mas um compromisso entre a Igreja de Roma e 

o governo português. A Santa Sé concedeu aos reis de Portugal poderes no regime espiritual 

por meio do título de grão-mestre da Ordem de Cristo, a partir de 1522. Assim, os reis 

portugueses tinham reunido direitos políticos de realeza e os direitos de grão-mestre de ordens 

religiosas, o que possibilitou que agissem como governo civil e religioso. No campo religioso, 

eles tinham o direito de cobrança e administração dos dízimos eclesiásticos, taxa de 

contribuição dos fiéis à Igreja; “devia zelar pelo bem espiritual das colônias portuguesas” 

(HORNAERT, 2008, p. 164); cabia-lhes a indicação dos nomes para ocupar o governo das 

dioceses, das paróquias e outros benefícios eclesiásticos; eram obrigados a zelar pela 

construção e conservação dos edifícios destinados ao culto, a remunerar o clero e promover a 

expansão da fé cristã católica (HORNAERT, 2008). Para facilitar este governo civil e 

religioso eles criaram a Mesa da Consciência e Ordens e o Conselho Ultramarino. “Pode-se 

afirmar que o padroado é a origem fundamental do chamado regalismo65, ou seja, intromissão 

do poder civil nos negócios eclesiásticos” (HORNAERT, 2008, p. 164). 

A partir da Independência, as relações entre a Igreja Católica e o Império foram se 

tornando mais contraditórias. De fato, a Constituição de 1824, outorgada por D. Pedro I, em 

25 de março de 1824, no seu artigo 5º confirmava a religião católica como oficial, tolerando 

as outras religiões e crenças. Porém o Imperador, por meio de seu plenipotenciário, 

monsenhor Francisco Corrêa Vidigal, conseguiu a concessão do padroado e as prerrogativas 

de grão-mestre das três Ordens Militares (LIMA, 2001). Para a perpetuação do padroado essa 

                                                 
65 Regalismo é um “movimento transformado em doutrina, através da qual se caracterizava o relacionamento 
entre o Estado e a Igreja no tocante aos direitos de ambos. O regalismo procurava definir as prerrogativas do rei 
que, segundo os formuladores e defensores da doutrina, possuía regalias (donde o termo) próprios à pessoa e ao 
exercício do cargo” (AZEVEDO, 1999, p.386). 
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medida era necessária, pois a concessão de padroado havia sido conferida aos reis de 

Portugal. Como o Brasil ficou desligado da coroa portuguesa, ao se tornar independente, D. 

Pedro I necessitava da mesma concessão para manter os vínculos entre a Igreja e o Império, o 

que resultaria em benefício para o Governo também. 

Conforme Matos (1995) e Vieira (2007), esse não foi um período de prosperidade 

para a Igreja, embora o catolicismo fosse a religião oficial. O padroado tornava a Igreja 

“instrumento nas mãos das autoridades governamentais” (MATOS, 1995), gerando uma 

Igreja semi-nacional (VIEIRA, 2007). 

Segundo Vieira (2007), houve pouca mudança na situação eclesial durante o 

primeiro período imperial e o período regencial. Porém ele afirma que houve algumas 

iniciativas, “associadas a outras contingências políticas” (VIEIRA, 2007, p. 9), que lançaram 

as bases para a transformação levada a cabo no período posterior. As “iniciativas” e as 

“contingências políticas” chamam a atenção para o acirramento das contradições, evoluindo 

para o conflito, entre a Igreja e o Estado Imperial. Em razão dos freqüentes conflitos entre a 

Igreja e o Estado em toda Europa e América Latina, no início do século XIX, foram 

considerados ultramontanos os defensores da liberdade da Igreja e de sua independência com 

relação ao Estado (LAGE, 2007). 

Em meados do século XIX, D. Antônio de Ferreira Viçoso apareceu como líder no 

movimento de libertação da Igreja brasileira da tutela imperial. Vieira (2007) chama esse 

período de “instauração de um novo modelo eclesial” (VIEIRA, 2007). Segundo ele, a partir 

da posse de D. Viçoso, em 1844, “a reforma da Igreja no Brasil tornou-se sistemática, tanto 

em nível de clero, quanto em nível de laicato” (VIEIRA, 2007, p. 105). Em 1844, D. Viçoso, 

ao tomar posse da Diocese de Mariana, destacou-se entre os ‘bispos reformadores’, que 

procuravam uma maior aproximação de Roma e a aplicação efetiva dos decretos disciplinares 

do Concílio de Trento (1545-1563) (MATOS, 1995; ASSIS, 2004). 

Considerado como um dos mais expressivos da Igreja naquele século por ser o 

iniciador e catalizador da reforma do clero mineiro (CAMELLO, 1986), D. Viçoso foi 

marcado pelos conflitos da Igreja de sua época, na qual havia a disputa entre um grupo pró-

Igreja nacional e outro grupo pró-Igreja Católica Apostólica Romana. Ele filiou-se ao segundo 

grupo. Neste sentido, adotou a posição ultramontana contra as tendências regalistas presentes 

no clero mineiro da época.  
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O projeto reformador de D. Viçoso desenvolveu-se nesse contexto. Tal projeto era 

tridentino, anti-regalista e ultramontano. A situação do clero mineiro não era boa e as 

principais causas disso eram: “a vacância da diocese, a escravidão, a situação política e a 

ingerência do poder civil nos negócios eclesiásticos” (CAMELLO, 1986, p. 221). A reforma 

de D. Viçoso “seguiu minuciosamente as diretrizes romanas do pontificado de Pio IX (1846-

1878)” (MATOS, 1995). No entanto, em relação à reforma do clero, ele encontrou 

resistências na tentativa de construir uma “identidade clerical tridentina” devido aos costumes 

vigentes dos padres (CAMELLO, 1986). 

Segundo Azzi (1983), Camello (1986) e Assis (2004), D. Viçoso reformou o 

antigo clero, reestruturou o seminário diocesano, iniciou as visitas pastorais regulares às 

comunidades, inaugurou as missões populares, lutou pela liberdade espiritual da Igreja junto 

às autoridades civis e criou um grupo de bispos e sacerdotes para atuar na mesma linha. Assis 

(2004) identifica um projeto educativo abrangente em D. Viçoso, não restrito à educação 

escolar e que objetivava a educação no sentido amplo. Seus objetivos seriam reformar os 

costumes do povo por diferentes práticas educativas “como a publicação de impressos, as 

viagens missionárias, a pedagogia dos seminários, os preceitos dados às famílias, o 

relacionamento com a comunidade dos fiéis, a vigilância sobre os padres, entre outros” 

(ASSIS, 2004, p. 7). 

Assis (2004) afirma que a atuação de D. Viçoso no campo educacional foi além da 

educação formal institucional. Por exemplo, ele envolveu-se em diversas experiências 

educacionais importantes em solo mineiro como a criação de um orfanato para meninos e 

meninas; correspondeu-se intensamente com autoridades ligadas ao campo educacional 

mineiro como a superiora do recolhimento de Macaúbas. No âmbito da educação 

institucional, lutou por sua expansão, com a fundação do Colégio de Campo Belo da Farinha 

Pobre (Campina Verde) no triângulo Mineiro; a abertura do Colégio do Caraça, em 1820; a 

reforma do Seminário de Mariana; a abertura do Colégio da Providência voltado à instrução 

feminina; a implantação do colégio feminino em Macaúbas, que foi uma das primeiras 

instituições voltadas para educação feminina em Minas (ASSIS, 2004). De acordo com Lage 

(2007), os objetivos arrolados por Assis (2004) eram coerentes com o projeto ultramontano. 

Lage (2007) faz uma boa contextualização da educação mineira dentro dos 

embates do século XIX, ao estudar a educação do Colégio Sion, em Campanha. Para esta 

autora, D. Viçoso apareceu como o grande porta-voz do ultramontanismo em Minas. Ela 

analisou as relações entre Igreja e liberalismo no Brasil, no final do século XIX e descreveu 
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os princípios do ultramontanismo66, que dava mais poder ao papa do que ao rei (LAGE, 

2007). 

Lage (2007) deu a entender que vários fatores convergiram para o 

desenvolvimento da educação feminina, na segunda metade do século XIX. Seriam eles: a 

aspiração masculina por esposa educada; o desejo feminino de educar-se; a percepção da 

Igreja que via nas mulheres um alicerce seguro para as suas ações ultramontanas; a 

necessidade de educação feminina por parte da sociedade; a política desfavorável ao ensino 

público e o incentivo ao ensino nas instituições confessionais femininas. Segundo ela, no 

Brasil, a “educação feminina fortalecia-se como um instrumento de reorganização da Igreja 

Católica dentro dos princípios deste novo mundo moderno” (LAGE, 2007, p. 34). Portanto, o 

projeto educativo de D. Viçoso para as mulheres do recolhimento Macaúbas não estava 

descontextualizado, ao contrário, mostrava-se muito coerente com a sensibilidade da Igreja da 

época. 

O projeto reformador de D. Viçoso, no seu viés educacional, caminhou ao lado da 

organização da instrução primária e das primeiras propostas de educação feminina em Minas. 

Como vimos, despontava o interesse pela educação feminina (INÁCIO, 2004) em meio à 

estruturação das primeiras tentativas de se organizar o ensino em outras regiões brasileiras e 

também em Minas Gerais (GOUVEA, 2002; SALES, 2002). 

Desde a Proclamação da Independência e a fundação do Império do Brasil 
em 1822, iniciou-se uma fase de debates, projetos, reformas de ensino 
primário, secundário e superior, visando estruturação da educação nacional. 
As idéias filosóficas, políticas e educacionais francesas que haviam 
orientado os brasileiros cultos do século XVIII, exerceram, agora no século 
XIX, influência ainda maior, concretizando-se em modelos de orientação 
(SALES, 2002, p. 206). 

Mesmo assim, o ensino era precário. Segundo a autora, a Assembléia Constituinte 

de 1823, antes de sua dissolução, reconheceu a precariedade do ensino, mesmo com a 

abolição dos privilégios do Estado que resultou num incentivo à iniciativa privada diante das 

deficiências do ensino público (SALES, 2002). 

Todavia, segundo Gouvêa (2002), a primeira metade do século XIX, foi um 

período de agitações políticas nas províncias. As insurreições sucessivas criavam clima de 

instabilidade política e social. Assim, a educação foi considerada pelo Estado como uma 

                                                 
66 O nome ultramontano foi utilizado então pelos franceses, denominados galicanos, que pretendiam manter uma 
Igreja separada do poder papal. Eles aplicavam o termo ultramontano aos partidários das doutrinas romanas que 
acreditavam ter de renunciar aos privilégios da Gália em favor da cabeça da Igreja (o papa), que residia, neste 
caso, além dos montes. O ultramontanismo defendia, portanto, o pleno poder papal (LAGE, 2007, p. 17-8). 
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solução, pois permitia às pessoas a) adquirir códigos e habilidades culturais civilizatórias 

européias, como  ler, escrever e contar; b) introjetar normas, comportamentos, valores e 

disciplina “associada a manutenção e obediência a ordem estabelecida” (GOUVÊA, 2002, p. 

260). 

No caso de Minas Gerais, Gouvêa (2002) afirma que, durante o período imperial, 

a educação mineira foi marcada pela tentativa da criação de um sistema de ensino público, 

destinada à população branca. Porém esse processo foi marcado pela descontinuidade. A 

educação era “pensada como estratégia civilizatória”, a fim de possibilitar a “consolidação e 

manutenção da ordem pública” (GOUVEA, 2002, p. 260). 

Inácio (2004), ao investigar o processo de escolarização mineira de 1825 a 1852, 

constatou que a instrução foi considerada como peça fundamental para formar um povo 

civilizado na transição para o Império. Além disso, a necessidade de educação em Minas, no 

século XIX, era semelhante em todas as regiões. 

Entretanto, as mudanças que deveriam ocorrer aqui eram defendidas como 
necessárias em todo Império. Inserindo-se num movimento verificado em 
todas as províncias brasileiras, as elites dirigentes mineiras interessadas na 
escolarização da população, por meio dos discursos e de medidas legalistas, 
foram produzindo o lugar da escola na sociedade oitocentista. Essa 
instituição assumiu gradativamente a responsabilidade pelo ensino da leitura, 
da escrita e do cálculo, da civilidade, da moral e da religião. Ser escolarizado 
passou a ser um signo de distinção em relação às pessoas que não tinham 
acesso ao ensino das primeiras letras. Os preceitos morais e políticos eram 
ensinados de forma explícita durante as lições de leitura e de escrita, sendo 
os catecismos e a Constituição Política do Império os textos privilegiados na 
escola (INÁCIO, 2004, p. 24). 

Ou seja, o resultado foi: a) produção do lugar da escola nos discursos e nas leis; b) 

a escola foi se tornando responsável pelo ensino leitura, da escrita e do cálculo, da civilidade, 

da moral e da religião; c) o acesso às primeiras letras (escolarização) conferia distinção; d) a 

religião e a política são ensinadas na escola. 

Conforme Inácio (2004), a primeira lei de educação, na Constituinte de 1827, 

manifestou também a preocupação com a educação feminina. A lei, promulgada em 15 de 

outubro de 1827, foi a única lei geral sobre instrução primária do período Imperial. O artigo 

primeiro criava escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais povoados 

do Império, suscitando a abertura de escolas para meninos e meninas, onde não as havia. Os 

demais artigos estabeleceram as condições de acesso e permanência de professores e 

professoras no magistério; fixaram os salários (mínimos e máximos) para os professores; 

“definiram os conteúdos, o método de ensino e os castigos a serem aplicados aos alunos” 
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(INÁCIO, 2004, p. 24). Assim, a autora conclui que essa lei introduziu um novo modo de 

inserção do Estado no processo de escolarização. 

Mesmo assim, segundo Inácio (2004), não estava resolvido o problema da 

instrução na província mineira. As dificuldades na organização da instrução elementar em 

Minas eram: a falta de espaços escolares adequados; a falta de mobiliário, de material; a falta 

de professores habilitados; a precariedade do serviço de inspeção das escolas; a dificuldade de 

conscientizar os pais acerca da importância de mandarem os filhos à escola. Essa era a 

situação geral da organização da instrução na província, em 1835. Portanto, a educação do 

sexo feminino, ainda não estabelecida culturalmente, estava em má situação. O último quesito 

agrava a situação das meninas (INÁCIO, 2004). 

Inácio (2004) constatou um deslocamento da função educativa de outras 

instituições mineiras. 

Considerando que no processo de escolarização verifica-se um deslocamento 
de outras instituições, como a família e a igreja, de suas funções educativas é 
necessário atentar-se para os conflitos estabelecidos entre a forma escolar e a 
não escolar da escolarização das crianças e jovens. Nesse sentido, é preciso 
elucidar os conflitos estabelecidos entre as várias instituições socializadoras 
da infância e da juventude. Como parte de tal propósito julgamos importante 
uma investigação mais aprofundada dos castigos aplicados aos alunos pelos 
professores mineiros. Sabemos que no segundo quartel do XIX a violência 
com que os professores puniam os alunos provocou a indignação de pais de 
famílias, que ser recusaram a mandar seus filhos à escola, assim como 
chamou a atenção dos sujeitos interessados em organizar a educação escolar, 
visto que esse tipo de postura dos professores dificultava a legitimidade da 
escola como lócus do processo educativo (INÁCIO, 2004, p. 34). 

Assim, o trabalho de Inácio (2004) possibilita-nos refletir ainda sobre: a) o 

deslocamento da função educativa da família e da Igreja para a escola; b) os conflitos entre a 

forma escolar e a não escolar do ensino das crianças e jovens, abrindo campo para a 

investigação dos conflitos entre as instituições socializadoras; c) a questão dos castigos 

aplicados aos alunos e alunas. O aspecto dos castigos aparece numa das cartas de D. Viçoso 

ao Pe. Lana. 

Outra questão importante, trazida por Inácio (2004), é a questão dos sujeitos 

envolvidos no processo de escolarização. “No que se refere ao processo de escolarização e sua 

articulação com a constituição de uma cultura escolar em Minas Gerais no oitocentos há que 
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salientar a necessidade de aprofundamento no que tange aos sujeitos67 envolvidos em ambos 

os processos” (INÁCIO, 2004, p. 34). 

É preciso acrescentar que nesse cenário, foi criada a escola normal para formação 

de professores e professoras. A lei nº 13, de 28 de março de 1835, em seu artigo 7º, criara 

uma Escola Normal para a Instrução Primária. Porém segundo Gouvêa (2002), a primeira 

escola normal mineira a funcionar foi a de Ouro Preto, em 1840, que fechou logo depois e foi 

reaberta em 1846 pela Lei n. 311. Novamente fechada em 1852, só foi reaberta em 1872. 

Assim, a descontinuidade fez parte também do estabelecimento da escola normal (GOUVÊA, 

2002). 

Foi nesse contexto eclesial e educacional que D. Viçoso desenvolveu seu 

saneamento e reorganização (TRINDADE, 1928) sobre o recolhimento de Macaúbas. 

Historicamente, o projeto de formação feminina no recolhimento de Macaúbas e o projeto 

reformador de D. Viçoso devem ser considerados num ambiente de luta desse bispo contra o 

liberalismo (CAMELLO, 1986; ASSIS, 2005; LAGE, 2007; MATOS, 1995; MANOEL, 

2004; MUNIZ, 2003), de início da educação feminina, de demanda por mulheres professoras 

e da chegada das filhas da caridade (irmãs vicentinas) à Província de Minas Gerais. 

 

3.1.1. D. Viçoso e a crise do recolhimento no século XIX 

 

O estabelecimento, fundado em 1716, pelo beato Félix da Costa, desenvolveu-se 

no século XVIII, granjeando fama de educandário feminino e “melhor casa de educação de 

meninas”. Adquiriu esse caráter a partir da Carta Régia de 1789, como mostrado 

anteriormente, que aprovava os Estatutos da instituição e pedia a elaboração de um outro 

estatuto com programa completo de formação para meninas. Ao que parece, o 

estabelecimento entrou no século XIX, como educandário e casa religiosa quando, então, 

sobreveio uma crise. 

Vários autores abordaram essa crise do século XIX. Furtado (2003) afirmou que, 

em 1806, havia opulência em Macaúbas, pois existiam 86 recolhidas e estudantes e 185 

                                                 
67 Ainda que tenhamos considerado as recolhidas - principalmente aquelas aplicadas à instrução das educandas -, 
os padres de Macaúbas como sujeitos envolvidos no processo educativo do recolhimento, não pudemos destacar 
o papel de cada um desses grupos. Neste trabalho, a ênfase maior foi dada aos bispos, D. Viçoso e D. Frei 
Manuel Cruz, como sujeitos fortemente envolvidos, por meio de seus planos e prescrições para o recolhimento, 
no processo educativo realizado naquela instituição. 
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escravos, que atendiam as internas e trabalhavam na mineração e na agricultura. Por outro 

lado, Faria (1987), Algranti (1993), Mello (1996), Muniz (2003), Souza (1930) e Trindade 

(1928) atestam a crise econômica da instituição até a chegada de D. Viçoso. Trindade afirma 

que o recolhimento de Macaúbas era uma preocupação do frei José da Santíssima Trindade 

A má administração de suas vastas propriedades, a indisciplina de um grande 
número de recolhidas traziam para ali apreensivamente voltado o ânimo do 
Sr. Bispo. Com o intuito de chamar o instituto ao seu verdadeiro espírito, em 
1826 impõe-lhe um retiro espiritual de 10 dias cuja direção confiou ao Padre 
Jerônimo Macedo auxiliado pelo seu coirmão o Padre Leandro Rabello 
Peixoto e Castro, ambos lazaristas do Caraça (TRINDADE, 1928, p. 292). 

Mas uma visão mais completa é dada por Souza (1930). Ele qualifica de 

“desastrada em todos os sentidos” a administração do recolhimento em 1827, o que levou D. 

Frei José da Santíssima Trindade, antecessor de D. Viçoso, a escrever à comunidade se 

lamentando porque a casa não podia saldar suas dívidas. O bispo muniu um delegado 

episcopal com amplos poderes e pediu contas ao procurador, ao que tudo indica o Pe. João de 

Oliveira Lana. O resultado foi a constatação da “má direção dada aos negócios pelo 

Procurador” (SOUZA, 1930, p. 372). Ele conta que, movido o processo legal, o procurador 

foi condenado, em 29 de março de 1828, a repor os prédios vendidos e que passasse ao 

recolhimento hipoteca pública dos bens próprios, no entanto, os danos foram irreparáveis 

porque o padre “não pode solver seus enormes encargos” (SOUZA, 1930, p. 372).  A crise 

fazia a comunidade existir apenas nominalmente, sustentando-se cada recolhida às próprias 

custas. Isso exigia reforma no instituto religioso. 

Portanto, era uma crise econômica e religiosa. Para Souza (1930) e Faria (1987), 

as causas da crise eram as sucessivas más administrações e a exaustão das Minas. 

A exaustão das Minas que levara a província, notadamente na região, à 
progressiva estagnação econômica, comprometeu também Macaúbas [...] Em 
princípios do século XIX sucessivas administrações deficientes resultaram 
em séria crise financeira para a instituição, provocando graves prejuízos e 
comprometendo a integridade do patrimônio (FARIA, 1987, p. 140). 

Muniz (2003) afirma que o patrimônio estava imobilizado e improdutivo e que a 

direção do estabelecimento, com a anuência de D. Viçoso, recorreu à caridade popular para 

prover a subsistência da casa. Segundo ela, esse procedimento fora adotado pelo bispo para 

remediar os problemas do Colégio Providência. 

Porém D. Viçoso adotou outras medidas para solucionar a crise financeira do 

recolhimento. D. Joaquim Silvério de Souza afirma, em Sítios e Personagens, que D. Viçoso 

se empenhou para resolver a crise financeira do estabelecimento.  
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Por isso a 27 de Março de 1848 o Exmo. D. Antônio Ferreira Viçoso passou 
ao padre Antônio Villela de Araújo Procuração bastante para, sob os 
conselhos do Padre Superior Antônio Afonso de Morais Torres, permutar os 
bens de raiz do Recolhimento por Apólices da Dívida Pública (SOUZA, 
1930, p. 373). 

Vários autores (SOUZA, 1930; FARIA, 1987; MUNIZ, 2003; LAGE, 2007) 

concordam que D. Viçoso conseguiu remediar a situação econômica do recolhimento. Uma 

das esperanças de D.Viçoso para a manutenção e reforma do recolhimento parece ter sido um 

Decreto de 1843. O Decreto nº 306, de 14 de Outubro de 1843, é um Decreto Imperial, 

assinado por José Antônio da Silva Maia68, que era do Conselho d’Estado, Ministro e 

Secretário d’Estado dos Negócios do Império, a mando do Imperador. Seu conteúdo trata da 

extinção do Vínculo de Jaguará69 e destina uma parte dos juros para se educar meninas pobres 

em Macaúbas: 

A metade do juro anual das Apólices, será aplicado para pagamento das 
dívidas, com que presentemente se acha onerado o Vinculo, até completa 
satisfação dos credores. A outra metade será dividida em cinco partes, das 
quais uma pertencerá aos herdeiros do Instituidor, outra para a fundação de 
um Hospital de Lázaros na Cidade do Sabará, outra para educação de certo 
numero de meninas pobres no Recolhimento de Macaúbas, e as duas últimas 
para manutenção do Hospital já existente na Cidade de Sabará (DECRETO 
306). 

Portanto, os juros seriam distribuídos para seis destinações, sendo três delas 

voltadas para hospitais, uma para educação de meninas pobres no recolhimento de Macaúbas, 

uma para os descendentes do capitão Abreu e a maior parte para o pagamento de dívidas. 

Portanto, quatro partes dos juros foram destinadas à beneficência. Além disso, a prioridade é 

dada ao pagamento das dívidas do vínculo, ao qual era destinada a metade dos juros anuais. 

Para que se recebesse a parte destinada ao recolhimento, estabelecia-se que 

“Enquanto [... ] se não der ao Recolhimento de Macaúbas um Regulamento, as quotas 

respectivas conservar-se-ão guardadas em os Cofres Provinciais” (DECRETO 306). 
                                                 
68 José Antônio da Silva Maia foi um magistrado e político luso-brasileiro. Nasceu no Porto em 6 de outubro de 
1789 e morreu a 3 de outubro de 1853. “Graduado pela Faculdade de Direito de Coimbra. Senador pela 
Província de Goiás; pertenceu ao Conselho do Imperador; Conselheiro de Estado Ordinário; Membro do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Serviu na magistratura em vários cargos, começando pelo de Juiz de 
Fora de Sabará, até o de Desembargador Procurador da Coroa, Soberania e Fazenda Nacional da Relação da 
Corte. Desempenhou o cargo de Inspetor da Casa de Fundição do Rio das Velhas, tendo sido Ministro do 
Império em dois reinados. No Gabinete da Regência de Araújo Lima, exerceu interinamente a pasta da Justiça e, 
em caráter efetivo, o cargo de Ministro da Fazenda. Com o fortalecimento dos conservadores em 1843, assumiu 
novamente a pasta do Império por um ano.” (Disponível 
em:<http://www.fazenda.gov.br/portugues/institucional/ministros/dom_pedroII010.asp> Acesso em: 25 jul 2008. 
69 Vínculo do Jaguara é a união de nove fazendas, outrora pertencentes ao português coronel Antônio de Abreu 
Guimarães, que adquiriu fabulosa riqueza negociando, por contrabando, em ouro e diamantes em Minas Gerais. 
Eis os nomes das fazendas, cada uma das quais era então cultivada por numerosos escravos: Jaguará, de todas a 
principal, Mucambo, Bebida, Riacho d’Anta, Casa Branca, Pau-de-Cheiro, Ponte-Nova, Brejo e Melo 
(TRINDADE, 1945, p. 135). 

http://www.fazenda.gov.br/portugues/institucional/ministros/dom_pedroII010.asp
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Deste modo, o recolhimento de Macaúbas só receberia sua parte quando tivesse 

um regulamento. A questão não era simplesmente elaborar o regulamento, mas tê-lo aprovado 

pelo Governo Imperial. Portanto, isso nos leva a pensar no interesse de D. Viçoso e da 

comunidade macaubana em elaborar o regulamento do colégio de Macaúbas e conseguir a 

aprovação imperial para o mesmo. Entretanto, a aprovação levou cerca de 20 anos para 

acontecer. 

Foi nesse cenário geral que D. Viçoso tomou posse da Diocese de Mariana, em 

1844. O recolhimento de Macaúbas desfrutava da reputação de educandário do sexo feminino, 

desde o fim do século XVIII, porém a instituição passava por problemas (sucessivas más 

administrações e necessidade de reforma no modo de vida) na comunidade macaubana. 

 

3.1.2. D. Viçoso e as madres regentes 

 

Sete madres regentes governaram o recolhimento durante o período de D. Viçoso. 

Foram elas madre Josefa da Purificação (1842-1846), madre Maria de Nazaré Pereira, que 

teve uma das mais longas administrações da história do recolhimento. Os anos de 

administração da madre Maria Nazaré foram 1846-1849, 1852-1853, 1855-1867. Essa madre 

teve seis mandatos que equivaleram a 16 anos à frente da comunidade macaubana. Madre 

Luciana Maria (1849-1852), madre Cândida de Jesus (1853-1855), madre Silvana Maria de 

Jesus (1867-1870), madre Maria José de Jesus (1870-1873) e madre Antônia Maria de Jesus 

(1873-1877) (ANEXOS 9: Tabela de madres regentes (1843-1875) durante o Governo de D. 

Viçoso). 

A madre regente Josefa da Purificação governava o recolhimento no período em 

que D. Viçoso torna-se bispo de Mariana. Mello (1998) traz a lista das regentes de Macaúbas 

que nos permite conhecer o nome da regente no início do governo pastoral de D. Viçoso.  A 

madre regente governava a comunidade desde de 24 de setembro de 1843. Baseado na lista de 

Regentes desde a fundação do Recolhimento de Macaúbas de 2 de janeiro de 1716 até 1930, 

organizada por Mello (1998), podemos concluir que ela era idosa neste período. A data de sua 

entrada no recolhimento foi 30 de agosto de 1774, porém não sabemos qual era sua idade na 

ocasião, mesmo assim, em 1844, ela teria mais de 70 anos. Só no recolhimento ela viveu 76 

anos. No início do episcopado de D. Viçoso, ela estava em seu 2º mandato como superiora da 

comunidade. O primeiro havia sido de 22 de abril de 1842 a 24 de setembro de 1843. De fato, 
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foi o segundo e último mandato, pois ela nunca mais ocupou o cargo de regente70, sendo 

substituída em 1846, por madre Maria de Nazaré Pereira. 

Segundo Mello (1998), essa religiosa foi a sucessora de madre Josefa da 

Purificação. Ela governou Macaúbas por seis mandatos, sendo quatro consecutivos. O 

primeiro, 1846 a 1849, o segundo, 1852 a 1853, quando não pôde completar o triênio por 

“impossibilidade física” (MELLO, 1998, p. 28), porém não é dito que tipo de impossibilidade. 

Supomos que tenha sido alguma doença, pois ela retorna para governar por quatro mandatos 

sucessivos de 1855 até 1867, quando falece. A obra Mosteiro Nossa Senhora da Conceição de 

Macaúbas – Cronologia: 1708/1994, de Cleir Maria Vaz de Mello, nos dá algumas 

informações importantes sobre as madres regentes. Ela traz a lista com o nome das regentes 

do recolhimento, contendo o número de governos de regentes em ordem crescente, as datas de 

início e fim de seus mandatos, os nomes religiosos das madres, o ano de entrada no 

recolhimento e o ano de falecimento e algumas informações complementares para o caso de 

algumas regentes como foi o caso da eleição da madre Cândida de Jesus, em 7 de julho de 

1853, “para completar o triênio pela impossibilidade física” (MELLO, 1996, p. 28) da madre 

Maria de Nazaré Pereira. Por meio de sua lista de regentes sabemos que madre Maria de 

Nazaré Pereira ocupou o cargo por 6 vezes, divididos em períodos de três anos. Pela obra de 

Mello (1996), sabemos que madre Maria de Nazaré viveu 46 anos no recolhimento, dos quais 

16 anos como madre regente de Macaúbas. 

Por ter governado o recolhimento tantas vezes, é possível pensar que ela 

comungava com os ideais reformistas de D. Viçoso. Também não encontramos nenhuma 

carta repreensiva endereçada a ela e, portanto, pode ter sido uma aliada do prelado nas 

mudanças levadas a cabo no recolhimento. 

A eleição dessa regente teria sido uma das primeiras estratégias reformistas de D. 

Viçoso para o recolhimento. A partir da reorganização da vida comunitária de Macaúbas, o 

caminho estaria aberto para uma nova fase do recolhimento: o Colégio. 

 

                                                 
70 Madre Josefa faleceu em 18 de abril de 1851. O Livro de Entradas e Saídas do século XVIII pode dar mais 
alguma informação sobre essa Religiosa. Supondo que ela tenha entrado no Recolhimento com pelo menos 6 
anos de idade, pois, segundo Furtado (2003), no século XVIII, se aceitava meninas a partir de 5 anos de idade. 
Ela informa, fundamentada no Livro de termos de entradas no recolhimento, 1767, f. 50, que foram aceitas 
meninas com 5, 10 e 12 anos, sendo as duas datas limites (5 e 12) as idades da filhas de Chica da Silva. Segundo 
a autora, internar meninas com 5 anos de idade era um costume da época. Ela cita o caso da menina Helena, de 5 
anos, que tomou o hábito de Nossa Senhora da Conceição em Macaúbas, em 1767. Portanto, se este foi o caso de 
Madre Josefa, ela deveria ter pelo menos 81 anos de idade ao falecer.  
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3. 2. As correspondências de D. Viçoso e suas prescrições para as recolhidas de 

Macaúbas 

 

 

Qual era a visão do bispo sobre a instituição e o que era preciso fazer lá, segundo 

ele? Buscaremos as respostas às questões acima formuladas nas cartas de D. Viçoso71. Elas 

podem nos dar uma idéia, por meio do discurso de D. Viçoso sobre Macaúbas, de como ele 

via a situação da instituição ao assumir o governo do bispado. Nelas também encontramos 

informações sobre os problemas na comunidade macaubana (administração, modo de vida), as 

maneiras de solucioná-los propostas pelo bispo (a reforma), as intenções educativas do bispo 

para as habitantes do recolhimento, o processo de criação do colégio e o uso dos juros anuais 

das apólices do vínculo do jaguará dirigidos à educação de meninas pobres72. 

A correspondência de D. Viçoso à superiora, ao Pe. Lana e ao padre Antônio 

Afonso de Morais Torres. As cartas de D. Viçoso - bem como outras cartas pastorais - à 

superiora de Macaúbas e aos padres acima referidos poderão fornecer elementos para 

compreender como o bispo percebia o recolhimento das Macaúbas. São 19 cartas de Dom 

Viçoso à superiora. (ANEXO 10: Correspondentes de D. Viçoso). 

Segundo Furtado (1999), as cartas revelam toda uma visão de mundo dos 

escreventes. Por isso, as cartas podem ser fontes preciosas para se conhecer uma época. 

                                                 
71 Partimos das Cartas de D. Ferreira Viçoso, compiladas e organizadas pelo Professor Maurílio, que estão no 
Arquivo Arquidiocesano de Mariana, sob o título de Cartas Escritas por Dom Antônio Ferreira Viçoso 
(Primeiro Volume) (18/10/1823 a 22/01/1858), que fazem parte do Acervo sobre Dom Viçoso. É uma obra em 2 
volumes, contendo a correspondência ativa e passiva de D. Viçoso, livre para a pesquisa. Um grande número de 
minhas cartas foram copiadas dessa obra e posteriormente comparadas aos manuscritos originais, no Arquivo D. 
Viçoso, Armário, Pasta 29. A pasta 29 é sobre o Recolhimento de Macaúbas. Ela contém um grande número de 
cartas de D. Viçoso às Superioras e ao Pe. Lana. Aqui estão presentes somente 40 cartas. O professor Maurílio 
Camelo transcrevera 17 cartas à Superiora do Recolhimento, eu encontrei mais 2 na Pasta 29, fazendo parte do 
Acervo sobre Dom Viçoso, que ainda não estava disponível para a pesquisa. Além do Arquivo D. Viçoso em 
Mariana, usamos a obra “Congregatio De Causis Sanctorum P. N. 1459. Marianen. Beatificationis Et 
Canonizationis Servi Dei Antonii Ferreira Viçoso Episcopi Marianensis, e Congregatione Missionis (1787-
1875). Positio Super Vita, Virtutibus et Fama Sanctitatis” é uma obra organizada em função do Processo de 
Beatificação de Dom Viçoso. Provavelmente, por esta razão cada carta tem um pequeno resumo de seu 
conteúdo. Talvez por isso ela tenha uma carta à Superiora de Macaúbas, que não foi transcrita pelo Professor 
Maurílio, e uma carta de Dom Viçoso para a Irmã Ana Querubina. Esta última valiosa para uma compreensão 
maior do cotidiano do Recolhimento Macaúbas. Desta obra compilei 6 cartas. O Professor Maurílio Camelo, 
compilador e organizador das Cartas de D. Viçoso, participou da elaboração dessa obra. Sou imensamente grato 
a ele pela gentileza de me enviar o arquivo com suas cartas. 
72 Além dessas informações, encontramos dados sobre a educação das meninas pobres do colégio de Macaúbas, 
as formas de relações entre D. Viçoso e as recolhidas, as educandas, o clero de Macaúbas e a pessoas de fora da 
comunidade macaubana, as expressões preferidas por ele nas cartas e informações históricas sobre o 
recolhimento e as Minas Gerais da época. 
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Assim, o texto, a forma da escrita, o conteúdo, aquilo que é ressaltado e o que é omitido 

revelam muito da mentalidade de quem escreve e de sua época. 

Segundo Santos (1998), a carta é um tipo de texto que ilumina os fatos. “No 

entanto, a carta é, surpreendentemente, um texto que, ao ser acionado, ilumina fatos e 

acontecimentos, desrecalca impressões, deixa entrever sentimentos, revela experiências e 

idiossincrasias com a acuidade de um aparelho de raio X” (SANTOS, 1998, p. 15). 

Ela sustenta que a correspondência funciona como fonte significativa para a 

pesquisa e atribui às cartas o valor e estatuto de documento histórico. A respeito do gênero 

epistolar, ela sustenta que de “todos os gêneros em prosa, a carta é o mais difícil de se ser 

enquadrado, pois sua feição verbal é múltipla e participa da natureza de outros gêneros 

periféricos como o diário, a autobiografia e o memorialismo” (SANTOS, 1998, p. 15). Como 

gênero literário, segundo a autora, a carta é uma forma de comunicação reconhecida 

historicamente, e como tal, possui regras e exigências capazes de distingui-la de outros 

gêneros. Além disso, a carta é resultado de sociabilidade requintada e reflete um conceito do 

cotidiano considerado digno de registro e de interesse estético pelo missivista (SANTOS, 

1998). 

Como forma de comunicação, a “carta sempre foi uma forma atraente de 

comunicação, servindo a finalidades públicas e privadas” (SANTOS, 1998, p. 49). Segundo 

ela, o conteúdo das cartas é ilimitado e não pode ser categorizado por nenhuma generalização. 

“Há correspondências que, pela ampliação dos fatos retratados e pela aplicação com que 

certos temas são desenvolvidos, adquirem um valor de documento ou ensaio” (SANTOS, 

1998, p. 32). Nesse sentido, algumas cartas extrapolam limites, podendo conter uma ou várias 

idéias-núcleos (SANTOS, 1998). 

Ela afirmou, ao examinar as epístolas bíblicas, que as encíclicas e bulas, cartas 

eclesiásticas especificamente cartas do papa, são herdeiras das epístolas bíblicas.  

O mesmo acontecia com as encíclicas, bulas e meditações que, como meio 
ordinário de comunicação das igrejas cristãs, vinham escritas em um estilo 
tão poético e comovente que atraía e sensibilizava seus leitores, levando-os a 
esquecer a função referencial e pragmática que ela normalmente contêm 
(SANTOS, 1998, p. 30). 

Sob inspiração divina ou não, diferentes assuntos - escândalos na comunidade, o 

papel da autoridade, o celibato, o traje das mulheres - eram “desenvolvidos num discurso 

caudaloso, metaforicamente rico em imagens e apoiado em firmes argumentos religiosos” 

(SANTOS, 1998, p. 30). Ora, as cartas episcopais são herdeiras das encíclicas. 
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Alguns elementos definem o gênero epistolar. Elementos centrais do gênero 

epistolar, segundo Santos (1998), são a indicação de lugar, data, destinatário e assinatura. 

Quase todas as cartas de D. Viçoso possuem estes elementos. Os destinatários dessa coletânia 

são membros da comunidade do recolhimento de Macaúbas com algumas excessões. Os 

lugares de onde o bispo escreve são os mais variados. O tempo abarcado (1843-1875) por sua 

correspondência é de 32 anos. As pessoas mencionadas na correspondência são variadas. O 

período é o Segundo Império brasileiro, marcado por tensões entre Religião e Estado. 

Algumas considerações prévias sobre as cartas de D. Viçoso são necessárias. Nem 

todas são cartas no sentido estrito. Duas “cartas” de nossa lista são bilhetes. São dois bilhetes 

autorizando e confirmando o privilégio, dado ao Dr. Pacini73, de entrar74 no recolhimento para 

cuidar da saúde das recolhidas. Mas eles foram classificados como cartas também. O médico 

entrou duas vezes no recolhimento para cuidar da saúde das recolhidas nesse período. A 

primeira foi em 19 de agosto de 1844, como se confirma pela carta 5. A segunda foi a 17 de 

outubro de 1844. Além disso, fez-se correções na linguagem75, ao traduzir o texto original 

para o português contemporâneo. 

                                                 
73 Segundo Souza (1930), o Dr. Pascoal Pacini “foi lente de História natural do Museu de Palermo, Diretor da 
Academia da mesma cidade, e esteve no Brasil em comissões científicas que lhe encarregou o Governo Italiano” 
(SOUZA, 1930, p. 402). Ele afirma que o Dr. Pacini entrou no claustro do Recolhimento de Macaúbas a 19 de 
agosto de 1844, sob licença de D. Viçoso, acompanhado do Pe. Cura Luiz Antônio dos Santos a fim de 
magnetizar a Irmã Germana. Porém, não se verificou a ação magnética (SOUZA, 1930). A Irmã Germana tinha 
fama de santidade pelo fenômeno, por horas a fio, de conservar-se em “estado de Crucificação”, isto é, com “os 
braços abertos, os pés na posição de crucificados” (SOUZA, 1930, p. 400-401). As duas “cartas” foram 
encontradas no AEAM, Arm. Arq. n. 3, Pasta n. 29. 
74 D. Viçoso, dispensando a formalidade, permitiu que o Dr. Pascoal Pacini entrasse no Recolhimento de 
Macaúbas. Mas, a entrada devia ser acompanhada pelo Pe. Luiz Antônio dos Santos, Capelão na época “com as 
cerimônias (?) costumadas (?)”. A Regra e as Constituições e Leis regulamentavam quem poderia entrar, 
quando e como deveria entrar, por isso, D. Viçoso fala das cerimônias ao entrar. Os documentos são bem 
detalhistas e sugerem uma série de procedimentos, assemelhando-se a um ritual. Mas, a entrada só era feita por 
razões fortíssimas como caso de doença. Portanto, a entrada do Dr. Pascoal também foi concedida com a 
finalidade de “aplicar os medicamentos necessários às Internas”. Para cuidar da saúde das Religiosas, a Regra e 
as Constituições e Leis previam a existência da função da enfermeira. Assim, o médico era o último recurso. 
Segundo Souza (1930), o Dr. Pacini entrou no Recolhimento para “magnetizar” a Irmã Germana e não porque 
havia muitas Recolhidas doentes. 
75 Além disso, fizemos correções nas abreviaturas. Nas cartas aparecem um grande número de abreviaturas (por 
exemplo Outo. para outubro, Agto. para agosto, carid.e para caridade, “Anto. Bpo. Mara. 1 de Dezo.” Para 
Antônio Bispo de Mariana). Eles abreviavam nomes de pessoas, cidades, lugares, títulos honoríficos, saudações, 
pronomes de tratamento etc. A abreviatura parecia um recurso para se economizar espaço e tempo e distinguir as 
pessoas numa sociedade com traços do Antigo Regime. Elas são mais comuns na saudação e despedida das 
cartas. É claro que no corpo do texto, no interior das cartas, aparecem abreviaturas, porém a incidência maior 
delas é na abertura e despedida. Essas abreviaturas dificultaram bastante a transcrição e interpretação dos 
manuscritos. Em quase todo cabeçalho com a expressão de saudação e no final com a expressão de despedida foi 
abreviada alguma coisa. Por isso, fizemos algumas correções para facilitar a leitura. A expressão mais comum na 
fórmula de despedida das cartas de D. Viçoso às religiosas de Macaúbas. “De todas sou servo Antônio Bispo” 
(VIÇOSO, Mariana, 10 jul. 1844). Esse modo de se despedir pode ser considerado uma fórmula nas cartas de D. 
Viçoso, pois em quase todas as correspondências, enviadas às pessoas do bispado e a seus colaboradores, 
analisadas por nós, ele usa essa expressão. 
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As cartas de 1843 a 1846 dão uma noção do conhecimento e das intenções de D. 

Viçoso para a casa. São cerca de 18 cartas, escritas ao cura, à comunidade de Macaúbas e à 

madre regente. A maior quantidade foi entre 1843 e 1846. Em 1843, o Pe. Antônio Ferreira 

Viçoso escreveu 2 cartas cujo destino era Macaúbas. Em 1844, ano de sua sagração episcopal, 

no mosteiro de São Bento, Rio de Janeiro, ele escreveu 7 cartas. Um ano depois, 1845, foram 

escritas 6 cartas. Finalmente, em 1846, aparecem somente 3 cartas. O grande volume de cartas 

indica a preocupação de D. Viçoso com a casa e a diminuição delas, a solução de uma parte 

dos problemas. 

As cartas mostram problemas espirituais e temporais da casa e tentam resolvê-los. 

Os assuntos abordados nas correspondências de D. Viçoso para as recolhidas versam sobre o 

estado físico e espiritual do  recolhimento, governo, desejo de salvação, transgressão de regras 

etc. etc. etc.. O maior número de cartas foi enviado nos primeiro anos de governo (ANEXO 

11: Número de cartas de D. Viçoso ao recolhimento (1843-1859). 

Parece que D. Viçoso compreendia bem a situação do recolhimento, no início de 

seu governo, vendo-o como uma instituição necessitada de reforma. Na época de sua 

indicação para o bispado de Mariana, o amigo de D. Viçoso, Pe. Luiz Antônio dos Santos era 

cura em Macaúbas. Este padre poderia dar informações fundamentais, possibilitando ao bispo 

formar uma visão bem realista do estado da comunidade. 

Numa correspondência datada de 1843 ao Pe. Luiz Antônio dos Santos (ANEXO 

12: Carta ao Pe. Luiz Antônio dos Santos, cura em Macaúbas), D. Viçoso nos oferece uma 

visão de sua condição ao tomar conhecimento de sua indicação ao episcopado. O lazarista Pe. 

Luiz Antônio dos Santos76, grande amigo do prelado, era capelão em Macaúbas nessa ocasião. 

Souza (1930) traz uma carta escrita por ele, já bispo do Ceará, a pedido de D. Pedro Maria de 

Lacerda em 14 de fevereiro de 1872. Nela, D. Luiz Antônio conta que estava no recolhimento 

em 1842, onde testemunhou na sexta-feira santa, o estado de crucificação de irmã Germana. 

Mais adiante, ele informa que, em 1843, era o capelão, cura do recolhimento. Na qualidade de 

amigo, é compreensível que o Pe. Antônio Ferreira Viçoso escrevesse ao amigo, relatando-lhe 

o que sentia e pensava ao receber a comunicação de que fora indicado para assumir a vacante 

Diocese de Mariana. Ele inicia a carta com uma saudação reveladora da intimidade e afeição 

ao Pe. Luiz Antônio, dizendo “Meu companheiro e amigo”. 

                                                 
76 Mais tarde, ele foi eleito Bispo do Ceará. 
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Dividiu-se o conteúdo da carta em 6 pontos diferentes: a explicação da razão pela 

qual aceitou a indicação, uma espécie de pacto missionário com o amigo, uma exortação para 

o amigo estabelecer grandes metas, os cuidados com o recolhimento de Macaúbas, a espera 

das bulas de confirmação e alguns dados autobiográficos. Embora, seja interessante saber que 

a aceitação da indicação para o Bispado de Mariana deveu-se aos conselhos de pessoas 

tementes a Deus e dos bons propósitos missionários, manifestados no pacto com o amigo, 

ater-se-á ao que é dito sobre o recolhimento. 

D. Viçoso diz ao amigo “Não lhe dê cuidado Macaúbas”. “Está chegado o tempo 

de lhe podermos prestar os maiores serviços. Quaisquer outros projetos risque, apague, Deus 

não os quer” (VIÇOSO, Campo Belo, 11 mar. 1843). A expressão “maiores serviços” aponta 

para a reforma da comunidade e a reorganização do caráter educacional implícito na fundação 

do colégio para o sexo feminino. 

Em suas cartas, logo no início do seu episcopado, D. Viçoso informa à 

comunidade que está ciente do estado físico e espiritual do recolhimento, promete remediá-lo 

e toma as primeiras medidas curativas. Numa correspondência de 1843, já falando na 

qualidade de bispo à comunidade macaubana, ele diz trazer muito na lembrança o estado 

espiritual e físico da casa e lhes deseja dar todo remédio tanto quanto ele possa com “o auxílio 

do Senhor”. 

Trazemos muito na lembrança o estado espiritual e físico desta casa e lhe 
desejamos dar todo o remédio, quanto em nós está, com o auxílio do Senhor. 
E quanto ao físico, como sabemos que aí se padecem faltas e privações e que 
há dívidas que vexam a pobre casa, nós lhe vamos dar o remédio;  

Quanto ao mais, vos podemos dizer que temos excogitado os meios de vos 
aliviar, quanto podemos, e os vamos por em prática (VIÇOSO, Mariana, 13 
mar. 1843). 

Dividindo os problemas sofridos pelo recolhimento em físico e espiritual, o bispo 

alega estar ciente do padecimento por faltas, privações, dívidas e promete sanar, curar a casa 

oferecendo remédio e alívio. Aqui revela ter um conhecimento realístico da situação do 

recolhimento e manifesta suas intenções de solucionar os problemas. 

Porém ele lamenta, a seguir, por não poder resolver a situação imediatamente e 

pede paciência. 

mas como não esteja no nosso arbítrio que isto se faça imediatamente, muito 
vos rogamos que tenhais mais paciência, certas que se procurardes o auxílio 
de Deus, com a observância de vossos Regulamentos, quem sustenta as 
formigas do chão e passarinhos do ar, não se há de esquecer de suas fiéis 
Esposas; (VIÇOSO, Mariana, 13 mar. 1843). 
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Assim, ele enfoca o problema pelo viés espiritual. Incentiva que procurem o 

auxílio de Deus, com a observância dos regulamentos da casa, dando a entender que este fosse 

um ponto a melhorar, e justifica dizendo que como Deus sustenta as formigas e passarinhos, 

ele não esquecerá de suas fiéis esposas, aparecendo então a idéia do matrimônio espiritual 

entre as religiosas e Cristo. Ou seja, o ponto a ser melhorado na observância dá motivo para se 

reformar a casa. 

Porém ele faz uma nova admoestação 

mas vos rogamos e mandamos evitar: as desnecessárias conversas com 
externos pois, quanto mais conversardes e tratardes com os homens, menos 
Deus tratará convosco. Este é um ponto em que muito convém reparar e sem 
o qual as cousas hão de prosperar. Mas ninguém espere que tudo aí lhe esteja 
cômodo, porquanto quem vive no mundo há de infalivelmente muito sofrer. 
Somos discípulos do Crucificado: devemos viver e morrer em cruz e quem 
repugna a Cruz repugna a sua verdadeira felicidade. Não convém que, por 
qualquer leve motivo, se entre no Recolhimento ou se desça a grade: 
(VIÇOSO, Mariana, 13 mar. 1843). 

Esses pontos, segundo ele, deviam ser muito observados para a prosperidade de 

tudo. Adverte a comunidade, afirmando que ninguém espere que tudo seja comodidade na 

casa, porque quem vive no mundo, infalivelmente muito sofre. Uma razão ou uma justificação 

para isto é: somos discípulos do Crucificado. Segundo D. Viçoso, “devemos viver e morrer 

em cruz” e mais “quem repugna a Cruz repugna a sua verdadeira felicidade”. Aparecendo 

aqui o ideal da imitação de Cristo. 

A recomendação de não permitir a entrada no recolhimento por qualquer motivo e 

possivelmente não deixar sair também sugere que apesar de possuir regime de clausura, havia 

uma facilidade de entrada e saída de pessoas no recolhimento. A falta de tempo para se 

dedicar às coisas do recolhimento foi mencionada pelo bispo em mais de uma carta. D. 

Viçoso pede à regente que comunique à sacristã o recebimento de uma carta77 daquela e que 

não pôde responder devido às muitas ocupações. Essa reclamação da falta de tempo será um 

tema repetido em outras correspondências como a carta de julho de 1844, reaparecendo 

também na carta de 16 de abril desse mesmo ano, quando ele justifica o não envio das 

folhinhas, que a religiosa pedira: “Não pude continuar a folhinha, por muitos embaraços que 

me cercam” (VIÇOSO, Mariana, 16 abr. 1845). Finaliza a carta dizendo que enviou “folhetos 

para lerem”. A falta de tempo, alegada por ele, é um forte motivo para nomear uma pessoa 

que pudesse cuidar dos assuntos do recolhimento. 

                                                 
77 Além disso, a referência dele à carta não respondida da sacristã serve de fundamento para a suposição da 
existência de outras cartas trocadas entre o bispo e mulheres da comunidade macaubana. 
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3.2.1. Primeiras medidas reformistas 

 

Ele comunica as primeiras medidas reformistas ou curativas para os males da 

casa.  

outrossim, desde que esta vos chegar à notícia, ficai sabendo que nós 
privamos da jurisdição de confessar-vos a qualquer Sacerdote que não for o 
Reverendo Cura e o Reverendo Procurador que atualmente servir: estes vos 
poderão confessar validamente, enquanto persistirem no seu emprego e não 
mais, ainda que, até este dia, tenhamos dado jurisdição a outros, por estas 
presentes letras, lha tiramos, ficando nulas as confissões que com outros 
Padres fizerdes. Além daqueles dois Padres, a saber Cura e Procurador, só 
vos podereis confessar com os três aliviadores que vêm a ser o Rdo. Vigário 
de Tacuarussu, o Rdo. Antônio Francisco de Sta. Luzia e o Rdo. Manoel 
Joaquim Ferreira e o Rvmo. Padre Superior Antônio Afonso de Moarais 
Torres, reformador da Casa. Além dos sobreditos seis Padres, nenhum 
admitirei sem nova ordem ou licença nova (VIÇOSO, Mariana, 13 mar. 
1843). 

As primeiras medidas reformistas, como vemos no trecho acima, são tirar a 

jurisdição de confessores do recolhimento; nomeação de nova lista de confessores: um cura, 

um procurador e os três aliviadores mais o Padre superior para a comunidade. Os aliviadores 

eram o vigário de Tacuarassú, Cândido Afonso dos Santos Lage (TRINDADE, 1928), o Pe. 

Antônio Francisco Moreira (TRINDADE, 1928), o Pe. Manoel Joaquim Ferreira. E gozando 

das prerrogativas deles o padre superior Antônio Afonso de Moarais Torres, nomeado 

reformador da casa. Além disso, o bispo restringe a jurisdição de confessores à duração do 

tempo de serviço como cura e procurador e declara nula qualquer confissão feita com outros 

padres não nomeados por ele.   Assim, nessa carta D. Viçoso apresenta o Pe. Antônio Afonso 

de Morais Torres como reformador da casa. 

Mas parece que o bispo não depositava toda confiança na solução para os males 

temporais e espirituais somente nessas determinações: 

Para este fim e para que Nosso Senhor vos ajude, recomendamos a todas o 
façam oração fervorosa à sua Divina Majestade e aquela que rezar os atos de 
fé, esperança, caridade e contrição e uma Salve Rainha, para Deus valer em 
tudo a essa pobre Casa, nós concedemos quarenta dias de verdadeira 
penitência. Nosso Senhor lance a sua bênção sobre todas vós e à Reverenda 
Madre fará ler, por três dias sucessivos, esta carta e fará pendurá-la no 
Capítulo pelos mesmos três dias, para que cada uma a possa ler e tornar a ler, 
à sua vontade (VIÇOSO, Mariana, 13 mar. 1843). 

Ele recomendou à comunidade que orasse “à sua Divina Majestade” para a 

realização de seu propósito. Concedeu uma penitência de 40 dias à comunidade a fim de 
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conseguir as graças de Deus para o recolhimento. Encerrou a carta, abençoando a todas, com 

mais uma recomendação à madre regente sobre como publicar o conteúdo da carta, do qual 

ele queria que todas as habitantes da casa tomassem conhecimento. 

A necessidade de reforma na comunidade aparece em diversas correspondências. 

Na carta de 10 de julho de 1844, D. Viçoso pede à madre Josefa da Purificação que lhe 

escreva, não somente para responder suas cartas, mas para contar o que acontece de notável e 

dar o nome das transgressoras das regras “em coisas notáveis e de conseqüência”. D. Viçoso, 

parece supor a boa vontade da maioria das recolhidas, pois quando pede o nome das 

transgressoras, ele diz “as que se animarem a transgredir”. “E do mesmo modo lhe peço me 

escreva muitas vezes e me participe o que acontece de notável e o nome das que se animarem 

a transgredir as regras em coisas notáveis e de conseqüência” (VIÇOSO, Mariana, 10 jul. 

1844). Em outra correspondência, datada de 20 de julho de 1844, aparece a idéia de socorro 

ao recolhimento, pois D. Viçoso afirma que pede aos padres Antônio Francisco e Manoel 

Joaquim que não desamparem a casa, enquanto os padres José Miguel Pescitello78, Santos e 

Delfino vão a uma missão. Ora, na carta de 25 de agosto de 1844, o bispo relata seu 

contentamento porque os padres Antônio Francisco e Manoel Joaquim atenderam ao seu 

pedido de amparo à comunidade. Conforme ficamos sabendo na carta de tal data, o padre Luiz 

Antônio dos Santos era o capelão de Macaúbas e Pescitello era o procurador. 

A seguir, faz a admoestação a respeito do cumprimento dos estatutos e da escolha 

mais criteriosa para ocupação das funções comunitárias e depois recomenda que a regente 

recorra à ajuda do padre Pescitello nas dificuldades: “Faça com que se cumpram os estatutos e 

sejam escolhidas para os empregos de maior consideração as mais hábeis” (VIÇOSO, 

Mariana, 25 ago. 1844). 

Um sinal da necessidade de reformas é a insistência no tema do governo de 

comunidades religiosas sugerindo certa diligência e vigilância dos superiores de comunidades 

em sua tarefa: “Ai de quem governar comunidades, pois tem que dar estreitas contas daqui a 

pouco, sendo chamado ao Tribunal de Cristo” (VIÇOSO, Mariana, 10 jul. 1844). A imagem 

do Tribunal de Cristo alude à idéia do Juízo Particular de cada pessoa, no qual, segundo o 

Catecismo da Igreja Católica, é definido o destino da pessoa após a morte. Os destinos são: o 

                                                 
78 Souza (1930) traz uma carta de D. Pedro Maria de Lacerda onde se encontra o nome completo do Pe. 
Pescitello na página 414. 
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Céu, para justos e santos, o Purgatório79, para os que morreram com faltas leves, mas não 

podem entrar no Paraíso, sem antes serem purificados por um tempo, e por fim, o Inferno, 

para aquelas pessoas que morreram em pecado grave. Ou seja, neste pequeno trecho aparece a 

teologia católica de D. Viçoso. Essa idéia do julgamento de quem governa a comunidade 

reaparece em um conjunto de correspondências. Assim, na carta de 25 de agosto de 1844, D. 

Viçoso retoma o assunto, usando a Bíblia como fundamento. “Muito Reverenda Senhora, olhe 

que a Escritura diz que os que governam hão de ser julgados com muito rigor” (VIÇOSO, 

Mariana, 25 ago. 1844). Na carta de 24 de outubro de 1844, novamente, D. Viçoso toca no 

governo da comunidade. Na opinião da religiosa tudo “vai bem”. Porém, ele diz à madre 

regente “... o governo de comunidades não é tão fácil como isso: vigie sobre suas súditas, olhe 

não haja coisas que Vossa Reverendíssima ignore. Leia freqüentemente suas Regras: sem a 

sua observância, não se obtém a graça de Deus” (VIÇOSO, Mariana, 4 out. 1844). Na carta de 

28 de outubro de 1844, D. Viçoso novamente faz a recomendação do cuidado com as 

religiosas “Outra vez, recomendo a V. R. um cuidado extremo sobre este rebanho de que há 

de dar a Deus muitas contas” (VIÇOSO, Mariana, 28 out. 1844). 

O conteúdo de uma correspondência, datada de 14 de janeiro de 1845 é o 

testemunho mais contundente da necessidade de reforma do recolhimento no discurso de D. 

Viçoso. Os assuntos80 nela relatados foram considerados muito graves por D. Viçoso. Ele fala 

das mortes por causa de jogo no Natal. “Tive notícias que, pelo Natal, no mesmo terreiro do 

Recolhimento, houve duas mortes e me dizem que foram resultado de jogos e bebidas” 

(VIÇOSO, Mariana, 14 jan. 1845). Isso indica uma situação extrema e costumes incomuns 

para um recolhimento. Porém o prelado questiona a madre Josefa da Purificação, superiora da 

comunidade, pela contradição entre o significado da instituição como lugar de virtude, oração, 

moderação e o fato escandaloso das mortes, provocadas pelo vício e imoderação. “Que coisa 

esta tão escandalosa, junto ao mesmo asilo da virtude e devoção?” (VIÇOSO, Mariana, 14 

jan. 1845) e completa 

É cousa muito indecente tal negócio ao terreiro do recolhimento e dá ocasião 
a todas as desordens. Nisso não deve haver falta: este terreno é propriedade 
das Religiosas e o terreiro é bem como o pátio de qualquer convento; e 
aonde (? Ponto indecifrável) se viu que, em lugar tal, houvesse uma taverna 
pública? (VIÇOSO, Mariana, 14 jan. 1845). 

                                                 
79 O purgatório, dirá Lemaître (1999), é um “Estado (para os ortodoxos) ou lugar (para os católicos, desde o 
século XIII) no qual as almas se purificam antes de aceder ao paraíso. Elas são aliviadas pelas orações e as 
missas dos vivos (‘pelas almas do purgatório’) (LEMAÎTRE, Nicole.; QUINSON, Marie-Thérèse.; SOT, 
Véronique. 1999. p. 254). Segundo Lemaître, Quinson e Sot (1999) os protestantes, no século XVI, recusaram o 
purgatório como Estado e como lugar, porque este não está mencionado no Evangelho (LEMAÎTRE, 1999). 
80 Nenhum outro documento analisado até agora menciona esse ocorrido. É um ponto de silêncio. 
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De fato, para o bispo, os acontecimentos desenrolados no terreiro do recolhimento 

eram muito graves. Por conseguinte, era necessário remover as causas do mal, intimando 

“esse sujeito que vende as bebidas e dá jogo” a retirar-se do terreno ou a se emendar e não 

permitir jogo e “nem vender bebidas espirituosas” (VIÇOSO, Mariana, 14 jan. 1845). 

Portanto, diante de tal situação, na qualidade de autoridade eclesial, o prelado exige da madre 

Josefa da Purificação uma solução após consultar o Pe. cura81 e a José Antônio, que deveria 

ser o procurador do recolhimento uma vez que ele administrava as coisas temporais da casa. 

Para justificar sua exigência, D. Viçoso usa para si mesmo a idéia do Juízo e da 

responsabilidade do pastor das ovelhas de Cristo “Tenho de dar estreitas contas a Deus, se 

permitir cousa tão indecorosa” (VIÇOSO, Mariana, 14 jan. 1845). Segundo D. Viçoso, a 

tragédia era resultado da imoderação e vícios causados pelos jogos e bebidas. 

A repetição de expressões ligadas ao cuidado com o temporal do Recolhimento é 

um outro indício da necessidade de mudanças na vida da comunidade do recolhimento. D. 

Viçoso recomenda à regente que ache “quem trate do temporal, pois que o tempo é impossível 

que chegue a um só Padre para se ocupar em tantas coisas” (VIÇOSO, Mariana, 25 ago. 

1844). Ele diz isto ao avisar que o Padre Pescitello aceitou o cargo de procurador do 

recolhimento, e que embora o Padre lhe faça falta, ele o deixará assumir a função em 

Macaúbas porque há boas relações entre o Padre a regente. Isto parece mais um cuidado do 

bispo com o problema temporal do recolhimento. Parece que até nesta data o recolhimento 

estava sem Procurador82. Na carta de 4 de outubro de 1844 é dito: “o Sr. José Antônio de Sena 

me tem prometido continuar. Façam-lhe muito a vontade, pois não se acha facilmente um 

homem capaz como me dizem que ele é. Eis aqui como posso arranjar os negócios dessa casa 

de Deus” (VIÇOSO, Mariana, 4 out. 1844). 

O cuidado com Macaúbas aparece nesta carta, respondendo ao que parece a carta 

da superiora. Naquele momento o recolhimento estava sem o Capelão, pois o Pe. Luiz 

Antônio dos Santos havia saído da casa e o Pe. Pescitello parece ter falecido. Quando o bispo 

usa a expressão “... o outro que Deus nos tirou e levou para si” (VIÇOSO, Mariana, 4 out. 

1844), ele está se referindo ao Pe. Pescitello. Porém, não se sabe se ele morreu em Macaúbas 

ou não. Por outro lado, D. Viçoso afirma que Pe. Luiz Antônio é seu companheiro de missão e 

                                                 
81 Não é dito o nome do Padre Cura. Talvez, não fosse um Cura que residisse no Recolhimento, pois após a saída 
do Pe. Luiz Antônio a casa ficou instável no governo espiritual.  
82 D. Pedro Maria de Lacerda afirmou numa carta, datada de 14 de fevereiro de 1872, que os Padres Pescitello e 
Luiz Antônio foram Procurador e Cura em Macaúbas em 1844. Segundo ele, o Pe. Pescitello trouxe a Irmã 
Germana para o Recolhimento de Macaúbas. A Irmã Germana estava no arraial de Roças Novas, onde residia o 
Pe. José Gonçalves Pereira, que fora confessor e bem-feitor da Irmã (SOUZA, 1930). 
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não pode destiná-lo para Macaúbas, ou seja, ele não o retornará para o estabelecimento, onde 

estava até o mês de agosto. Portanto, a comunidade macaubana estava desamparada: sem 

Capelão e sem Procurador. Mas, parece que o abandono não era completo, pois a madre pedia 

um ajudante para o Pe. Delfino que já era velho e doente. Nessa situação, a madre regente 

escreve ao bispo pedindo socorro. D. Viçoso responde, garantindo que a casa dá a ele muito 

cuidado, mas quer enviar-lhes padres aprovados, de qualidade e saúde também. Contudo, 

“Não vejo quem lhe possa mandar, não obstante olhar para todas as partes em roda de mim. 

Não lhe quero mais dar lobos, mas sim pastores;” (VIÇOSO, Mariana, 4 out. 1844). Portanto, 

o bispo pedia a paciência e compreensão da religiosa. Mas, ele se lembrou do Pe. Antônio 

Francisco Moreira, “Parece que nenhum está mais a propósito para este ministério: resta que 

Vossa Reverendíssima lhe escreva e o persuada a isso, que eu faço o mesmo” (VIÇOSO, 

Mariana, 4 out. 1844). Ele sugeria ainda que fosse aumentada a côngrua do padre “para poder 

sustentar sua mãe e sobrinhos.” Parece que o Pe. Antônio Francisco Moreira não aceitou e, 

talvez, por isso, o Pe. José Pimenta apareça na carta de 17 de outubro de 1844, que 

confirmava ao Dr. Pacini a faculdade de poder entrar no recolhimento como visto atrás. 

D. Viçoso abordou temáticas variadas relacionadas ao recolhimento de Macaúbas 

em suas cartas. Há cartas de repreensão, admoestação, permissão, exortação, nomeação e 

consolação, predominando as cartas de repreensão de 1844 até a primeira metade de 1846. A 

carta de 24 de outubro de 1844, trazia o tema da consolação. D. Viçoso inicia dizendo à 

madre “Nada de desanimar” e continua afirmando que Deus “tem todo o cuidado dos seus 

escolhidos”. Recorre ao nome do Pe. Pescitello como um intercessor no céu, que não se 

esquecerá daquelas que ele tanto amou na terra. A seguir, D. Viçoso faz uma exortação à 

respeito da prática constante dos preceitos indicados pelos documentos fundacionais do 

recolhimento e usa novamente a figura do Pe. Pescitello como estratégia para persuadir as 

religiosas à observância das Regras, Constituições e Leis e Estatutos. Pe. Pescitello aparece 

como aquele que ensinou as religiosas a praticarem os documentos. Assim, devido à 

obediência aos documentos, poderão ter um advogado junto de Deus na figura do padre, do 

contrário ele será o acusador delas no dia do juízo: “Quero que diga a essas religiosas que, se 

não praticarem os documentos que ele lhes ensinou, terão nele um acusador no dia do juízo, 

mas praticando-os, terão um poderoso advogado na bem-aventurança aonde será nosso 

companheiro para sempre” e “experimentado” (VIÇOSO, Mariana, 28 out. 1844). 

Estes elementos (acusador ou advogado no dia do juízo e bem-aventurança) 

pertencem ao imaginário católico. A figuras do acusador e do advogado diante de Deus 
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aparecem no Evangelho de João, onde Jesus afirma que Satanás será o acusador. A figura do 

advogado (Paráclito) cabe ao Espírito Santo. A imagem do dia do juízo refere-se à crença 

cristã de um julgamento após a morte. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, há um 

julgamento particular, que é o julgamento da pessoa após sua morte, e o julgamento final, que 

seria o julgamento de todas as coisas, realizado no fim dos tempos. O julgamento pessoal 

decide o destino da pessoa: Paraíso, Purgatório83 ou Inferno. A respeito da bem-aventurança 

eterna, ou seja, vida eterna no Paraíso, D. Viçoso expressa a crença cristã de que a felicidade 

eterna, que é a comunhão plena com Deus, não terá fim. Ele o faz ao escrever sobre o Pe. 

Pescitello “na bem-aventurança aonde será nosso companheiro para sempre” (VIÇOSO, 

Mariana, 28 out. 1844). O bispo comunica que conseguiu um padre “excelente” para o 

recolhimento de nome José Matias, que também já é ancião. Mas a situação no momento 

talvez fosse crítica, pois diz o bispo “Escrevo agora ao dito José Antônio a animá-lo a cuidar 

do temporal e desta maneira nada lhe faltará” (VIÇOSO, Mariana, 28 out. 1844). Na carta, ele 

menciona um dinheiro emprestado pelo Pescitello “para acudir as necessidades do 

Recolhimento” (VIÇOSO, Mariana, 14 jan. 1845). Além disso, ele informa que o falecido 

padre fora Cura e Administrador da casa e também anuncia que um padre está sendo 

preparado para o estabelecimento. O recolhimento continuava com a necessidade de padres. 

Por isso, D. Viçoso responde à madre Josefa, que novamente pedira o Pe. Luiz Antônio dos 

Santos em 5 de fevereiro de 1845. Ele afirma que as religiosas devem se desenganar de ter 

este padre fixo em Macaúbas e justifica citando as várias freguesias sem padres. A 

necessidade de padre residente no estabelecimento reaparece na carta de 21 de abril de 1845, 

endereçada à madre regente, com a nomeação do Pe. Joaquim José Lopes para governar o 

temporal da Casa. D. Viçoso assim se expressa “Louvo e bendigo a Nosso Senhor por mover 

o coração do bom Padre Joaquim José Lopes a querer auxiliar essa pobre e religiosa 

comunidade” (VIÇOSO, Mariana, 21 abr. 1845). Este padre ficará no recolhimento até 1860. 

Pode-se pensar que ele contribuiu para a estabilidade, iniciada com sua residência no 

recolhimento. Porém, haverá problemas no processo de desligamento entre ele e a casa. A 

seguir, o Bispo tece vários elogios ao Pe. Lopes, dizendo que é o “Homem adequado para a 

situação do momento. Nas atuais circunstâncias, eu não conheço outro mais a propósito;” 

(VIÇOSO, Mariana, 21 abr. 1845). Para que o Recolhimento não fique sem atendimento, pede 

a madre Josefa que não torne pública a nomeação do Pe. Lopes. Ao padre ele concedia as 

prerrogativas dos padres administradores de Macaúbas: “lhe concedo todos os poderes que os 

                                                 
83 Cf. nota 77. 
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meus antecessores têm concedido aos outros padres que governam o temporal desse 

Recolhimento, assim como também licença para as poder confessar” (VIÇOSO, Mariana, 21 

abr. 1845). Mas a que correspondia essa função de administrador de Macaúbas? Sabe-se pela 

carta de 13 de maio de 1845, que o Pe. Lopes foi nomeado Procurador do recolhimento. 

Portanto, o padre Procurador era responsável pela administração temporal da casa. D. Viçoso 

informa ainda que nomeara um Cura para o estabelecimento. Seu nome Fr. Francisco Ângelo 

de Targia, que seria Cura, confessor e diretor84. 

Aí vai pois o padre missionário capuchinho Fr. Francisco Ângelo de Targia, 
homem de luzes e conhecimento e que já tem experiência de confessar 
freiras. Ele leva a minha nomeação: é necessário dar-lhe posse com 
solenidade e cantar então um Te Deum pela aquisição destes bons sujeitos. 
Obedeçam-lhe, estimem-nos a ambos, que não sei quando terão outros 
iguais (VIÇOSO, Mariana, 13 mai. 1845). 

Assim, aparentemente os problemas temporais e espirituais da comunidade 

começavam a se resolver. Pelo menos era o que D. Viçoso esperava. O trecho acima mostra a 

confiança do bispo nos dois padres. Ele finaliza esta carta, informando que sairá em visita 

pastoral dois dias depois, dia 15 de maio. No entanto, na carta de 20 de dezembro daquele 

ano, somos informados de que o Frei, cuja função seria ser Cura, não ficou no recolhimento e 

seu paradeiro é desconhecido. Porém o Vigário Geral já nomeara outro Cura, o Pe. José 

Pimenta, referido na Carta de 20 de dezembro de 1845. 

o Sr. Vigário Geral me diz que mandou nomeação de Cura ao Rvo. Padre 
Pimenta, eu a confirmo e farei o mais que me indicarem ser a favor dessa 
casa. Se o Rvo. padre barbadinho por aí tornar, lhe queira dizer que visto ter 
se despedido e se achar embaraçado de suas moléstias, eu o desonero do 
emprego de Cura e que me não dirijo a ele imediatamente, por ignorar o 
lugar da sua residência (VIÇOSO, Mariana, 20 dez. 1845). 

Ao retornar da visita pastoral em 22 de novembro, ele descobre que o Vigário 

Geral tivera de nomear um novo Cura para Macaúbas, pois o Frei Francisco Ângelo tinha 

abandonado a função. Diante da desistência abrupta, por motivos de doença, do Frei 

Francisco, o Vigário Geral nomeou o Pe. Pimenta e D. Viçoso confirmou a nomeação. A 

saída do frade foi tão repentina que nem sequer informou seu destino a secretaria episcopal, 

por isso, o bispo não conhecia o seu paradeiro. 

O cuidado de D. Viçoso com o recolhimento levou-o a recorrer à ajuda de 

pessoas leigas85 como aparece na carta de 20 de dezembro de 1845, endereçada a madre 

regente. Na situação de falta de padres, leigos eram uma alternativa. Isto reaparece na carta 

                                                 
84 Provavelmente diretor espiritual das Religiosas. 
85 O caso de José Antônio referido na Carta 10 é um outro exemplo disso. 
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de 02 de janeiro de 1846. Ela era uma espécie de carta de recomendação para José de 

Almeida Silva, apresentado-o como um socorro temporal para o recolhimento. “Se o portador 

desta o meu Amigo, o Sr. D (?) José de Almeida Silva, homem consciencioso, e devoto. 

Parece-me que lhe pode ser ai de bem utilidade; porquanto ele se contenta que lhe dêem casa, 

e comida, e se presta ao curativo da comunidade, e família” (VIÇOSO, Mariana, 2 Jan. 

1846). Assim, D. Viçoso escreve a Madre Josefa  

Ora parece que deve fazer muita Conta a Vossa Reverendíssima e a todo o 
Recolhimento ter um tal socorro, e sem dispêndio pecuniário, especialmente 
de um homem que hoje vive desenganado do mundo, e só deseja salvar-se, 
usando (?) e empregando-se em obras de caridade Cristã (VIÇOSO, 
Mariana, 2 Jan. 1846). 

Por conseguinte, diante desse leigo e dos padres, D. Viçoso afirma que Deus tem 

favorecido a casa com bons médicos espirituais: “Deus N. Senhor que tanto nos vai 

favorecendo com os bons eclesiásticos, que tem deparado a essa casa, não contente com esses 

médicos espirituais, depara lhe também agora este corporal” (VIÇOSO, Mariana, 2 Jan. 

1846). Se José de Almeida Silva permaneceu no Recolhimento nenhuma fonte diz nada até 

agora. Contudo fica evidente que o bispo, já no início de 1846, estava conseguindo dar 

“remédio” à situação do recolhimento de Macaúbas. Um indício disso é a ausência nas 

correspondências posteriores das reclamações sobre os problemas temporais e espirituais. 

Depois de 1846, desaparece das cartas a insistência na observância dos documentos 

fundacionais ou na vigilância de quem governa comunidades sobre seus governados. Em 

compensação, surge o tema da gratidão, já que, segundo o bispo, Deus deu à casa médicos 

espirituais e um médico temporal, a quem as religiosas deveriam conservar. 

Conseqüentemente, parece que a reforma da comunidade foi realizada até 1846. 

Em duas cartas escritas - madre regente e comunidade macaubana - no mesmo dia e no 

mesmo local, mas a destinatários diferentes, D. Viçoso demonstra essa convicção. A carta 

enviada à nova madre regente do recolhimento, Maria de Nazaré Pereira, é de exortação e 

ânimo: 

Bendito seja Deus que permitiu fazerem-se as coisas aí todas em paz e na 
forma que os sagrados cânones querem. Ele permita que a tudo se dê a 
última demão e se eleve a um perfeito fim tudo. Agora escrevo à 
Comunidade para a animar e a Vossa Reverendíssima peço, por Deus, que 
não desanime. Há de dizer-lhe: Senhor, dai-me conhecimento do que devo 
fazer e graça para que o ponha em prática, por Maria Santíssima, vossa Mãe. 
E não tenha medo, pois que ele nos ajuda. Nada de tornar atrás nem um 
ponto (VIÇOSO, Itabira, 3 jul. 1846). 
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Na outra carta endereçada à comunidade (madre regente, vigária, discretas, 

oficiais, e mais Irmãs recolhidas de Macaúbas), D.Viçoso faz um resumo da história e dos 

reveses passados pelas recolhidas desde o inicio de seu episcopado: 

Estamos cientes de quanto se tem passado entre Vós, caríssimas Irmãs e 
Filhas em Jesus Cristo, tanto a respeito da vossa Reforma, que 
encarregamos ao nosso antigo Companheiro o Rdo. Padre Superior 
Visitador Antônio Afonso de Morais Torres, e que ele tão bem executou, e 
vós tão humildemente aceitastes, como a respeito da eleição que fizestes, tão 
acertada, nos fins de Junho próximo passado. O resultado de tão acertados 
passos é achar-se ao presente este estabelecimento em tão bom estado, que 
nos provoca a levantar as mãos ao Todo Poderoso Senhor e Pai das 
misericórdias, para dar-lhe graças de que tanto vos favorecesse, e pusesse 
nosso coração em perfeito sossego, em vez do contínuo cuidado em que 
vivíamos, quando lançávamos os olhos para vossas faltas temporais, e 
desamparo, em que vos acháveis. Agora já podemos oferecer ao Esposo das 
Virgens esse coro delas, destinado a dar-lhe honra e louvor de dia e de noite, 
e a cultivar mimosas e puras Virgens em as Educandas, que se dignar 
entregar a vossos cuidados (VIÇOSO, Itabira, 3 jul. 1846). 

Esta correspondência evidencia aspectos importantes das medidas tomadas por D. 

Viçoso sobre o recolhimento: a consciência de que a reforma foi executada pelo Pe. superior 

Antônio Afonso de Morais Torres com a aceitação humilde da comunidade e também de que 

a eleição da madre Maria de Nazaré, realizada em fins de junho, foi “tão acertada”; o 

conhecimento de que a conseqüência de passos “tão acertados” é o “bom estado” do 

recolhimento que suscita o louvor a Deus; a lembrança do “contínuo cuidado” experimentado 

por ele quando olhava para as “faltas temporais” e “desamparo” da comunidade no passado, 

ou seja, no início de seu episcopado; o oferecimento a Jesus Cristo, o Esposo, das Virgens, 

que o louvarão constantemente e que cultivarão “mimosas e puras Virgens” educandas a elas 

confiadas. Portanto, ele entende que a reforma foi realizada. 

A segunda parte aborda uma projeção futura para a comunidade. Essa projeção da 

vivência comunitária é marcada pela vigilância contra a tentação do “inimigo comum”: 

Esta doçura, porém, fica, um tanto aguada, quando nos lembramos, que obra 
de tanto agrado de Deus não será possível que o inimigo comum não queira 
perturbá-la, e misturar-lhe veneno. Animai-vos, Filhas, a não retroceder nem 
um ponto do começado, em que Deus por sua misericórdia vos tem 
constituído. Ai daquela por quem se introduzir a relaxação: ela virá 
perturbar a obra de Deus, e seguir só as sugestões do Demônio, e servir de 
sua procuradora e ministra. Não poderá atrair a bênção de Deus, mas sim a 
sua ira e o seu castigo, do que Deus vos livre por sua misericórdia. Pedimos, 
pois, a todas vós, por Maria Santíssima Vossa Amabilíssima Mãe, e pelo 
sangue precioso de Jesus Cristo vosso Esposo, que não deis ouvidos a todo 
ou toda aquela, que vos provocar à desobediência de vossas Regras, ou à 
relaxação do que está determinado pelo Rdo. Padre Superior nosso 
Delegado. E para atrairdes mais as bênçãos de Nosso Senhor, nós 
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concedemos vinte dias de Indulgência a quem dentre vós recitar 
devotamente o Hino Ave maris stella, e 20 a quem o mesmo fizer com o 
Hino Veni Creator Spiritus, todas as vezes que com devoção o rezar, para 
pedir ao Divino Esposo, que por intercessão de Maria Santíssima se digne 
conservar essa casa em paz, concórdia, e na Regular Observância das suas 
regras e estatutos. Ordenamos que esta seja lida agora pelo Vosso Rdo. 
Padre Cura perante vós, e que depois se continue a ler, como apêndice às 
vossas Regras, todas as vezes que estas se lerem no corrente ano (VIÇOSO, 
Itabira, 3 jul. 1846). 

O “inimigo comum” contra quem se deve vigiar é o demônio. D. Viçoso afirma 

que o bom caminho, no qual está a comunidade macaubana reformada, é uma doçura que se 

torna aguada pela lembrança de que o demônio tentará perturbá-la e “misturar-lhe veneno”. 

Ele atacaria por meio daquelas pessoas que introduzirem a relaxação do que está determinado 

pelo Pe. superior e delegado Antônio Afonso de Morais Torres e a desobediência das Regras. 

Aquelas pessoas serão procuradoras e ministras do inimigo e perturbadoras da obra de Deus. 

“Ai” de tais pessoas, pois elas não poderão “atrair a bênção de Deus, mas sim a sua ira e o seu 

castigo, do que Deus vos livre por sua misericórdia” (VIÇOSO, Itabira, 3 jul. 1846). Ele pede 

que elas não dêem ouvidos a tais pessoas. A seguir, o prelado concede uma indulgência de 20 

dias a fim de atrair mais benções sobre a comunidade. Bênçãos que seriam a paz, a concórdia 

e a observância regular das Regras e Estatutos. E por fim, ele quer que sua carta seja 

conhecida por todas, por isso, ele manda que ela seja lida junto com as Regras como apêndice 

todas as vezes que aquelas forem lidas. Ou seja, ninguém poderia alegar ignorância do 

conteúdo da carta. 

A correspondência citada acima revela que D. Viçoso conhecia bem a situação do 

recolhimento Macaúbas ao assumir o ministério episcopal. Ele tinha uma visão realista da 

situação do recolhimento desde seus primeiros anos como bispo e, por isso, queria por 

remédio às “feridas” de Macaúbas. O conhecimento dele sobre Macaúbas provinha de 

testemunhas diretas, portanto, oculares e “confiáveis” na opinião do bispo, e de testemunhas 

indiretas. Por fim, esse conhecimento permitia-lhe determinar o que era preciso fazer, 

resultando disso seu empreendimento de reforma, “saneamento” e reorganização da 

instituição. Esse desejo de sanar a instituição aponta para as expectativas do prelado em 

relação ao recolhimento de Macaúbas. As idéias de saneamento e reorganização estão 

presentes na ação e discursos do bispo e se concretizaram nas cartas às superioras e aos padres 

responsáveis pelo recolhimento através de expressões como “desejamos dar todo o remédio” 

e, “vamos dar o remédio”, sobretudo por meio de ações como a criação de uma lista de padres 

autorizados a assistir espiritualmente a comunidade macaubana e a proibição aos outros 

padres conforme a carta de 13 de março de 1843, a eleição de um reformador para a casa, a 



 102

designação de padres fixos no estabelecimento e a mudança da madre regente. Esse 

empreendimento reformador alcançou êxito em 1846, quando a madre Maria de Nazaré 

Pereira foi eleita substituindo a madre Josefa da Purificação. 

A princípio, tomando os testemunhos contido nas primeiras cartas de D. Viçoso, 

como indícios da visão e das expectativas dele para o recolhimento de Macaúbas, confirma-se 

a realização de uma das grandes intenções do prelado para a casa: a reforma da comunidade. 

Entretanto, nossa hipótese é que ele tinha duas intenções para Macaúbas: a reforma religiosa e 

a fundação do Colégio. Parece que ele defendia a dupla função da instituição como casa 

religiosa e Colégio feminino. A reforma foi estudada até aqui e o próximo passo é a 

recuperação da dupla função, para depois investigarmos a fundação do Colégio. 
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4. D. VIÇOSO E A FUNDAÇÃO DO COLÉGIO MACAÚBAS – RECUPERAÇÃO DO 

PROJETO “ORIGINAL” 

 

 

Quando se usa a expressão “recuperação do projeto original” quer-se dizer que D. 

Viçoso pretendia que o Recolhimento voltasse a sua dupla função: casa religiosa e 

educandário feminino86. 

Descreve-se aqui algumas estratégias usadas por D. Viçoso para tentar implantar 

suas intenções na comunidade macaubana; descreve-se também alguns documentos da 

fundação do Colégio de Macaúbas; investiga-se as ações de D. Viçoso sobre o Recolhimento 

de Macaúbas como ações favoráveis à educação feminina e o que ele pensava sobre a 

educação das mulheres. 

D. Joaquim Silvério de Souza afirma, em Sítios e Personagens, que D. Viçoso se 

empenhou para resolver a crise financeira do Recolhimento de Macaúbas. De fato, duas 

apólices confirmam isso. As cartas de 1 e 8 de maio de 1848 confirmam a medida da 

conversão dos bens de raiz em apólices da dívida pública. A primeira delas foi elaborada pelo 

Secretário do Bispado, Cônego José Pedro da Silva, por ordem de D. Viçoso, e enviada ao 

Coronel José Fernandes Guimarães. Ele comunica as deliberações do bispo, que era tornar o 

Coronel Procurador do recolhimento para cuidar da permutação dos bens de raiz da casa em 

apólices da dívida pública. Nela aparece uma explicação para a crise financeira da Instituição. 

“E por que pelo decurso de tempos, e diminuição das riquezas do país não tem entrado no 

recolhimento pessoas dotadas, e tem cessado a extração de ouro, sofre o estabelecimento 

notável falta, e até mesmo privação do necessário à vida” (VIÇOSO, Apólice, 1 mai. 1848, 

f.1). A seguir, o prelado dá os fundamentos de sua decisão 

e tendo nós ouvido o voto de pessoas inteligentes, e das Recolhidas, e 
Oficiais da casa, e obtido o seu consenso, temos determinado aproveitar a 
concessão do Artigo 44 da Lei de 18 de Setembro de 1845, pela qual é 
permitido a quaisquer Corporação de mão morta permutar seus bens de raiz 
por Apólices da dívida pública interna, as quais serão intransferíveis, ficando 
desde então concedido abatimento da metade da cifra devida pelas ditas 
permutações (VIÇOSO, Apólice, 1 mai. 1848, f.1). 

                                                 
86 É difícil especificar ainda em que período o Recolhimento não funcionou como casa religiosa e educandário. 
Porém, D. Viçoso afirmou na Carta Pastoral de 1846 que o recolhimento deveria voltar a ser Casa Religiosa e 
Educandário do sexo feminino. Com isso, ele estava sugerindo que essa dupla função tivesse sido extinta ou 
negligenciada por algum período. 
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A decisão de D. Viçoso em permutar os bens de raiz do recolhimento por apólices 

se fundamentava numa ampla consulta. Consulta às “pessoas inteligentes87” e à comunidade 

macaubana. A consulta às recolhidas e oficiais parece indicar certo respeito à autonomia da 

comunidade. 

A segunda carta foi escrita pelo próprio D. Viçoso ao Coronel José Fernandes 

Guimarães. Ela, uma “nova Procuração com algumas modificações da primeira” (VIÇOSO, 

Apólice, 8 mai. 1849, f.1), versa sobre a avaliação duma fazenda, e da obrigação do 

recolhimento em remunerar o Coronel. 

De acordo com Souza (1930), o Pe. Lana, com o dinheiro das terras arrematadas e 

das apólices, pagou algumas dívidas da casa, desafogando-a. D. Viçoso tentou usar outra 

estratégia para melhor a situação financeira de Macaúbas: vender os escravos a fim de reunir 

fundos para a casa. Contudo diante da repugnância das recolhidas, desistiu. Entretanto o 

problema da má administração não desapareceu por completo. Mesmo no governo de D. 

Viçoso, houve um mal administrador em Macaúbas, que agravou a crise temporal da casa. Ao 

que parece o tal padre era virtuoso e bem intencionado, “mas ecônomo infelizmente pouco 

versado ou acautelado em gerir os negócios da casa, como o era também nos seus próprios” 

(SOUZA, 1930, p. 37). Ele foi afastado por D. Viçoso e exigiu muito dinheiro em pagamento 

pelo trabalho de seus escravos que trabalhavam nas roças do estabelecimento. O pagamento 

foi feito dando ao padre a fazenda de Brucutu. Não há maiores informações sobre este padre, 

mas se sabe que Pe. Lopes recebeu a fazenda Brucutu quando deixou o recolhimento por volta 

de 1860. 

Conforme visto no capítulo anterior, as intenções de D. Viçoso em relação a 

Macaúbas podem ser resumidas em duas frentes:  reformar a comunidade macaubana e tentar 

implantar um colégio para  meninas. Nossa hipótese, que vamos averiguar em seguida, é que 

ele defendia a dupla função da Instituição como casa religiosa e colégio feminino. 

 

 

4. 1. As estratégias de D. Viçoso para reformar a Comunidade macaubana e tentar 

implantar suas intenções educacionais no Recolhimento 

                                                 
87 Por “pessoas inteligentes” parece poder se entender os “avaliadores e Letrados” como aparece na Carta de 8 de 
maio de 1849, onde se afirma que o Recolhimento não teria nenhum gasto com “avaliadores, Letrados e 
escrituras” (VIÇOSO, Apólice, 8 mai. 1849, f.1). Portanto, parece que as tais pessoas ajudariam o Procurador a 
fazer uma avaliação justa dos bens da casa, que seriam permutados em Apólices. 
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Além de realizar a reforma na comunidade macaubana, parece que D. Viçoso, 

utilizando sua autoridade episcopal, agiu no ambiente interno do Recolhimento, lançando mão 

de várias estratégias e caminhos para tentar implantar suas intenções educativas no 

Recolhimento. 

Quais foram as estratégias e os caminhos usados por D. Viçoso para reformar a 

comunidade macaubana e tentar implantar suas intenções educacionais no Recolhimento de 

Macaúbas? Como D. Viçoso os colocou em prática? D. Viçoso agiu sozinho ou teve 

colaboradores? Quem colaborou no processo? Como a comunidade macaubana reagiu? Que 

problemas e limitações D. Viçoso, e seus colaboradores, enfrentou na execução de suas 

intenções? 

A Carta Pastoral de 1846 é o ponto de partida para se entender as intenções de D. 

Viçoso para o Recolhimento de Macaúbas. Nela tem-se uma noção do que o prelado pretendia 

para a instituição após 2 anos de governo à frente da diocese de Mariana e depois da reforma 

da comunidade. Nesta carta vê-se o plano da casa de educação do sexo feminino. Assis (2005) 

considera que essas duas intenções poderiam ser reduzidas a uma só, como ocorrera no 

Seminário de Mariana. Assim, o que teria existido seria um processo de reforma do 

Recolhimento de Macaúbas. 

Talvez, possa ajudar a consideração do processo de reforma em duas perspectivas: 

interna e externa.  Assim, à pretensão de reformar a vida religiosa da comunidade religiosa, 

poderíamos chamar de perspectiva interna, porque era uma reorganização do interior do 

recolhimento (vida comum, votos, observância das Regras88, Constituições e Estatutos etc). E 

para se conseguir tal objetivo era preciso um acompanhamento de perto, por isso, o delegado 

era uma boa escolha.  

Por outro lado, a intenção educativa seria a perspectiva externa da reforma do 

recolhimento. Assim, a concretização da intenção educativa – a criação de um Colégio para 

meninas - dependia da reforma interna da comunidade macaubana. A educação do sexo 

feminino no estabelecimento, como acontecia há muito tempo no recolhimento, era um tipo 

de ação voltada para fora, que provocava certos impactos sobre a vida social. Segundo vários 

                                                 
88 Como dissemos na Introdução, Regras é o nome reduzido de Regras das Religiosas da Imaculada Conceição 
da Mãe de Deus, Aprovada pelo Santíssimo Padre Júlio II (1511). 
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autores (FARIA, 1987; ALGRANTI, 1933; MUNIZ, 2003; FURTADO, 2003; LAGE, 2007), 

Macaúbas tinha fama de educandário feminino, portanto, podemos pensar que desse modo, 

educando as jovens mineiras para ser “boas mães de família” (SOUZA, 1930), a instituição 

influenciava a sociedade. 

Porém, a comunidade de Macaúbas, desde sua fundação em 1716, acalentava o 

sonho de ser Convento e Félix da Costa só aceitou meninas para ser educadas por causa da 

grande insistência dos moradores locais (SOUZA, 1930). Isto é, ainda que contrariando a 

intenção primeira do fundador, o recolhimento começou a ter a dupla função de casa religiosa 

e educandário feminino. Essa dupla função é defendida num documento intitulado Petição do 

Conde da Cunha de 1789. O documento é uma carta de petição à Rainha em favor do 

recolhimento. É dito que o Recolhimento tinha adquirido no Brasil e “nestes Reinos, aquela 

reputação e bom nome”, sendo considerado 

o mais conveniente e seguro Asilo, não só das Donzelas e das Viúvas, que se 
querem dedicar a Deus Nosso Senhor, senão ainda das Casadas que por 
alguma legitima causa não vivem em companhia de seus maridos, e ao 
mesmo tempo a melhor Casa de educação para as Pupilas, como afirmam os 
Governadores do dito Bispado e da Capitania, o Cabido dele, o Vigário geral 
do Distrito, e a Câmara respectiva (PETIÇÃO DO CONDE DA CUNHA, 
1789, f. 1-2). 

D. Frei Manuel da Cruz, na qualidade de bispo, deveria ter conhecimento dos 

ideais do fundador e dos dois documentos fundacionais (Regras e Constituições) existentes 

quando manifestou, no Relatório de 1757, a intenção de transformar as recolhidas em 

“Monjas Professoras” e quando elaborou os Estatutos em 176189. O Pe. Lana confirmou em 

seus Apontamentos sobre o Recolhimento de Macaúbas de 1879, que D. Frei Manuel da Cruz 

foi o autor dos Estatutos. Segundo ele, este documento recomendava que o modo de vida das 

recolhidas fosse o mais conforme possível com as Regras e com as Constituições das 

Religiosas de Nossa Senhora da Conceição do Convento da Luz em Portugal dadas em 

Lisboa. 

Ao assumir a diocese de Mariana com a intenção de reformar os costumes, D. 

Viçoso, como bispo, deveria conhecer este passado educativo do recolhimento e seus 

documentos fundacionais. Assim, a função educativa do recolhimento poderia ser um grande 

                                                 
89Duas fontes divergem sobre o ano de elaboração dos Estatutos. Os Estatutos, citados nesta pesquisa e 
guardados no CEDIC, trazem a data de 1761. Porém, o documento Petição do Conde da Cunha de 1789 
apresenta a data de 1759. Ainda é impossível afirmar com certeza qual das duas datas é a verdadeira. Mesmo 
assim, me parece que D. Frei Manuel poderia ter escrito o documento em 1759 e este ter sido copiado em 1761. 
Contudo, para ser coerente com os Estatutos que estou citando, manterei 1761 como a data de elaboração deste 
documento. 
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instrumento de reforma dos costumes e da sociedade. Porém, a intenção educativa de D. 

Viçoso, como a D. Frei Manuel, entrava em conflito com o “sonho”, o ideal de Félix para a 

Instituição. Além disso, todos os documentos fundacionais – Regras, as Constituições e 

Estatutos – recusavam o contato das Recolhidas com o mundo externo. Nenhum dos 

documentos fundacionais propunha a educação de meninas. Eles regulavam diversos aspectos 

da vida interna do Recolhimento (horários, funções, silêncio, oração, disciplina, votos, contato 

com externos etc), mas não tratavam de estudos. Ou seja, os documentos fundacionais 

configuravam Macaúbas como instituição religiosa contemplativa, isto é, consagrada 

exclusivamente a Deus pela oração. Por isso, a perspectiva de D. Viçoso em redirecionar a 

ação das Recolhidas para fora, por meio da educação, mexia com a comunidade veligiosa e 

procurava resgatar a dupla função da Instituição. Certamente, o prelado sabia da 

impossibilidade de realizar este projeto sem a anuência das Religiosas e sem um 

acompanhamento direto e progressivo dentro da Comunidade como. Por isso, a figura do 

Delegado era fundamental. 

Entretanto, se a intenção educativa de D. Viçoso conflitava com os documentos 

fundacionais, que possibilidades tinha ele de implantar seu projeto em Macaúbas? Ora, D. 

Viçoso sabia que os documentos fundacionais subordinavam o recolhimento ao ordinário 

local, ou seja, submetia a casa religiosa ao bispo do momento. De acordo com as Regras, a 

figura do visitador ou protetor da ordem recebia amplos poderes sobre as comunidades sob 

sua jurisdição As Religiosas mistas eram obrigadas a obedecê-los “em todas as coisas, que 

prometeram ao Senhor guardar, não sendo contrárias à sua alma, e a esta Regra” (REGRAS, 

1727, f. 3). Eles deveriam visitar o Convento a cada ano pelo menos e pedir contas do modo 

de vida de todas as religiosas e da observância da Regra. Além disso, eles deveriam castigar 

quem necessitasse de correção e reformar com zelo, amor e piedade. “(...) e se achar alguma 

coisa digna de correção, a castigará: e reforme com zelo de caridade, e com amor de justiça, e 

com piedosa, e discreta madureza assim na cabeça, como nos membros as ofensas, que contra 

Deus se cometem (REGRA, 1727, f. 3). 

Entretanto, se a intenção educativa de D. Viçoso conflitava com os documentos 

fundacionais, que possibilidades tinha ele de implantar seu projeto em Macaúbas? Ora, D. 

Viçoso sabia que os documentos fundacionais subordinavam o Recolhimento ao Ordinário 

local, ou seja, submetia a casa religiosa ao Bispo do momento. De acordo com as Regras, a 

figura do visitador ou Protetor da Ordem recebia amplos poderes sobre as comunidades sob 

sua jurisdição As Religiosas eram obrigadas a obedecê-los “em todas as coisas, que 



 108

prometeram ao Senhor guardar, não sendo contrárias à sua alma, e a esta Regra” (REGRAS, 

1727, f. 3). Eles deveriam visitar o convento a cada ano pelo menos e pedir contas do modo 

de vida de todas as religiosas e da observância da Regra. Além disso, eles deveriam castigar 

quem necessitasse de correção e reformar com zelo, amor e piedade. “(...) e se achar alguma 

coisa digna de correção, a castigará: e reforme com zelo de caridade, e com amor de justiça, e 

com piedosa, e discreta madureza assim na cabeça, como nos membros as ofensas, que contra 

Deus se cometem (REGRA, 1727, f. 3). 

Caso o prelado não possa fazer a visita anual, delegará a tarefa a outro eclesiástico 

douto e virtuoso. “... e no caso que por falta de saúde ou outra urgente causa não possa 

pessoalmente fazer esta Visita, dará comissão a alguma pessoa eclesiástica, douta, e virtuosa, 

para que em seu lugar possa fazer a dita Visita, ajustando-se nela a tudo, o que ordena a 

Regra” (CONSTITUIÇÕES, 1727, 1727, f. 11)90. 

As faltas comuns deverão ser punidas pelo visitador e as graves encaminhadas ao 

Prelado. 

castigando as que achar defeituosas, assim na guarda dela, e Constituições, 
como nos santos, e louváveis costumes da Religião, formando processos, ou 
sem formá-los, como mais justo lhe parecer, de quaisquer culpas, em que as 
achar empreendidas, exceto daquela, que em estas Constituições se chama 
gravíssima, a qual será remetida ao Prelado, porque só a este pertence o 
conhecimento desta culpa, e a deve julgar, e sentenciar, como lhe parecer 
justiça (...) (CONSTITUIÇÕES, 1727, f. 11). 

Estes dois documentos davam suporte para uma intervenção mais direta de D. 

Viçoso no recolhimento de Macaúbas. Primeiramente, afirmando a autoridade máxima do 

bispo sobre a instituição. Em segundo lugar, postulavam que o bispo poderia delegar alguém 

para realizar sua missão de superior maior na Instituição, sem ferir as Regras e Constituições, 

que eram os documentos fundacionais mais antigos da casa. No entanto, há um outro 

documento que foi elaborado exclusivamente para Macaúbas: Estatutos. Este documento, 

também fundacional, elaborado por D. Frei Manuel da Cruz em 1759 e baseado na Regras e 

                                                 
90 Constituições é nome reduzido para Constituições Porque se hão de governar as Religiosas Descalças de 
Nossa Senhora da Conceição da Luz (1727). Ele é mais direto ainda, dedicando os dois primeiros capítulos ao 
Bispo como Superior das Religiosas. O Capítulo I define a função do Prelado, Bispo, Ordinário, em relação à 
Casa Religiosa. O Capítulo II trata “De como se hão de haver as Religiosas na Visita do Prelado”. O Capítulo I 
estabelece quem é o cabeça do Convento: o Bispo. “Primeiramente o Ordinário de Lisboa é o Prelado deste 
Convento da Conceição da Luz pelo Breve de sua fundação, a quem as Religiosas dele são obrigadas a obedecer 
em tudo o que prometeram a Deus guardar, e nas mais coisas, não sendo contrárias às suas almas, à sua Regra e 
constituições. O Prelado as deve governar, assim no espiritual, como no temporal, visitando-as um[a] vez cada 
ano, ao menos (...)” (CONSTITUIÇÕES, 1727, f. 11). 
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na Constituições, dava as diretrizes para o modo de vida no recolhimento. Ele regulamentava 

instituição e a configurava à realidade mineira. 

De fato, este documento inteiro atesta a superioridade e autoridade91 do bispo 

sobre aquela comunidade. Por isso, cabia ao prelado e seus sucessores cuidar pelo bem 

espiritual e temporal do recolhimento92. Havia, portanto, fundamentos suficientes nos 

documentos fundacionais que legitimavam a proposta de nomeação de um delegado na Carta 

Pastoral de 1846. 

O contexto de produção dessa Carta Pastoral seria o seguinte. D. Viçoso antes de 

tomar posse, ao escrever a carta de 13 de maio às religiosas de Macaúbas, determinou um 

conjunto de medidas reformistas para o recolhimento. Uma delas foi nomear o Pe. Antônio 

Afonso de Morais Torres como reformador da casa93.  Sabemos que o bispo vinha 

remediando, ao que parece “sozinho”, os problemas temporais e espirituais da casa desde 

1843. Pelo que contava D. Viçoso na carta 16, em 1846 o recolhimento estava finalmente 

começando a se estabilizar94. A regente ainda era Josefa da Purificação, que já estava 

avançada em idade e a quem o prelado dirigira várias cartas cobrando observância das Regras 

e Estatutos. A madre regente é a cabeça da comunidade, por isso, a hipótese de substituí-la 

por meio de uma eleição parece fazer sentido como uma estratégia de aceleração da reforma. 

Contudo, o bispo estava abarrotado de problemas para reformar os costumes do clero e do 

povo mineiro. Assim, o pelado deve ter pensando em dar mais autoridade ao Pe. Antônio 

Afonso de Morais Torres sobre as religiosas, porque este padre poderia acelerar a reforma do 

recolhimento, por meio da eleição de uma nova regente. Outra vantagem ainda seria que os 

                                                 
91 Mas, essa autoridade dos bispos católicos se estendia também sobre todos os fiéis católicos de uma diocese e 
não somente sobre Congregações e Institutos Religiosos. A palavra bispo vem do grego “episcopos (aquele que 
olha por cima), o termo significa literalmente ‘inspetor’, ‘supervisor’, ‘vigilante’” (SEMERARO, 2003, p. 81). 
Como sucessor dos Apóstolos e com a autoridade Cristo, ele é posto como Supervisor, Vigilante, chefe de todos 
os cristãos de uma Diocese. Aos fiéis, deve o Bispo ensinar, santificar e governar. Por tudo isso, D. Viçoso, 
enquanto Bispo de Mariana, tinha autoridade, poder instituído, e responsabilidade de intervir no Recolhimento 
de Macaúbas. 
92 A elaboração dos Estatutos era parte da função do bispo. A seguir transcrevemos um trecho dos Estatutos, que 
revelam a autoridade dos bispos sobre o Recolhimento. Esse traço de autoridade pode ser percebido pela 
linguagem empregada por D. Frei Manuel da Cruz ao relatar suas impressões sobre o serviço dos Clérigos à 
Casa; pela exortação dirigida aos Padres e na justificativa, dada por ele, para a elaboração dos Estatutos. 
“Achamos também nos Padres Capelães, confessor e Procurador grande pontualidade na satisfaçam se suas 
obrigações, o que muito lhes louvamos, e exortamos a que intimamente na mesma pontualidade. Mas para que 
tudo assim no espiritual, como no temporal deste Recolhimento vá sempre sem aumento nos pareçam preciso 
fazer os Estatutos seguintes recopilando neles alguns capítulos das visitas dos nossos Antecessores, que já se 
observarão, e acrescentando outros, que consideramos úteis, e conducentes para que esta Comunidade, por meio 
da sua observância venha a conseguir a maior perfeição, a que deve aspirar” (CRUZ, ESTATUTOS, 1759, f. 3). 
93 Parece que essa medida não surtiu muito efeito, pois de 1843 até maio de 1846, não aparece nenhum sinal da 
ação reformadora do Pe. Antônio Afonso sobre o Recolhimento. 
94 Carta de 02 de janeiro de 1846, endereçada à Madre Josefa da Purificação. 
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assuntos do estabelecimento teriam os encaminhamentos e cuidados adequados de uma pessoa 

competente e da estrita confiança dele. 

Impossibilitado de acudir por si próprio as necessidades temporais e 
espirituais do Recolhimento, cuja imediata inspeção lhe pertencia, e no 
desejo de introduzir na Comunidade úteis reformas, delegou suas vezes sem 
reserva alguma ao ilustre Padre Lazarista Antônio Afonso de Morais Torres, 
sacerdote de abonados créditos na Congregação da Missão, o qual com 
suavidade de meios, firmeza e força no prosseguir o escopo, que tinha em 
mira, conseguiu grandes melhoramentos no regime da Comunidade 
(SOUZA, 1930, p. 376). 

Uma outra vantagem dessa medida era que o referido delegado já era uma pessoa 

conhecida da comunidade, ou seja, era alguém que já tinha certa autoridade junto à 

comunidade. O que D. Viçoso fez foi aumentar essa autoridade com a Pastoral de 1846, 

tornando o Pe. Antônio Afonso o superior da comunidade95 macaubana. 

Impossibilitado de acudir por si próprio as necessidades temporais e 
espirituais do Recolhimento, cuja imediata inspeção lhe pertencia, e no 
desejo de introduzir na Comunidade úteis reformas, delegou suas vezes sem 
reserva alguma ao ilustre Padre Lazarista Antônio Afonso de Morais Torres, 
sacerdote de abonados créditos na Congregação da Missão, o qual com 
suavidade de meios, firmeza e força no prosseguir o escopo, que tinha em 
mira, conseguiu grandes melhoramentos no regime da Comunidade 
(SOUZA, 1930, p. 376). 

Uma outra vantagem dessa medida era que o referido delegado era uma pessoa 

conhecida da comunidade, ou seja, era alguém que já tinha certa autoridade junto à 

comunidade. O que D. Viçoso fez foi aumentar essa autoridade com a Pastoral de 1846, 

tornando o Pe. Antônio Afonso o superior da comunidade96 macaubana. 

Souza (1930) relata que o Pe. Antônio Afonso97, que era o era o superior da 

Congregação da Missão no Brasil na época, foi o reformador do recolhimento. Ele não 

morava na casa, mas vinha-lhe muitas vezes e ficava tentando resolver seus problemas. Ele 

foi o Superior da comunidade de Macaúbas de 1846 a 1859 e teve parte principal naquilo que 

de bom se executou lá. Mesmo assim, o bispo continuava a velar pelo bem da casa, sendo 

informado de tudo pelo Pe. Antônio Afonso. Ambos paulatinamente foram “sanando mazelas, 

coibindo abusos” no modo de vida da instituição. O próprio D. Viçoso, dois meses após a 

                                                 
95 Cogita-se que isto pode não ter agradado às religiosas, pois a idéia de um superior numa comunidade Religiosa 
que já possui uma superiora, madre regente, provoca certo mal-estar. 
96 Somos levados a pensar que isto poderia não ter agradado às Religiosas, pois a idéia de um Superior numa 
Comunidade Religiosa que já possui uma Superiora, Madre Regente, provoca certo mal-estar. 
97 Segundo Camello (1973), o Pe. Antônio Afonso de Morais Torres foi visitador da congregação da Missão de 
1843 a 1855. Ou seja, por dois mandatos, ao mesmo tempo que era o delegado e superior do a recolhimento e  
Colégio de Macaúbas. 
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nomeação do Padre Antônio Afonso como Delegado e Superior, afirmou que a reforma fora 

realizada (VIÇOSO, Itabira, 3 jul. 1846). 

De fato, para o bispo, os acontecimentos desenrolados no terreiro do recolhimento 

eram muito graves. Por conseguinte, era necessário remover as causas do mal, intimando 

“esse sujeito que vende as bebidas e dá jogo” a retirar-se do terreno ou a se emendar e não 

permitir jogo e “nem vender bebidas espirituosas” (VIÇOSO, Mariana, 14 jan. 1845). 

Portanto, diante de tal situação, na qualidade de autoridade eclesial, o prelado exige da madre 

Josefa da Purificação uma solução após consultar o Pe. Cura98 e a José Antônio, que deveria 

ser o procurador do recolhimento uma vez que ele administrava as coisas temporais da casa. 

Para justificar sua exigência, D. Viçoso usa para si mesmo a idéia do Juízo e da 

responsabilidade do pastor das ovelhas de Cristo “Tenho de dar estreitas contas a Deus, se 

permitir cousa tão indecorosa” (VIÇOSO, Mariana, 14 jan. 1845). Segundo D. Viçoso, a 

tragédia era resultado da imoderação e vícios causados pelos jogos e bebidas. 

 

4.1.1. A Carta Pastoral de 184699 

 

Conteúdo da Carta Pastoral revela ainda como ele via a casa naquele momento, 

após 2 anos de governo à frente da diocese de Mariana e de suas expectativas e intenções 

relativas a ela. 

Considerando o atual estado do Recolhimento de Macaúbas, assim no 
espiritual, como no temporal: sabendo quanto os Sagrados Cânones têm 
recomendado a direção e boa ordem das Comunidades Religiosas, 
especialmente quanto à vida comum que devem ter e à abstração dos 
negócios seculares, que embaraçam de se dar todas a Deus: desejando 
providenciar, quanto antes, às necessidades que se sofrem no Recolhimento 
de Macaúbas: não nos sendo fácil acudir pessoalmente a elas, lançamos as 
vistas sobre uma pessoa de virtudes e letras, e nos parece tê-la encontrado no 
Revmo. Padre Superior Maior Antônio Afonso de Morais Torres (SOUZA, 
1930, p. 377-378).  

Ele explicava, também, o porquê D. Viçoso indicou um delegado e superior para o 

Recolhimento de Macaúbas. O fragmento da carta mostra que ele tinha: a) conhecimento de 

que a situação espiritual e temporal da casa não estava bem e que a responsabilidade de acudi-

la era dele, porém não dispunha de tempo; b) “desejo de providenciar as necessidades da 

                                                 
98 Não é dito o nome do Padre Cura. Talvez, não fosse um Cura que residisse no Recolhimento, pois após a saída 
do Pe. Luiz Antônio a Casa ficou instável no governo espiritual.  
99 Segundo Souza (1930), D. Viçoso estava na Fazenda dos Caldeirões, numa visita Pastoral, quando escreveu a 
Carta Pastoral de 3 de Maio de 1846 (SOUZA, 1930). 
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Casa”; c) consciência de que “não sendo fácil acudi-la pessoalmente”; d) lançado “as vistas 

sobre uma pessoa de virtudes e letras;” (SOUZA, 1930, p. 377-378). 

A ele pedimos que para serviço de Deus haja de encarregar-se deste negócio 
e lhe damos todos os poderes que em Direito, como prelado Ordinário das 
Recolhidas, e pelas leis civis e determinações dos antigos Reis nos 
competem, e sem alguma exceção. Se for necessário compelir alguém com 
censuras, ele o poderá fazer, assim como mudar, aumentar, diminuir os 
artigos dos Estatutos da Casa, fazer nova eleição de Prelada com nova 
forma, novas vogais, ou elegê-la ele mesmo como melhor lhe parecer diante 
de Deus... (SOUZA, 1930, p. 377-378). 

Assim, D. Viçoso estava dando ao Pe. Antônio Afonso autoridade máxima dentro 

do recolhimento “todos os poderes que em Direito, como prelado Ordinário das Recolhidas, e 

pelas leis civis e determinações dos antigos Reis nos competem, e sem alguma exceção” 

(SOUZA, 1930, p. 377-378). Ele poderia censurar qualquer uma, poderia “mudar, aumentar, 

diminuir” até os artigos dos Estatutos, que foram criados pelo bispo D. Frei Manuel da Cruz. 

Portanto, ele estava dando ao padre a mesma autoridade do bispo sobre as coisas do 

recolhimento. Além disso, ele tinha autoridade para eleger uma nova madre regente, prelada.  

Do dito Senhor nosso Delegado esperamos toda a prudência e circunspecção 
neste negócio, e das Recolhidas toda docilidade e obediência às suas 
determinações... Ultimamente lembramos ao dito Revmo. nosso Delegado 
que disponha as coisas de maneira que essa Casa seja destinada não só à vida 
contemplativa das Recolhidas, senão também à educação das pessoas do seu 
sexo como nos tempos passados se praticava (SOUZA, 1930, p. 377-378). 

Finalmente, após afirmar sua esperança na prudência e circunspecção do 

delegado100 e na docilidade e obediência das recolhidas ao delegado, ele manifesta sua dupla 

intenção para a casa. As duas grandes intenções de D. Viçoso para o recolhimento, para as 

quais o delegado deveria dispor as coisas eram “que essa casa seja destinada não só à vida 

contemplativa das recolhidas, senão também à educação das pessoas do seu sexo como nos 

tempos passados se praticava (SOUZA, 1930, p. 377-378). Traduziu-se isto por uma 

finalidade religiosa e uma finalidade educacional. Entendeu-se que está subentendido uma 

intenção religiosa (casa destinada à vida contemplativa) e uma intenção educativa (casa de 

educação de pessoas do seu sexo) nas palavras do bispo. Em outras palavras, um recolhimento 

e um Colégio, como ele mesmo expressou, essa era a vontade de Viçoso para a casa. Desse 

modo, através da Carta Pastoral, ele tornava público à comunidade macaubana suas 

intenções. Poderíamos ver nesse discurso, além da intenção manifestada, um convite e pedido 

de apoio, por meio da cooperação, à todas as moradoras do recolhimento. Ou seja, a partir da 

                                                 
100 Podemos dizer que D. Viçoso transformava o Pe. Antônio Afonso num tipo de Delegado Episcopal dentro do 
Recolhimento de Macaúbas. 
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publicação dessa Pastoral, que também ficava registrado no Livro da Casa, todas as pessoas 

do estabelecimento sabiam com clareza e segurança o que o queria delas. 

Era novidade o que ele propunha para o Recolhimento? Em parte, não. D. Viçoso 

afirmava que  já “nos tempos passados se praticava” tais medidas, e dessa forma parecia 

querer  resgatar uma característica importante do recolhimento. Foi a essa proposta, como 

indicativo das intenções do bispo, que se chamou de “recuperação do projeto original”. 

Embora o bispo não diga a que período estava se referindo, se era o período de Félix da Costa 

ou o período de D. Frei Manuel da Cruz ou outro qualquer. Identificamos nisso uma “pista” 

da intenção, de D. Viçoso, de fundar um Colégio no recolhimento.  

A nosso ver essa “pista” pode ser interpretada de 2 maneiras. De um lado, como 

um desejo de D. Viçoso de resgatar um projeto já idealizado para o recolhimento em tempos 

de D. Frei Manuel da Cruz, que seria um misto de casa religiosa para jovens determinadas a 

se consagrar a Deus e de educandário para jovens, mas num novo formato (Colégio) e num 

novo contexto (século XIX). Por outro lado, essas indicações podem ser interpretadas como 

um “indício” de intenção favorável do Eclesiástico pela educação do sexo feminino. 

Porém, havia certa originalidade na intenção e vontade do prelado. O principal 

traço de originalidade era a incorporação da função educacional como prática oficial da 

instituição. Ou seja, era reorganizar o ideal do Recolhimento de Macaúbas às necessidades do 

século XIX mineiro. Como vimos acima, todos os documentos fundacionais não incluíam 

uma função educacional como razão de ser da instituição. Isto é compreensível porque os 

documentos fundacionais foram pensados e escritos com a finalidade de reger uma 

comunidade religiosa contemplativa. Além disso, a cultura de educação para o sexo feminino 

não estava no horizonte das pessoas que elaboraram os documentos fundacionais101. Portanto, 

seria difícil esperar que os documentos fundacionais defendessem, fundamentassem e 

justificassem a dupla finalidade para o estabelecimento. Assim, a originalidade de D. Viçoso 

estaria na sua readequação das finalidades do instituto religioso ao mundo de seu tempo. 

Assim, a originalidade dele brotava da sensibilidade para seu tempo, no qual começava a se 

desenvolver um ideário favorável à educação para o sexo feminino. Indubitavelmente, a 

proposta de reorganização das finalidades do instituto do Recolhimento de Macaúbas afetaria 

todo modo de vida das religiosas de macaúbas. Portanto, a instituição de um delegado 

episcopal como superior da comunidade era oportuna, estratégica, além de legítima. 

                                                 
101 Não queremos negar com isto, o fato de que os Conventos e Recolhimentos eram centros de cultura e 
educação feminina (ALGRANTI, 1993; PERROT, 2006). 
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Segundo vários autores, os esforços reformistas de D. Viçoso em Macaúbas, 

resultaram em um Colégio feminino. Nosso propósito aqui é compreender como foi esse 

processo de fundação do Colégio do Recolhimento, por meio da descrição de alguns 

documentos fundamentais nesse processo. 

 

 

4. 2. Alguns documentos importantes no processo de fundação do Colégio do 

Recolhimento de Macaúbas 

 

 

Vários autores falam de um Colégio feminino do Recolhimento de Macaúbas no 

século XIX (SOUZA, 1930; FARIA, 1987; ALGRANTI, 1993; MELLO, 1998; MUNIZ, 

2003; LAGE, 2007). Todos eles concordam que tenha existido um Colégio para meninas no 

estabelecimento ainda que discordem sobre o tipo de ensino que lá era ministrado e a 

importância da educação do sexo feminino que se fazia lá. Em geral, esses autores concordam 

que D. Viçoso foi o grande responsável pela fundação do Colégio em Macaúbas. 

Porém, pouco se sabe sobre o tal Colégio. Pouco se sabe sobre como foi sua 

origem; quando ele passou a funcionar; quem o dirigia; quem ensinava nele; quem o 

fiscalizava; como ele era sustentado; quem e de onde eram suas alunas; que tipo de 

reconhecimento ele tinha na sociedade mineira. 

Aparentemente, D. Viçoso, utilizando sua autoridade episcopal e recorrendo a 

várias estratégias como cartas para a circulação de informações fundamentais e influencia de 

amigos, desencadeou um processo longo e árduo de fundação do Colégio do Recolhimento de 

Macaúbas. A fundação de um Colégio no Recolhimento exigia conciliar a dupla função de 

Instituto Religioso e Colégio, algo que não estava previsto em nenhum dos documentos 

fundacionais. Portanto, segundo os documentos fundacionais, a idéia de um Colégio, paralelo 

ao Recolhimento, parecia ter seu fim decretado antes de sair do papel. Além disso, como hoje, 

a fundação de um Colégio deveria ser reconhecida e aprovada pelo Governo Central. Nessa 

situação, D. Viçoso, seu Delegado e seus colaboradores teriam muito trabalho se quisessem 

efetivar a idéia de um Colégio contíguo ao Recolhimento. A fundação dependia de a) uma 

reformulação dos Estatutos ou a elaboração de um outro documento que conciliasse o 
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Instituto Religioso e o Colégio; b) um reconhecimento e aprovação Imperial. Portanto, a 

fundação de um Colégio em Macaúbas exigia uma frente de lutas dentro e fora do 

Recolhimento. A aprovação do Governo Imperial dependia da elaboração de um 

Regulamento, que determinasse todos os pormenores do Instituto e do Colégio e que 

convencesse o Governo. Assim, a figura do Pe. Antônio Afonso como Delegado Episcopal e 

Superior da Instituição tinha um papel decisivo na reestruturação dos Estatutos ou na 

composição de um outro documento regulativo, como os regulamentos, que conciliasse o 

Instituto Religioso e o Colégio. A outra frente de luta era externa, marcada pelas relações 

políticas da época. É possível que a questão do reconhecimento da população de “bem”, das 

elites fosse um ponto importante no processo. 

Ao que parece, convencer o Governo Imperial da viabilidade do Colégio do 

Recolhimento de Macaúbas não foi uma tarefa fácil, pois a aprovação Imperial só saiu em 

1863102 com a aprovação do Regulamento de 1863. Sem a tal aprovação, o Recolhimento não 

podia receber a 5ª parte dos juros do extinto Vínculo do jaguará. Conforme determinava o 

Decreto nº de 14 de outubro de 1843 a parte destinada ao Recolhimento deveria ser usada na 

educação de meninas pobres dentro da Instituição. 

As ações de D. Viçoso dentro e fora de Macaúbas para  fundação do Colégio 

feminino nos levam a pensar numa certa “militância” deste Bispo pela educação feminina. 

 

4.2.1. Livro de Matrículas para Educandas do Recolhimento de Macaúbas 

 

O Livro de Matrículas para Educandas do Recolhimento de Macaúbas103, de 

1846 a 1888, traz os nomes das meninas, moças e mulheres que foram matriculadas, e que 

entraram, no estabelecimento na condição de pensionistas educandas e educandas gratuitas e 

educandas pobres. Trata-se de uma rica fonte para compreensão do Colégio dessa instituição, 

pois registra aspectos do cotidiano do recolhimento, como quem entrava ou saia, quando, de 

onde, por que, qual era sua filiação, quanto devia pagar, quanto pagou, que idade tinha, 

quanto tempo ficou. Pode-se saber o nome das educandas, o ano de sua entrada e saída, qual 
                                                 
102 Se for tomado como início do processo o ano de 1846, que é o ano de criação do Livro de Matricula para 
Educandas do Recolhimento de Macaúbas, teremos 17 anos de tentativas. Se tomarmos como marco referencial 
1853, ano em que o Pe. Antônio Afonso, na qualidade de Diretor do Colégio e Recolhimento, escreveu uma 
carta ao Ministro dos Negócios do Império, pedindo a aprovação dos Estatutos, o tempo será de 10 anos. 
103 Nesta pesquisa só apresentamos alguns dados preliminares sobre este documento. Numa investigação futura 
apresentaremos uma análise do documento inteiro que não caberia aqui. 
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era sua idade, quem era seus pais ou tutores, qual era sua cidade de origem, quanto ela pagou 

na entrada e se saiu com as pensões pagas ou se ficou devendo e também para que foi para o 

Recolhimento. Em alguns casos é dito o que a menina deve aprender ou não. 

O exame da folha de rosto do Livro já revela uma denotação escolar. A primeira 

folha é intitulada Livro de Matrículas para Educandas do Recolhimento de Macaúbas. 

Poderia ser “livro de entrada e saída” se o objetivo fosse simplesmente registrar o número das 

jovens que entravam e saiam da instituição. Outro termo revelador da intenção dos autores do 

Livro é a palavra “Educandas104”, que remete diretamente a palavra educação e ao verbo 

educar. Esses termos são indicativos do que se pretendia criar no Recolhimento: um Colégio. 

Um colégio onde as meninas entravam para ser educadas. Lê-se no livro que Maria Cândida e 

Maria do Carmo “entraram para educar-se” em 14 de setembro de 1849. 

A disposição e discriminação dos valores de pensão (diárias, mensalidade, 

trimestralidade, semestralidade e anuidade) atestam um tipo de organização do recolhimento 

em moldes de um Colégio. A pensão105 mensal era 10$000 réis. A pensão trimestral era 

30$000. A pensão semestral era 60$000 réis e a anual 120$000. 

A população real do recolhimento, considerando recolhidas, educandas 

pensionistas e gratuítas, entre 1843 a 1858 é desconhecida. Mesmo assim, nesse período, 

encontrou-se 178 moças registradas no Livro de Matrículas, o que permitiu fazer uma 

estimativa da população de educandas presentes no recolhimento (ANEXO 13: População de 

educandas no Recolhimento de Macaúbas (1843-1857). Surpreende o grande número de 

entradas no ano de 1857, chegando a 50 meninas. Dessas 13 saíram e a população do Colégio 

pode ter subido para 106 habitantes no recolhimento. Esse número é impreciso106. Pois um 

                                                 
104Roquete e Fonseca (1848) não trazem o termo educando em seu Dicionário. Porém, eles registraram três 
termos (estudante, discípulo e aluno) usados para se referir a quem tomava lições de alguém. Cada um deles 
distinguia-se dos outros em alguma coisa. “Estudante (grifo dos autores) é o que atualmente estuda em alguma 
escola, ou cursa aulas maiores em universidade. – Estudante de gramática, de retórica, de filosofia, de leis, etc.; 
Estudante de Coimbra. Discípulo é não só o que cursa uma aula, senão o que aprende d’um mestre, a quem se 
entrega e cuja doutrina segue; e assim mesmo o que segue a opinião d’uma escola ainda que antiga. Aluno, 
segundo a etimologia de alo, criar, nutrir, é o que desde sua infância é educado por alguém e dele recebeu o 
alimento da doutrina. Diz-se com propriedade dos estudantes internos d’um colégio, ou porcionistas. Aplica-se 
em sentido figurado ao natural d’um país, despertando a idéia nobre do dever filial para com a mãe pátria, como 
disse Camões falando de D. Nuno Álvares Pereira: ...” (ROQUETE E FONSECA, 1848, p. 274).  
105 Uma noção relativa desses valores no século XIX mineiro pode ser obtido acessado alguns dados de Afonso 
de Alencastro Graça Filho, analisando As Flutuações dos Preços e das Fazendas Escravistas de São João Del 
Rei no Século XIX, revela que uma cabeça de gado para consumo, em 1854, naquela região custava entre 35$000 
a 40$000. Portanto, não era tão fácil para uma família pagar 30$000 a cada três meses ou 60$000 a cada seis a 
educação de uma jovem no Recolhimento de Macaúbas. Isto equivalia a dar uma cabeça de cada ao Colégio do 
Recolhimento a cada trimestre. 
106 De acordo com o cálculo a população das educandas do Recolhimento em 1858 era de 75 educandas. Porém, 
esse anúncio afirma que o número real de alunas era de 124. Portanto, parece haver algum erro no cálculo. 
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anúncio no Correio Oficial de Minas, (ANEXO 14: Anúncio no Correio Oficial de Minas em 

1858) de 26 de julho de 1858, afirma que o Colégio de Macaúbas tinha 124 educandas e não 

havia mais espaço para receber “discípulas”. Assim, pedia-se aos pais que não enviassem 

mais moças ao Colégio até receberem um aviso dos diretores do estabelecimento por meio da 

imprensa. 

A respeito das famílias que enviavam suas filhas como educandas para o 

recolhimento entre 1843 a 1857. No Livro de Matrículas possibilitou identificar 114 famílias 

(ANEXO 15: Lista das 114 famílias de 1843 a 1857) que matricularam suas filhas107 no 

recolhimento de Macaúbas. Alguns termos presentes, mas raros, são apatrocinada, tutelada, 

protegida, exposta. Dessas 114 famílias, 31 homens são identificados com títulos de Major, 

Coronel, Tenente, Capitão, Alferes, Doutor, Guarda-Mor, Conselheiro e Vigário. O restante, 

83 pessoas, é identificado como Senhor, Senhora e sem título nenhum. 

No documento, o termo pensionista é usado para definir as jovens que ingressam 

de 1843 até 1848 no recolhimento. Já do termo educandário para a instituição aparece em 

1849. O Pe. Lana, que chegou em Macaúbas em 1851, já chamava o educandário de Colégio. 

Ele escreveu em 9 de setembro de 1852 que Maria Narcisa entrou para o Colégio, sendo esta a 

primeira vez que Colégio é usado para identificar a instituição. 

Um dos casos relatados que revelam aspectos do ensino e das condições das 

famílias de algumas educandas. Antônio Ribeiro da Fonseca da Freguesia de São Gonçalo do 

Rio Abaixo, colocou as duas primeiras filhas, Joaquina (12 anos) e Anna (11 anos) Ribeiro da 

Fonseca no Recolhimento, no dia 02 de janeiro de 1856. Em 10 de setembro de 1857, ele pos 

mais duas filhas, Francisca (12 anos) e Bernarda (11 anos) no Colégio. Está escrito “Tem elas 

de aprender tudo quanto se ensina no Colégio” (LIVRO DE MATRÍCLAS, 1846, f.47b).  

As duas primeiras começaram a aprender a tocar piano á 22 de 7bro 
[setembro]  

de 1857. 

Em janeiro de 1858 recebeu-se a quantia de rs 20$930 e com esta quantia 
fica o Colégio pago da pensão relativa á música e piano das duas primeira 
meninas até o dia 2 de janeiro de 1858 

Recebeu-se também o 4º semestre destas mesmas na quantia de rs 120$000 e 
na dita data recebeu-se a quota relativa á música vocal de 4 24$000 e a quota 
relativa a piano de 1   12$000 

                                                                                                                                                         
Tentou-se determinar, baseado nos dados do Livro de Matrículas, a população real do Colégio. Com população 
real queria significar um cálculo aproximado da quantidade de jovens que estariam no Recolhimento segundo os 
dados do Livro de Matrículas. 
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Fica com as quantias supra o Colégio pago de tudo até 2 de julho de 1858. 

3 de 9bro [novembro] de 1858 Recebeu-se rs 276$000 com o que fica o 
Colégio pago até 2 de Janeiro de 1859. 

7bro [setembro] 9 de 1859 Sairão para tornar a voltar (?), e não voltaram 

Recebeu-se pelo resto do tempo rs 368$000 (Livro de Matrículas, 1857, 
f.47b). 

Ora, um pai de família que poderia educar quatro filhas no Colégio do 

recolhimento, pagando 120$000 réis anuais, para cada uma das filhas era um homem de boas 

condições na sociedade mineira da época. As quatro filhas custavam 480$000 réis por ano. 

Isto sem contar as aulas de música vocal e piano. 

A jovem Isidora Alves dos Santos Laguna, de Diamantina, entrou no 

Recolhimento dia 11 de fevereiro de 1847, aos 9 anos de idade. Ela era filha do Tenente 

Coronel José de Oliveira Campos, que pagou 36$000 réis, no momento da entrada, pela 

pensão do primeiro semestre. Ela deixou o Estabelecimento em 2 de julho de 1854. Ou seja, 

Isidora Alves viveu como Educanda Pensionista em Macaúbas dos 9 aos 16 anos. Sua 

permanência no Recolhimento foi de 7 anos e 5 meses. Quando saiu do Recolhimento Isidora 

tinha atingido a idade adulta108. 

Outro exemplo é a jovem Eufrazina Perpétua de Jesus, também de Diamantina, 

filha de Manuel da Costa Coelho, entrou no Recolhimento em 28 de abril de 1849 para se 

educar. Seu pai pagou a pensão de 72$000 na ocasião da entrada. Eufrazina foi educanda no 

Recolhimento até 8 de julho de 1855, permanecendo por 6 anos e 2 mês. A maior diferença 

entre o registro de Eufrazina e de Isidora Alves é que não consta a idade da primeira ao entrar 

para o Estabelecimento. Das duas jovens seria possível fazer um cálculo aproximado, baseado 

nos dados do Livro de Matrículas, de quanto suas respectivas famílias gastaram com a 

educação das duas durante todo o tempo que ficaram no Recolhimento. 

Outro caso interessante é o registro de Francisca Rosa da Conceição, de 12 anos, 

moradora de Cururá. 

Francisca Rosa da Conceição, idade 12 anos, Amélia Augusta de Araújo 
idade 11 anos filhas do Snr. José Joaquim de Araújo morador no Cururá 
entraram para o Colégio a 14 de Novembro de 1857. Por hora tem de 
aprender primeiras letras, Gramática portuguesa, costuras, e música vocal 
(Livro de Matrículas, 1857, f.67b). 

                                                 
108 No século XIX, segundo Corrêa (2005), a pessoa era considerada adulta a partir dos 14 anos. Com essa idade 
os meninos já podiam se casar. A idade mínima legal para o casamento das meninas era 12 anos. 
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Aqui aparece uma parte do currículo do Colégio. Fazia parte do currículo 

primeiras letras, gramática portuguesa, costuras e música vocal. Nesta relação não aparece o 

francês, a geografia e o pano, como no relato anterior, que também faziam parte do currículo.  

Camello (1987) observou que os livros de matrículas e de contas do Seminário de 

Mariana são uma importante fonte de informações, pois permitem conhecer a situação 

econômica do Seminário (sua receita e despesa, contribuições das fazendas, pensões dos 

alunos, os donativos). Além disso, se pode quantificar entrada e saída, saber nomes e 

filiações, datas de entradas e regimes de pagamento das pensões, livros comprados, roupas, 

remédios, objetos de toalete, livros-textos usados, disciplinas, o estado de saúde dos internos, 

visitas médicas. 

No caso do Recolhimento de Macaúbas, até agora, o Livro de Matrículas não 

parece distinto do livro de contas e nem há nenhuma indicação de livros comprados, roupas, 

remédios, objetos de toalete, livros-textos usados até 1857. O Livro traz o ano de entrada e 

saída, permitindo quantificar as entradas e saídas por ano e as saídas para férias ou tratamento 

médico; a condição (pensionistas ou educanda) na qual a jovem entrou para a instituição e a 

finalidade de sua entrada, informando em alguns casos até alguns tipos de conteúdos a serem 

aprendidos ou não; o registro do nome da instituição no ato de entrada das moças, permitindo 

conhecer se a jovem entrou para o recolhimento, o educandário, o Colégio, informando como 

o estabelecimento era visto na época; o nome das educandas ou pensionistas e suas filiações 

em quase todos os casos, favorecendo o conhecimento do status das famílias pelos títulos dos 

pais ou mães; as idades das meninas e moças são especificadas em mais da metade dos casos 

examinados até agora; o local de procedência de quase todas é registrado, possibilitando saber 

de quais cidades eram as jovens que procuravam Macaúbas; o nome do correspondente 

aparece em muitos casos; o regime de pagamento das pensões anuais, semestrais, trimestrais, 

mensais, diárias e o valor do pagamento na entrada e saída, possibilitando calcular o gasto 

total de algumas educandas. 

A análise parcial do Documento chegou somente até o ano de 1858 por falta de 

tempo. Estendeu-se propositalmente até 1858, porque em 1857 foi publicado o primeiro 

Regulamento do Colégio de Macaúbas. Pretendia-se observar alguma oscilação na entrada e 

saída no Colégio. Realmente, houve um aumento no número de entradas neste ano de 1857 

segundo a tabela mostrada acima. De fato, a análise do Livro de Matrículas evidencia a 

existência de um Colégio particular no recolhimento antes mesmo da aprovação oficial, 

emitida somente em 1863, pelo Decreto 3.183. E igualmente importante é o fato de que o 
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público do Colégio era um público pagante, sendo raros os casos de educandas gratuitas. Mais 

de 95% das educandas foram educandas pagantes até 1858. Portanto, o Colégio não era um 

Colégio para meninas pobres ainda, porque o recolhimento não podia movimentar o dinheiro 

sem a elaboração de um regulamento que fosse aprovado. 

 

4.2.2. Bases Cardeais e Fundamentais do Instituto Recolhimento da Imaculada Conceição, 

em Macaúbas (ANEXO 16: Bases cardeais e fundamentais do Instituto Recolhimento da 

Imaculada Conceição, em Macaúbas, Diocese de Mariana, no Brasil) 

 

Numa carta do Ministro dos Negócios do Império, encaminhada ao Pe. Antônio 

Afonso pelo Presidente da Província, em 1854, aparece a resposta do Ministro ao pedido de 

aprovação dos Estatutos do Colégio e recolhimento. A carta respondia a uma missiva do Pe. 

Antônio Afonso em 1853. O Ministro afirmava que o requerimento não foi acompanhado dos 

devidos esclarecimentos, por isso, o Imperador não pode confirmá-los. No entanto, fazia uma 

lista de seis tópicos a serem esclarecidos (ANEXO 17: Resposta ao Requerimento do Pe. 

Antônio Afonso de Morais Torres).  

Por isso, o Ministro enviou aquele repertório de pontos, inquirindo 1º quando e 

quem instituiu o Colégio e recolhimento; 2º como ambos eram sustentados (o patrimônio); 3º 

quem inspecionava e administrava moral e economicamente o recolhimento e Colégio; 4º qual 

era as receitas e despesas nos três últimos anos; 5º qual era o número de recolhidas e 

educandas nos dois estabelecimentos; 6º qual era o estado dos dois em moralidade e ensino e, 

por fim, 7º pedia o envio de cópias autenticadas dos Estatutos que regiam a ambos (MELLO, 

1996). Esses sete pontos parecem ser esclarecidos neste documento. Portanto, a semelhança 

dos assuntos e o esforço em esclarecer cada um deles, nos levam a pensar que as Bases 

Cardeais foram criadas entre 1854 e 1857109, talvez, para ser aquele documento que, uma vez 

aprovado, permitiria ao recolhimento manusear os juros do vínculo. De qualquer modo, as 

Bases Cardeais parecem dar uma resposta a sete tópicos da carta de D. Viçoso ao Pe. Joaquim 

José Lopes em 1854. 
                                                 
109 Em 1857, apareceu o primeiro regulamento do Colégio do recolhimento de Macaúbas: o Regulamento de 
1857.   D. Viçoso afirma na carta de 3 de setembro de 1863 ao Pe. Lana que o Pe. Antônio Afonso tinha feito um 
Regulamento do Colégio de Macaúbas. Era do Colégio particular segundo minha análise prévia. Infelizmente, 
por falta de espaço e tempo, não o apresentaremos aqui. Mas, de fato, ele é quase idêntico ao Regulamento 
aprovado em 1863. Temos a impressão de que é o mesmo Regulamento. Este Regulamento, não aprovado ainda, 
já normatizava o funcionamento do Colégio. Era neste Colégio que as meninas pobres deveriam ser admitidas 
para estudar com os juros do extinto Vínculo do jaguará. 
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Aparecem sete tópicos na carta de 08 de abril de 1854 ao Pe. Joaquim José Lopes, 

D. Viçoso fala das sete questões do Ministro da Justiça via Presidente de Província; pede 

cópia dos Estatutos para conseguir receber a parte do vínculo do jaguará. Segundo uma carta 

de 11 de junho de 1854, de D. Viçoso, ao Vigário Geral. A carta é a seguinte 

Quer saber o Ministro da Justiça por meio do Presidente de Minas os 
seguinte pontos 

1. Quando e por quem foi instituído o Recolhimento e o Colégio 

2. Qual o seu patrimônio, ou donde tira o necessário para a sua conservação 

3. Por quem é inspecionado e administrado moral e economicamente 

4. Qual a importância da sua receita e despesa nos 3 últimos anos 

5. Quantas recolhidas e educandas existem 

6. Em que estado se acha um e outro estabelecimento que respeita á 
moralidade e ao ensino 

7. Convém que sejam remetidas copias autenticas dos Estatutos que estão em 
vigor no mm. (faltando pedaço) Colégio e Recolhimento. 

Este nº 7 eu de cá remedeio, porque tenho copia dos Estatutos, mas os outros 
6 quesitos V.M. me diga que se há de responder a cada um, para eu mandar a 
resposta pelo Presidente antes que eu vá para a Visita, isto são preparos para 
se haver o que pertence ao Recolhimento pelo Vinculo de Jaguará. 
Responda-me quanto (rasgado) antes (VIÇOSO, Marina, 8 abr. 1854). 

Esse documento Bases Cardeais parece ser uma resposta aos seis tópicos do 

Ministro da Justiça a D. Viçoso. A novidade aqui é que na própria carta é admitido que já 

funcionava o Colégio e recolhimento sob os Estatutos. A estrutura presente no texto que nos 

sobrou, é semelhante à estrutura dos seis pontos descritos na carta do Ministro ao Pe. Antônio 

Afonso de Morais Torres. Por isso, podemos assegurar que o documento Bases Cardeais é 

posterior a 1º de março de 1854 e pertence ao período de D. Viçoso. Além disso, existem 

alguns sinais internos indicando isso. Ele poderia ter sido elaborado entre 1854 e 1857, com o 

fim de ser o documento regulativo, que justificaria e explicitaria a dupla finalidade do 

Instituto no Recolhimento de Macaúbas. 

O Capítulo I é dedicado aos fins do instituto. É dito que o instituto tem duas 

finalidades: 1º uma clausura para recolhidas e 2º um internato de educação religiosa, moral e 

doméstica.  

O Instituto de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, fundado e 
estabelecido no sitio do Monte Alegre de Macaúbas, no Brasil, província de 
Minas Gerais, Diocese de Mariana tem por fim: 1º uma clausura para 
recolhidas, que se proponham e [co]nsagrem a servir a Deus na perfeição e 
santificação de suas almas por meio da oração, do [tra]balho e dos serviços 
de mútua caridade; 2º um [in]ternato de educação religiosa, moral e 



 122

domes[tic]a, especialmente encaminhada a formar exemplares mães de 
família (BASES CARDEAIS, sem data, f110. A). 

Portanto, o instituto é uma casa religiosa para perfeição e santificação das 

recolhidas e uma casa de educação religiosa (internato de educação), moral e doméstica para 

formar exemplares mães de família. Em nosso Dicionário de Sinônimos não encontramos o 

termo “Internato”. Mesmo assim, o internato era de educação religiosa, moral e doméstica. 

Mello (1996) afirma o mesmo dizendo: “Fins do Instituto do Recolhimento: 1. 

Aperfeiçoamento espiritual das Recolhidas; 2. A instrução e educação das meninas” 

(MELLO, 1996, p. 14). É possível que ela tenha se fundamentado neste documento. Ela 

atribuiu essa mudança ao Pe. Antônio Afonso de Morais Torres, após receber de D. Viçoso a 

Carta Pastoral de 5 de maio de 1846. Ela afirma que o padre fez a “reforma das instalações 

com a separação do claustro do Colégio” (MELLO, 1996, p. 14). Ela afirma que isto foi em 

1847. Ou seja, ela está afirmando que este documento pode ser de 1847. Ela continua dizendo 

que o “Padre Antônio Afonso de Moarais (sic) Torres faz a reforma das instalações do 

claustro do Colégio” (MELLO, 1996, p. 14). Bem, vamos ver as respostas nos dão os 

documentos. 

O Capítulo II regulamenta o modo de vida das recolhidas. É dito que elas: a) 

viverão em clausura e observarão a Regras das Religiosas da Imaculada Conceição; b) 

cumprirão os estatutos, pastorais e mandamentos de visita dados pelo bispo; c) define o tempo 

de noviciado (1 ano) e a renovação dos votos de pobreza, obediência e castidade a cada três 

anos. 

O Capítulo III regulamenta o Colégio e o modo de vida das educandas. É dito que: 

a) o Colégio está estabelecido no Recolhimento com estatuto e regulamentos especiais; b) as 

educandas não tem clausura; c) o estatuto e regulamentos do Colégio harmonizam exercícios 

escolares das meninas com os exercícios espirituais das recolhidas; d) define práticas comuns 

às educandas e às recolhidas; e) reconhece e define as diferenças por meios de locais e 

                                                 
110 Segundo Spaggiri e Perugi (2004), estamos abreviando folha por f. Entendemos também que estamos fazendo 
um empréstimo, talvez, não muito adequado, segundo um crítico textual, porque “folha” ou “folio”, como 
mostram os autores, era usado para códices em pergaminho. Porém, que os críticos nos desculpem. Os autores 
trazem algumas informações importantes de Codicologia. “Para exemplificarmos, entre os termos próprios da 
codicologia, derivantes na sua maioria do grego e do latim, figuram manuscrito ‘qualquer texto escrito à mão, 
códice ‘os manuscritos antigos e medievais’, membranáceo ‘de pergaminho’ e cartáceo ‘de papel’; relativamente 
ao material escriptório, palimpsesto ‘códice em pergaminho que foi raspado para o escrever de novo’, folha ou 
‘fólio’ ‘cada uma das páginas de um ms.’, ‘recto’ ‘parte anterior da folha, ou página ímpar’ e ‘verso’ ‘parte 
posterior da folha, ou página par’, coluna ‘cada uma das duas, ou mais colunas em que pode ser dividida a 
página escrita’, rubrica ‘nota inicial, em letra vermelha’, colofão ‘nota final do códice’, ‘incipit’ ‘o verso, ou a 
linha, inicial do códice’, ‘explicit’ ‘o verso, ou a linha final do códice’ (sendo diferente do colofão acima citado), 
etc.” (SPAGGIARI e PERUGI, 2004, p. 16-17). 
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práticas distintos. Este reconhecimento das diferenças é “em relação a seu estado e idades”, 

inferimos daí um trato diferenciado baseado em idades e estados (definir estado). Os espaços 

diferentes são: o coro, o dormitório. A atividade diferente: a recreação. 

O Capítulo IV estabelece os critérios de admissão de recolhidas. Exige-se: 1º 

atestado de conduta exemplar e vocação decidida para a vida religiosa em clausura; 2º um 

dote de 1.200$000. Após ser admitida como candidata ela iniciava o processo que a vinculava 

ou desvinculava da comunidade religiosa. 

O Capítulo V estabelece os critérios para admissão de educandas. “exige-se: 1º 

autoriza[cão] de seus pais, tutores ou superiores; 2º não padecer [mo]léstia alguma contagiosa 

e ter sido vacinada; 3º [ida]de, maior de seis anos e menos de quinze; [4º s]atisfação da 

pensão e despesas que fizer” (BASES CARDEAIS, sem data, f.C). 

O Capítulo VI estabelece e explicita os fundos para subsistência do duplo 

instituto. São eles: 1º patrimônio que [?] e legou o instituidor (fundador) e benfeitores; 2º 

terras e escravos convertidos em apólices da dívida pública ou títulos de bancos 

particulares111; 3º edifício, oficinas, sesmaria e uma porção de campo; 4º pensões e dotes; 5º 

quaisquer donativos ou créditos eventuais. Assim, aparece uma relação superficial do 

patrimônio do Recolhimento. Cita-se “das terras” sem especificar, mas pode se tratar das 

fazendas do recolhimento. 

O Capítulo VII estabelece um sínodo ou junta administrativa como responsável 

pela administração do instituto sob fiscalização do bispo. Sua composição e funções de cada 

um são as seguintes: A) síndico: administração-geral e a execução das deliberações do Sínodo 

ou do Bispo; B) madre regente e vigária: direção e disciplina da clausura; c) Cura: 

administração dos sacramentos, celebração dos ofícios divinos, e a direção espiritual; d) 

diretora do Colégio: direção moral e disciplinar do Colégio; e) Procurador: administração das 

terras, dos trabalhos agrícolas, obras de edificação ou reparos, cobrar e escriturar a receita e a 

despesa do estabelecimento; f) Inspetor e conservador das aulas: responsável por 

“superintender na direção lit[erá]ria do colégio, na escolha de livros, mapas, [mo]delos” (BASES 

CARDEAIS, sem data, f.C e D). 

O Capítulo VIII estabelecia a escrituração da receita e despesa sob o exame do 

bishop e os tempos das reuniões da junta ou sínodo.  

                                                 
111 Essa medida, segundo Souza (1930), foi recusada pelas Recolhidas por causa do afeto aos escravos. A 
arrematação era feita com a segurança do Governo. 
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O Capítulo IX estabelece os critérios para a admissão de recolhidas e educandas 

gratuitas (sem dote).  

[Es]te Instituto para corresponder às vistas pie[do]sas de seu instituidor, 
admitirá sem dote, em cada [dez] recolhidas112, uma gratuitamente, que seja 
já pobre, mas de exemplar conduta, e ates[ta]da vocação para a vida religiosa 
em clausura. [Ta]mbém113 em cada dez educandas pensionistas114 receberá 
[?]ia menina pobre,115 preferindo-se órfãs, [?]as que especialmente se 
pretendam com a[?]ran ao professorado; as quais serão dispensa[da]s da 
pensão mensal, mas não do enxoval, nem [ves]tuário (BASES CARDEAIS, 
sem data, f.E). 

Gostaríamos de chamar atenção para “as que especialmente se pretendam com 

a[?]ran ao professorado”, pois levanta a suspeita sobre a possibilidade de  formação de 

professoras ou de auxiliares dos professores em Macaúbas. Esse trecho sugere que o 

Recolhimento teria contribuído para a formação de mulheres professoras também. 

O Capítulo X estabelece quem nomearia as pessoas para os cargos. Por fim, o 

Capítulo X regulamenta o dote: o que se paga na entrada, e o que sucede em casos de recusa 

ou desistência. 

 

4.2.3. Regulamento de 1862116 (ANEXO 18: Regulamento de 1862117) 

 

Esse Códice será chamado de Regulamento de 1862, pois no corpo do seu texto 

está incluída uma proposta de regulamento para o Colégio do Recolhimento. É um texto 

endereçado ao Ministro do Império. Numa espécie de introdução ao texto, o autor fez uma 

retomada a ordem do Decreto n.o 306 de 14 de Outubro de 1843, que ordenava o emprego da 

                                                 
112 No Regulamento de D. Viçoso aparece este item também. O número que aqui não foi possível decifrar, será 
dito mais adiante. 
113 A preposição de foi rabiscada denotando a percepção de um erro de regência da parte do redator. 
114 Esta frase está acima de outra que está riscada. 
115 A palavra estava riscada também. 
116 Regulamento de 1862 é a forma reduzida do Regulamento [Do Colégio?] Meninas pobres de Macaúbas do 
Município de Caeté de Minas Gerais. Esta versão do Manuscrito contém duas páginas. Ele parece ter sido criado 
numa primeira versão e sofrido uma melhoria, mudanças. Na primeira página não se percebe nenhum sinal de 
mudança no texto, enquanto na segunda os sinais são muito perceptíveis. A autoria e a data de composição são 
imprecisas. Baseados em outra versão do mesmo Códice, não analisado aqui, encontramos o nome de D. Viçoso 
no final. Essa outra versão contém mais páginas traz as datas de 26 de julho de 186[2]. Portanto, pode ter sido 
uma elaboração do Pe. Lana e D. Viçoso. O Manuscrito é cheio de abreviações. Nele Macaúbas aparece grafado 
como Mocaubas como Souza (1930) discorrera a respeito das duas grafias. A grafia do termo em alguns autores 
antigos é fixada como Macahubas ou Macaúbas. 
117 Este título Regulamento de 1862 foi acrescentado por mim ao documento. Eu dei esse o nome ao documento 
porque ele foi elaborado com a intenção de ser um Regulamento para colégio de meninas pobres dentro do 
Recolhimento. Numa outra versão com mais páginas aparece a assinatura de D. Viçoso e as datas de 26 de julho 
de 186[2]. 
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5ª parte do produto da arrematação do extinto Vinculo de Jaguará para se educar certo número 

de meninas pobres no Recolhimento de Macaúbas. Porém, o autor relembra que o 

Recolhimento só devia receber suas quotas, segundo o Decreto, ao ter seu regulamento 

aprovado. O autor complementa “Desde 1851 houve Ordem, para que metade dos reditos do 

Vinculo, enquanto este se não arrematava, fosse distribuído pelos 5 destinos que lhe deu o 

sobredito Decreto de Outubro de 1843”. No entanto, o recolhimento não participou de tal 

distribuição e o autor explica por que  

o Recolhimento ainda não tem o exigido Regulamento e por tanto nada tem 
recebido daqueles reditos do Vinculo, que pelas outras 4 partes se vão 
distribuindo anualmente; nem poderá receber o que legalmente lhe tem de 
pertencer depois da arrematação dos bens do Vinculo, de cuja venda se está 
atualmente tratando, por falta do Regulamento (REGULAMENTO DE 1862, 
f.1a118). 

Entretanto, o autor diz que o bispo de Mariana, na qualidade de Inspetor Imediato 

do Recolhimento de Macaúbas, “por carta Régia de 23 de Setembro de 1789”, “tem a honra 

de apresentar agora o seguinte regulamento ao Governo de Sua Majestade, para ser aprovado, 

ou modificado, como melhor parecer ao Mesmo Senhor” (REGULAMENTO DE 1862, f.1a). 

O autor manifesta a consciência de que seu texto é uma proposta, ao dizer que o Imperador 

pode aprovar, modificar segundo lhe parecesse. 

O texto é divido em 13 artigos, visando abranger toda a realidade do Colégio em 

seus aspectos físico, pedagógico e administrativo. Tomamos a liberdade de classificar o 

documento, dando um título para cada artigo como se vê na tabela seguinte: 

Artigo Assunto 

1º  As Instalações do Colégio. 

2º A Direção do Colégio 

3º As Mestras e Inspetoras do Colégio (Corpo Docente) 

4º O Conteúdo do Colégio 

5º A Formação Religiosa do Colégio 

6º Os Dormitórios das Educandas 

7º Os Critérios de Admissão das Educanda 

8º As Férias das Educandas 

                                                 
118 A indicação f.1a corresponde a folha 1 frente e f.1b corresponde a folha 1verso. 
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9º A Permanência no Colégio 

10º A Inspeção Geral 

11º A Sustentação do Colégio 

12º O Emprego dos Reditos das Apólices 

13º A Administração do Colégio 

A ordem dos artigos evidência uma mistura dos aspectos físicos, pedagógicos e 

administrativos. Por exemplo, o Artigo 1º trata das instalações do Colégio, ou seja, a parte 

física da instituição. Assim, poderia ter continuado discorrendo sobre o aspecto físico, 

abordando Os dormitórios (art 6). A organização dos assuntos revela um outro tipo de 

racionalização diferente da racionalização moderna. 

O artigo 1º afirma que as instalações do Colégio para meninas pobres será o 

mesmo onde se tem educado as pensionistas. O edifício de educação das pensionistas fazia 

parte do recolhimento, tendo comunicação interna com o mesmo e possibilitando o trânsito de 

um ao outro. Não se sabe quais seriam as regras de circulação. Mas se pode ver que tais 

pensionistas eram educandas em Macaúbas antes do Colégio para meninas pobres. De fato, 

segundo o Livro de Matrículas, já funcionava um Colégio Particular no recolhimento, regido 

pelo Regulamento de 1857. Não há elementos para distinguir educandas de pensionistas. A 

distinção que aparece é entre educandas pensionistas e as gratuitas, isto é as educandas 

pobres119. 

O artigo 2º trata da Direção do Colégio. Por ele, sabemos que a Diretora do 

Colégio Particular era a madre regente. E para substituí-la existia a madre vigária. Ou seja, 

uma era a Diretora e a outra a Vice-Diretora do Colégio. Sabemos que a eleição de ambas é 

feita a cada 3 anos. Quem as elege são as recolhidas, a comunidade religiosa, e não os clérigos 

(Procurador e Cura) ou o bispo. Porém, é necessário que o bispo aprove a diretora eleita pelas 

recolhidas. 

O artigo 3º trata das mestras e inspetoras do Colégio. “As Mestras, e Inspetoras 

serão as Recolhidas de eleição da Regente, e aprovação do Capelão Cura, que é o Prefeito dos 

                                                 
119 As educandas pensionistas pagavam a cada 6 meses. As educandas gratuitas existiram paralalelamente às 
pensionistas e não pagavam nada ao que parece. Elas apareceram antes de 1850. As educandas pobres, terceira 
categoria, seriam sustentadas com os juros da 5ª parte do vínculo, transformados em Apólices da dívida pública. 
Parece que as educandas gratuitas foram incluídas nessa categoria somente depois de 1863. O nome pensionista 
deve ter se originado da pensão que as moças e mulheres pagavam (semestral e anualmente) ao Estabelecimento 
desde sua entrada até a saída. 
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estudos, eleito pelo Bispo” (REGULAMENTO DE 1862, f.1a). O trecho acima está 

afirmando que as recolhidas, mulheres que viviam no recolhimento com a intenção de se 

consagrarem a Deus por meio dos votos, faziam o papel de professoras, ensinando as 

educandas registradas no Livro de Matrículas. Consultando Roquete e Fonseca (1848), 

encontramos o termo preceptor como sinônimo de mestre. “O Mestre diz-se do que ensina 

alguma ciência ou arte por isso se diz, mestre de gramática, de música, de dança, etc. 

Preceptor diz-se do que está encarregado de instruir, de educar um menino, cujos pais o 

confiarão à sua direção” (ROQUETE e FONSECA, 1848, p. 434). Uma distinção entre o 

Mestre e o Preceptor era 

O mestre dá lições a certas e determinadas horas, e tem um certo número de 
discípulos. O preceptor dá preceitos e conselhos continuamente a seu aluno, 
e não perde um instante de vista para o formar moralmente e facilitar-lhe 
todos os conhecimentos possíveis; dirige a educação e a instrução em geral 
(ROQUETE e FONSECA, 1848, p. 434-435). 

Portanto, o preceptor tinha uma relação afetiva maior com seus instruídos do que 

o mestre. O mestre tinha discípulos e o preceptor alunos. O mestre dava lições e o preceptor 

dava preceitos e conselhos para formar moralmente seu aluno120. Além disso, o preceptor 

facilitava todos os conhecimentos possíveis ao aluno. Em resumo, o preceptor dava educação 

e instrução geral. Portanto, as mestras do Colégio caberia mais o termo preceptoras, sem 

descartar as mestras de música como se comprova pelo Livro de Matrículas. Assim, parece 

que seria mais adequado para as mestras de Macaúbas o termo preceptoras. Contudo, elas se 

viam como mestras. Considerando todas as ponderações necessárias, o preceptor equivalia ao 

nosso professor. No passado, o nome do preceptor era Aio. Ora, no referido Dicionário não 

aparece o feminino para os termos Mestre, preceptor e Aio. Ora, os termos são todos 

masculinos. Já o Dicionário Bluteau, composto pelo Pe. Raphael de Bluteau, no século XVIII, 

definia mestra, oriunda de magistra, como “mulher que ensina meninas a ler, cozer” 

(BLUTEAU, p. 455). Na página 152, ele trás preceptora, do latim praeceptrix, como um 

sinônimo para mestra. Portanto, os termos mestra e preceptora se equivaliam. Além disso, 

tem-se fundamento para afirmar que a mestra enquanto mulher que ensina, fazia parte da 

mentalidade também do século XIX. Mas, conforme o Livro de Matrículas, desde 1854, 

                                                 
120 Roquete e Fonseca (1848) não trazem o termo educando em seu Dicionário. Porém, eles registraram três 
termos (estudante, discípulo e aluno) usados para se referir a quem tomava lições de alguém. Cada um deles 
distinguia-se dos outros em alguma coisa. Aluno, segundo a etimologia de alo, criar, nutrir, é o que desde sua 
infância é educado por alguém e dele recebeu o alimento da doutrina. Diz-se com propriedade dos estudantes 
internos d’um colégio, ou porcionistas. Aplica-se em sentido figurado ao natural d’um país, despertando a idéia 
nobre do dever filial para com a mãe pátria, como disse Camões falando de D. Nuno Álvares Pereira: ...” 
(ROQUETE E FONSECA, 1848, p. 274). 
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meninas pagavam para ter aulas de música vocal e gramática, essas poderiam ser mais 

identificadas com o conceito de mestra. 

A eleição das mestras e Inspetoras cabia à madre regente, que deveria ser 

aprovada pelo cura e pelo bispo. 

O artigo 4º trata do Conteúdo121. “Ensinar-se-a a Doutrina Cristã, ler, escrever, e 

contar, costuras, bordados, e o mais que forma uma boa mãe de família: e ás (sic) que 

mostrarem aptidão, francês, Geografia, e musica” (REGULAMENTO DE 1862, f.1a). O 

conteúdo básico para um primeiro nível era: Doutrina Cristã, ler, escrever, e contar, costuras, 

bordados, e o mais que forma uma boa mãe de família. O que eles entendiam por “o mais que 

forma uma boa mãe de família” não sabemos ainda. Ou seja, que outras coisas mais se 

ensinava? Pode se dizer que o básico era Primeiras Letras e coisas necessárias a uma boa mãe 

de família. A categoria de Primeiras Letras vai aparecer no Livro de Matrículas. Num 

segundo nível, circunscrito àquelas que mostrassem aptidão, era ensinado francês, geografia e 

música. Algumas educandas entraram para aprender “tudo o que se ensina no Colégio” a 

partir de 1857. De outras é dito que entraram para aprender tudo exceto Francês ou música. A 

música vocal e o piano eram pagos à parte. 

O artigo 5º trata da formação religiosa. “Alem da recitação dos atos de Cristão 

pela manhã e á noite, ouvirão Missa quotidianamente, rezarão o Terço de N. Sra. em comum; 

o Capelão lhe fará a explicação do Evangelho e se exortação para se confessarem todos os 

meses” (REGULAMENTO DE 1862, f.1b). A formação religiosa das educandas incluía 

então: recitação da oração atos do cristão pela manhã e pela noite, missa diária, Terço de N. 

Senhora em comum, explicação do Evangelho e exortação para confissão feitas pelo Capelão. 

A confissão era mensal. 

Em que espaços se davam a formação religiosa das educandas ainda não está bem 

claro. Porém, como a instituição do recolhimento era mista nesse período como deixa claro as 

Bases Cardeais, haviam espaços e atividades que eram comuns e espaços e atividades 

distintas para recolhidas e para educandas. O Capítulo III das Bases Cardeais regulamentava 

o Colégio e o modo de vida das educandas. O Colégio deveria ter estatuto e regulamentos 

especiais. As educandas não teriam clausura. E o estatuto e regulamentos do Colégio 

deveriam harmonizar exercícios escolares das meninas com os exercícios espirituais das 

recolhidas. Para distinguir, ele definia práticas comuns às educandas e às recolhidas. Além 

                                                 
121 Podemos chamar esse tópico de “currículo” se tivermos consciência de que este termo ou o uso desse termo 
nesse sentido é uma invenção recente. 
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disso, eram definidas as diferenças por meios de locais e práticas distintas. Os espaços 

diferentes eram o coro, o dormitório. A recreação também era uma atividade diferente. 

O artigo 6º trata dos dormitórios da educandas. “Pernoitarão em dormitórios 

comuns, com separação em relação ás idades, sempre inspecionadas, e alumiadas” 

(REGULAMENTO DE 1862, f.1b). Eles eram: a) comuns; b) separação em relação às idades; 

c) sempre inspecionados e iluminados. Quem fazia a inspeção à noite ainda é uma questão em 

aberto. Seriam as serventes? As escravas? As mestras? As inspetoras? 

O artigo 7º trata dos Critérios de Admissão ao Colégio. “Só se admitirão as 

Meninas de cuja pobreza conste por atestados de seu Pároco e Juiz de paz, que tenham122 de 6 

a 12 anos, e não as de maior idade” (REGULAMENTO DE 1862, f.1b). As meninas 

deveriam: a) comprovar a pobreza com atestados do pároco local e juiz de paz; b) ter entre 6 a 

12. Portanto, estava se delimitando a idade de admissão para as meninas pobres. Ou seja, este 

artigo mostra que este Colégio era destinado às meninas pobres, tendo a pobreza e a faixa 

etária como critérios. No entanto, dentro da Instituição já estudavam de longa data as 

educandas gratuitas e as educandas pensionistas, estas últimas pagavam todo o ensino que o 

Colégio ministrava. Esse tipo de fenômeno era raro para maioria das mulheres da época, que 

eram excluídas da educação porque não podiam pagar. 

O artigo 8º trata das Férias do Colégio. “As que tiverem mais de 12 anos terão 

férias no mesmo recomeço, e só sairão por grave enfermidade de todo” (REGULAMENTO 

DE 1862, f.1b). Aqui são regulamentadas as férias. É estabelecido que: a) meninas com mais 

de 12 anos tirassem férias no Colégio; b) a possibilidade de saída era somente em caso de 

enfermidade grave. Já para as educandas pensionistas, como supomos, a regulamentação das 

férias parece ter sido diferente. Em várias folhas encontramos a data de saída e de retorno das 

férias. 

O artigo 9º trata da Permanência no Colégio. “É só permitido estar no Colégio por 

4, ou ao m[uito] 5123 a[nos] para dar lugar as outras intendentes pobres” (REGULAMENTO 

DE 1862, f.1b). A permanência restringia-se a 4 ou 5 anos. A finalidade dessa restrição era 

dar lugar a outras meninas pobres. 

O artigo 10º trata da Inspetoria Geral sobre o Colégio. 

                                                 
122 No lugar de tenham estava escrito de idade. A expressão foi riscada e acima dela estão escritas as palavras 
que entrarão para o texto aqui presente. 
123 O número aparenta-se com um 8. Porém, de 4 para 8 anos pareceu não fazer sentido. Por isso, optamos pelo 5 
por parecer fazer mais sentido. 
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O Bispo ou Ordinário de Mariana continuará a ser o Imediato Inspetor do 
Colégio, assim como é, por Lei, [?]124 do Recolhimento e Colégio das 
pensionistas125. O Procurador do Colégio lhe dará contas anualmente do deve 
e [saber]126 dele, e o Pe. Capelão do estado moral e literário, que o mesmo 
Bispo comunicará ao Governo Provincial e Geral (REGULAMENTO DE 
1862, f.1b). 

O Inspetor Geral do Colégio é o Bispo de Mariana como é por Lei o inspetor do 

recolhimento e Colégio das pensionistas. O artigo informa ainda que o bispo é o inspetor de 

direito com tem sido do recolhimento e do Colégio das pensionistas, afirmando assim a 

existência anterior do Colégio das pensionistas. Assim, o documento confirma as informações 

do Livro de Matrículas, no qual aparecem pensionistas desde 1843. Confirma também dados 

do documento Bases Cardeais sobre a inspeção do recolhimento pelo bispo. É preciso 

lembrar que o termo pensionista, já usado no século XVIII, permaneceu até século XIX. É 

possível que o significado tivesse diferenciado. Sabe-se que essas pensionistas aqui podem ser 

chamadas de pensionistas educandas ou simplesmente educandas, porque é dito que entraram 

para se educar pagando uma pensão semestre de 60$000 (LIVRO DE MATRÍCULAS, 1846, 

f.1). 

O bispo pedia contas anualmente ao Procurador do Colégio e do Pe. Capelão a 

respeito do estado moral e literário do Colégio e repassava essas informações ao governo 

provincial e geral. Portanto, pode haver algum relatório de D. Viçoso aos Governadores de 

Província e ao Governo Imperial, que seria uma rica  fonte de pesquisa, mas não o 

encontramos.  

O artigo 11º trata da Sustentação do Colégio. O Colégio das meninas pobres seria 

mantido com os juros, fundos (5ª parte) do extinto vínculo do jaguará, que deveria ser 

aplicado pelo bispo em apólices da dívida pública inalienáveis. Mas, devido aos prazos, o 

Colégio só admitiria alunas depois de 3 anos dos pagamentos recebidos. Nesse artigo, parece 

claro que a intenção dos mentores deste documento era criar um Colégio para meninas pobres 

dentro de um Colégio Particular, o Colégio do recolhimento de Macaúbas, que já tinha um 

Regulamento desde 1857, que ainda não tinha recebido a aprovação imperial. Era um Colégio 

Particular porque das 178 moças, que entraram e saíram do Recolhimento entre 1843 a 1858, 

quase todas foram educandas pensionistas, ou seja, educandas pagantes. Somente um número 

                                                 
124 Tem umas letrinhas pequeninas em cima que não consegui decifrar. 
125 O termo pensionista, já usado no século XVIII, permaneceu. 
126 A palavra desse lugar não foi decifrada com certeza. Ela parecia ser haher, porém parecia não fazer sentido 
com a frase inteira. 
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bem pequeno, segundo o Livro de Matrículas até 1857, se educou nesse período na condição 

de educandas gratuitas.  

O projeto de fundar um Colégio para meninas pobres dentro do Recolhimento, 

como o regulamento dá a entender, encontrava dificuldades para se concretizar. De fato, até o 

Colégio Particular, em funcionamento desde a década de 50 do século XIX, só conseguiu 

aprovação oficial em 1863. Sem a aprovação deste Regulamento, o Recolhimento não podia 

ter acesso aos juros do vínculo do jaguará. 

O artigo 12º trata do Emprego dos Reditos das Apólices. Os rendimentos das 

apólices deveriam ser aplicados em três finalidades diferentes: a) pagamento de funcionários: 

o salário do Capelão, médico, boticário e procurador, a gratificação à Diretora, Vigária, 

Mestras, Inspetoras e serventes; b) Manutenção do edifício do Colégio; c) dote das alunas no 

valor de 300$000.  

O artigo 13º trata da Administração do Colégio. Ao que parece a administração 

cabia ao Procurador, Capelão, Regente e a um conselho. Ao primeiro cabia fazer o ajuste dos 

empregados externos após ouvir a Regente (Diretora) e o Capelão. A regente determinaria as 

gratificações das internas após ouvir o conselho127. 

O que sobrasse dos juros deveria ser entregue ao recolhimento para se admitir 

tantas educandas pobres quanto possível. O valor estipulado por aluna era de 400$000 anuais. 

O que sobejasse deveria ser aplicado anualmente, ao parece, nos utensílios necessários ao 

Colégio. 

Esta versão do documento que analisamos não é datada nem assinada, porém o 

estilo da letra, indica que seria o próprio D. Viçoso o autor desta versão. Além disso, há uma 

outra versão em que aparece o nome de D. Viçoso e o ano de 1862. Uma outra hipótese é a de 

que o autor teria sido o Pe. Lana, a quem D. Viçoso pediu que fizesse um esboço do 

Regulamento para o Colégio e trouxesse quando viesse visitá-lo. Em 1861, 1º de julho, D. 

Viçoso escrevia, respondendo ao Pe. Lana, com a carta de 21 de março de 1861, o seguinte: 

“é necessário formarmos um Regulamento para o Colégio das Meninas, para ser aprovado 

pelo Governo Geral, sem o que nada se recebe; vá pois escrevendo os artigos que pela sua 

experiência e prudência lhe parecerem mais acertados, para se redigir o dito Regulamento.” 

Na carta de 21 de agosto do mesmo ano, ele retoma o assunto, dizendo: “Na mesma ocasião, 

                                                 
127 “O defunto Pe. Morais me dizia que as Recolhidas empregadas no Colégio tinham falta de calçado e roupa 
nem tinham tempo para se proverem desta necessidade. Sendo assim, deve dar-se-lhe(s) alguma gratificação a 
essas pobres mulheres” (VIÇOSO, Mariana, 26 jun. 1860). 
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V. M. me traga as bases que lhe parecerem acertadas para o regulamento futuro, que devo 

redigir, para o Governo aceitar, ou modificar, sem o qual, conforme a lei, o recolhimento não 

recebe os ditos dinheiros e futuros.” Portanto, este documento pode ter sido esboçado pelo Pe. 

Lana e tido a redação “final”, com as linhas mais gerais traçadas por D. Viçoso. Na carta de 6 

de setembro do mesmo ano, D. Viçoso escreve ao Pe. Lana, dizendo:  

Eis aqui tem o Regulamento que arranjei, junto à petição que faço. Medite, 
consulte, veja que se deva mudar, tirar, acrescentar. Só espero pela sua 
resposta, para o mandar para o Governo por mão do Presidente. Não desci a 
mais miudezas, as quais se devem deixar à experiência e ao Conselho do 
Colégio, e ao Bispo; cá me fica cópia (VIÇOSO, Contagem, 6 set. 1861).  

Em 10 de dezembro do mesmo ano, ele escreve uma carta ao Pe. Lana e diz: 

“Nesta data escrevo ao Sr. Ministro Sousa Ramos, remetendo-lhe o regulamento do Colégio, 

com as emendas que V. M. me sugeriu.” Na carta de 25 de junho de 1863, D. Viçoso diz: 

“Nesta [ilegível] vai 3a. via ao Sr. Ministro do Império sobre aprovar o regulamento do 

Colégio, para ver se se consegue.” Ou seja, a elaboração do regulamento do Colégio foi um 

processo demorado e longo, do qual participaram o Pe. Lana e D. Viçoso. Igualmente 

demorado foi a aprovação do mesmo. Como ele diz acima “para ver se se consegue aprovar”. 

 

4.2.4. DECRETO N. 3.183 – de 18 de Novembro de 1863128 e o Regulamento de 1863129 

(ANEXO 19: Decreto n. 183 de 18 de Novembro de 1863) 

O Decreto 3.183 manda observar o Regulamento para admissão de meninas 

pobres no Recolhimento de Macaúbas, que parece ser uma resposta, apropriação, 

aperfeiçoamento, modificação do Regulamento de 1862, apresentado ao Imperador, por D. 

Viçoso “para ser aprovado, ou modificado, como melhor parecer” (REGULAMENTO DE 

1862, f.1a). A resposta ao Regulamento de 1862 veio com este Decreto e o Regulamento de 

1863. O Decreto 3.183 não aprova o Regulamento apresentado em 1862, porém, ele se 

apropria do conteúdo daquele e estabelece o Regulamento de 1863, que é somente um 

“Regulamento para admissão de meninas pobres no Recolhimento” (RECOLHIMENTO DE 

                                                 
128 De agora em diante usaremos a forma abreviada Decreto 3.183 para nos referir a este documento. A 
localização dele é Arquivo Público Mineiro – Filme nº 11C.L.I.B. FLASH 01 ANO 1863. Coleção de Leis do 
Império do Brasil de 1863 – TOMO XXVI PARTE II. Rio de Janeiro, Typographia Nacional, Rua da Guarda 
Velha, 1863. p. 362-363. Encontramos este Documento em dois arquivos. Uma versão está no Arquivo Público 
Mineiro (APM) e a outra versão foi encontrada no Arquivo Eclesiástico Arquidiciocesano (AEAM) de Mariana, 
no Arquivo D. Viçoso, na Pasta 29. 
129 A apresentação do Regulamento diz “Regulamento a que se refere o Decreto n.º 3.183 desta data para a 
admissão de meninas pobres no Recolhimento de Macaúbas”. Nós estamos chamando este cabeçalho de 
Regulamento para admissão de meninas pobres de 1863, estamos usando a forma reduzida como Regulamento 
de 1863. Este Regulamento parece ter sido a aprovação, com modificações, ao Regulamento de 1862. 
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1863). Ele não cria um outro Colégio dentro do Colégio de Macaúbas, mas dá critérios para 

que as meninas pobres fossem admitidas ao Colégio às custas dos juros do Vínculo de 

Jaguará. Assim, ele é uma resposta satisfatória ao Regulamento de 1862, pois finalmente 

permite ao Recolhimento de Macaúbas educar meninas pobres usando a 5ª parte dos juros do 

Vínculo. Além disso, ele aprova automaticamente o Regulamento vigente no Colégio com o 

artigo 1º. 

O autor do Decreto e co-autor do regulamento é Pedro de Araújo Lima (1793-

1870), o Marques de Olinda130. Segundo informações do site do Senado, o título de Marques 

lhe foi dado em 1854. Nesta época, o Marques de Olinda era Conselheiro de Estado, Senador 

do Império, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado dos 

Negócios do Império.  

O Marques justifica o Decreto, afirmando que em 11 de novembro tinha baixado 

uma resolução, tomada sobre o parecer da seção dos negócios do Império do conselho de 

Estado. Registrada em Consulta de 10 de outubro, por fim, tinha ouvido também o Bispo de 

Mariana, D. Viçoso. Fundamentado em tudo isto, ele determinava que fosse observado o 

Regulamento presente no Decreto. Mas, a elaboração de um regulamento não era a única 

condição para que o recolhimento pudesse retirar dos cofres provinciais a parte que lhe cabia 

dos juros do vínculo do jaguará. A outra condição implícita é que o tal regulamento fosse 

aprovado pelo governo imperial. 

Entre 1846 a 1875 foram elaboradas e publicadas, pelos Presidentes da Província, 

diversas Leis sobre a Instrução em Minas Gerais. Eram Regulamentos, Leis, Decretos, 

Portarias que, em sua maioria, versavam sobre a Instrução Pública. Eles determinavam o 

currículo para o ensino público e privado; criavam cadeiras; aprovavam a abertura de 

instituições educativas; criavam cargos e funções voltados para a educação; Todavia, o ensino 

privado e a educação do sexo feminino foram contempladas em algumas delas. Um desses 

regulamentos – o Regulamento 44 de 16 de Dezembro de 1859, Lei no 960, Art. 242 - faz 

uma referência ao Recolhimento de Macaúbas e ao Colégio Providência. O Colégio do 
                                                 
130 Segundo informações do site do Senado, Pedro de Araújo Lima, o Marquês de Olinda foi: “Senador pela 
Província de Pernambuco, tomou posse em setembro de 1837. Deputado Geral eleito para três mandatos, foi 
Presidente da Câmara dos Deputados. Foi também Ministro dos Estrangeiros e Presidente do Conselho de 
Ministros por três vezes (1857, 1862 e 1865). Assumiu o cargo de Regente interino do país em 1837, em virtude 
do afastamento do regente Diogo Antônio Feijó, período em que trabalhou pela pacificação das revoltas que 
eclodiram no Maranhão (Balaiada), na Bahia (Sabinada) e no Rio Grande do Sul (Farroupilha). Sua 
impopularidade cresceu, todavia, em virtude da gravidade das conturbações internas, resultando, em julho de 
1840, na declaração de maioridade que efetivou D. Pedro II como Imperador do Brasil. Foi agraciado com o 
título de Marquês em 1854”. (Disponível em:< http://www.senado.gov.br/comunica/historia/marq_olinda1.htm> 
Acesso em: 24 jul. 2008. 

http://www.senado.gov.br/comunica/historia/marq_olinda1.htm
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Recolhimento parece se enquadrar na categoria de Colégios Particulares referidos pelos 

documentos legislativos. Contudo, não encontramos nenhuma das Leis sobre a Instrução 

mineira, de 1846 a 1875, que tratasse exclusivamente do recolhimento ou do Colégio de 

Macaúbas a não ser este Decreto Imperial. 

Comparado com o regulamento de 1862, vemos que os assuntos tratados neste 

decreto são praticamente os mesmos, diferenciando apenas na disposição e em alguns termos. 

São 11 artigos no total. O primeiro deles, afirma que  

Serão admitidas tantas meninas pobres quantas o Colégio puder receber, e 
para cuja manutenção, e ensino, sejam suficientes as rendas de 1/10 do 
produto da vendo dos bens do vínculo do jaguará, na razão de 400$000 para 
cada educanda. § 2º O ensino ser-lhes-á dado no mesmo edifício do Colégio 
de Macaúbas, promiscuamente com as atuais educandas ou pensionistas 
particulares, e sob a superintendência do Reverendo Bispo, e direção da 
Regente, Mestras, Inspetoras e Empregados, cujo numero se aumentará 
segundo as necessidades do ensino e serviço, porém sempre á custa da 
pensão fixada (DECRETO 3.183, 1863). 

 O art. 2º versa sobre o conteúdo curricular e determina que as meninas pobres 

recebam a mesma instrução que era dada às educandas. O conteúdo era: o ensino das 

máximas e preceitos da religião, instrução nas artes, prendas, e misteres próprios de uma boa 

mãe de família. Assim, a descrição dos conteúdos é genérica se comparada àquela feita no art. 

1º do Regulamento de 1857 e também no de 1865. 

O art. 3º é voltado para o Conteúdo também, mas fala da formação religiosa das 

meninas. A formação religiosa consistia em: recitação dos atos do cristão, ouvir missa, rezar o 

terço em comum e explicação do Evangelho pelo Pe. Capelão. 

 O art. 4º trata das Instalações para as meninas pobres. O dormitório delas é o 

mesmo das outras educandas; a única separação nele será por idades; sempre haveria 

iluminação e inspeção durante a noite131. O dormitório comum com separação por idades 

parece indicar uma tentativa de evitar discriminação das meninas pobres, que eram custeadas 

pelo Estado, ou seja, de criar relações igualitárias entre as meninas pobres, as educandas 

pensionistas, as educandas gratuitas - as meninas tiveram esse nome dado pelo Recolhimento 

antes da aprovação do Decreto 3.183 de 1863, que regulamentava a admissão das meninas 

pobres. O recolhimento tentou incluir algumas gratuitas como meninas pobres antes de 1863, 

                                                 
131 Quanto à questão da iluminação e da inspeção, é importante notar a preocupação com o controle, a vigilância 
sobre o comportamento constrangendo com a visão geral as possibilidades que comportamentos pessoais, mas 
indesejados fossem encobertos pela escuridão. 
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porém não teve sucesso. A separação por idades revela certa sensibilidade para as diferenças e 

necessidades das educandas. 

Art. 5º diz dos critérios de admissão das educandas. Somente eram admitidas 

como pensionistas as meninas de idade de 6 a 12 anos, cuja pobreza constasse por atestados 

do Pároco, e Juiz de Paz, e com despacho do Reverendo Bispo, ou á requisição do Presidente 

da Província. 

Art. 7º versa sobre a permanência no Colégio, que deveria ser de 4 a 6 anos, “para 

dar lugar a entrada de outras que o pretendam”, e o art. 6º trata das Férias das educandas 

pobres. Como elas poderiam permanecer no Colégio de 4 a 6 anos, é possível que antes dos 

12 anos elas pudessem tirar férias em casa com seus familiares. Porém, quando já estavam se 

tornando mocinhas, as férias eram tiradas no próprio Colégio. Após os 12, elas só poderiam 

sair em caso de enfermidade grave, casos que não poderiam ser tratados no próprio Colégio, 

ou então saída definitiva. 

O art. 8º trata da sustentação do Colégio e o 9º da sustentação das educandas 

pobres.  É dito que o valor obtido com a venda ou juros dos bens do Vínculo, destinados a 

manutenção das meninas, será convertido em apólices da dívida pública132. Determinava o 

gasto de 400$000 com a cada educanda pobre e afirmava que qualquer outra despesa seria do 

Recolhimento. O artigo 10 estabelecia que as educandas que, “durante sua estada no 

Estabelecimento, forem contratadas para casamento com aprovação do Reverendo Bispo 

receberão em dote a quantia de 300$000 a 400$000, que todos os anos será destinada para 

este fim” (DECRETO 3.183, 1863).  

O art. 11º trata da Inspeção Geral do Colégio, a ser feita pelo bispo de Mariana, 

que pediria contas das despesas ao Procurador e “do estado moral e literário à Superiora” e se 

encarregaria de repassar as informações ao Presidente da Província. 

 

4.2.5. Regulamento de 1865133 (ANEXO 20: Cópia do Decreto 3.183, do Regulamento de 

1863 e do Regulamento do Colégio do Recolhimento de Macaúbas) 

                                                 
132 As apólices da dívida pública deveriam ter livro das transferências da Caixa da Amortização (Caixa de 
produto, os juros, os valores). 
133 Regulamento de 1865 será a forma abreviada para nos referirmos ao Regulamento do Colégio do 
Recolhimento de Macaúbas aprovado em 1863 pelo Decreto 3.183. Contudo, para evitar confusão e porque o 
documento aqui usado está numa Carta de D. Viçoso ao Recolhimento no ano de 1865, o chamaremos de 
Regulamento de 1865 de agora em diante. A carta foi em Mariana aos 30 de Março de 1865 pelo Bispo. Mas, 
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Este regulamento estava numa carta de D. Viçoso ao recolhimento de Macaúbas. 

Nesta carta D. Viçoso  copiou o Decreto 3.186, que aprovava e publicava o Regulamento de 

1863 - que normatizava a admissão de meninas pobres no Colégio do Recolhimento de 

Macaúbas - e copiou também o Regulamento do Colégio do Recolhimento de Macaúbas, 

dando a entender que os dois Regulamentos tinham sido aprovados na mesma data134.  

O texto traz a divisão em números, que estamos chamando de artigos. Ele é 

praticamente idêntico à versão de 1857135, que foi publicada em Mariana pela tipografia 

episcopal. É dito que a madre regente e mais pessoas do governo interno e externo resolveram 

“fazer algumas modificações e declarações relativas a boa ordem, e economia do seu Colégio 

de Meninas”, que apresentam aos pais e educadores. No artigo 1º, que trata do conteúdo, é 

afirmado que 

Ensina-se atualmente n’este Colégio a ler e escrever varias qualidades de 
letras, gramática portuguesa, aritmética até as proporções, francês (tradução, 
leitura e escrituração); geografia, música vocal e instrumental de piano, 
cozer, arte de florista e de fazer alfinins, doutrina Cristã, Civilidade, e tudo o 
que é necessário a uma mãe de família (REGULAMENTO DE 1865). 

O Regulamento de 1862 afirmava que o ensino de francês, geografia e música era 

circunscrito àquelas que mostrassem aptidão, neste regulamento esses conteúdos já estão 

incluídos sem fazer aquela distinção, dando a entender que eles são obrigatórios para todas as 

educandas (pensionistas e pobres). Não temos certeza do que estava incluso sob o nome de 

doutrina Cristã, mas o art. 3º do Regulamento de 1863, pode nos dar uma idéia. Nele é dito 

que as meninas pobres recitariam os atos do Cristão, ouviriam missa, rezariam o terço em 

comum e ouviriam a explicação do Evangelho pelo Pe. Capelão. 

                                                                                                                                                         
reforçamos que isto é uma Carta de 1865, intitulada Cópia. Ela é uma Cópia do Decreto 3.183, do Regulamento 
de 1863 e do Regulamento do Colégio do Recolhimento de Macaúbas.  
134 Isto pode ser confirmado pela Carta de 13 de fevereiro de 1870, onde ele afirma que o “Regulamento do 
Colégio foi ultimamente aprovado por Decreto do Ministério do Império n. 3183, de 18 de novembro de 1863” 
(VIÇOSO, Mariana, 13 fev. 1870). Além disso, a abertura da carta saúda as Religiosas, e diz, como uma espécie 
de introdução ao Decreto 3.183, “Fazemos saber que Sua Majestade o Imperador se dignou mandar observar o 
Regulamento para as Meninas pobres do nosso Recolhimento, as quais se tem de educar a custa dos reditos do 
extinto vínculo do jaguará, que é da forma seguinte:” (REGULAMENTO DE 1865). Mais abaixo, antes do 
Regulamento do Colégio do Recolhimento, ele faz a seguinte introdução, dizendo: “É quanto se contém no dito 
Decreto n. 3.183. Mas porque no seu artigo 8º se faz referência ao Regulamento e Instrução, pelo qual então se 
regia o Colégio, e que eu apresentei a Sua Majestade com a data de 26 de Agosto de 1863, que o mesmo Senhor 
se dignou aprovar, convém que este aqui se transcreva, para vosso conhecimento e observância, o qual é da 
forma seguinte:” (REGULAMENTO DE 1865). 
135 O Regulamento do Colégio de Macaúbas de 1857, publicado em Mariana, traz como referências a Typ. Episc. 
De Julio José Maria Justino. Este Documento está na Caixa 870 do CEDIC-BH. 
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O artigo 2º trata da idade hábil para ser admitida ao Colégio. Não se aceitava mais 

meninas com 5 anos de idade como se fazia no século XVIII (Furtado, 2003). Eram 

admitidas, alunas de idade de 7 anos ate 12 anos com a condição porem (sic) de que, tendo 

completado 12 anos de idade, saírem do Colégio, a não ser por motivo de enfermidade grave, 

não poderão ser segunda vez admitidas” (REGULAMENTO DE 1865). Para essas alunas, que 

eram as educandas pensionistas não se determinava quanto tempo poderiam permanecer no 

Colégio, diferentemente das educandas pobres que tinham um tempo limite de 4 a 7 anos. As 

educandas pobres eram admitidas um ano mais jovens do que as educandas pensionistas.  

O art. 3º versa sobre a saúde. “3º As enfermidades serão tratadas a custa do 

Colégio, a exceção de botica e médico” (REGULAMENTO DE 1865). Embora estivesse 

previsto algum gasto com boticário e médicos, estes deveriam, ao que parece, ser para os 

casos das meninas pobres, pois esta passagem afirma que estes não seriam arcados pela 

instituição, mas por seus familiares. Mesmo assim o tratamento das enfermas demandava 

cuidados especiais e esforços adicionais, que poderiam ficar sob responsabilidade do colégio. 

O compromisso com a provisão a ser suprida pelo colégio aparece no artigo 

seguinte. 

4º O Colégio não dá coisa alguma além do estudo, comida, luzes, catres, 
louça de mesa, lavagem de roupa e serventes. Assim como não se encarrega 
da hospedagem dos pais e mães136, condutores, ou dos que visitam as 
educandas, mas acharão perto do Colégio uma casa com cômodos 
suficientes, e onde se lhes poderão servir de necessário por preços cômodos 
(REGULAMENTO DE 1865). 

O artigo 5º regula as visitas às educandas e veta às outras pessoas, que não sejam 

pais, avós, tutores ou educadores ou que tenham “ordem d’estes por escrita” 

(REGULAMENTO DE 1865). Assim, o contato dessas meninas com o exterior era bem 

pequeno durante o tempo que eram alunas do Colégio. 

O artigo 6º estabelece o enxoval que cada educanda deveria trazer no seu ingresso: 

zuarte suficiente para 3 vestidos do uniforme, forros, retrós, 36 pares de 
colchetes, e linhas para os mesmos, 4 saias  de riscado ou chita de cor, 
coberta, 8 camisas, 2 chales ou paletós para o frio, 3 aventais de riscado ou 
de chita, 1 tesoura de unhas, 3 fronhas, 2 toucas de chita ou de lã, 1 dita 
branca, 1 chol, digo colchão, 1 travesseiro, 3 pares  de lençóis, 2 colchas de 
chita, 1 dita de lã ou cobertor de papa, 1 ourinol, 2 toalhas de mãos, 2 ditas 
de pés, 2 guardanapos de mesa, 1 talher, 1 bacia ou gamela de pés, 4 pares 
de sapatos, 1 escovinha de dentes, 1 pente de trança, um dito de cabeleira, 1 

                                                 
136 Este é mais um ponto duvidoso em nossa cópia. Nos copiamos como pais e mães, que estava grafado em 
minúsculo. No Regulamento de 1857, estava escrito “Pais e mais”, sendo que Pais aparecia grafado em 
maiúsculo. 
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dito grosso, 2 varas de veludilho, 12 grampos, 12 páas de pomada, 3 lenços 
de nariz, 2 ditos de cabeça, 1 caixinha de agulhas, 1 dedal, linhas de costura 
e de marcar e bordar, meia resma de papel de maquina fino, branco e bom, 
meia dita do dito marcado, 6 lápis de papel, 3 ditos de pedras, 12 penas de 
asas grossas, 12 ditas finas, 1 régua, 1 pedra de escrever, 1 côvado de chita 
ou riscado para pasta. De tempos em tempo concorrerão com 40, ou 80 réis 
para tinta (REGULAMENTO DE 1865). 

Não há quase diferença entre a lista do Regulamento de 1857 e o de 1863. A lista 

do enxoval para ingresso compunha-se de 37 itens. 

O artigo 7º versa sobre o material didático do Colégio. “7º Para a uniformidade de 

ensino o Colégio vende ás alunas, sem lucro, os livros e exemplares de que necessitam” 

(REGULAMENTO DE 1865). Os Regulamento de 1862 e 1863 nada falam a esse respeito. 

Provavelmente porque já tinha conhecimento do Regulamento de 1857, que é quase idêntico 

ao de 1865. Este artigo estabelecia que o Colégio venderia sem lucro os livros e exemplares 

de que necessitassem as alunas. Tudo isto para manter a uniformidade de ensino. Duas coisas 

chamam nossa atenção aqui. A primeira é a preocupação didática com o mesmo material 

didático para cada aluna, indicando que o ensino era formalizado. A segunda é a venda de 

livros, indicando que o Colégio tinha condições de comprar e revender livros. Isto nos faz 

pensar nas relações comerciais do Colégio com as famílias das alunas e aqueles que vendiam 

livros. De fato, esses livros sugerem a existência de uma biblioteca no Colégio. Ainda que as 

Irmãs atuais e Arquivista afirmem que o tempo destruiu muito do Acervo, não é exagerado 

cogitar que possam ter sobrevivido algum livro, caderno e outros registros do Colégio do 

século XIX no Acervo do Convento de Macaúbas. 

O artigo 8º trata das roupas das alunas. “8º As roupas que no ingresso não vierem 

prontas e as de que as alunas necessitarem, poderão ser feitas no Colégio, grátis quanto ao 

feitio” (REGULAMENTO DE 1865). É dito que poderiam ser feitas, gratuitamente, pelo 

Colégio, as roupas que as alunas não conseguiram trazer prontas ao ingressar e as roupas que 

elas necessitassem quando já estivessem no Colégio. Esse artigo, falando de roupas, é uma 

pista que nos faz perguntar que tipo de roupa das alunas seria está. Seria um tipo de uniforme? 

Nenhum dos Regulamentos falam das vestimentas das alunas. 

O artigo 9º determinava o valor da mensalidade.  

9º A pensão de cada uma aluna continuará a ser de rs. 10$000 mensais, 6 
meses sempre pagos adiantados. As que porém tiverem de aprender musica 
vocal, pagarão logo que começarem este exercício, mais mil réis cada mês, e 
as que tiverem de aprender a tocar piano, alem dos mil réis pela musica 
vocal, pagarão mais dois mil réis do mesmo modo sobredito 
(REGULAMENTO DE 1865). 
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Ele versava sobre a pensão semestral e a mensalidade de piano e música vocal. É 

dito que a pensão de cada aluna não mudou, mas continua sendo de 10$000 réis mensais. Essa 

quantia de 10$000 réis era o mesmo valor de uma taxa que os diretores ou fundadores de 

Instituições de Ensino Privado deveriam pagar por cada Classe que estabelecessem 

(Regulamento de 1859, Art. 239). O salário anual de um professor da Escola Normal, 

conforme a Lei Provincial, nº 311, de 8 de abril de 1846, deveria ser de 800$000 réis anuais. 

Isto não chegava a 67$000 réis mensais.  

As alunas que tivessem de aprender musica vocal deveriam pagar mais mil réis 

mensais a partir do momento que começassem as aulas de música. O pagamento para piano 

seria feito da mesma forma, isto é, a cada mês, porém o preço das aulas de piano era mais 

caro, dois mil. Algumas coisas ressaltáveis aqui são: este artigo possui algumas diferenças em 

relação ao mesmo artigo do Regulamento de 1857. A primeira diferença é o valor da pensão. 

A pensão no regulamento de 1857 era de 12$500 réis, portanto, mais cara. Isto nos leva a nos 

perguntar por que o valor da pensão mensal voltou para 10$000 em 1865, quase 10 anos 

depois. De fato, em 1846 quando foi criado o Livro de Matrículas, a pensão mensal era de 

10$000. Assim, é estranho que 19 anos depois a mensalidade tivesse voltado ao mesmo valor. 

Sabe-se, pela Carta de 26 de junho de 1860, que a mensalidade estava em 12$000 e D. Viçoso 

sugerira aumentar o valor para 15$000 réis. Porém, na carta seguinte, ele recua diante da carta 

do Pe. Lana, comunicando a reação das alunas. O preço teria voltado para 10$000 por causa 

do protesto das famílias? Da diminuição de alunas? O valor de 12$500 de 1857 parece ter 

sido um preço para um tempo favorável. Pela tabela da população do Colégio mostrada na 

análise do Livro de Matrículas, vemos uma grande entrada de alunas no Colégio aquele ano. 

Teriam diminuído o número de alunas em 1865? A análise da última parte do livro pode nos 

responder. A outra diferença neste artigo são o acréscimo de um artigo (a palavra uma) no 

Regulamento de 1865 e a grafia por extenso, e não em numerais como no Regulamento de 

1857, dos valores das mensalidades de música vocal e piano mensais no Regulamento de 

1865. 

O artigo 10º estabelecia o Correspondente para as pensões. “10º Cada aluna 

deverá ter seu correspondente para as pensões, e para tudo o mais que for necessário, ou em 

Sabará, ou em outro qualquer lugar próximo, de previa inteligência e acordo do Pe. 

Procurador do recolhimento” (REGULAMENTO DE 1865). 

Determinava-se que cada aluna devesse ter seu correspondente para as pensões e 

tudo o mais que fosse necessário. Ele deveria ser de Sabará ou de outro lugar próximo. Além 
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disso, o Pe. Procurador do recolhimento deveria previamente saber quem era e concordar 

sobre o correspondente da aluna. No Livro de Matrículas aparece o correspondente, mas não 

em todos os casos analisados. Em alguns casos não se dá nenhuma justificativa para a 

ausência de correspondente. Em outros casos é alegado que a aluna não terá correspondente 

porque o responsável está perto do Colégio. Neste artigo, ele é responsável pelas pensões e 

por tudo que a aluna precisar. Não sabemos como defini-lo com precisão ainda. 

O artigo 11 regulamentava o artigo nono sobre as pensões de música vocal e 

piano. 

11º O nono artigo relativamente às pensões de musica vocal e piano, para as 
alunas que já estão no Colégio, começará a ter execução do dia 8 de 
Setembro d’ste ano (1857) em diante, e para as que tiverem de entrar, terá 
lugar do dia 19 de Março do corrente ano em diante” (REGULAMENTO 
DE 1865). 

Ele determinava datas diferentes para início do pagamento das alunas veteranas e 

as futuras alunas. Para as alunas veteranas, alunas que estavam no Colégio, as aulas 

começariam a partir do dia 8 de Setembro de 1857 em diante. Para as alunas que entrassem 

nos anos seguintes, as aulas começariam no do dia 19 de março137. 

“Nada mais se continha no dito Decreto e Regulamento, as quais a Escrivã do 

Recolhimento deverá fielmente copiar em livro competente, e fazer guardar na Secretaria da 

Casa, para constar e servir de documento para o futuro” (REGULAMENTO DE 1865). D. 

Viçoso colocou seu comentário junto ao texto do artigo 11º. Este comentário de que era tudo 

o que se continha o Decreto 3.183 e o Regulamento de 1863 não são parte do regulamento. 

Outra recomendação do bispo era sobre o registro fiel no “livro competente” e o 

arquivamento na secretaria da casa para servir de documento para o futuro. Essa preocupação 

dele é um traço dos eclesiásticos. 

 

4.2.5.1. Uma consideração sobre esse Regulamento 

 

O Regulamento de 1865, aprovado em 1863, é idêntico ao Regulamento do 

Colégio do Recolhimento de Macaúbas, publicado em 1857. Foram comparados os dois e o 

                                                 
137 Esta data de 19 de março é mais um ponto duvidoso na minha cópia. Eu copiei 19 de março enquanto no 
Regulamento de 1857, a data é 29 de março. Por isso, somos tentados a pensar que cometemos mais um engano 
ao copiar o documento. Isto poderia ter sido esclarecido se eu pudesse ter voltado ao Arquivo Arquidiocesano de 
Mariana para uma última consulta após ter encontrado o Regulamento de 1857. Porém, eu não pude. 
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resultado é que são praticamente idênticos. Sendo assim, a grande pergunta é: por que o 

Regulamento não foi aprovado em 1857 quando foi elaborado? 

O Marques de Olinda era Conselheiro de Estado, Senador do Império, Presidente 

do Conselho de Ministros, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império nesta 

época. Ele assinou o Decreto 3.183, que fechou o longo processo de criação e aprovação do 

Colégio, encerrando-o com a aprovação do Regulamento de 1863, concretizando assim o 

Colégio feminino no Recolhimento, que fora iniciado por D. Viçoso e o falecido Pe. Antônio 

Afonso de Morais Torres. 

 

4.2.6. Empenho junto ao governo por causa dos Regulamentos 

 

Porém, a luta do prelado pela reforma da comunidade e pela fundação do Colégio 

não se restringiu à atividade de escrever cartas às regentes e aos clérigos da instituição. Ele 

escreveu cartas ao Governo Imperial, aos Presidentes de Províncias e aos amigos. D. Viçoso 

estava por trás dos regulamentos para organizar o funcionamento do Colégio (SOUZA, 1930). 

Aliás, a elaboração e aprovação dos regulamentos levou muito tempo e ao que parece foram 

produzidas várias versões destes. 

A aprovação imperial demandou bastante tempo. O Decreto 306, também 

Imperial, analisado no início do Capítulo III, estabelecia certo vínculo entre o recolhimento e 

a educação feminina ao extinguir o vínculo do jaguará e destinar uma 5ª parte dos juros deste 

à educação de meninas pobres no estabelecimento. Contudo, o recebimento do dinheiro tinha 

uma condição: o recolhimento deveria criar um regulamento. Assim, ao mesmo tempo que 

oferecia a possibilidade do financiamento público para a educação do sexo feminino dentro do 

recolhimento, o que poderia trazer certo alívio para a crise financeira da casa, o Decreto 306  

forçava a instituição a se adequar às Leis da Instrução. Portanto, considerando 14 de outubro 

de 1843 como a primeira premissa legal, primeira possibilidade, para o projeto de um Colégio 

no recolhimento e 18 de novembro de 1863 com o Decreto 3.183, como a concretização do 

mesmo, temos o um espaço de 20 anos. 

Na Carta de 1º julho de 1861, D. Viçoso afirma 

Depois de arrematar os bens da Jaguara, é necessário formarmos um 
Regulamento para o Colégio das Meninas, para ser aprovado pelo Governo 
Geral, sem o que nada se recebe; vá pois escrevendo os artigos que pela sua 
experiência e prudência lhe parecerem mais acertados, para se redigir o dito 
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Regulamento. - Ainda o Sr. Presidente não resolveu as dúvidas todas para a 
permutação das fazendas do Recolhimento. Esperemos com paciência 
(VIÇOSO, Mariana, 1 jul. 1861). 

Na Carta de 21 de agosto de 1861, o bispo diz “Nessa ocasião V. M. me trará um 

papel que lhe há de mandar o Sr. Provedor [?] da jaguara, acerca do dinheiro que atualmente 

está em depósito na Tesouraria de O. Preto, pertencente ao recolhimento. Na mesma ocasião, 

V. M. me traga as bases que lhe parecerem acertadas para o regulamento futuro, que devo 

redigir, para o Governo aceitar, ou modificar, sem o qual, conforme a Lei, o recolhimento não 

recebe os ditos dinheiros e futuros.” O recolhimento não tinha recebido a sua parte no 

arremate dos bens do vinculo até esse momento em virtude da não aprovação do regulamento. 

Na carta de 06 de setembro de 1861, ele fala de um regulamento que arrumado 

por ele.  

Eis aqui tem o Regulamento que arranjei, junto à petição que faço. Medite, 
consulte, veja que se deva mudar, tirar, acrescentar. Só espero pela sua 
resposta, para o mandar para o Governo por mão do Presidente. Não desci a 
mais miudezas, as quais se devem deixar à experiência e ao Conselho do 
Colégio, e ao Bispo; cá me fica cópia. V. M. não precisa mandar próprio, 
basta mandar-me a sua resposta para Pitangui, para onde vou de S. Quitéria 
(VIÇOSO, Contagem, 06 set. 1861). 

Novamente o assunto do regulamento do Colégio está em pauta na Carta de 10 de 

dezembro de 1861. 

Nesta data escrevo ao Sr. Ministro Sousa Ramos, remetendo-lhe o 
Regulamento do Colégio, com as emendas que V. M. me sugeriu. Deus lhe 
ponha a virtude. Fiquei reparando no que V. M. me diz sobre o que se manda 
no Capítulo 3º dos Estatutos acerca do cofre do dinheiro. Em tempo 
competente providenciarei (VIÇOSO, Cidade do Bonfim, 10 dez. 1861). 

O assunto reaparece na Carta de 26 de agosto de 1863 e na Carta de 13 de 

fevereiro de 1870.  

Há mais o Recolhimento de Macaúbas com um Colégio de 20 e tantas 
meninas: instituição aprovada pela Senhora Dona Maria I de Portugal a 23 
de setembro de 1789, e sujeita à imediata inspeção dos Bispos de Mariana. O 
Regulamento do Colégio foi ultimamente aprovado por Decreto do 
Ministério do Império n. 3183, de 18 de novembro de 1863. Possuía o 
Recolhimento terras, que eu legalmente lhe reduzi a apólices do Governo, 
ficando-lhe as necessárias para seu sustento. As recolhidas são 30 mais ou 
menos (VIÇOSO, Mariana, 13 fev. 1870). 

No fim da carta ele explica que “Tenho passado mal com reumatismos, que não 

me deixam dizer missa, nem escrever” (VIÇOSO, Mariana, 10 fev. 1872). 

D. Viçoso escreveu 20 cartas ao recolhimento entre 1860-1863 (ANEXO 20: 

Tabela de Cartas de 1860-1875). Esse é o período de elaboração do Regulamento aprovado 
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em 1863. O regulamento a ser elaborado e aprovado é o assunto de várias correspondências. 

A partir de 1851, parece ser o início de uma nova fase na relação entre D. Viçoso e o 

Recolhimento de Macaúbas. A partir desse ano, ele se corresponde majoritariamente com o 

Pe. Lana, que fora ordenado no ano anterior (TRINDADE, 1928). 

D. Viçoso foi um homem empenhado na fundação do Colégio em Macaúbas. A 

prova de que o processo foi desencadeado por ele pode ser inferida da análise do Livro de 

Matrículas de 1846, ainda que o Decreto 306, de 1843, já previa o uso da quinta parte do 

Vínculo do jaguará para a sustentação de “meninas pobres” em Macaúbas, e dos 

Regulamentos. 

 

4.2.7. O termo colégio é apropriado para a discussão da fundação do colégio 

 

Além disso, o nome Colégio só aparece depois de 1850. O nome Colégio não 

aparece no Decreto de 1843, que extinguiu o vínculo de jaguará e destinou uma parte de seus 

juros ao recolhimento, e nem nos primeiros anos do Livro de Matriculas, datado de 1846, que 

é um documento elaborado, provavelmente, a mando de D. Viçoso. A expressão usada foi 

“Educandas do Recolhimento de Macaúbas”. No Decreto, datado de 14 de outubro de 1843, 

se fala da “admissão de meninas pobres no Recolhimento de Macaúbas”. A expressão usada 

no Decreto para a instituição, ao tratar da admissão de meninas pobres às custas dos juros do 

Vinculo de Jaguará, é “Recolhimento” e não Colégio.  

O nome Colégio aparece em vários documentos que analisamos. O Regulamento 

de 1857 tem como título “Regulamento do Colégio do Recolhimento de Macaúbas” e 

“Colégio de Meninas”. “Colégio de Macaúbas” aparece no Decreto 3.183, de 18 de novembro 

de 1863. Este Decreto se refere ao Decreto de 14 de outubro de 1843, que diz: “Regulamento 

a que se refere o Decreto n.º 3.183 desta data para a admissão de meninas pobres no 

Recolhimento de Macaúbas”. Numa carta de D. Viçoso, datada de 30 de março de 1865, 

aparece a expressão “Colégio do Recolhimento de Macaúbas”. No Regulamento de 1862, 

aparece a expressão “Regulamento [Colégio?] Meninas pobres de Macaúbas”. 

Os autores diretos da redação do texto atual foram o Pe. Lana, D. Viçoso e algum 

funcionário do Governo Imperial. Um autor indireto foi o Pe. Antônio Afonso, embora 

tivesse morrido em 1860, teve uma participação no processo de elaboração do regulamento, 

porque fez uma versão segundo D. Viçoso (VIÇOSO, Mariana, 20 dez. 1862). O material 
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pré-existente do regulamento era a versão do Pe. Antônio Afonso (VIÇOSO, Mariana, 20 

dez. 1862) e o Regulamento de 1857, publicado naquele ano. 

 

 

4. 3. Ações de D. Viçoso pela educação feminina? 

 

 

Parece que D. Viçoso era favorável à educação feminina porque a educação de 

mulheres, ainda que não fosse um fenômeno uniforme e unânime dentro do Catolicismo - era 

incentivada por alguns setores da Igreja Católica e porque dentro da Congregação da Missão a 

educação feminina era cultivada e incentivada. 

O empenho dele na reforma do Recolhimento e o empenho por resgatar a dupla 

função, instituto religioso e educandário feminino, como expresso nas Bases Cardeais 

testemunham confirma que D. Viçoso teve ações em favor da educação feminina. O empenho 

e o esforço de D. Viçoso para se fundar o Colégio do recolhimento de macaúbas é percebido 

por meio da nomeação do Pe. Antônio Afonso de Morais Torres como delegado e superior da 

comunidade macaubana. O Padre Antônio deu início ao Colégio criando o Livro de 

Matrículas, orientado pelo que D. Viçoso escrevera na Carta Pastoral de 1846. O 

Regulamento do Colégio do Recolhimento foi obra iniciada com ele também por volta da 

década de 1850. Mas, o Pe. Lana e D. Viçoso elaboraram a proposta do Regulamento de 1862, 

que resultou no Decreto 3.183 e o Regulamento de 1863. Baseado nesses documentos, 

concluímos que D. Viçoso se empenhou e realizou a reforma no recolhimento de macaúbas e 

a fundação de um Colégio Particular, que passou a educar meninas pobres, financiado pela 5ª 

parte dos juros do extinto vínculo do jaguará. Portanto, a reforma do recolhimento e a 

fundação do Colégio do recolhimento de macaúbas beneficiou a educação feminina. Não 

encontramos nenhum testemunho de posicionamento desfavorável de D. Viçoso em relação a 

educação das mulheres. 

Durante sua trajetória como Lazarista, D. Viçoso sempre foi um educador. 

Observando sua história desde Portugal até a sua indicação para Bispo de Mariana, constata-

se sua continua atuação e talento organizacional na “educação da mocidade” brasileira, seja 

como professor seja como Reitor. A Congregação da Missão desde sua fundação, no século 
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XVII, traz em seu bojo o apostolado educacional feminino. Apostolado realizado por 

mulheres (Mestras), para as mulheres e junto às mulheres. Portanto, a educação feminina não 

era coisa estranha a D. Viçoso, que certamente não ignorava tal tradição de sua família 

religiosa. No processo de fundação do Colégio do recolhimento de macaúbas, viu-se como ele 

se empenhou para resgatar a função mista do recolhimento como casa religiosa e Colégio. O 

documento Bases Cardeais parece um projeto educativo coerente com a proposta de D. 

Viçoso. Por isso, não é forçado pensar que o bispo tenha participado de alguma forma na 

elaboração do documento. Depois, conheceu-se um pouco mais de sua luta na elaboração do 

Regulamento, que possibilitaria a educação das meninas pobres no Colégio do recolhimento. 

Além disso, o esforço dele para trazer as Filhas da Caridade para fundar o Colégio 

Providência é mais um indicativo de seu empenho em prol da educação feminina. A 

reformulação do projeto de Macaúbas e a insistência para trazer as Filhas da Caridade para 

Mariana a fim de criar mais um Colégio feminino católico confirmam esta interpretação. 

D. Viçoso tinha um cuidado especial pela educação de Macaúbas. Ao saber de sua 

indicação para bispo, 1843, ele escreveu ao seu amigo Pe. Luis Antônio dos Santos, Capelão 

em Macaúbas, manifestando suas intenções e desejos e pedindo orações às recolhidas e a Irmã 

Germana. No ano seguinte, 1844, na sua primeira Carta Pastoral, D. Viçoso saudou às 

recolhidas como as “Virgens”. Neste mesmo ano, ele nomeou o Pe. Antônio Afonso de 

Morais Torres como seu delegado e reformador de Macaúbas e enviou uma carta à 

comunidade macaubana ordenando uma série de mudanças. De 1844 a 1875, o prelado 

escreveu 19 cartas à Superiora e muitas outras aos Curas e Capelãos da instituição, e fez 

várias visitas ao estabelecimento. A nosso ver, isto torna possível falar de um projeto 

educacional, ainda que ligado a seus ideais reformistas, para as mulheres de Macaúbas. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

Encontrou-se, no capítulo I, as idéias educacionais presente no Relatório de 1757 

de D. Frei Manuel Cruz, em Notícias da Fundação e principalmente nas Regras das 

Porcionistas. O Relatório traz intenção manifesta do prelado em transformar as “Monjas” do 

recolhimento em “Monjas Professoras”. Além disso, ficou claro o empenho do bispo pela 

educação por meio da criação do Seminário de Mariana; pela simpatia dele pelo recolhimento 

de Macaúbas, talvez inspirada por sua afeição ao jesuíta Pe. Gabriel Malagrida, fundador de 

recolhimentos-educandários, em sua antiga Diocese. Portanto, se o prelado levou adiante o 

que relatou ao papa no Relatório, ele pode ter permitido que Macaúbas funcionasse de forma 

mista (recolhimento-educandário), mesmo que isso contradissesse um pouco as Constituições 

e Leis dos documentos fundacionais. 

O documento Regras das Porcionistas era um texto para regular o fazer educativo 

das mestras do recolhimento. A análise das Regras das Porcionistas mostrou um projeto 

educativo para meninas com um programa diário muito distinto do programa da comunidade 

religiosa. A investigação evidenciou: um elenco de atividades diárias e variadas; a análise dos 

dados revelou que as prescrições das “Regras” se dirigiam exclusivamente as educandas e 

suas mestras. O documento revelou que a comunidade religiosa deveria apoiar o trabalho 

educativo, partilhando espaços comuns em certos momentos do dia com as educandas e 

destinando as três mestras para essa atividade. As três religiosas, escolhidas pela superiora, 

passariam mais tempo com as meninas/educandas e, portanto, menos tempo com a 

comunidade das recolhidas. O conteúdo a ser ensinado, de acordo com as Regras Cotidianas 

dos Exercícios de Nossas Porcionistas, e que deveria ser aprendido de cor era 

O que se lhe manda aprender de cor é a Doutrina Cristã, algumas Orações de 
devoção, os Santos Evangelhos, as Epístolas, o Compêndio da Escritura 
sagrada por Ml. [?] de Heum [incompreensível], (?) (a copista pôs este ponto 
de interrogação) ou M [?] de Royauman, os Ventos da Geografia, algumas 
Histórias como a História Romana, as Revoluções da Inglaterra, o 
Compêndio das Ciências [?] (REGRAS DAS PORCIONISTAS, f.3). 

 Além disso, estava prescrito lição de francês e de ortografia. Portanto, o que se 

prescrevia parece mais do que algumas noções de primeiras letras, doutrina cristã e trabalhos 

de agulha como se tornou um lugar-comum nos estudos sobre o ensino em Macaúbas.  
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A organização dos conteúdos que deveriam ser estudados, distribuídos pelo dia, 

indica fortemente que houve um internato ou educandário feminino no recolhimento de 

Macaúbas, muito antes de se criarem escolas para meninas em Minas Gerais. Além disso, a 

maioria das atividades realizadas pelas educandas, segundo as Regras das Porcionistas, 

envolveriam certas prescrições de cunho didático. Eram ações com um conteúdo definido e 

com procedimentos e comportamentos determinados para as mestras e educandas. 

Numa sociedade em que não se aprovava a instrução para o sexo feminino e na 

qual a forma de ensino predominante era a doméstica, o recolhimento de Macaúbas 

desenvolveu-se como uma das poucas opções de apropriação de alguma instrução para poucas 

meninas e mulheres mineiras. Poucas porque a maioria eram mulheres que não podiam pagar. 

Assim, nas Minas do século XVIII, onde as elites mineiras estavam dispostas a educar seus 

filhos e filhas (VILALTA, 1997), Macaúbas tornou-se pioneiro ao oferecer uma espécie de 

plano de formação e instrução para o sexo feminino. 

O documento Regras dos Exercícios Cotidianas de Nossas Porcionistas 

evidenciou uma proposta de educação de meninas para o recolhimento de Macaúbas, que 

remonta ao período de D. Frei Manuel Cruz. No período entre D. Frei Manuel D. Viçoso, 

ocorreu a aprovação real e o recolhimento subsistiu  como educandário. 

No capítulo II, investigando as prescrições de D. Viçoso à comunidade 

macaubana, descobriu-se que ele tinha conhecimento privilegiado sobre o estabelecimento. A 

análise confirmou a hipótese de que o bispo alimentava algumas expectativas para a casa. A 

primeira delas foi realizada com a reorganização da vida comunitária do recolhimento de 

Macaúbas (reforma religiosa). Em julho de 1846, D. Viçoso considerava o processo de 

reforma realizado conforme a carta de 3 de julho à recém eleita madre regente e à 

comunidade. 

O “tom de voz” do bispo é duro nas primeiras cartas, mas vai se modificando à 

medida que obtém os resultados pretendidos. Nas primeiras cartas, ele relata os problemas do 

recolhimento. Problemas materiais e espirituais aos quais prometeu curar, sanar, reformar. 

Uma das primeiras medidas reformatórias de D. Viçoso foi a nomeação do Pe. Antônio 

Afonso de Morais Torres, como reformador da casa. A carta de 13 de março de 1843, 

endereçada à madre regente, mostra as primeiras medidas reformatórias do bispo. Ele 

concretizou seus propósitos de saneamento e reorganização por de ações como a criação de 

uma lista de padres autorizados a assistir espiritualmente a comunidade macaubana, a 

proibição de assistência espiritual por padres não autorizados, a contínua correspondência 
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com a superiora do período, com a colocação de padres fixos no estabelecimento e com a 

mudança da madre regente. Esse empreendimento reformador alcançou êxito em 1846, 

quando a madre Maria de Nazaré Pereira foi eleita, em substituição à madre Josefa da 

Purificação. 

Tomando os testemunhos contidos nas cartas de D. Viçoso, como indícios da 

visão e das expectativas dele para o recolhimento de Macaúbas, concluímos que ele realizou 

uma das grandes intenções para a casa: a reforma da comunidade. Contudo, ele dava a 

entender que tinha outra intenção para Macaúbas: a fundação de um colégio para o sexo 

feminino.  

No capítulo III, investigando e descrevendo algumas estratégias usadas por D. 

Viçoso para resgatar o caráter duplo do recolhimento, confirmou-se a hipótese de que ele 

defendia a dupla função da instituição como casa religiosa e colégio feminino. A criação do 

Livro de Matrículas pelo Pe. Antônio Afonso de Morais Torres é um forte indício de que D. 

Viçoso queria um colégio feminino na instituição desde 1846 e que por isso se empenhou 

muito na efetivação desse projeto. Porém por motivos ainda desconhecidos, a aprovação do 

colégio do recolhimento de Macaúbas levou quase 20 anos. E isto não foi por falta de um 

regulamento como se tem a impressão na leitura de algumas cartas de D. Viçoso. 

Iniciou-se a pesquisa procurando compreender o colégio feminino do 

Recolhimento Nossa Senhora de Macaúbas. Sabía-se que ele havia existido. Porém, não 

sabíamos como era a sua organização escolar (conteúdos, processo seletivo, permanência, 

férias, alunas) nem sabíamos se isso era compatível ou não com as finalidades do 

recolhimento. Além disso, não se sabia ao certo como ele havia sido originado e efetivado. 

Após descobrir os decretos, seus conteúdos foram revelando o colégio fundado por D. Viçoso. 

Aos poucos, foi-se vendo que seus conteúdos mostravam diversos aspectos que normatizavam 

a educação de meninas no colégio (conteúdos, admissão, férias, período de permanência etc). 

Por meio deles, foi se compreendendo por que as intenções de D. Viçoso foram consideradas 

como “proposta inovadora na província”. 

Através de Muniz (2003), sabíamos da existência de um Livro de Matrículas 

“inacessível, enclausurado” (MUNIZ, 2003, p. 199). O Colégio do recolhimento de 

Macaúbas, como uma das primeiras organizações escolares voltadas exclusivamente para 

meninas, teve suas origens em 1846, no Livro de Matrículas para Educandas do 

Recolhimento de Macaúbas. Portanto, 4 anos antes do Colégio Providência. Historicamente, 

como instituição pioneira na educação do sexo feminino, como vimos no capítulo I, o 
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recolhimento de Macaúbas é o mais antigo também, pois foi fundado em 1716, por Félix da 

Costa. Além disso, o educandário do recolhimento era afamado (ALGRANTI, 1993) e a partir 

do início da ação pastoral de D. Viçoso, que tentou recuperar a dupla finalidade do 

recolhimento, o estabelecimento, aos poucos, foi configurado como colégio. 

A palavra colégio apareceu pela primeira vez, no Livro de Matrículas, a partir do 

ano de 1851 em diante. Os termos usados, para se referir à instituição quando uma jovem 

entrava, eram recolhimento e educandário. A aparição da palavra colégio, a partir de 1851, 

levanta a possibilidade de influência do Colégio Providência numa mudança em Macaúbas. 

Teria o Colégio Providência, aprovado pelo Imperador em 1850, influenciado o recolhimento 

de Macaúbas a se configurar como colégio? Esta é uma questão que demanda outras 

investigações, que poderiam esclarecer a circulação de modelos educacionais na região. 

D. Viçoso foi um bispo reformador no século XIX, que ao tomar posse da 

Diocese de Mariana tinha conhecimento dos problemas do recolhimento. Por isso, ele se 

empenhou em reformá-lo, solucionando suas dificuldades. Mas realizada a reforma, D. 

Viçoso revelou que tinha expectativas e intenções educativas para a casa: pretendia recuperar 

seu caráter educativo, segundo a Pastoral de 1846, na qual nomeia o Pe. Antônio Afonso de 

Morais Torres como seu delegado e superior da instituição. Este padre tomou a peito a tarefa 

de criar um colégio no recolhimento. Começou criando o Livro de Matrículas. Para 

concretizar a idéia, D. Viçoso continuou escrevendo a seus colaboradores dentro do 

recolhimento. Porém para conseguir a aprovação imperial para o colégio, D. Viçoso e seus 

colaboradores levaram vários anos elaborando documentos (Regulamentos, Cartas e Bases 

Cardeais). O projeto de criar o colégio do recolhimento de Macaúbas deu certo, pois mesmo 

antes da sua aprovação oficial, ele já funcionava conforme o Livro de Matrículas de 1846 a 

1875. Desse modo, interpretou-se as ações de D. Viçoso sobre o recolhimento como ações 

favoráveis à educação feminina, seguindo a tradição dos lazaristas, que sempre cultivaram 

um ramo feminino de educadoras.  

Além de realizar a reforma na comunidade macaubana, D. Viçoso, utilizando sua 

autoridade episcopal, agiu no ambiente interno do recolhimento, lançando mão de várias 

estratégias, para tentar implantar suas intenções educativas no recolhimento. A primeira foi 

eleger um reformador para a casa e dar as primeiras medidas reformistas, transformar o 

reformador em delegado e superior, consolações, admoestações e repreensões por meio de 

cartas à superiora e à comunidade, a troca da madre regente, a escolha de bons 

administradores espirituais e temporais. Essas estratégias foram implementadas de diversas 
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formas: escrevendo cartas de elogio ou reprimenda às madres regentes e à comunidade 

macaubana; impondo as primeiras medidas reformistas sobre a comunidade: nomeando a lista 

de padres para confessar e aliviar as recolhidas e suspendendo as faculdades para prestar 

socorro às religiosas; reforçando a autoridade do reformador que nomeara e que, por sua vez, 

elegeu uma nova madre regente para a comunidade e encabeça o processo de criação do 

colégio do recolhimento de Macaúbas. 

 Parece que D. Viçoso previra as dificuldades dentro e fora do recolhimento para a 

realização de seus planos e suas cartas revelam que não agiu sozinho. A lista dos 

colaboradores do prelado na reforma do recolhimento é grande. Um excelente colaborador foi 

o delegado e superior Pe. Antônio Afonso de Morais Torres, principalmente de 1846 até 

quase 1860, à frente da instituição como delegado episcopal, superior da comunidade e diretor 

do colégio do recolhimento. Certamente, ele é o homem por trás da criação do Livro de 

Matrículas, em 1846, e por trás dos primeiros esboços do regulamento do colégio e pedidos 

de aprovação do colégio. Outra figura importante no processo, ainda que não mencionada, 

parece ter sido a nova madre regente Maria de Nazaré Pereira que, a partir de 1846 até sua 

morte, em 1867, governou a comunidade macaubana; Talvez o maior colaborador e aliado 

dentro do recolhimento tenha sido o Pe. Joaquim de Oliveira Lana. Esse padre, ordenado em 

1850, parece ter iniciado seu ministério em Macaúbas, no ano de 1851, e nunca mais de lá 

saiu. Ele foi um dos clérigos do recolhimento (procurador e cura), onde morreu em 1886. 

Trabalhou em conjunto com o Pe. Antônio Afonso na elaboração e aprovação dos 

documentos que oficializariam o colégio do recolhimento. Outro colaborador e aliado, de 

1845 a 1860, foi o Pe. Joaquim José Lopes, que fora também procurador do recolhimento. As 

cartas trazem uma lista enorme de muitos outros nomes. 

Tem-se pouco conhecimento de como a comunidade macaubana reagiu às 

reformas implementadas. Um vestígio dessas reações seriam os sinais de resistência por meio 

de costumes arraigados como a inobservância dos documentos fundacionais (Regras, 

Constituições e Estatutos), por meio da rejeição à proposta, feita pelo bispo, de vender os 

escravos e aplicar o valor da venda em apólices da dívida pública, para diminuir a crise 

financeira. Outro caso notável foi o da Ir. Ana Querubina, a quem D. Viçoso escreveu uma 

carta duríssima, repreendendo-a, por seu comportamento transgressor. Por outro lado, existem 

sinas de cooperação dentro da comunidade macaubana por meio da submissão à autoridade do 

delegado e superior e à nova madre regente, por meio da observância dos documentos 

fundacionais, por meio do governo da madre regente conforme os ideais do bispo. 
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Podemos afirmar que D. Viçoso teve êxito pelo menos parcial em seus objetivos. 

Ele conseguiu reformar a vida religiosa da comunidade do recolhimento; tirou o recolhimento 

da crise financeira do século XIX; fundou um colégio dentro da instituição, tendo que 

readaptar as finalidades do recolhimento às necessidades daquele século. Todavia, a fundação 

do colégio, a oficialização por meio da aprovação imperial ao regulamento do colégio só veio 

bem mais tarde do que D. Viçoso esperava. As reiteradas exigências do Governo Imperial, 

talvez motivada pelo conflito latente entre Religião e Estado pode ter atrapalhado, e ter sido 

fonte dos problemas e limitações que D. Viçoso e seus colaboradores enfrentaram na 

fundação do colégio, que tornou-se também uma instituição de educação de meninas pobres. 

Mesmo assim, parece ter havido certa originalidade na intenção e vontade do prelado, como a 

incorporação da função educacional como prática oficial da instituição. 

A maior contribuição para a área da História da Educação foi a descoberta de 

novas fontes que levam a uma maior problematização do colégio do recolhimento. Além do 

acesso a novos documentos do Acervo do Recolhimento Nossa Senhora de Macaúbas, como o 

Livro de Matrículas, de 1843 a 1888, Notícias da Fundação, de 1789, os Apontamentos do 

Pe. Lana, de 1879, as Cartas à Rainha, do século XVIII, as Bases Cardeais e as Regras das 

Porcionistas, descobriu-se documentos que nos permitem conhecer e compreender melhor 

que tipo de educação feminina ministrou-se no recolhimento e a quem foi ministrada. 

Além do acesso a novos documentos do Convento de Macaúbas, foi encontrado 

um segundo acervo de documentos sobre Macaúbas. São oito caixas de documentos sobre o 

recolhimento de Macaúbas no Centro de Documentação e Informação – Cedic. Essa extensa 

documentação seria impossível de ser analisada neste trabalho e alguns documentos seriam 

muito grandes para constar em nossos anexos. Por exemplo, as Regras das Religiosas da 

Imaculada Conceição da Mãe de Deus, Aprovada pelo Santíssimo Padre Júlio II, de 1511 é 

um documento composto de 24 folhas. O texto das Regras forma um único documento com as 

Constituições. O manuscrito único é composto de 50 páginas. Essa pesquisa nos trouxe esses 

documentos fundacionais que informam a respeito de um projeto de educação feminina no 

recolhimento, ainda no século XVIII. Estamos na fase final do processo de digitalização desse 

arquivo para a instituição. Vários documentos usados nessa pesquisa são desse arquivo. Agora 

temos acesso a centenas de documentos, abrangendo os séculos XVIII, XIX e XX, sobre o 

recolhimento. Documentos que ainda não foram estudados. 

A pesquisa mostrou as relações entre educação feminina e Religião. Abordou 

temáticas da História da Educação feminina, História das Instituições Religiosas e História 



 152

das Mulheres em Minas Gerais, nos séculos XVIII e XIX. Tentou-se compreender mais os 

espaços de educação das filhas de famílias mais abastadas e qual foi o tipo de formação que 

elas receberam. Conheceu-se um pouco do que os dois bispos (D. Frei Manuel D. Viçoso) 

planejaram e prescreveram para a educação feminina dentro do recolhimento. Além disso, foi 

encontrado um ideário favorável à educação do sexo feminino antes do processo de 

escolarização das mulheres e da feminização do magistério, no século XIX. Idéias de 

educação promovidas por uma instituição católica fortemente ligada aos bispos (Igreja) e 

financiada pelas próprias famílias, ressaltando o caráter privado e elitista dos primórdios da 

educação feminina em Minas Gerais. O trabalho trouxe o recolhimento de Macaúbas para a 

discussão sobre a formação da mulher mineira. A pesquisa mostrou ainda o envolvimento da 

Igreja no processo de educação do sexo feminino desde o século XVIII e a disputa pela 

educação como ponto estratégico para a reforma dos costumes no tempo de D. Viçoso. 

Chegou-se ao fim deste trabalho com algumas conclusões e muitas questões 

abertas. Por exemplo, no documento Regras das Porcionistas é esboçado um plano de 

educação feminina. Porém esse plano de educação teria se efetivado realmente em algum 

momento na instituição? D. Viçoso reformou a vida religiosa em Macaúbas e fundou um 

colégio no recolhimento. Mas como as religiosas da casa acolheram a reforma e a proposta do 

colégio, pois isso conflitava com os documentos fundacionais, que definiam o recolhimento 

como instituição de caráter contemplativo? Uma tabela resumida mostra que 178 moças, 

dentre elas somente uma senhora com um bebê, entraram e saíram do educandário/colégio do 

recolhimento entre 1843 até 1858 (ANEXO 22: Lista de 178 educandas registradas no Livro 

de Matrículas do Recolhimento de Macaúbas (1843-1857)). Alguma delas teria seguido a 

profissão docente? O colégio teria alguma relação com o fenômeno da feminização do 

magistério? Se exploradas adequadamente, poderiam vir a contribuir na compreensão da 

História da Educação em Minas Gerais. 

Quem seriam as educandas pensionistas do recolhimento do Livro de Matrículas? 

A julgar pelo valor das pensões estipuladas no Livro de Matrículas, elas eram de famílias bem 

situadas financeiramente. Pois seria difícil que uma família pobre pudesse dispor da quantia 

de 60$000 a cada semestre. Essa quantia equivalia a dar uma cabeça de gado ao colégio do 

recolhimento a cada trimestre. Assim, as jovens Isidora Alves dos Santos Laguna e Eufrazina 

Perpétua de Jesus provinham de famílias financeiramente confortáveis, pois a primeira passou 

7 anos no colégio e a segunda, 6 anos. 
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Esperamos ter favorecido ao avanço da pesquisa educacional com o levantamento, 

a organização, a análise preliminar e a disponibilização dos documentos que julgamos 

importantes. Acreditamos que eles trazem elementos para novas pesquisas como o estudo da 

correspondência ativa e passiva do recolhimento com a coroa portuguesa; a história dos 

sujeitos e atores que marcaram a história da instituição como a Ir. Germana, com fama de 

santa e a Ir. Ana Querubina, que foi repreendida por D. Viçoso por mau comportamento; a 

vida dos clérigos de Macaúbas; o cotidiano do recolhimento; a vida religiosa vivida no 

estabelecimento e suas variações relacionadas à História da Igreja mineira e a História da 

época; um aprofundamento na temática da educação feminina, realizada ali desde 1716 até os 

dias atuais. 

Além dessas temáticas que, a nosso ver, deveriam ser aprofundadas, ao longo de 

nosso estudo, fomos tomando conhecimento de outras interessantes fontes e assuntos - como 

os processos judiciais de recolhidas contra seus tutores, encontrados no Arquivo Borba Gato, 

de Sabará; a trajetória de ex-recolhidas e educandas do recolhimento, a partir dos dados do 

livro de matrículas, a correspondência ativa e passiva das madres regentes e de outras 

habitantes da comunidade que certamente instigariam novas histórias. 
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Fontes 
 

  
 

Fontes Manuscritas: 
Acervo do Convento Nossa Senhora de Macaúbas – ACNSM. 
 
* Apontamentos do Pe. Lana. 
 
* Bases Cardeais e Fundamentais do Instituto Recolhimento da Imaculada Conceição, em 
Macaúbas, Diocese de Mariana, no Brasil, sem data. 
 
* Copia fiel do Livro velho das entradas das Irmãs Recolhidas, tanto do Convento velho, 
como deste novo, o que foi feito por estar o dito Livro já muito estragado e as letras quase 
ininteligíveis. 
 
* Carta Pastoral de D. Francisco Xavier das Ruas. 
 
* Carta Pastoral de D. Bartholomeu Manuel Mendes. 
 
* Carta Pastoral de D. Frei Cipriano. 
 
* Carta Pastoral de D. Frei Domingos da Encarnação Pontevel. 
 
* Carta de 1782. 
 
* Cópia de Carta Régia, feita do Pe. Luis Antônio dos Santos. 
 
* Copia fiel do Livro velho das entradas das Irmãs Recolhidas, tanto do Convento velho, 
como deste novo, o que foi feito por estar o dito Livro já muito estragado e as letras quase 
ininteligíveis. 
 
* Livro de Matrículas Para as Educandas do Recolhimento de Macaúbas. 
 
* Notícias do principio da Fundação deste Recolhimento de Nossa Senhora da Conceição do 
Monte Alegre do Sítio de Macaúbas Comarca do Sabará do Bispado de Mariana. 
 
* Regras dos Exercícios Cotidianas de Nossas Porcionistas, sem data. 
 
* Regulamento do Colégio do Recolhimento de Macaúbas de 1865. 
 
* Senhor Conde de Cunha ‘Petição’ de 1789. 
 
 
Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana - AEAM 

* Correspondência Ativa de Viçoso - Armário, Arquivo. n. 3, 1a. Gaveta, Pasta n.29. 
 
 
Centro de Documentação e Informação da Cúria Metropolitana de Belo Horizonte - CEDIC – 
BH 
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* Apólice, 1 mai. 1848, f.1. 
 
* Constituições Porque se hão de governar as Religiosas Descalças de Nossa Senhora da 
Conceição da Luz. 
 
* Copia de um Regulamento enviado ao Ministro do Império: o Regulamento [Do Colégio] 
Meninas pobres de Macaúbas do Município de Caeté de Minas Gerais. 
 
* Estatutos. 
 
* Regras das Religiosas da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, Aprovada pelo Santíssimo 
Padre Júlio II. 
 
* Regulamento do Colégio do Recolhimento de Macaúbas de 1857. 
 
* Regulamento do Colégio do Recolhimento de Macaúbas de 1863. 
 
 
Arquivo Público Mineiro – APM 
 
* BRASIL. Coleção das Leis do Império do Brasil. Rio de Janeiro: Imprensa Oficial. 1822-
1889. Decreto nº 306 de 14 de outubro de 1843. Arquivo Público Mineiro – Filme nº ? 
C.L.I.B. FLASH ?ANO 1843. 

 
* BRASIL. Coleção de Leis do Império do Brasil de 1863 – TOMO XXVI PARTE II. Rio de 
Janeiro, Typographia Nacional, Rua da Guarda Velha, 1863. p. 362-363. Arquivo Público 
Mineiro – Filme nº 11C.L.I.B. FLASH 01 ANO 1863. 
 

* REGULAMENTO 44 DE 16 DE DEZEMBRO DE 1859, LEI N.º 960. 

 

 
Fontes Impressas 
 
* Correio Official de Minas N.º162 – Segunda – Feira 26/07/1858. Pág. 4 Seção: Annuncios. 
Local: Hemeroteca. 
 
* PEREIRA, André Luiz Tavares. Relatório do Episcopado de Mariana para Sagrada 
Congregação do Concílio de Trento. In. A Constituição do Programa Iconográfico das 
Irmandades de Clérigos Seculares no Brasil e em Portugal no século XVIII: estudos de caso. 
Tese de Doutoramento. INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS. 2006. (p. 
630-640) 
 
 
Biblioteca do Colégio Loyola – BCL. 
 
* TRINDADE, José da Santíssima Trindade, Dom Frei. Visitas Pastorais de Dom Frei José 
da Santíssima Trindade (1821-1825). Estudo introdutório Ronald Polito de Oliveira, 
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estabelecimento de texto e índices José Arnaldo Coêlho de Aguiar Lima, Ronald Polito de 
Oliveira. Belo Horizonte: Centro de Estudos Históricos e Culturais. Fundação João Pinheiro; 
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, 1998. 448p. Coleção 
Mineriana. 
 
* Curato Amovível do Recolhimento. In. TRINDADE, José da Santíssima Trindade, Dom 
Frei. Visitas Pastorais de Dom Frei José da Santíssima Trindade (1821-1825). Estudo 
introdutório Ronald Polito de Oliveira, estabelecimento de texto e índices José Arnaldo 
Coêlho de Aguiar Lima, Ronald Polito de Oliveira. Belo Horizonte: Centro de Estudos 
Históricos e Culturais. Fundação João Pinheiro; Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 
Artístico de Minas Gerais, 1998. 448p. Coleção Mineriana. 
 
* Provimento de 1822. In. TRINDADE, José da Santíssima Trindade, Dom Frei. Visitas 
Pastorais de Dom Frei José da Santíssima Trindade (1821-1825). Estudo introdutório Ronald 
Polito de Oliveira, estabelecimento de texto e índices José Arnaldo Coêlho de Aguiar Lima, 
Ronald Polito de Oliveira. Belo Horizonte: Centro de Estudos Históricos e Culturais. 
Fundação João Pinheiro; Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas 
Gerais, 1998. 448p. Coleção Mineriana. 
 
* Exame do Livro de Contas. In. TRINDADE, José da Santíssima Trindade, Dom Frei. 
Visitas Pastorais de Dom Frei José da Santíssima Trindade (1821-1825). Estudo introdutório 
Ronald Polito de Oliveira, estabelecimento de texto e índices José Arnaldo Coêlho de Aguiar 
Lima, Ronald Polito de Oliveira. Belo Horizonte: Centro de Estudos Históricos e Culturais. 
Fundação João Pinheiro; Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas 
Gerais, 1998. 448p. Coleção Mineriana. 
 
* Tabela que se Designa os Sacerdotes. In. TRINDADE, José da Santíssima Trindade, Dom 
Frei. Visitas Pastorais de Dom Frei José da Santíssima Trindade (1821-1825). Estudo 
introdutório Ronald Polito de Oliveira, estabelecimento de texto e índices José Arnaldo 
Coêlho de Aguiar Lima, Ronald Polito de Oliveira. Belo Horizonte: Centro de Estudos 
Históricos e Culturais. Fundação João Pinheiro; Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 
Artístico de Minas Gerais, 1998. 448p. Coleção Mineriana. 
 
* SOUZA, Joaquim Silvério de. Sítios e personagens. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 
1930. 
Carta Pastoral de Viçoso de 1846 
 
 

Dicionários 

BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez, e latino....: Coimbra: Collegio das artes da 
companhia de Jesus, 1712, 8V.   

BOTELHO, ÂNGELA Vianna; REIS, Liana Maria. Dicionário Histórico Brasil Colônia e 
Império. 5.ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio: o dicionário da Língua Portuguesa. 
6ª ed. rev. Atual – Curitiba: Positivo, 2006. 

FIORES, Stefano, GOFFI, Tullo. Dicionário de Espiritualidade. Tradução da edição 
espanhola por Augusto Guerra, Isabel Fontes Leal Ferreira. São Paulo: Edições Paulinas, 
1989. G. F. Zuanassi. Patologia Espiritual, p. 899-914. 
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LEXICON – DICIONÁRIO TEOLÓGICO ENCICLOPÉDICO. Tradução João Paixão Netto 
e Alda da Anunciação Machado. São Paulo: Edições Loyola, 2003. 

LEMAÎTRE, Nicole.; QUINSON, Marie-Thérèse.; SOT, Véronique, 1999. Dicionário 
Cultural do Cristianismo. Tradução de Gilmar Saint’Clair Ribeiro, Maria Stela Gonçalves e 
Yvone Maria de Campos Teixeira da Silva. São Paulo: Edições Loyola, 1999. p. 133. 



 158

Referências 

ABBAGNANO, N. Dicionário de filosofia. Tradução Alfredo Bosi. São Paulo: Martins 
Fontes, 1998. 

ALBERICO, Giuseppe. História dos Concílios Ecumênicos. Tradução José Maria de 
Almeida; revisão Honório Dalbosco. São Paulo: Paulus, 2005. 

ALGRANTI, Leila M. Honradas e devotas: mulheres da Colônia. Rio de Janeiro: José 
Olimpio/Edunb, 1993. 
___________________. Livros de Devoção, Atos de Censura – Ensaios de História do Livro 
e da Leitura na América Portuguesa (1750-1821). São Paulo: Hucitec/Fapesp, 2004. (Estudos 
Históricos; 54). 

AMOM, Karl. Idade Média. In. História da Igreja Católica. Tradução Fredericus Stein. São 
Paulo: Loyola, 2006. 
ANUÁRIO CATÓLICO DO BRASIL/Centro de Estatística Religiosa e Investigações Sociais. 
Ano I (1975) – Rio de Janeiro: CERIS, 2005. 1957 – V. 13, 1682p; vol. 2. 

AQUINO, Tomás. Sobre o Ensino (De Magistro) e os Sete Pecados Capitais. Tradução Jean 
de Lauand. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO (APM). Lei de Instrução Pública de 15 de outubro de 
1827. In. Colleção de Leis do Império do Brazil de 1827. Parte Primeira. Atos do Poder 
Legislativo. Manda crear escolas de primeiras letras em todas as cidades, villas e logares mais 
populosos do Imperio.” Rio de Janeiro: Typ. Nacional, 1878. 

ÁVILA, Cristina. Vinho de Rosas: Iconografia e Costumes. Belo Horizonte: Vinho de Rosas 
Produções Artísticas, 2001. 

AZZI, Riolando. O catolicismo popular no Brasil: aspectos históricos. Petrópolis: Vozes, 
1978. (Cadernos de Teologia e Pastoral; 11). 

BAGGIO, Hugo D. Madre Silva – 500 anos depois. Rio de Janeiro: Mosteiro de Nossa 
Senhora da Ajuda, 1984. 

BARBIERI, Renato. Malagrida: um humanista radical. São Paulo: Loyola, 2007. 243 p. 
Separata de: ANAIS DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL “A GLOBALIZAÇÃO E OS 
JESUÍTAS: ORIGENS, HISTÓRIA E IMPACTOS. São Paulo: Loyola, 2007. v. 2. p. 243-
245. 

BARROS, José D’Assunção. O projeto de pesquisa em História: da escolha do tema ao 
quadro teórico. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005, p. 86. 

BARROS, José D’Assunção. O campo da história – Especialidades e Abordagens. 2ª. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2004. 

BLOCH, Marc. Apologia da História ou o ofício do historiador. Prefácio Jacques Le Goff. 
Apresentação à edição brasileira Lilia Moritz Schwarcz. Tradução André Telles. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 

BOSCHI, Caio C. Os leigos e o poder: irmandades leigas e política colonizadora em Minas 
Gerais. São Paulo: Ática, 1986. 

BOTELHO, Ângela Viana. A província. In.: COSTA, Antônio Gilberto (Org.). Cartografia 
da Conquista do território das Minas Gerais. Belo Horizonte: Editora UFMG; Lisboa: Kapa, 
2004. 



 159

BRASIL. Ministério da Fazenda. Ministros de Estado da Fazenda. José Antônio da Silva 
Maia. (Disponível em: 
<http://www.fazenda.gov.br/portugues/institucional/ministros/dom_pedroII010.asp> Acesso 
em: 25 jul 2008. 

CAMELLO, Maurício José de Oliveira. Dom Antônio Ferreira Viçoso e a Reforma do Clero 
em Minas Gerais no século XIX. 1986. 529 f. Tese (Doutorado em História) - Universidade de 
São Paulo, São Paulo. 

_________________________________. Caraça, Centro Mineiro de Educação e Missão 
(1820-1830). 1973. 

CARRATO, José Ferreira. Igreja, Iluminismo e Escolas Mineiras Coloniais – Notas sobre a 
cultura da decadência mineira setecentista. São Paulo: Companhia Editora Nacional 1968. 

CATÃO, Leandro Pena. Sacrílegas Palavras: Inconfidência e presença jesuítica nas Minas 
Gerais durante o período pombalino. 2005. 371 f. Tese (Doutorado em História) – Faculdade 
de Filosofia e Ciências Humanas, UFMG. Belo Horizonte, 2005. Disponível em: 
<http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/1843/VGRO-
6HHPM3/1/sacrilejar_palavras.pdf>. Acesso em: 22 nov. 2008. 

___________________. Inconfidência e presença jesuítica nas Minas Gerais durante o 
período pombalino. São Paulo: Loyola, 2007. 217 p. Separata de: ANAIS DO SEMINÁRIO 
INTERNACIONAL “A GLOBALIZAÇÃO E OS JESUÍTAS: ORIGENS, HISTÓRIA E 
IMPACTOS. São Paulo: Loyola, 2007. v. 2. p. 217-228. 

CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: 1. artes do fazer. Tradução Ephraim 
Ferreira Alves. 11ª ed. Petrópolis: Vozes, 2005. 

___________________. A escrita da História. Tradução Maria de Lurdes Menezes. Revisão 
Arno Vogel. 2ª ed. 3ª reimpressão. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007. 

CÓDIGO DO DIREITO CANÔNICO. Promulgado por João Paulo II. Tradução Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil. Notas e comentários Pe. Jesús S. Hortal, SJ. São Paulo: 
Edições Loyola, 1983. 

CORRÊA, Carolina Perpétuo. “Por que sou um chefe de famílias e o senhor da minha casa”: 
proprietários de escravos e famílias cativas em Santa Luzia, Minas Gerais, século XIX. 2005. 
Dissertação (Mestrado em História) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, UFMG. 
Belo Horizonte, 2005. 

CORREIO OFFICIAL DE MINAS, Ouro Preto, 26 jul. 1858. N.º162, Seção: Annuncios, p. 4. 
COSTA, Sérgio Roberto. Dicionário de Gêneros Textuais. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 

COUTO, José Vieira. Memória sobre a capitania das Minas Gerais; seu território, clima e 
produções metálicas. Estudo crítico, transcrição e pesquisa histórica por Júnia Ferreira 
Furtado. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, Centro de Estudos Históricos e Culturais, 
1994. 104p. Coleção Mineriana. 

DAVES, Alexandre Pereira; ANDRADE, Fernanda Alida de Almeida. Subsídios para a 
história da instrução na capitania de Minas Gerais – a comarca do Rio das Velhas (1716-
1755). In. História da Educação em Minas Gerais. Anais. Belo Horizonte: FCH/FUMEC, 
2002. p. 69-83. 

DEL PRIORE, Mary. Mulheres no Brasil colonial. São Paulo: Contexto, 2000. (Repensando 
a história). 

http://www.fazenda.gov.br/portugues/institucional/ministros/dom_pedroII010.asp
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/1843/VGRO-6HHPM3/1/sacrilejar_palavras.pdf
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/1843/VGRO-6HHPM3/1/sacrilejar_palavras.pdf


 160

DUARTE, Nestor. A Ordem Privada e a Organização Política Nacional. Série 5 – Brasiliana 
– vol. 172, Biblioteca Pedagógica Brasileira. São Paulo – Rio – Recife – Porto Alegre: 
Companhia Editora Nacional, 1939. 
DURÃES, Sarah Jane Alves. Meninos e meninas nas escolas públicas mineiras no último 
quartel do séc. XIX: considerações em torno de uma construção espacial das diferenças de 
gênero. In. História da Educação em Minas Gerais. Anais. Belo Horizonte: FCH/FUMEC, 
2002. p. 334-343. 

FARIA FILHO, Luciano Mendes de. Pensadores Sociais e História da Educação. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2005. 

FARIA FILHO et. al., A escola e seus atores – educação e profissão docente. PEIXOTO, 
Ana Maria Casasanta; PASSOS, Mauro (Organizadores). Belo Horizonte: Autêntica, 2005. 

FARIA, Maria Juscelina. Mosteiro de Nossa Senhora da Conceição de Macaúbas: um 
recolhimento mineiro do século XVIII. Análise de Conjuntura, Belo Horizonte, v. 2, n. 1, 
1987. Disponível em: < 
http://www.fjp.mg.gov.br/revista/analiseeconjuntura/viewarticle.php?id=53&layout=abstract> 
. Acesso em: 21 nov. 2008. 

FIGUEIREDO, Luciano Raposo de Almeida. Barrocas famílias – Vida familiar em Minas 
colonial. São Paulo: Hucitec, 1997. 

______________________________________. Mulheres nas Minas Gerais. In: DEL 
PRIORE, Mary (org.). História das mulheres no Brasil. 3 ed. São Paulo: Contexto, 2000. p. 
141-188. 

_____________________________________. Mulher e família na América portuguesa. 
Coordenação Maria Helena Capelato, Maria Lígia Prado. São Paulo: Atual, 2004 (Discutindo 
a História do Brasil). 

FONSECA, Thais Nivia de Lima e. “Segundo a qualidade de suas pessoas e fazenda”: 
estratégias educativas na sociedade mineira colonial. Varia História. Belo Horizonte: 
Departamento de História/UFMG, vol. 22, n.35, p. 175-188, Jan/Jun 2006. 

FRANÇA, Júnia Lessa; VASCONCELLOS, Ana Cristina de. Manual para normalização de 
publicações técnico-científicas. 8 ed. ver. e ampl. Belo Horizonte: UFMG: 2007. 

FURTADO, Júnia Ferreira. Chica da Silva e o contratador dos diamantes – O outro lado do 
mito. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 

______________________ Homens de negócio: a interiorização da metrópole e do comércio 
nas Minas setecentistas. São Paulo: Hucitec, 1999. (Estudos Históricos; 38). 

GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes: o cotidiano e as idéias de um moleiro perseguido 
pela Inquisição. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.  

________________. Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história. São Paulo: Companhia 
das Letras. 1989. 

________________. O fio e os rastros – verdadeiro, falso e fictício. São Paulo: Companhia 
das Letras. 2007. 

GOUVÊA, Maria Cristina Soares de. A construção de um projeto de formação de professores 
– As escolas normais mineiras no período imperial. In. História da Educação em Minas 
Gerais. Belo Horizonte: FCH/FUMEC, 2002. p. 260-264. 



 161

GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. Flutuações dos Preços e as Fazendas Escravistas de 
São João Del Rei no Século XIX. In. 20 anos do Seminário sobre a Economia Mineira – 
1982-2002: coletânea de trabalhos, 1982-2000. Belo Horizonte: UFMG/FACE/Cedeplar, 
2002. v. 2. p. 281-312. 

HOORNAERT, 2008, Eduardo. História da Igreja no Brasil: Ensaio de interpretação a 
partir do povo – primeira época. Petrópolis: Vozes LTDA, 2008. 

INÁCIO, Marcilaine Soares. O processo de escolarização e o ensino de primeiras letras em 
Minas Gerais (1825-1852). 2003. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de 
Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2003. 

_______________________. O processo de escolarização e o ensino de primeiras letras em 
Minas Gerais. In. Histórias da Educação: histórias de escolarização. GOUVEIA, Maria 
Cristina Soares de;  VAGO, Tarcísio Mauro (Org). Minas Gerais: Horta Grande LTDA, 2004. 

JINZENJI, Mônica Yumi. A escolarização da infância pobre nos discursos educacionais em 
circulação em Minas Gerais (1825-1846). 2002. Dissertação (Mestrado em Educação) – 
Faculdade de Educação, UFMG. Belo Horizonte, 2002. 

LAGE, Ana Cristina Pereira. A instalação do Colégio Nossa Senhora de Sion em Campanha: 
uma necessidade política, econômica e social sul-mineira no início do século XX. 2007. 
Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Campinas, São Paulo.  

LEITE, Miriam Moreira (org.) com a colaboração de Maria Lúcia de Barros Mott. A condição 
feminina no Rio de Janeiro, século XIX: antologia de textos de viajantes estrangeiros. São 
Paulo: HUCITEC; Editora da Universidade de São Paulo; [Brasília]: INL, Fundação Nacional 
Pró-Memória, 1984. (Estudos Históricos; 4). 

LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil. Tomo VI – Do Rio de Janeiro ao 
Prata e ao Guaporé: Estabelecimentos e assuntos locais. Instituto Nacional do Livro, Av. Rio 
Branco - Rio de Janeiro e Livraria Portugália, Rua do Carmo, 75 – Lisboa. 1945. 

LIMA, Maurílio César de. Breve História da Igreja no Brasil. São Paulo: Loyola, 2004. 

LOPES, Eliane Marta Teixeira. Sagrada Missão Pedagógica. Bragança Paulista: Editora 
Universitária São Francisco, 2003. 

MANOEL, Ivan A. O pêndulo da história: tempo e eternidade no pensamento católico (1800-
1960). Maringá: Eduem, 2004. 

MARTINA, Giacomo. História da Igreja de Lutero a nossos dias – II A era do absolutismo. 
Tradução Orlando Soares Moreira. São Paulo: Loyola, 1996. 

MATOS, Henrique Cristiano José. Caminhando pela história da Igreja: uma orientação para 
iniciantes. Belo Horizonte: O Lutador, 1995. v. 2. 

MATTOS, Ilmar Rohloff. O tempo saquarema: a formação do estado imperial. Rio de 
Janeiro: ACCESSS, 1994, 3.ª ed. 

MCBRIEN, Richard P. Os papas – de São Pedro a João Paulo II. Tradução Bárbara Theoto 
Lambert. São Paulo: Edições Loyola, 2000. 

MELLO, Cleir Maria Vaz de. Mosteiro Nossa Senhora da Conceição de Macaúbas – 
Cronologia: 1708/1994. Santa Luzia: Mosteiro Nossa Senhora da Conceição de Macaúbas, 
1996. 



 162

MELLONI, Alberto. Os sete Concílios “Papais” Medievais. ALBERICO, Giuseppe (Org). 
História dos Concílios Ecumênicos. Tradução José Maria de Almeida. 3 ed. São Paulo: 
Paulus, 2005. p. 187-218. 

MENDONÇA, Ana Waleska Pollo; CARDOSO, Tereza Maria Rolo Fachada Levy. A gênese 
de uma profissão fragmentada. In. Revista Brasileira de História da Educação. São Paulo: 
Autores Associados. ISSN 1519-5902. Setembro/dezembro, 2007, no 15. p. 31-50. 

MINAS GERAIS. Originais de Pareceres mais atos relativos a exames de Instrução Pública. 
Arquivo Público Mineiro. SP 392 (1846-1852). 

MOURÃO, Paulo Krüger Corrêa. O ensino em Minas Gerais no tempo do Império. Belo 
Horizonte: Centro Regional de Pesquisas Educacionais, 1959. 

MUNIZ, Diva do Couto Gontijo; Do lar para a escola e da escola para o lar mulheres e 
educação em Minas Gerais no século XIX (1835-1892). 1997. 347 f. Tese (Doutorado em 
História) - Universidade de São Paulo, São Paulo. 

____________________________: Um toque de gênero: história e educação em Minas 
Gerais (1835-1892). Brasília: Editora Universidade de Brasília; FINATEC, 2003. 

NEUNHEUSER, Burkhard. História da liturgia através das épocas culturais. Tradução José 
Raimundo de Melo. São Paulo: Loyola, 2007. 

PEREIRA, André Luiz Tavares. A Constituição do Programa Iconográfico das Irmandades 
de Clérigos Seculares no Brasil e em Portugal no século XVIII: estudos de caso. 2006. 669 f. 
Tese de Doutoramento (Doutorado em Política, Memória e Cidade) - Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas/Unicamp. Campinas, 2006. (p. 630-640). 

PERROT, Michel. Minha história das mulheres. Tradução Ângela M. S. Côrrea. São Paulo: 
Contexto, 2007. 

PESAVENTO, Sandra Jatahy. História & história cultural. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. 

PIGNA, Arnaldo. Regra. In. LEXICON – DICIONÁRIO TEOLÓGICO ENCICLOPÉDICO. 
Tradução João Paixão Netto e Alda da Anunciação Machado. São Paulo: Edições Loyola, 
2003. p. 647-648. 

PRAXEDES, Vanda Lúcia. A teia e a trama da fragilidade humana: os filhos ilegítimos em 
Minas Gerais, 1770-1840. 2003. Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de Filosofia 
e Ciências Humanas, UFMG. Belo Horizonte, 2003. 

RIBEIRO, Arilda Inês Miranda. Mulheres educadas na colônia. In. 500 anos de educação no 
Brasil. LOPES, Eliane Marta Teixeira; FARIA FILHO, Luciano Mendes de; VEIGA, Cyntia 
Greive. 2ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.  

RIBEIRO, Arilda Inês Miranda. A educação da mulher no Brasil colônia. Dissertação de 
mestrado. Campinas. Faculdade de Educação, UNICAMP, 1981. 

ROSA, Walquíria Miranda. Instrução Pública e Profissão Docente em Minas Gerais (1825-
1852). 2001. Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de Educação, UFMG. 2001. 
(Dissertação de Mestrado). 

SALES, Zeli Efigênia Santos de. Intelectuais e educação no século XIX. In. História da 
Educação em Minas Gerais. Belo Horizonte: FCH/FUMEC, 2002. p. 205-210. 

SANTOS, Marileide Lopes dos. Educação, assistência e sociabilidade: o governo dos pobres 
em Sabará/MG (1832-1860). 2007. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de 
Educação, UFMG. Belo Horizonte, 2007. 



 163

SANTOS, Matilde Demétrio dos. Ao sol carta é farol: a correspondência de Mário de 
Andrade e outros missivistas. São Paulo: Annablume, 1998. 

SCHIAVONE, P, MAROTO, D. De Pablo. Exercícios Espirituais. In. Dicionário de 
espiritualidade (Org. Stefano de Fiores, Tullo Goffi). Tradução da edição espanhola por 
Augusto Guerra, Isabel Fontes Leal Ferreira. São Paulo: Edições Paulinas/ Edições Paulistas, 
1989, p. 379-387. 

SCOTT, Joan. “Gênero: uma categoria útil de análise histórica”. In: Educação e realidade. 
Jul./Dez. 1995, vol. 20, n. 2, 1995, p. 71-99. 

SEMERARO, Marcello. Bispo. In. LEXICON – DICIONÁRIO TEOLÓGICO 
ENCICLOPÉDICO. Tradução João Paixão Netto e Alda da Anunciação Machado. São Paulo: 
Edições Loyola, 2003, p. 81-82. 

SILVA, Marilda Santana da. Dignidade e Transgressão – mulheres no Tribunal Eclesiástico 
em Minas Gerais (1748-1830). São Paulo: Editora da Unicamp, 2001. 

SPAGGIARI, Barbara; PERUGI, Maurizio. Fundamentos da Crítica Textual. Rio de Janeiro: 
Lucerna, 2004. 

SOUZA, Joaquim Silvério de. Sítios e personagens. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1930. 

TORRES, João Camilo de Oliveira. Historia de Minas Gerais. Belo Horizonte: Difusao Pan-
Americana do Livro, [1960]. 5v. 

TRINDADE, Raimundo. Instituições de Igrejas no Bispado de Mariana. Rio de Janeiro: 
Imprensa Nacional/Publicações do SPHAN/Ministério da Educação e Saúde, 1945. 

TRINDADE, Cônego Raimundo. Archidiocese de Mariana: subsídios para a sua história. 
São Paulo: Escolas Profissionaes do Lyceu Coração de Jesus, Alameda Barão de Piracicaba, 
36-A, 1928. Vol. 1. 

TRINDADE, José da Santíssima Trindade, Dom Frei. Visitas Pastorais de Dom Frei José da 
Santíssima Trindade (1821-1825). Estudo introdutório Ronald Polito de Oliveira, 
estabelecimento de texto e índices José Arnaldo Coêlho de Aguiar Lima, Ronald Polito de 
Oliveira. Belo Horizonte: Centro de Estudos Históricos e Culturais. Fundação João Pinheiro; 
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, 1998. 448p. Coleção 
Mineriana. 

VASCONCELOS, Itamar de Abreu. A educação da mulher no Brasil – uma visão histórica. 
In. Revista Symposium. Ano 4, nº 1, janeiro-junho 2000, p. 82. 

VENARD, Marc. O Concílio Lateranense V e o Tridentino. ALBERICO, Giuseppe (Org). 
História dos Concílios Ecumênicos. Tradução José Maria de Almeida. 3 ed. São Paulo: 
Paulus, 2005. p. 317-363. 

VIEIRA, Dilermando Ramos. O Processo de reforma e reorganização da Igreja no Brasil 
(1844-1926). São Paulo: Editora Santuário, 2007. 

VILLALTA, Luiz Carlos. O que se fala e o que se lê: Língua, instrução e leitura. In. História 
da Vida Privada no Brasil 1: cotidiano e vida privada na América portuguesa. Laura de 
Mello e Souza (Org). São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 

ZAGHENI, Guido. A idade moderna – curso de História da Igreja III. Tradução José Maria 

de Almeida. São Paulo: Paulus, 1999. 



 164

ANEXOS 
ANEXO 1 

Lista comentada de algumas fontes 
 

Tipo de Documento Nome do Documento 
Documentos 
Descritivos/Prescritivos 

Regras das Religiosas da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, 
Aprovada pelo Santíssimo Padre Júlio II de 1511 
Constituições Porque se hão de governar as Religiosas Descalças 
de Nossa Senhora da Conceição da Luz de 1727 
Estatutos de 1759 
Regras dos Exercícios Cotidianas de Nossas Porcionistas, sem 
data 
Bases Cardeais e Fundamentais do Instituto Recolhimento da 
Imaculada Conceição, em Macaúbas, Diocese de Mariana, no 
Brasil, sem data 
Regulamento do Colégio do Recolhimento de Macaúbas de 1857 
Copia de um Regulamento enviado ao Ministro do Império: o 
Regulamento [Do Colégio] Meninas pobres de Macaúbas do 
Município de Caeté de Minas Gerais, de [1862]  
Cópia do Regulamento do Colégio do Recolhimento de Macaúbas 
de 1863 
Decreto nº 306 de 14 de outubro de 1843 
Decreto nº 3.183 de 18 de novembro de 1863 

Documentos Cotidianos Livro de Matrículas Para as Educandas do Recolhimento de 
Macaúbas de 1846 

Documentos Religioso-
Cotidiano-Argumentativos 

Carta Pastoral de 1774 de D. Francisco Xavier das Ruas 
Carta Pastoral de 1778 de D. Bartholomeu Manuel Mendes 
Carta de 1782 
Senhor Conde de Cunha ‘Petição’ de 1789 
Carta Pastoral de D. Frei Cipriano de 1801 
Curato Amovível do Recolhimento de 1822 de Dom Frei José da 
Santíssima Trindade 
Provimento de 1822 de Dom Frei José da Santíssima Trindade 
Exame do Livro de Contas de 1822 de Dom Frei José da 
Santíssima Trindade 
Tabela que se Designa os Sacerdotes de 1822 de Dom Frei José 
da Santíssima Trindade 
Cópia de Carta Régia, feita do Pe. Luis Antônio dos Santos 
Carta Pastoral de D. Frei Domingos da Encarnação Pontevel 
Cartas de Viçoso 1 a 66 
Carta Pastoral de Viçoso de 1846 

Documentos de Relatos Relatório de 1757 
Notícias sobre a Fundação de 1789 
Apontamentos do Pe. Lana de 1879 
Copia fiel do Livro velho das entradas das Irmãs Recolhidas, 
tanto do Convento velho, como deste novo, o que foi feito por 
estar o dito Livro já muito estragado e as letras quase 
ininteligíveis. 

 

A Regras das Religiosas da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, Aprovada 
pelo Santíssimo Padre Júlio II de 1511 é um documento composto de 24 folhas. Mas, a 
versão aqui usada parece ter sido copiada em 1727, a mando de D. Tomás Primeiro, o 
Patriarca de Lisboa, formando, junto com as Constituições, um Manuscrito composto de 50 
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páginas. Foi aprovado em 1511 pelo Papa Júlio II. A data precisa da composição do 
documento original é e incerta. Mas, parece ter sido composto entre 1494, Madre Beatriz, a 
fundadora, morreu neste ano, e 1511 ano de aprovação da Regra. A composição pode ter sido 
um trabalho coletivo, iniciado provavelmente por Madre Beatriz e continuado por suas 
companheiras após a morte daquela. O documento é a essência da Congregação 
Concepcionista. É o documento fundacional mais importante, por isso, pode-se considerá-lo 
como um fundamento para essas religiosas. As religiosas do Recolhimento de Macaúbas, no 
século XVIII, já se guiavam por este documento. O documento está no Centro de 
Documentação e Informação da Cúria Metropolitana de Belo Horizonte - CEDIC–BH. 

As Constituições Porque se hão de governar as Religiosas Descalças de Nossa 
Senhora da Conceição da Luz de 1727 é outro Documento Fundacional. É um documento que 
atualiza algumas partes da Regra para a realidade portuguesa no século XVIII. Portanto, é um 
texto fundamental para a compreensão do funcionamento do Recolhimento de Macaúbas 
também. 

Os Estatutos de 1761, elaborado por D. Frei Manuel da Cruz. É um documento 
inspirado na Regra, nas Constituições, nas visitas Pastorais e em textos de D. João da Cruz. A 
finalidade dele é a organização de toda a vida do Recolhimento de Macaúbas. Costa (2008) 
define Estatuto como “conjunto de regras ou leis de organização e funcionamento de um 
grupo, sociedade, instituição, órgão, estabelecimento, empresa pública ou privada” (COSTA, 
2008, p. 96). Ele usa os termos “Código”, “Constituição”, “Regimento” e “Regulamento” 
como sinônimos para Estatuto. Este documento pode ser considerado como fundacional. O 
documento está no CEDIC e em bom estado. Mas, existem algumas páginas de leitura mais 
difícil. Ainda não deu para lê-lo e compará-lo aos Estatutos do Seminário de Mariana. 

O Documento tem o título em latim Femini Domini (Casa Feminina) e depois 
segue o nome do Prelado “Dom Frei Manoel da Cruz”, elaborado em 1761. O documento é 
composto de 14 Estatutos. Cada um descreve um aspecto da vida interna das Recolhidas de 
Macaúbas. Chama a atenção a insistência no caráter religioso da Comunidade e o silêncio a 
qualquer outro grupos de mulheres ligadas à Instituição. Redigido pelo Secretário episcopal 
Cônego Vicente Gonçalves Jorge e Almeida, em Mariana. Atualmente o documento está no 
CEDIC – BH. Os subsídios usados, por D. Frei Manuel da Cruz, na composição do 
documento, foram a visita ao Recolhimento, a coleta de informações “mui exatas”, no dizer 
do Bispo, e de alguns capítulos da visita dos bispos anteriores. 

(...) os Estatutos seguintes recopilando neles alguns capítulos das visitas dos 
nossos Antecessores, que já se observarão, e acrescentando outros, que 
consideramos úteis, e conducentes para que esta Comunidade, por meio da 
sua observância venha a conseguir a maior perfeição, a que deve aspirar 
(ESTATUTOS, 1761, f.). 

 

Notícias do principio da Fundação deste Recolhimento de Nossa Senhora da 
Conceição do Monte Alegre do Sítio de Macaúbas Comarca do Sabará do Bispado de 
Mariana (1789) é um relato importante para o conhecimento do Recolhimento de Macaúbas 
em seu primeiro século. O documento escrito foi escrito em 18 de julho de 1789, tendo como 
autora a Irmã Ana Custodia de Jesus, que à época era Secretária e Escrivã do Recolhimento de 
Nossa Senhora de Macaúbas. O Manuscrito é composto de 7 páginas e se encontra no Acervo 
do Convento Nossa Senhora de Macaúbas – ACNSM. Ela diz que “copiou de documentos 
antigos”. É possível que a autora tenha ouvido os relatos de outras religiosas mais antigas 
sobre a história da fundação, pois algumas das Irmãs mais antigas viveram até 1782. Além 
disso, ela pode ter consultado, embora não revele, outros documentos além dos antigos papéis, 
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pois ela cita um “livro de Provimentos”. O tal livro de Provimentos parece conter muito da 
história da Instituição, porque nele estão as Pastorais, Provisões e outros documentos dos 
Bispos para o Estabelecimento. Provavelmente nossa cópia é uma cópia do “original”. Há 
motivos para pensar que o Manuscrito de Macaúbas seja obra de uma copista do 
Recolhimento. Por isso, foi usado aspas na palavra original. De qualquer modo é uma fonte 
primária. É um registro foi feito 73 anos depois da fundação do Recolhimento. Quando os 
fundadores já estavam todos mortos. Além disso, no período se estava pleiteando as graças da 
Rainha sobre o Recolhimento. Nessa época, o Recolhimento sofria por causa do conflito com 
o Pároco de Roça Grande. A julgar pela Carta o conflito foi bem sério. Mesmo as petições 
feitas à Rainha em favor da Instituição deixam transparecer nas entrelinhas a gravidade da 
situação. 

Apontamento do Pe. Lana sobre o Recolhimento de Mocaubas138 é outro 
documento importante para se conhecer a história da Instituição. O autor do documento 
original foi o Pe. Joaquim de Oliveira Lana, que fora Capelão, Cura e Procurador do 
Recolhimento. A data de composição foi 5 de Junho de 1879. Mas, a letra da cópia analisada 
não é dele. Por isso, suspeita-se que a composição da cópia citada seja de Pe. Joaquim 
Silvério de Souza ou a uma Irmã copista. Pode ter sido de uma copista, como é o caso de 
outros documentos, ou o Pe. Joaquim Silvério de Souza, porque o nome dele aparece do lado. 
Em geral, as cópias dos documentos antigos de Macaúbas remanescentes foram feitas por que 
os originais estavam sendo destruídos. Essa razão é dada nos Documentos Cópia fiel do Livro 
de Entrada e Regras das Porcionistas. O Pe. Lana foi testemunha de uns 40 anos da história da 
instituição. Desde sua ordenação sacerdotal em 1851, por D. Viçoso (TRINDADE, 1928), ele 
trabalhou até a morte no Recolhimento de Macaúbas. O registro do Pe. Lana é o de alguém 
que esteve em Macaúbas envolvido com os negócios da Instituição. Ele tinha um 
conhecimento privilegiado da história de Macaúbas, ainda que já estivesse em idade 
avançada. O conteúdo de seus Apontamentos é uma espécie de resumo da história do 
Recolhimento desde sua fundação até 1879. Sem sombra de dúvidas, ele foi o homem forte de 
D. Viçoso na reforma e na implantação do Colégio em Macaúbas. Há indícios para se afirmar 
que ele foi o maior correspondente do Bispo dentro da Instituição. Ele foi Cura, Capelão e 
Procurador do Recolhimento. Portanto, ele teve acesso aos Documentos do Recolhimento, aos 
relatos orais das religiosas e suas lembranças pessoais. A letra dele está registrada no Livro de 
Matrículas. O Documento está no ACNSM. 

Copia fiel do Livro velho das entradas das Irmãs Recolhidas, tanto do Convento velho, como 
deste novo, o que foi feito por estar o dito Livro já muito estragado e as letras quase 
ininteligíveis. Noticia do princípio da Fundação deste Recolhimento de Nossa Senhora da 
Conceição do Monte Alegre Sitio das Macaúbas Comarca do Sabará do Bispado de Mariana, 
11 de Junho de 1893 é outro documento importante. Ele traz uma cópia de Notícias sobre a 
Fundação. Atribuí-se a composição do Manuscrito ao Pe. Joaquim Silvério de Souza139, pois o 
nome dele aparece no documento. Na época, o Padre trabalhava em Macaúbas e teve acesso 
aos documentos do Recolhimento. Além disso, ele conviveu com o Pe. Lana e outras pessoas 
contemporâneas de D. Viçoso. Acreditamos que o Pe. Joaquim teria copiado o texto da Irmã 
Ana Custódia de Jesus, pois os dois são quase idênticos. No texto dele, encontram-se alguns 
pequenos acréscimos. Contudo, se ele é o autor ou somente o revisor do texto é uma dúvida 
originada durante a pesquisa. Se não foi ele o autor, a autoria recai sobre a Irmã Secretária do 
período. Porém, não se pode descartar a hipótese de que neste, como em outros documentos 

                                                 
138 Apontamentos do Pe. Lana será o nome reduzido para Apontamento do Pe. Lana sobre o Recolhimento de 
Macaúbas. 
139Mais tarde sagrado Bispo e autor da obra Sítios e Personagens, que conta a história do Recolhimento de 
Macaúbas desde a fundação até a libertação dos escravos. 
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cujo nome dele aparece, ele só tenha dado um visto – como uma espécie de revisor – para 
aprovar que o texto estava fiel ao texto original. Esta prática já aparece implícita no texto da 
Irmã Ana Custódia. Na época de D. Viçoso, havia este tipo de prática. A copista fazia a cópia 
do documento e depois passava ao Bispo para ele observar se estava fiel ao original. Por 
enquanto, isto é uma hipótese. É um documento que preservou parte da história da Instituição. 
O título do texto é “Copia fiel do Livro velho das entradas das Irmãs Recolhidas, tanto do 
Convento velho, como deste novo, o que foi feito por estar o dito Livro já muito estragado e 
as letras quase ininteligíveis.” Portanto, a razão dada para a realização da cópia é a da 
preservação do conteúdo do documento original. Este Documento está no ACNSM. 
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ANEXO 2 

Costa (2008) organizou duas tipologias para classificação de gêneros textuais. A 
primeira, nas páginas 21 a 23, mostra alguns Discursos e alguns de seus Gêneros 
correspondentes. 

Discursos (formações 
discursivas/domínio discursivo) 

Gêneros do discurso/Gêneros textuais 

Religioso Prece, Ladainha, Reza, Sermão, Hagiografia, Parábola, 
Homília, etc. 

Jornalístico Notícia, Reportagem, Editorial, Crônica, Tirinha, 
Breves/curtas, Artigo jornalístico, Carta de leitor, Entrevista, 
Debate, Manchete, etc. 

Acadêmico Dissertação, Tese, Ensaio, Resumo, Resenha, Artigo 
científico, Paper, Sumário, Hand-out, Abstrato, Palestra, 
Conferência, etc. 

Literário Conto, Romance, Novela, Poema, Tragédia, Comédia, 
Folhetim, Dedicatória, Crônica, Diário, Fábula, Epopéia, 
Lenda, Biografia, Autobiografia, etc. 

Eletrônico/Digital Chat/bate-papo virtual, Aulachat, E-mail/endereço eletrônico, 
Blog, Fotolog, Bâner/Banner, Barra, etc. 

Publicitário Anúncio, Cartaz, Filmete, Jingle, Outdoor/Busdoorl/Taxidor, 
Panfleto, Spot. 

Cotidiano Conversas e seus tipos, Bilhete, Diário, Anedota, Piada, 
Anotação, Recado, Convite, etc. 

Escolar Aula, Prova (escrita/oral), Ditado, Protocolo, Resumo, etc. 

A segunda tipologia, nas páginas 25-26, agrupa os vários gêneros discursivos/textuais 
segundo as Capacidades de linguagem (argumentar, expor, relatar, narrar e descrever ações ou 
instruir/prescrever ações) dominante dos indivíduos. 

Capacidades de linguagem Gêneros discursivos/textuais 

Argumentar Carta de reclamação, Carta de solicitação, Debate regrado, Discurso 
de acusação e defesa (advocacia), Editorial, Dissertação, Tese, 
Textos de opinião, Resenha, Texto expositivo, etc. 

Expor Artigo enciclopédico, Comunicação oral, Conferência, Exposição 
oral, Palestra, Resumo de texto expositivo ou explicativo, Relatório 
científico, etc. 

Relatar Anedota, Caso, Curriculum Vitae, Diário íntimo, Notícia, Relato de 
experiência, Relato policial, Relato histórico. 

Narrar Ficção científica, Novela, Romance, Epopéia, Biografia, 
Autobiografia, Lenda, Fábula, Contos de fada, Contos maravilhosos. 

Descrever/prescrever ações ou Regras de jogo, Receita, Regulamento, Regimento, Manual de 
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instruir instrução, Mandamento. 
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ANEXO 3 
Relatório do Episcopado de Mariana para a Sagrada Congregação do Concílio de Trento140 
 

Administrando, já há um decênio, a Província a mim confiada da Igreja Marianense, 
enfrento as lides de Pontífice: se observasse os antigos exemplos dos Maiores, deveria dispor-
me a fazer a viagem religiosa em visita aos Santos Pórticos dos Apóstolos, a fim de que não 
incorresse, faltoso em cuidar do meu ofício, na censura, que dizem, de omisso. Entretanto, 
para realizar esta viagem (que sobremaneira desejaria para lucrar os auxílios espirituais para a 
alma) proíbem-me razões de não pequena monta, a saber, os incômodos decorrentes da idade 
avançada e a bem longa distância de tantas terras e mares, daqui até Roma. Impedido por 
estes motivos, não posso assim cuidar dessas tarefas de nossa obrigação; possa eu, de acordo 
com os Sagrados Cânones e o estabelecido pelo Concílio Romano, comparecer a essa Cúria 
de Roma, através desta carta que substitui minha ausência (já que não há também condições 
para o envio de um mensageiro). Assim, pela exposição vicária desta Epístola, darei 
conhecimento ao Supremo Hierarca da Igreja Universal sobra a situação da igreja Marianense, 
relatarei e prestarei conta de nosso modo de regê-la. 

O Episcopado de Mariana, recentemente, colocado nas Minas Gerais, estivera antes 
unido ao Rio de Janeiro. Deste ficou separado pela Bula de S. S., o Papa Bento XIV, 
outorgada atendendo súplica do Sereníssimo Dom João V, Rei de Portugal. Limitando-se com 
o Arcebispado da Bahia, do Rio, de Pernambuco e de S. Paulo, estende-se o território mineiro, 
longe e largamente estirado, por seis grandes vilas e muitos outros arraias, com considerável 
população, ainda que se destaque por aquela única e pequena cidade que se denomina 
Mariana. Aí estabelecida a Sé Catedral, o elevado espírito do Rei Fundador cuidou de orná-la 
com quatro Dignidades, a saber, um Arquidiácono, um Arquipresbítero, o Dirigente Maior do 
Coro e o Tesoureiro da veste sagrada. Além disto, para o seu maior decoro, foram 
incorporados mais dez membros do canonicato, dos quais o primeiro exerce a função de 
Penitenciário, outro de Mestre, outro tem o título de Doutor. Além destes, escolheram-se doze 
Capelães e quatro Acólitos que ajudam no exercício das funções sagradas no coro. Deste 
número, dois sacerdotes fazem as vezes tanto do Prefeito menor no coro como do Mestre de 
Cerimônias, outro, tocando órgão, outro no ofício do canto, um outro como porteiro e, 
finalmente, outro responsável pelas funções de chaveiro. 

Assim que, vindo do Episcopado do Maranhão, cheguei ao de Mariana, no ano de 
1748, com a devida autoridade Régia a mim especialmente confiada para tanto, empossei 
todos os Prebendados, por mim logo nomeados. Desde o dia dos benefícios assumidos, 
celebrei os Divinos ofícios programados, para cujo correto cumprimento e observância, 
segundo a melhor norma Cânon, eu tive o cuidado de redigir os Estatutos, a mando do mesmo 
Rei, como Administrador Governador perpétuo da Ordem Eqüestre de NSJC. Para o adorno 
da Igreja Catedral, o mesmo Rei prometeu Mitras Pontifícias de ouro e enriquecidas de 
gemas, candelabros de prata, vasos necessários às funções episcopais, todo o aparato de 
utensílios sagrados, diversificado com todas as cores, enfim a alfaia comum das vestes sacras, 
conveniente aos Ministros Eclesiásticos. Mais: com efusiva liberalidade, estabeleceu para a 
Fábrica da Igreja seus Ministros, uma côngrua a ser paga anualmente pelo Erário Real. 

A Igreja Catedral que funcionava como Paróquia, antes que esta Vila fosse promovida 
à Cidade, distingue-se pelo seu Templo de razoável tamanho. Para o seu último acabamento, 
do que necessita, o mesmo magnânimo Príncipe, já desde o princípio de sua ereção, 
contribuiu com generosa soma das despesas e posteriormente concorrerá a Cidade de 
Mariana, até aqui constituída de pequeno porte, mas que, atualmente, estende-se e cresce com 
                                                 
140 CRUZ, Frei Manuel. Relatório do Episcopado de Mariana para a Sagrada Congregação do Concílio de 
Trento, 1757. Tradução para o português: Monsenhor Flávio Carneiro Rodrigues, AEAM Apud. PEREIRA, 
2007, p. 630-640. 
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novas construções de prédios. Preocupado com a sua pequenez e ainda para sanar a rudeza de 
meninos incultos, tratei de fundar um Seminário. Nele alguns dos numerosos alunos 
intencionalmente internos e outros estudantes externos cursam, por oito anos, Gramática e 
Teologia Moral; em breve, porém, estudarão Filosofia, se concedia a Licença Régia, por mim 
solicitada com empenho. É meu propósito ampliar o mesmo Seminário, com as avultadas 
doações já recebidas para formar o seu patrimônio, acrescentando-lhe um novo dormitório, 
que servirá para, mais comodamente, acolher Mestre e alunos. A Igreja Pública, a ele já agora 
anexada, sobremaneira propiciará, aos freqüentadores externos, o incremento da devoção e, 
aos Alunos internos, o conhecimento que se deve adquirir dos Ritos Eclesiástico. Esta é a 
única Escola Pública em toda a Diocese, eis porque, tão logo cheguei a Mariana, empenhei-
me, com todas as veras, na construção deste Seminário. 

Nesta mesma Cidade, além desta Igreja Pública e da Catedral, encontram-se três 
outras Capelas, dotadas de sua Confrarias e Capelães. Luta-se ainda para a construção aqui de 
duas Basílicas: uma pelos confrades Etíopes e escravos, dedicada à Beatíssima Virgem, sob o 
título do Rosário; outra, de maior magnificência sacra, a ser artisticamente edificada, dentro 
da arquitetura romana, pelos Sacerdotes Confrades, em honra do Príncipe dos Apóstolos. A 
ambas se fará, em breve, o último remate. Nos subúrbios desta Mariana, contam-se três outra 
Capelas, nas quais, Sacerdotes colocados ao seu serviço, administram aos Paroquianos os 
sacramentos, por delegação do Cura desta Catedral, aonde acorrem para satisfazer o preceito 
Quaresmal. 

Este Bispado se compõe de quarenta e três Igrejas Paroquiais maiores, com Reitores 
colados, de três ainda amovíveis e de duzentos e oitenta e nove Igrejas menores, a elas 
filiadas. 

A maioria destas Capelas consta de notável multidão, em parte adventícia, em parte aí 
residente. Os sacerdotes ali provisionados unem-se aos párocos, que os aceitam, para a 
celebração da missa e para a administração dos sacramentos, a fim de que, por causa da 
distância dos lugares e dificuldade das viagens, o povo não fique privado dos remédios da 
alma. Compete, pois, aos referidos Capelães pregar ao povo nos Domingos e Festas Solenes, 
dedicar-se assiduamente em explicar o Catecismo à gente simples, fazer a Oração Mental, 
recordar os mistérios da Paixão do Senhor e recitar devotamente com os mesmos Fiéis as 
saudações do Rosário Mariano e Angélico. Através do edito Pastoral, prescrevi se 
cumprissem todos esses ritos de devoção exatamente do mesmo modo como devem ser feitos 
em cada paróquia. Também nas mencionadas Capelas, celebram-se muitas festas de Santos e 
Ofícios de Defuntos, de cujo cerimonial os Párocos ou participam ou a ele espontaneamente 
comparecem. Em algumas delas, com população incomum, por indulto da Sé Apostólica, 
conserva-se, de modo contínuo, a Sagrada Eucaristia e cumprem-se, quase todos os anos, os 
Ofícios da Semana Santa, já que servidas dos paramentos convenientes às funções sacras. E 
então os Párocos ou consentem na celebração desta solenidade ou pessoalmente comparecem 
a elas, quando não ocorre a sua realização em suas próprias paróquias. 
2ª 

Desde a tomada de posse do Bispado de Mariana, estabeleci aqui a minha residência 
permanente e percorri a maior parte desta Diocese em visita pessoal, tendo enviado 
Visitadores àqueles lugares aonde, por causa da condição precária da idade e da distância 
muito longa, não me foi dado chegar pessoalmente. Aqui e em outros lugares, que visitei, 
administrei a santa crisma a quantos dela precisavam. Cuidam os nossos Visitadores de ungir 
os outros Fiéis com o mesmo Sacramento, em virtude de Privilégio Apostólico que recebi 
especialmente. Somente distingo com as Sagradas Ordens aqueles que, tanto pela cultura 
quanto pela edificante conduta, julgo recomendáveis para tão grandes ministérios e aptos para 
acudir a necessidade das Igrejas. Este Bispado está subordinado ao Arcebispado da Bahia, que 
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é o Metropolitano, pelo qual, até hoje, não fui, de forma alguma, convidado para participar de 
algum Sínodo Provincial. 

Nesta cidade, algumas vezes, fiz pregações à maneira de missionário sobretudo ao 
aproximar-se o Jubileu do Ano Santo e por ocasião do lastimável terremoto de Lisboa e de 
seu aniversário. Por ocasião das Visitas, fazia a leitura de um texto de meditação apropriado 
para a Oração Mental e a isto me dedicava por tempo determinado; empenhei-me em difundir 
este exercício através de cartas encíclicas, expedidas por toda a diocese. Como primeiro ato 
de governo, constituí um Zelador com o qual se guardam todas as coisas que se ajuntam no 
Fisco Eclesiástico, provenientes de cauções vencidas, penas e multas pecuniárias. Tudo isto, 
dividido em três partes, é aplicado em favor da Sé Catedral, da Bula de Santa Cruzada e das 
despesas necessárias da Justiça, segundo as Constituições do Arcebispado da Bahia, por cujas 
sanções se rege este Bispado e o Tribunal Eclesiástico, seja em relação às decisões dos casos, 
seja quanto a determinação dos emolumentos dos Oficiais e Ministros, também pela última 
determinação para instaurar processos seculares sobre estipêndios, determinação expedida 
pelo Rei que me recomendou a observância da mesma norma nos processos Eclesiásticos. 
Embora, desde os primórdios da fundação deste Bispado, tenha eu suportado, no cumprimento 
de Ofício Pastoral, trabalhos e dificuldades bem graves, com a ajuda, porém, da Divina Graça 
e da proteção do Rei, que sempre me assistiu, alimentando a grande esperança de que este 
Bispado alcance os felizes êxitos, que auguros, em prejuízo da Igreja e de suas imunidades. 
3º 

Todos os Ministros da Catedral comparecem, com zelo, aos Ofícios Divinos, 
diariamente reza-se a Missa Conventual, com canto acompanhado de órgão, a qual, conforme 
os estatutos, é aplicada por intenção do Rei Fundador. Nenhum Pároco, que eu sabia, afasta-
se, em viagem ociosa, de sua própria Igreja, fora o caso de urgente necessidade e com a nossa 
prévia licença. Em quase todas as Igrejas maiores, bastante extensas pela vasta amplidão do 
território, Sacerdotes se unem aos Párocos, ajudando-os na administração dos Sacramentos. 
Para obter-se a melhor forma das justificações, dóra em diante estabeleci que, em cada 
paróquia, se preparassem livros onde se registrassem, em cuidadosa redação, os nomes dos 
Batismos, Matrimônios e Óbitos; neste assunto de descuido tão grave, empreguei acurada 
atenção, segundo as Constituições dos Concílios e do Bispado. Com cartas circulares 
divulgadas em todo o Bispado, encarei ainda a todos os Párocos e Capelães que aos 
Domingos e Dias Festivos, instruam sua Grei com os salutares conselhos da Palavra Divina, 
com a explicação do Catecismo, com o hábito da Oração Mental e com os exercícios de 
oração sacras. E os nossos Visitadores têm por encargo realizar minuciosa investigação, nas 
visitas, sobre todas estas questões, e, ao regresso, prestar contas a mim da observância delas. 

Ao conferir as Ordens Sacras, exijo o cumprimento das prescrições do Concílio de 
Trento: certamente a pureza de sangue isento de qualquer nódoa, integridade dos costumes, 
cultura conveniente ao próprio ofício, provada em prévio exame sinodal, na minha presença. 
A todos os clérigos promovidos até ao Diaconato prescrevo assídua ajuda às Igrejas Maiores e 
às Capelas menores, a fim de que se tornem hábeis no exercício das obrigações de suas ordens 
e todos os candidatos às ordens são preparados pelos exercícios espirituais de Santo Inácio, 
durante oito dias, no Seminário. Todos os clérigos andam decentemente vestidos e 
apresentam-se de acordo com o edito pastoral. Relativamente ao privilégio do Foro, cuido se 
observe com exatidão o estabelecido pelos Sagrados Sínodos Romano e Tridentino. 
Empenham-se todos os clérigos em realizar semanalmente Conferências de Teologia Moral e, 
em cada distrito, utilizam-se para estas Conferências aquelas Igrejas que comodamente para 
isto se prestam, assim como, no Seminário desta Cidade, eles participam das disputas públicas 
da mesma Faculdade. 
4º 
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Não havendo nesta Diocese nenhum Cenóbio de Regulares, nenhum deles exerce a 
função de Párocos, ao qual esteja anexo o cuidado de almas. Censurei o demasiado 
relaxamento nas andanças de Regulares, fora dos Mosteiros, e de Clérigos, fora das próprias 
Dioceses, mesmo de Portugal, pervagam impunemente por estas plagas por demais extensas. 
Para contê-los, porém, nos claustros das Ordens e nos limites das Dioceses, apliquei-me com 
empenho; remédio mais eficaz, contudo, ao afastamento deles trouxeram as Ordenanças do 
Rei ameaçador. Totalmente livre ficou a Diocese de semelhantes homens vadios; mantiveram-
se apenas aqueles Sacerdotes estrangeiros que pudessem servir ao Ministérios dos 
Sacramentos. 
5º 

Em todas as Paróquias e até em numerosas Igrejas menores, instituíram-se Confrarias 
com livros de receita e despesa e termos de seus Compromissos; neles claramente consta o 
que já se fez materialmente e o que resta fazer, igualmente quantos encargos de Missas e 
Ofícios já celebrados ou que urge ainda celebrar de comemorações não cumpridas. No tempo 
das Visitas, exigem os Visitadores rigorosa conta disto e verificam atentamente se os 
Legados, com que se comprometeram as Igrejas, foram executados. Cabe ao Vigário Geral e 
aos Vigários Forâneos, constituídos pelos distritos bem afastados da Cidade, executar 
integralmente os Testamentos e procurar os Testamenteiros, para que se cumpram com 
rapidez as disposições deixadas nos Testamentos. As omissões culpáveis que, neste particular 
encontrei, foram de algum modo corrigidos com o emprego de remédio jurídico. 

Neste período, nosso Bispado não se destaca por nenhum Cenóbio de homens 
Religiosos, nenhum de Freiras. O único nele existente é a Morada das Mulheres Convertidas, 
à qual se deu o nome de Macaúbas, onde entoam os Ofícios Divinos, ao Coro, sem dúvida, 
com fama de exímia perfeição e em suavíssimos acordes. E como, desde os primórdios de sua 
função até aqui, A Igreja de Mariana caminha vagarosamente, não se distingue por nenhum 
Monte de Piedade (santuário), por nenhum estabelecimento de misericórdia Pública (Santa 
Casa). Em certa vila, a pequena distância daqui, um Hospital único, construído nos princípios 
de sua ereção com parcos recursos, é capaz de atender pequeno número de enfermos. Mas 
todo empenho e esforço e dedico na construção em breve, de um novo Convento de Monjas. 
Assim que obtiver a Licença do Reino, a qual solicitei encarecidamente, para a sua fundação, 
dispor-me-ei a lançar os fundamentos da obra. Com a anuência ainda do Fidelíssimo Rei aos 
nossos desejos, a mesma Morada das mencionadas Conversas se transformará para Monjas 
Professoras, mediante a Licença Apostólica que então pediria. De fato, ela é bem merecedora 
de tão grande favor já que foi concluída com todas as Dependências das construções 
Religiosas, Igreja bastante ampla e demais claustros arquitetados com razoável magnificência. 
6º 

O Território desta região aurífera, a nenhum outro inferior na incontestável multidão 
de habitantes e adventícios, sobrepuja as maiores Cidades do Orbe na torpeza diversificada 
dos vícios. Porquanto estender-se longe com enorme multidão de indivíduos nele dispersos e 
projeta-se para o alto, mais que as outras, com vértices de montes muito elevados, alicia os 
habitantes para os campos demasiado amplos dos vícios, precipita-os no abismo bastante 
profundo da ambição, atrai os mineiros para o incitamento do mal, a saber, a extração do 
ouro: pois que eles, envolvendo seus irmãos com inumeráveis ardi de injustiça, roubando em 
benefício próprio, através de demandas dolosas, os veios do ouro alheio, ensoberbecem-se 
com a altivez demasiado arrogante da avareza. Daí encontrarás vários de seus vizinhos 
iludidos e apegados aos hábitos da ambição, vaidade, soberba e aos falazes prazeres carnais, 
impelido-os talvez a estas faltas a abominável ganância do ouro. Nem digas que alguns 
eclesiásticos ficam imunes de se queimar nesta desonra, já que a eles, não sem motivos pode 
aplicar-se aquele dito de Kolkocius: Procuram Libras não Livros, obedecem às moedas, não 
às monições, ajudam alguém com preço, não com prece. Inclinados por demais a estes vícios, 
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no entanto, torna-os grandemente merecedores de um único louvor a copiosa liberalidade para 
com os Santos, graças a qual rios de ouro são destinado a promover esplendor de todas as 
Igrejas. De quando em vez, aparecem leigos propensos em incitar faciosas agitações de 
novidades na Jurisdição Eclesiástica. Daí, cada ano, sobreveio uma carga não leve de 
incômodo a serem por mim suportados. Mas, com as cartas ameaçadoras do Sereníssimo Rei, 
promulgadas contra os autores destas perturbações, e com os castigos públicos por ele 
impostos aos responsáveis mais culpados, a tempestade desencadeada abateu-se sobre mim. 
Recolocado, há pouco, em mais serena Liberdade, esforço-me em orientar o leme da Igreja 
Marianense, de modo mais tranqüilo. Para amar sempre esta Beleza da Paz e caminhar para o 
porto da verdadeira felicidade, com plena alegria de Deus e com o bem espiritual da Grei a 
mim confiada, gostaria de implorar humildemente a Proteção e a Bênção da Sé Apostólica De 
Mariana, a 1º de julho do ano da Redenção de MDCCLVII. 

Dom Fr. Manuel, Bispo de Mariana. 
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ANEXO 4 
1 

Notícias do Principio da Fundação deste Recolhimento de Nossa Senhora da Conceição do 
Monte Alegre do Sítio de Macaúbas Comarca do Sabará do Bispado de Mariana 

 
Teve o seu principio de um Casal de boa gente temente a Deus em Pernambuco do qual 
procederam sete filhos, a saber: três homens e quatro mulheres os quais com boa educação de 
seus Pais criados em santo amor e temor de Deus viveram sempre unidos, e em vida dos Pais 
se casaram a Irmã mais velha por nome Maria de Souza, e se lhe deu seu dote, e depois o filho 
mais velho se casou chamado o Capitão Manoel da Costa Soares que é o Pai da Madre Rosa, e 
da defunta Regente Anna Berarda e do Irmão Berardo. A este dito Manoel da Costa per morte 
de seus Pais deixaram entregue ao dito Capitão as três Irmãs Martha = Catharina = e Anna das 
Chagas, e o Irmão do meio chamado Félix da Costa, que é Fundador e outro mais moço 
chamado Antonio da Costa; o sobredito Felix da Costa sempre teve bons desejos de servir a 
Deus no Estado Religioso, e como as Irmãs o seguiam no mesmo intento e não podiam 
procurar por não terem Cabedais para todas; e por isso intentaram viver sempre conservando 
Castidade que fizeram voto de assim viverem em companhia dos ditos seus Irmãos, estes 
trabalhando para sustentá-las; porem o que Deus tinha determinado para ser o Fundador 

2 
deste Recolhimento se adiantava mais nas virtudes da Oração, mortificação e Lição espiritual 
= E como o Capitão Manoel da Costa intentou vir para estas Minas buscar melhor 
comodidade para sustentar a dita família a ele encarregada, com a sua mulher e filhos acima 
ditos, se embarcaram todos em a mesma conformidade de Pernambuco donde existiam e 
nasceram para estas Minas, e vieram fazendo varias paradas em discurso de três anos, digo e 
vieram pelo Rio de São Francisco embarcados, procurando paragem agradável para situarem, 
e fazendo varias paradas em discurso de três anos = E na dita embarcação viu o dito Felix da 
Costa a uma Margem do Rio de São Francisco um Ermitão de Habito branco, escapulário e 
manto azul, barbas crescidas e chapéu branco caído para as costas, e logo lhe pareceu ser o 
Estado para que Deus o chamava, e logo fez tenção de se vestir do mesmo Habito, e lhe tirou 
o chapéu dizendo fico de acordo como quem aceitava o aviso, e logo desapareceu o tal 
Ermitão; e com muito contentamento deu parte ao Irmão mais velho e que se apressassem na 
viagem que tanto que chegassem as Minas que ele ia dar parte ao Bispo do Rio de Janeiro 
para lhe determinar o que havia de fazer, e contar-lhe todo seu intento como com efeito o fez, 
chegados ao Sítio do Fidalgo, não lhe agradou, vieram a este Sítio que a pouco se havia 
fabricado, e nesse pararam e o compraram, por seiscentas oitavas, quatrocentas do trabalho de 
toda Irmandade, e o resto ao depois como direi adiante, e logo que tomaram assento neste 
lugar de Macaúbas, partiu logo para o Rio de Janeiro, e deu parte de tudo acima referido ao 
Exmo. e Rmo. Senr. 

3 
D Fr. Francisco de S. Jeronymo Cônego de Santo Eloy, Bispo do Rio de Janeiro e Minas, o 
qual lhe perguntou se algum dia havia visto tal Ordem de Habito disse que não, pois era filho 
de Pernambuco donde não havia tal Ordem, e ainda moço disse-lhe o Bispo que era Ordem da 
Conceição, o que ele muito estimou por ser devotíssimo da mesma Senhora, e a trazia na 
Bandeira da sua Barca, e mandou o dito Bispo que se demorasse mais um mês para prova da 
sua vocação, e depois de bem informado ser verdadeira a sua vocação, mandou fazer o Hábito 
da mesma Ordem da Conceição e o mesmo Bispo o benzeu a oito de Março de 1712 e 
mandou vestir saído da Cidade, e deu-lhe Provisão para poder tirar esmolas pelos Fieis para 
edificar uma Ermida da mesma Senhora da Conceição, e assim o fez saindo da Cidade do Rio 
de janeiro com a sua Provisão, e Habito bento pelo mesmo, o vestiu = Chegado que foi ao 
Sítio das Macaúbas digo Macaúbas, o receberam seus Irmãos e Irmãs com muito 
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contentamento, donde já havia falecido a Irmã Martha da Costa, e só existia a Madre Anna 
das Chagas, e Madre Catharina de Jesus e cinco sobrinhas, a saber Mônica da Conceição, 
Francisca do Espírito Santo, pardas, Antonia da Conceição branca, Anna Berarda Custodia 
dos Anjos e Rosa [?] Maria do Coração de Jesus e Santo Antonio brancas e filhas legitimas do 
Capitão Manoel da Costa Soares Irmão do Fundador, donde todas vendo o com o dito Habito 
disseram que também queriam viver ao pé da sua Ermida vestidas do mesmo Habito servindo 
a Deus, foi lhe preciso voltar para o mesmo Bispo, e pedir licença para tudo, e para o 
Recolhimento, e alcançando, voltou a 12 de Agosto de 1714 se deu principio a dita Igreja e 
Recolhimento = Em o primeiro de Janeiro de 1716 depois de acabada a veio benzer o 
Reverendo dito Dr. Vigário da Vara do Sabará Lourenço de Valadares Vieira = O qual em o 
dia seguinte conduziu 

4 
a entrada das novas Recolhidas para o seu pequeno Recolhimento, já com Hábitos vestidas 
que constavam de doze Donzelas = a saber as 7 já referidas e mais 5 que são as seguintes = 
Joanna Baptista das Chagas= Theresa de Jesus= Maria da Conceição=  Ignez das Chagas de 
Jesus= Maria dos Milagres, que depois se chamou Maria do Espírito Santo brancas que 
atraídas do bom exemplo tomaram o Hábito aos 12 dias do mês de Junho do ano de 1715 e 
foram as ditas 5 Recolhidas admitidas no mesmo Recolhimento pelo nosso Fundador por 
esmola sem pagarem dote, nem porções= Continuarão todas em vida penitente, e mui 
virtuosas, se foram agregando outras muitas pedindo com muita Instancia ao Fundador as 
admitissem, e chegarão ate o numero de 30, umas de todo pobres, outras traziam alguma 
negrinha, e outras ainda que seus Pais eram ricos como intentavam levá-las para Conventos 
Professos, davam ou para melhor prometiam dar o sustento, estes morreram logo, e ficarão as 
filhas pobres, e ainda se conservam no Recolhimento, e assim viviam todas muito unidas, sem 
meu, nem teu, o que era de uma, era de todas; e o dito Fundador dando sempre parte de tudo 
aos Senhores Bispos do Rio de Janeiro e o Exmo. e Rvmo. Senr. D. Fr. Antonio de Guadalupe 
mandou por uma Portaria que senão recolhesse mais Recolhida alguma sem dote e sem 
licença sua expressa = Assim se observou até a vinda do dito Bispo a estas Minas, donde 
pessoalmente veio visitar o mesmo Recolhimento e ficando muito satisfeito do modo de vida 
das Recolhidas e exercícios espirituais e Ofício Divino que já se rezava nesse tempo, 
cantavam-se Missas, tocava-se Cravo,  

5 
Órgão, princípio de solfa, e Cantochão, de tudo se satisfez, e tomou a sua conta dirigir o dito 
Recolhimento, e queria saber se era vontade de todas, e que se assinassem, e o seu Secretario 
se informou de todas, e levou o papel assinado = Os nomes das Recolhidas que entraram 
depois das 12 primeiras ver-se-ão nos termos seguintes das suas entradas = Depois de assim 
visitadas pelo dito Senhor, e aprovado o modo de vida em que achou o Recolhimento 
seguindo em parte a Regra de N. P. S. Francisco. Determinou o mesmo Senhor algumas 
advertências em um Provimento que pôs em a primeira folha de um livro que para esse fim 
mandou rubricar, e mandou do Sabará: donde escreveu com Eleição de Oficiais, assinado pelo 
sobredito Senhor, e o livro para servir sempre de Provimento para as visitas, o que tudo 
melhor consta do mesmo livro em o qual foram os seus Sucessores provendo Estatutos, 
Provimentos, e Pastorais = E recomendando ao Revmo dito Dr. Vigário da Vara do Sabará 
varias direções que faria em seu lugar, por se ir para o Rio de Janeiro de donde sempre 
cuidou, governou e dirigiu o sobredito Recolhimento = E depois de lá mandou ao Rvmo. Dr. 
Vigário Geral Lourenço José com Comissão de fazer as suas vezes em tudo o que fosse de 
governo do Recolhimento, e ele do Rio de Janeiro mandou Capelão para o mesmo 
Recolhimento, e sempre foram esses pagos a custa do referido Recolhimento, desde o seu 
principio. E ficamos governadas pelo Rmo. Dr. Vigário Geral acima dito, em cujo tempo 
pelas Comissões a ele mandadas do mesmo Snr. Bispo, se deu principio a este novo 
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Recolhimento, onde agora existimos, o qual Vigário com o Revmo. Missionário Fr. Jeronymo 
de Monte Rial, fizeram sinalar o lugar do Recolhimento, e concorreu com toda a 
administração, e em tudo governava até quando Ele mesmo encostou a Vara = E entrou o 
Revmo. Dr. Amaro Gomes de Oliveira, por Vigário da Vara, e por Bispo do Rio de Janeiro, o 
Excmo. e Rmo. Snr. D. João da Cruz, o qual logo 

6 
que entrou seguir o mesmo cuidado do seu Antecessor, para com este Recolhimento, e 
mandou Comissão ao Rvdo Dr. Vigário Geral para fazer as suas vezes = Como também vindo 
o mesmo em visita a estas Minas, em ocasião que já se achava o novo Recolhimento com 
suficiência para se transmudarem as sobreditas Recolhidas para ele. Recorreram ao Snr. Bispo 
acima dito para licença da sua trasladação, e este mandou ordem, e Provisão ao Rvo. Vigário 
Geral para visitar a nova Igreja, e Recolhimento e transmudar as Recolhidas do velho para o 
novo Recolhimento que tudo fez, e se acha a Provisão incorporada no livro rubricado para o 
Inventario dos bens da Igreja, o que tudo fez aos 25 dias do mês de Dezembro de 1743. 
Depois veio o mesmo Senr. Bispo visitá-lo em a Páscoa da Ressurreição em que se demorou 
bastantes dias, e se informou de tudo com sossego, e fundou-se nos Capítulos do seu 
Antecessor, em que disse regessem por aqueles abreviados em quanto com madureza senão 
estabeleciam outros. Estabeleceu ele os que se acham no livro referido deputado para os 
Provimentos a f. 4 e os mandou publicar aos 27 dias do mês de Agosto de 1744 o que tudo 
melhor consta do mesmo livro em os quais ordena o Rvdo Capelão mande registrar o Rol das 
Desobrigas na Comarca, e o qual livro se acham a f. 12 a Confirmação dos mesmos Estatutos, 
pelo Sucessor do sobredito Bispo, o que lhe sucedeu o Excmo. e Rm. Snr. D. Antonio do 
Desterro = Declara-se mais que os Habitadores desta Capitania movidos do devoto espírito do 
Fundador, e da exemplar vida das pessoas já referidas, concorreram com muitas Esmolas para 
a fatura do velho e novo Recolhimento, e saciado o dito Fundador com 

7 
seu Irmão Antonio da Costa, que movido do seu ardente zelo, e amor Divino, tinha também 
recebido o mesmo Santo Habito e ambos com as esmolas que lhes davam os fieis, e outros 
bens hereditários que possuíam e de todos fizeram Doação ao sobredito Recolhimento, e sua 
Igreja, vivendo Uniformes em suas vontades, até que Deus Nosso Senhor foi servido levá-los 
desta vida, ao Irmão Fundador Félix da Costa a 11 de Outubro de 1737 = Tendo sido Regente 
do Governo sua Sobrinha a Madre Anna Berarda Custodia dos Anjos, a qual tendo exercitado 
esta ocupação desde 15 de janeiro de 1717 até 1730 por morte da Ir. do Fundador a Madre 
Catharina de Jesus Fundadora, e a primeira que governou = Faleceu a Madre Anna Berarda 
acima dita no mês de Fevereiro de 1731, entrando em seu lugar a governar a Madre Antonia 
da Conceição, como se verá no seu termo de Regência posto no livro dos Provimentos = Estas 
são as notícias que bem e fielmente fiz copiar neste livro de um papel tirado por pessoa 
Fidedigna dos assentos antigos para que em todo tempo conste, e assinaram a Rvda. Madre 
Regente e o Rvdo Capelão Cura nos 18 dias do mês de Julho de 1789 = Eu Anna Custodia de 
Jesus Secretaria e Escrivã que o sobreescrivi. 

 
Regente Maria da Conceição 

O Pe. Antonio Fernandes de Souza 
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ANEXO 5 
1 

Regras dos Exercícios Cotidianos das nossas Porcionistas 
(Estes Papeis são muito antigos, faltam pedaços, em muitos lugares estão carcomidos, 
noutros, sujos que não se pode ler; mas para não se perder de todo muitas palavras boas que 
neles há, copiou-se o que pôde aqui)141.  
Estes papéis são muito antigos, faltam-lhes pedaços, nuns lugares estão carcomidos, noutros 
são pouco asseados que quase impossível é lê-los. Mas para não se perderem totalmente 
muitas palavras boas, que neles há, aqui se copiou o que foi possível decifrar. 
 
Levantar-se-ão as 5 horas e ½. As suas primeiras palavras serão dar o coração a Deus por 
meio de algumas Orações que se lhe faz aprender de cor. Depois de prontas e vestidas, 
lavarão as mãos, e a boca depois de se terem penteado. As 6 ½ se porão todas de joelhos 
diante do Oratório para fazerem todas suas Orações. A que estiver de semana a faz com voz 
alta. As mais pequenas que não souberem ainda acompanhar as grandes se põe junto das suas 
Mestras para lhas irem ensinando sem distraírem as outras. 
Depois disto vão ter com as Mestras por sua ordem a dar-lhe os bons dias e perguntar-lhes 
como passaram a noite, e depois de uma grande reverência que elas hão de fazer todas as 
vezes que chegam onde estão suas Mestras passam por elas e delas se apartam, vão logo 
tomar os seus livros da Lição de Latim. 
As 7 horas vão por sua ordem a suas Mestras dar lição de ler, tomando muito sentido nas 
emendas que lhe fizerem acerca da pronunciação e acentos. 
Aprendendo a conta Romana e Algarismo, tanto quem tem dado lição vão se retirando para 
um canto da Casa, aprender de cor o que for mandado. 
Acabadas as lições, a primeira que disse a lição, vem estar com a Mestra para dizer o que 
aprendeu de cor, e do mesmo modo as que se seguirem. As pequenas que não podem ainda 
estudar,  

2 
estão muito atentas a ouvirem depois se põe com ordem ao pé das Mestras para responderem 
as perguntas que lhe fizerem sobre a Doutrina Cristã. As grandes se presentarão [sic] a sua 
Mestra a qual depois espere por amor delas, nem seja necessário chamá-las e (...) sentido [?] 
no seu lugar, que é o da sua antiguidade na Casa governando-se pela entrada nela. 
Depois preparam-se suas Capas (...). 
As 8 horas vão almoçar ao Refeitório recreando-se todas sem se distraírem muito; as últimas 
badaladas para a Missa se põe prontas para partir; a Hebdomadária dá água benta a todas, 
passando por diante dela duas e duas farão uma grande reverência. Entrando no Coro farão 
uma profunda reverência ao SS. Sacramento e a Comunidade, pondo-se de joelhos com as 
mãos levantadas um pouco inclinadas, farão Atos de Contrição e Amor de Deus. Depois irão 
acompanhando as Cerimônias da Missa como lhes tiverem ensinado. As pequenas se porão 
sempre mais perto da Mestra. No fim da Missa fazem os mesmos Atos que fizerem no 
princípio acrescentando um Ato de graças, e de bons propósitos. Depois saem com a mesma 
ordem que entraram. A Hebdomadária sai primeiro para dar água benta. Vão logo a Casa da 
escrita, tomam seus lugares e guardarão silêncio, e serão fiéis a copiar os seus trabalhos e ao 
que lhe der sua Mestra, procurando corrigir os defeitos que ela lhe advertir. 
As mais adiantadas farão as suas contas. 
As 10 horas irão para o Refeitório, estando cada uma diante do seu lugar, a Hebdomadaria 
dirá o Bendito, e todas com as mãos postas responderão: depois se sentarão cada uma no seu 
lugar sem fazer estrondo, a Hebdomadaria lerá por espaço de ¼ de hora. Todas ouvirão em 
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silêncio. Serão muito (Aqui não entendi uma palavra. Está é uma nota da copista)142 e quietas 
nem uma sairá do seu lugar sem que a Mês- 

3 
tra faça sinal. 
Dirão graças pela mesma ordem da benção, retirando-se em silêncio para o lugar da 
Recreação, para se divertirem evitando sempre palavras e ações pouco decentes a toda a 
pessoa, e muito mais as meninas que aspiram a mais perfeita santidade. 
Ao meio dia irão para a Casa dos exercícios e ai haverá uma lição em Francês, observando a 
mesma ordem que de manhã. Enquanto as grandes dão suas lições, as pequenas preparam 
(aqui falta uma página ou (...)143. 
Saibam que se ela é muito exata é porque ela há de dar conta a Deus ou a seus Pais que lhas 
confiam da educação que lhes derem, portanto devem lhe ter um amor filial amando ao 
mesmo tempo em reconhecimento do trabalho que ela toma por respeito. 
O que se lhe manda aprender de cor é a Doutrina Cristã, algumas Orações de devoção, os 
Santos Evangelhos, as Epístolas, o Compêndio da Escritura sagrada por Ml. [?] de Heum 
[incompreensível], (?)144 ou M [?] de Royauman, os Ventos da Geografia, algumas Histórias 
como a História Romana, as Revoluções da Inglaterra, o Compêndio das Ciências [?]. 
Consultando sempre a capacidade e o pulso de cada uma. Confessar-se-ão todos os 15 dias, as 
maiores comungarão de 8 em 8 dias se se julgar conveniente; sempre pedirão licença a Mestra 
3 dias antes, e ela lhe fará uma exortação, segundo as suas necessidades, as que disto não 
fizerem caso descuidando das suas obrigações, não comungarão tantas vezes: 3 dias antes e 3 
dias depois terão meia hora de Oração. 
Quando dispuserem a alguma para a primeira Comunhão, hão de primeiro mandar-lhe fazer 
uma Confissão geral, e para melhor se dispor terá 8 dias de Exercícios, nos quais não falará 
senão com a Mestra que lha prescrevera as Orações e Exercícios que devem praticar. 
Quando forem muitas que estarão de Exercícios, terão a recreação juntas, e quando estiver 
uma ou outra (Aqui teve uma palavra que não entendi)145 hão ter com as suas Companheiras 
no dia da Comunhão. Não falarão senão com as 

4 
suas Mestras e com as que comungarão também naquele dia (.?..) (Aqui falta um pedaço)146 
Ser chamada pela Ir. Porteira, ou sua Mestra nem ai estarão jamais sós, exceto com o seu 
Confessor, Pai e Mãe. Não farão encomenda alguma sem licença. Não irão ao Coro sem ter a 
cabeça coberta. 
Todos os meses terão um dia de recreação, dois dias pelos anos da Mestra, três pelos da 
Superiora, três pelo In[?] um no dia que a Mestra sai de ter exercícios, um quando entra 
alguma para sua Companheira se a Mestra estiver contente com ela. 
Aos domingos, ou dias de Festa lhes farão somente repetir o que aprenderam na semana. 
Assistirão a Nôa depois da Missa. Assistirão as Vésperas e as Ladainhas de Nossa Senhora. 
As Mestras não podem obrigá-las a que façam aqueles exercícios que omitirem por terem ido 
a grade. É fácil de ver quão pouco tempo tem de trabalho. 
Cada uma terá cuidado de guardar a Obra que está fazendo para que senão suge nem se 
descaminhe. Terão muito respeito a todos, particularmente as pessoas que compõe a 
Comunidade. Evitarão todas as palavras de murmuração e contrariedade, amando-se todas 
com ternura e dando-se mutuamente provas disto mesmo quando as ocasiões o pedirem. 
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Terão muito cuidado nas conversações, que tem na grade, porque pelas suas palavras é que os 
de fora hão de julgar o seu espírito e boa educação, o que uma menina não poderá bem 
mostrar-se se familiarizar muito (Aqui também faltam paginas)147 
 
O sossego 
Dormirão sós cada uma em sua cama. Não sairão da Câmara sem pedir licença e sem dizer 
para onde vão. Não escreverão, nem receberão cartas, sem primeiro as apresentar a Mestra, e 
esta as levará à Superiora para ou fechar 

5 
ou abrir, e então lhas entregará prontamente. 
As Religiosas destinadas para a educação das meninas são 3, as vezes mais, se é necessário, 
mas destas, uma é a que principalmente está encarregada delas. A elas é que as meninas hão 
de ir pedir as suas licenças. Nunca as deixarão sós um quarto de hora. 
Quando as servirem em alguma coisa ou lhe fizerem algum obséquio, logo darão os 
agradecimentos, e ainda mesmo as Criadas, com as quais não altercarão de modo algum; mas 
se alguma as desatender darão parte disto a Mestra. Trata-la-ão sempre com civilidade que é o 
meio de serem bem servidas. 
 
Das lições 
Todas tomam o seu Lavor e se assentam nos seus lugares a trabalhar. Neste tempo a 
Hebedomadaria reza as Contas, a que todas respondem em voz alta, e no fim as Ladainhas de 
Nossa Senhora, a Salve, e um Deprofundis pelas Almas do Purgatório. Depois conversam 
sossegadamente aplicando-se ao seu trabalho, e fazendo se lhe parecer, algumas perguntas a 
sua Mestra sobre o que querem saber. 
As 2 horas a Mestra ou a que estiver de semana, lerá um livro espiritual por espaço de meia 
hora, que todas ouvirão mui atentas para se poderem entreter na assembléia depois de 
Vésperas. As 2 horas e meia irão merendar ao Refeitório, e se estiver bom tempo irão recrear-
se ao Jardim. Não colhendo fruto algum sem permissão da Mestra, e não se separarão umas 
das outras. 
As 3 horas vão para a Casa da escrita para escrever por espaço de meia hora pela mesma 
ordem que de manhã, cada uma terá cuidado de por a recado as suas penas. 
As 3 horas e meia darão uma lição de letra de mão pela mesma ordem que das outras vezes. 
As 4 e meia dão lição de Ortografia de cor servindo-se a Mestra se lhe parecer de um livro 
mandado-lhe dizer algumas frases, se a capacidade delas o permitir. 

6(52) 
A Mestra lerá também um Ponto de meditação, depois elas conversarão com sua Mestra. 
Praticarão o mesmo que a lição que a lição que se tiver lido as 2 horas para se disporem para a 
Oração. Ouvirão com toda atenção tudo o que sobre este cargo se lhes ensinar evitando todas 
as palavras de distrações para quando forem para a Oração vão com o espírito recolhido em 
Deus. 
As 5 horas irão diante do SS. Sacramento e ai entrarão pela mesma ordem que de manhã pelo 
espaço de um quarto d’hora (Aqui falta pedaço)148 
Fazem um quarto de hora de Oração d’ai saem em silêncio e juntam-se com suas Mestras a 
estudar de cor as lições da manha seguinte, e poderão fazer isto passeando se as Mestras 
julgar conveniente. 
As 6 horas vão para o Refeitório cear buscando cada uma o seu lugar como de manhã 
guardando sempre silêncio até que se acabe a leitura, não serão muito delicadas no comer, 
nem de má boca, porem se julgarem que alguma coisa lhe fará mal ou se o estômago lhe 
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repugnar, nesse caso dirão isso mesmo em voz baixa a Mestra que ela (Aqui falta palavra)149 
dispensará. Depois das graças irão em silêncio para o lugar da Recreação, no Verão permitir-
se-lhe-a irem ao Jardim. 
As 8 horas irão para diante do Oratório para fazerem todas juntas como de manhã a Oração e 
o Exame de consciência e se no dia tiverem ofendido as Mestras em alguma coisa pedir-lhe-
ão perdão, e o mesmo hão de praticar com as Companheiras, e depois de se terem dado 
mutuamente as boas noites se irão deitar prontamente de modo que todas estejam na cama 
quando tocar a primeira vez as Matinas. 
Rezarão a N. S, ao Santo seu Patrono e aos Anjos bons para que lhes assistam no tempo da 
noite para não terem a infelicidade de ofender a Deus, d’ai por diante não lhes é permitido 
falar até o dia seguinte depois da Oração. 

7 
É absolutamente necessário que no tempo dos Exercícios se guarde sempre silêncio porque 
d’outro modo seria uma confusão. 
Umas as outras não darão nem emprestarão coisa alguma sem licença, sem a qual também não 
comerão. Serão obedientes as suas Mestras, e as respeitarão (Aqui faltam palavras150) 
Esta inobservância sobretudo se faz ainda mais escandalosa nos Atos da Comunidade e ainda 
mais no Coro, Comungatório, e lugares da Portaria e seus Locutórios, ou Parlatórios em que 
apareçam, ou hajam de falar as pessoas de fora; nestes três referidos lugares, proibimos não só 
debaixo das referidas penas mas debaixo também da pena de excomunhão mais a todas as 
Irmãs e Educandas, que ai possam estar, e assistir, sem terem alem do hábito e Escapulário, 
também a sua toalha ou touca, da qual usarão com mais comodidade e menos despesa 
mudando-lhe a figura, e fazendo-a singela, sem crespos, nem bico, do modo que usarão 
sempre todas as Casas de Portugal digo Reformadas, e vão usando hoje em Portugal muitas 
outras que o não são. 
Como seja tão importante e atendível nos Claustros a uniformidade dos Hábitos e 
singularmente para as Casas, e Mosteiros de Virgens no uso dos véus, que em especial 
simbolizam a pureza e recato das mesmas Virgens, e que só na cor preta ou branca diferençam 
as que são Professas, ou o não são, muito estranhamos achar neste Recolhimento a notável 
diferença de umas com véu, outras sem ele. E ainda que esta variedade (de que falo, talvez em 
outro Recolhimento senão achará exemplo) fosse assim estabelecida, ou permitida pelos 
nossos Exmos. Predecessores por algumas razões, que lhes pareceram justas, considerando 
Nós já hoje que estas distinções em nada parecem conforme a humildade, e a caridade, de só 
se assinam (animam?) as Comunidades Religiosas, e em que deve dar-se haverem todas até 
pelas uniformidades dos exteriores, a identidade de um só coração, e de uma só Alma, muito 
mais, não o permitindo assim as Constituições, que só reservam para castigo de culpa mais 
grave, o ser mandada a aparecer no Ato do Refeitório despojada do seu véu, como consta do 
Capítulo 

8(54) 
[Esta página parece ter sido uma carta de um Bispo, falando sobre o Recolhimento. A dita 
página 8 começa completamente diferente. Portanto, há um erro aqui. Mas, a letra é da 
copista] 
“trinta e cinco, por tanto mandamos e ordenamos que daqui para diante se tiram de todo desta 
Comunidade uma tão estranha diferença, e andem todas as Irmãs cobertas, com a sua toalha, 
ou touca, e sobre ela véu de linho tudo branco, e em todas assim Capitulares como não 
Capitulares de igual figura e sem nenhuma diferença: derrogando Nós quanto a esta parte 
assim o Parágrafo 2º dos Estatutos ordenados pelo Senhor D. Fr. João da Cruz, como o 
Parágrafo 4º dos Estatutos, que altamente digo ultimamente ordenou o Senhor D. Fr. Manoel 
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da Cruz como hoje cremos que o fariam aqueles dois grandes Prelados, se vissem, como Nós 
agora vemos, frustrados, e iluzidos os Santos fins, que se propuseram naquelas suas 
determinações ou permissões. E para que esta igualdade e uniformidade dos Hábitos, e 
quaisquer exteriores das Irmãs deste Recolhimento para uma exata regularidade da mesma 
Casa, possa verificar-se proporcionalmente em todo gênero de pessoas, que a habitam: 
mandamos e ordenamos que debaixo de preceito, e de excomunhão maior que nenhuma 
pessoa das que vivem, e assistem dentro deste Recolhimento, ou que para o futuro haja de 
entrar, possa usar exteriormente de vestidos seculares nem quaisquer outros adornos, ou 
profanidades de que usam as pessoas do Mundo, como: Timões, e Capas de cores com 
cabeção, bandas ou cintas, sapatos de seda, ou que não sejam de couro preto, fivelas de prata, 
brincos nas orelhas, cabelos compridos, polvilhos, ou outras profanidades semelhantes tão 
alheias, e indignas de serem admitidas de uma Casa, onde tudo deveria respirar santa Pobreza, 
e total desprezo do mundo. Permitimos porém que no interior do Covento (sic), [erro de 
grafia aqui] e fora dos Atos da Comunidade, do Comungatório, e Locutórios possam usar 
para maior abrigo, e comodidade de um Manto azul que seja mais curto que o ordinário do 
Hábito. Esta ordem é anterior ao ano de 1790. 
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ANEXO 6 
Programa diário no Recolhimento de Macaúbas segundo às Regras das Porcionistas 

Hora Atividade 
5:30 Levantar e oração pessoal 
6:30 Oração Comunitária  
7:00 1ª e 2ª Lição: Latim, Conta Romana e Algarismo, Doutrina Cristã 
8:00 Almoçar 
8:30? Visita ao Santíssimo Sacramento 
8:40? Missa 
9:30? Copiar trabalhos, fazer contas 
10:00 Leitura no refeitório 
10:15 Recreação 
12:00 Lição de Francês 
13:00? Lavor 
14:00 Leitura espiritual 
14:30 Merendar 
15:00 Escrever 
15:30 Dizer lição de letra de mão 
16:30 Lição de Ortografia de cor 
16:30 Leitura de ponto de meditação/Prática da leitura espiritual 
17:00 Oração no Coro 
17:15 Estudo de cor das lições da manhã seguinte 
18:00 Leitura no refeitório e Ceia 
18:30? Recreação 
20:00 Oração e Exame de consciência 
21:00? Deitar-se 
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ANEXO 7 
Conteúdos a serem ensinados segundo às Regras das Porcionistas 

Doutrina Cristã 
Orações de devoção 
Os Santos Evangelhos 

As Epístolas 
O Compêndio da Escritura sagrada  

Os Ventos da Geografia 
Algumas Histórias como a História Romana 

As Revoluções da Inglaterra 
O Compêndio das Ciências 

Lição de Francês 
Lição de Latim 

Lição de Ortografia 
Lição de Conta Romama e Algarismo 

Leitura espiritual 
 



 185

ANEXO 8 
Collecção das Leis do Império do Brasil, 1843 
Tomo 5º Parte 2ª secção 24ª 
DECRETO nº 306 – de 14 de Outubro de 1843 
Extingue o Vínculo do jaguará na Província de Minas Gerais, e dá as necessárias 

providências sobre a arrematação de seus bens, aplicação do produto da venda, e pagamentos 
de dívidas. 

Hei por bem Sancionar, e Mandar que se execute a seguinte Resolução da Assembléia 
Geral Legislativa 

Art. 1º Fica extinto o Vínculo do jaguará na Província de Minas Gerais. 
Art. 2º Os bens do Vínculo, ou sejam moveis, de raiz, ou semoventes, e ainda direitos, 

e ações, depois de avaliados completamente, serão arrematados a quem maior preço oferecer á 
vista, ou no tríduo: e o Templos, e alfaias, depois de estimados, serão entregues ao 
arrematante da respectiva Fazenda, o qual pagará o valor da estimação juntamente com o 
preço da arrematação. 

§1º Não se procederá na arrematação de uma Fazenda, senão depois do termo de 
sessenta dias seguintes ao dia, em que se fixar o Edital de praça na cidade, e na paragem, ou 
distrito do Juízo de Paz respectivo ao lugar, enquanto estiver situada cada uma Fazenda. 

§2º Arrematada uma Fazenda, só poderá arrematar-se outra depois de oito dias 
seguintes, e assim se procederá nas arrematações, que se houverem de fazer. 

§3º O produto da arrematação, e estimação dos bens do Vinculo, será remetido á 
Tesouraria Provincial, que receberá, e empregará em Apólices da Divida Publica Geral, ou 
Provincial, cobrando todos os seis meses o juro das mesmas Apólices para satisfazer aos fins 
do Instituidor pela maneira designada no Artigo seguinte. 

Art. 3º A metade do juro anual das Apólices, será aplicado para pagamento das 
dividas, com que presentemente se acha onerado o Vínculo, até completa satisfação dos 
credores. A outra metade será dividida em cinco partes, das quais uma pertencerá aos 
herdeiros do Instituidor, outra para a fundação de um Hospital de Lázaros na Cidade do 
Sabará, outra para educação de certo numero de meninas pobres no Recolhimento de 
Macaúbas, e as duas últimas para manutenção do Hospital já existente na Cidade de Sabará. 

Art. 4º Pagas todas as dividas, será permitido aos herdeiros do Instituidor receber as 
Apólices na quinta parte, que lhes compete, de cuja propriedade poderão livremente dispor; e 
os quatro quintos restantes, unidos á parte, que estava aplicada aos dois Hospitais, e ao 
Recolhimento de Macaúbas, terão igual destino. 

Art. 5º Enquanto se não começar a construir o Hospital de Lázaros, e se não der ao 
Recolhimento de Macaúbas um Regulamento, as quotas respectivas conservar-se-ão 
guardadas em os Cofres Provinciais. 

Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário. 
José Antônio da Silva Maia, do Meu Conselho d’Estado, Ministro e Secretário 

d’Estado dos Negócios do Império, assim o tenha entendido, e faça executar com os 
despachos necessários. 

Palácio do Rio de Janeiro em quatorze de Outubro de mil oitocentos e quarenta e três, 
vigésimo segundo ano da Independência e do Império. 

Com a Rubrica de Sua Majestade o Imperador. 
José Antônio da Silva Maia.” 

 
Fonte: Colecção das Leis do Império do Brasil de 1843. Tomo V. Parte I. Rio de Janeiro na 
Typografia Nacional 1844. 



 186

ANEXO 9 
Tabela de Madres Regentes (1843-1875) durante o Governo de D. Viçoso 
Nome Início Fim Regência Anos Entrada Morte Anos/Rec 
Madre Josefa 
da Purificação 

22/04/1842 24/10/1843 1º 1 ½  30/08/17
74 

18/04/185
1 

76 

Madre Josefa 
da Purificação 

24/10/1843 22/06/1846 2º  2 e 
8meses 

   

Madre Maria 
de Nazaré 
Pereira 

22/06/1846 06/10/1849 1º  3 e 
3mes, 
26 dias 

17/11/18
21 

18/04/186
7 

46 

Madre 
Luciana Maria 

06/10/1849 25/06/1852 1º  3 05/02/17
99 

07/09/185
4 

55 

Madre Maria 
de Nazaré 
Pereira 

25/06/1852 10/07/1853 2º  1 e 
1mes, 
1 dia 

Impossib
ilidade 
física 

  

Madre 
Cândida de 
Jesus 

10/07/1853 04/07/1855 1º  2 ? ? ? 

Madre Maria 
de Nazaré 
Pereira 

1855 1858 3º  3    

Madre Maria 
de Nazaré 
Pereira 

1858 1861 4º  3    

Madre Maria 
de Nazaré 
Pereira 

1861 1864 5º  3    

Madre Maria 
de Nazaré 
Pereira 

1864 1867 6º  3    

Madre Silvana 
Maria de Jesus 

1867 1870 1º  3    

Madre Silvana 
Maria de Jesus 

1870 1873 2º  3    

Madre Anna 
de Wenceslina 
de Jesus 

1873 1877 1º  4    
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ANEXO 10 
Correspondentes de D. Viçoso 

Destinatários Nº de Cartas 
Pe. Joaquim de Oliveira Lana 34 
Madre Regente (Superiora) 19 
Ir. Ana Querubina 1 
Ir. Dubost (Superiora das Filhas da Caridade) 3 
Pe. Luis Antônio dos Santos 1 
Pedro Maria de Lacerda 1 
Amigo Antônio José Rabelo Campos 1 
Presidente de Província 1 
A Comunidade do Recolhimento 1 
Pe. Joaquim José Lopes 1 
Total 63 
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ANEXO 11 
Número de Cartas de D. Viçoso ao Recolhimento (1843-1859) 

Ano Quantidade Meses 

1843 2 Março 

1844 7 Julho, agosto, outubro 

1845 6 Janeiro, fevereiro, abril, maio, dezembro 

1846 3 fevereiro, julho 

1847 1 Março 

1848  Nenhuma 

1849 1 Julho 

1850 2 Abril, setembro 

1851 2 Janeiro, março 

1852 1 Dezembro 

1853  Nenhuma 

1854 1 Abril 

1855 1 Março 

1856  Nenhuma 

1857 1 Agosto 

1858 3 Novembro, dezembro 

1859 1 Maio 

 32  
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ANEXO 12 
Carta ao Pe. Luiz Antônio dos Santos, Cura em Macaúbas. 
Meu companheiro e amigo. 
Por conselhos de pessoas tementes a Deus aceitei o Bispado de Mariana. E sirva esta 

de lhe dizer assim como ao nosso Pescitello, que seremos companheiros até a morte: nada lhe 
peço, e nenhuma resposta exijo; isto não tem por outra: há de ser assim infalivelmente: 
havemos de viver como congregados, nossa oração, nossa lição, nosso estudo, nossa leitura no 
refeitório, nossas visitas muito cheias de sermões, e confissões, e catecismos, e mais nada, até 
morrermos suados e cansados de servir a Deus. Que tal, meu Padre? Ponhamos o alvo bem 
longe, e atiremos com a barra o mais distante que podermos. Não lhe dê cuidado Macaúbas. 
Está chegado o tempo de lhe podermos prestar os maiores serviços. Quaisquer outros projetos 
risque, apague, Deus não os quer. Agora vou para o Rio pela Ilha Grande: esperarei pelas 
Bulas. Logo subirei, e nos veremos. Saio daqui com um respeitável quinquagenário, temente a 
Deus; anda em MUNDUS A DOMINO, mas parece-me que se ordenará. Seja tudo isto 
debaixo do beneplácito de Deus, que me mate antes, se tenho de ir prevaricar o Episcopado. 
Amém. 

Servo 
Padre ANTÔNIO FERREIRA VIÇOSO, Campo Belo, 11 de março de 1843. 
P. S. Diga ao Sr. Padre Gonçalves e Irmã Germana, que o nosso direito às suas 

orações é superior a toda expressão verbal. (TRINDADE, 1928, p. 392-3) 
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ANEXO 13 
População de educandas no Recolhimento de Macaúbas (1843-1857) 
 Entradas Saídas População real151 

Ano Número de 
meninas 

Número de meninas  

1843 2 2 2 

1844 2 2 2 

1845 2 2 2 

1846 3  5 

1847 2 1 6 

1848   6 

1849 8  14 

1850 7 3 18 

1851 2 1 19 

1852 10 2 27 

1853 19 6 40 

1854 30 24 46 

1855 8 11 43 

1856 33 7 69 

1857 50 13 106 

1858 1 32 75 

TOTAL 175 100 75 

 

                                                 
151 Com população real quer-se significar um cálculo aproximado da quantidade de jovens que estariam no 
Recolhimento segundo os dados do Livro de Matrículas. Simplesmente, foi somado o número provável – 
provável porque não se diz que elas saíram ou morreram. Portanto, estavam lá - das moças residentes no 
Recolhimento em cada ano àquele das moças que entrarem e subtraí-se desse total o número daquelas que saíram 
da Instituição. É este resultado denominando população real. 



 191

ANEXO 14 
Anúncio no Correio Oficial de Minas em 1858 

“O Colegio de Macaúbas, que tanto se tem acreditado pelo bom resultado dos seus 
esforços na educação de suas alunas, tem atualmente cento e vinte quatro educandas. 
 Todos os seus cômodos estão tomados; avisa-se portanto aos Srs. pais de famílias para 
que não lhe mandem mais discípulas em quanto os seus dignos diretores não avisarem por 
meio da imprensa que já tem mais cômodos para receber novas alunas. — Ouro – preto, 22 de 
julho de 1858.” 
 
Jornal:  
Correio Official de Minas  N.º162 – Segunda – Feira 26/07/1858. Pág. 4 Seção: Annuncios 
 

Local : Hemeroteca  
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ANEXO 15 

Lista das 114 famílias de 1843 a 1857 
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1. Capitão Leão 

2. Antônio ? Bessa 

3. Joaquim Jose de Senna 

4. José Lopes da (?) 

5. Afonso dos Santos Lages e 
Anna Vinbolina dos Santos 
Vianna 

6. Alferes João Marcelino da 
Costa 

7. Alferes João Miz. Maria 

8. Anna Ferreira (responsável 
por si mesma?) 

9. Anna Jacintha da Assunção 

10. Antônio ? de Oliveira 

11. Antônio Afonso dos (?) 
Lage 

12. Antônio Guedes 

13. Antônio Homem (?) 

14. Antônio Hon? De 
Guerra(?) 

15. Antônio Joaquim 
Bitencor(?) 

16. Antônio José Diniz Costa 

17. Antônio Leonardo 

18. Antônio Pereira (de Leão 
Filho) 

19. Antônio Pereira da Costa 

20. Antônio Ribeiro da 
Fonseca 

21. Antônio Soares de 
Azevedo 

22. Antônio Soares Diniz 

23. Antônio Tiburcio e Anna 
Guinlina das Santas 

24. Bento Alves de Lima 

25. Camilo Fernandes Leão 

26. Candido da Silva Lopes 

27. Cap. Francisco de Paula 
Andrade 

28. Cap. Frederico Antônio 
Dolabella 

29. Cap. G. M. Custódio Miz. 
Da Costa 

30. Cap. Jacinto Ferreira 
M.(?) ou (Maria?) da Costa 

31. Cap. José de Magalhães e 
Silva 

32. Cap. Manoel Bento 
Teixeira 

33. Cap. Rafael de Mattos 
Santos e Carvalho 

34. Carlos Gabriel 

35. Conselheiro Joaquim 
Antão Fernades Leão 

36. Coronel Antônio Januário 
Carneiro 

37. Coronel Joaquim Camillo 
Teixeira da Motta 

38. Difícil de entender 

39. Dr. Caetano Alves Roiz 
Horta 

40. Dr. Henrique (?) 

41. Dr. Joaquim Roberto de 
Carvalho Pinto 

42. Dr. Quintiliano José da 
Silva 

43. Esposo Ten. Júlio César 
Teixeira da Motta 

44. Estevão de Mattos Pinho 
e Marianna 

45. Felicíssimo Ferreira da 
Silva 

46. Francisca Celestina de 
Albuquerque 

47. Francisca Xavier de 
Almeida 

48. Francisco Alves da Costa 

49. Francisco(?) Flávio 
Antônio de Azevedo Barros 

50. Gabriel Martins Quintão 

51. Geraldo das Mercês 
Ferreira 

52. Guarda-Mor Custódio 
Miz da Costa 

53. Isidoro Alves dos Santos 
Laguna 

54. J. (?) Felicíssimo 

55. João ? Souza Guerra 

56. João Batista de Macedo 

57. João Batista dos Santos 
Vianna 

58. João José da Costa Cruz 

59. João José Soares de 
Govêa 

60. João Luis dos Santos 

61. Joaquim Coelho de 
Araújo 

62. Joaquim Frederico de 
Alencar e Policena Candida 
Ferra. da Fraga 

63. Joaquim Gomes de 
Freitas Drumond 

64. Joaquim Martins Maia 

65. Joaquim Moreira do 
Prado 

66. Joaquim Roiz Gularte 

67. José Augusto da 
Assunção 

68. José Candido ? Diniz 

69. José de Araújo 

70. José dos Santos Ferreira 

71. José Felicíssimo de 
Oliveira 

72. José Ferreira da Silva 
(formato do J) 

73. José Joaquim de Araújo 

74. José Joaquim Pinto 
Rodriguez 
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75. José Lourenço de Mello 

76. José Machado da Costa 

77. José Maria da Costa 

78. José(?) Teixeira Lopes 
Guimarães 

79. Júlia ? de Jesus 

80. Lídio Paes de Oliveira 
Horta 

81. Luciano Ferreira da Costa 

82. Major Antônio Gómez(?) 
Mascarenhas 

83. Major Antônio Honório 
de Abreu Lima e Maria 
Joaquina Lima de Antônio 
Alves Portella 

84. Major Antônio Zeferino 
de Freitas 

85. Major Caetano de Souza 
Telles 

86. Major Felicíssimo dos 
Santos Vianna 

87. Major Francisco Gomes 
Ribeiro 

88. Major José Teixeira da 
Fonseca Vasconcellos 

89. Major Luis Nogueira 

90. Manoel Coelho de Souza 
Linhares 

91. Manoel Colho de Souza 
Linhares 

92. Manoel de J? ? 

93. Manoel Homem d’? e 
Anna Angélica 

94. Manoel Honório de 
Magalhães 

95. Manoel José Dias Torres 

96. Manoel Thomas 
Fernandes 

97. Manuel da Costa Coelho 

98. Manuel Morais dos 
Santos 

99. Maria do Nascimento de 
Jesus 

100. Maria Jacintha de Jesus 

101. Maria Pereira de 
Carvalho 

102. Maria Rosa de Lima 

103. Paulo Procópio 
Monteiro? 

104. Raimundo Gomes 

105. Rita Maria de Jesus 

106. Silvério José da Costa 
Lana 

107. T. E. Claudiano Alves 
de ? 

108. Te. Cel. Francisco de 
Assis 

109. Te. Christovão Dias 
Duarte 

110. Tente. Cel. Antônio José 
Roiz 

111. Tente. Joaquim José da 
Costa 

112. Theresa Maria dos 
Espírito Santo 

113. Ubelinda Florinda de 
Castro 

114. Vigário Jacintho José de 
Almeida
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ANEXO 16 
Bases cardeais e fundamentais do Instituto Recolhimento da Imaculada Conceição, em 
Macaúbas, Diocese de Mariana, no Brasil 

A 
Bases cardeais e fundamentais do Instituto Recolhimento da Imaculada Conceição, em 
Macaúbas, Diocese de Mariana, no Brasil152. 

I 
O Instituto de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, fundado e estabelecido no sitio do 
Monte Alegre de Macaúbas, no Brasil, província de Minas Gerais, Diocese de Mariana tem 
por fim: 1º uma clausura para recolhidas, que se proponham e [co]nsagrem a servir a Deus na 
perfeição e santificação de suas almas por meio da oração, do [tra]balho e dos serviços de 
mútua caridade; 2º um [in]ternato de educação religiosa, moral e domes[tic]a, especialmente 
encaminhada a formar exemplares mães de família. 

II 
[A]s recolhidas na clausura observarão, quanto se[ja] possível, a regra das Religiosas da 
Imaculada Conceição; e cumprirão os estatutos, [pas]torais, e mandamentos de visita que lhes 
[tenham] sido dados pelo Ordinário. O noviciado se[rá] de um ano, e os votos de castidade, 
po[br]eza, e obediência, em clausura, serão renovados de três em três anos, na vigília do [?]a 
da eleição do próximo de Hi[?]itorio.  

III 
O Colégio das educandas, que é estabelecido no [pró]prio Recolhimento, mas sem clausura, 
tem um es[ta]tuto, e regulamentos especiais, que [harmonizam] os exercícios escolares das 
meninas [com] os exercícios espirituais das recolhidas. [O] refeitório, a missa, as práticas de 
devoção e [de] direção espiritual são comuns às educan[da]s e às recolhidas em relação a seu 
estado e idades: o coro, o dormitório, e as re[cre]ações são diferentes. 

IV 
[Pa]ra ser admitida a recolhida exige-se: 1º ates[ta]do de conduta exemplar e vocação 
decidida [pa]ra o estado de religiosa em clausura; 2º [?] dote por uma só vez de 1:200//000. 
[A] candidata terá ao menos um mês de corista: de[po]is, por indicação do diretor espiritual 
entra[rá] nas provas do noviciado. No fim deste co[rrer]á o escrutínio dos votos das 
recolhidas. Se [?]nas obtiver aprovação com menos votos das [duas] terças partes não será 
considerada, como [ha]bilitada para pronunciar os votos, e entrar [na] clausura: continuará em 
provas por mais três [me]ses; e se então obtiver os dois terços dos vo[tos] a favor, o diretor 
espiritual marcará o dia [da] declaração dos votos, que, com as respectivas [ceri]mônias da 
liturgia, serão feitas nas mãos [da] Madre-Regente. A candidata, que na pri[meira] votação 
obtiver menos de metade dos votos [ser]á caridosamente despedida; e ficará inabilitada para 
apresentar-se candidata, antes de pas[sad]os seis anos. 

V 
[Par]a ser recebida educanda exige-se: 1º autoriza[cão] de seus pais, tutores ou superiores; 2º 
não padecer [mo]léstia alguma contagiosa e ter sido vacinada; 3º [ida]de, maior de seis anos e 
menos de quinze; [4º s]atisfação da pensão e despesas que fizer. 

VI 
[Os] fundos para manter este duplo instituto de pie[dade] e educação compõem-se: 1º do 
patrimônio que [?]eou e legou o piedoso instituidor e outros benfeitores; 2º das terras [e 
es]cravos que possui, e que para maior garantia, [m]ais reconhecida vantagem do 
estabelecimento [se] converterão em apólices da dívida pública, ou [?] em títulos de bancos 
particulares, garan[tid]os pelo governo; 3º do edifício, oficinas, da [ses]maria contígua e nas 
proximidades do estabelecimento, e d’uma porção de campo, que [se] conservarão para 
                                                 
152 O curioso na marcação de páginas deste documento é: a marcação é em ordem alfabética e não em ordem 
numeral. 
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culturas, lenhas, do gradou (difícil de entender) [?] pasto de gado, tudo para consumo 
[própr]io; 4º das pensões das educandas, e dos do[tes] das recolhidas; 5º de quaisquer 
donati[vos] ou créditos eventuais. 

VII 
A administração deste Instituto, com a disca[?]sação e superintendência do Ordinário, fica 
[com]petindo a um Sínodo ou junta, composta: 1º de um [Si]ndico; 2º da Madre-Regente; 3º 
da Madre-Vigária; 4º do Cura [e] Diretor [espi]ritual; 5º da diretora do Colégio; 6º do 
pro[cu]rador; 7º do Inspetor e conservador das aulas. [A]o Síndico compete a administração-
geral, e a ex[ecu]ção das deliberações do sínodo ou do ordiná[rio]. À Madre-Regente e 
Vigária a exclusiva direção e disciplina [da] clausura. Ao Cura a administração [dos] 
sacramentos, celebração dos ofícios divinos, [e a] direção espiritual. À diretora do Colégio [a] 
direção moral e disciplinar do Colégio. Ao [pro]curador a administração das terras, dos 
trabalhos [ag]rícolas, ou obras de edificação ou reparos; [tam]bém assim cobrar e escriturar a 
receita [e a] despesa do estabelecimento. Ao Inspetor e [com]servador das aulas superintender 
na direção lit[erá]ria do colégio, na escolha de livros, mapas, [?]delos [?]. 

VIII 
[H]averá escrituração em forma, e em dia, com [liv]ros auxiliares da receita e despesa, cujos 
li[vr]os estarão sujeitos ao exame e aprova[çã]o do Ordinário. A junta terá quatro sessões 
[anuais], e as mais que as circunstâncias exi[gi]rem. Nestas conferências se proporão, 
discutirão [e v]otarão as medidas administrativas conducen[tes] ao bem estar, e progresso do 
Instituto. O [Sin] dico é o órgão da junta e dos interesses do [In]stituto para com o Ordinário, 
ou poder temporal, podendo ouvir o membro da junta [en]carregado da imediata direção do 
as[su]nto de que se tratar. 

IX 
[Es]te Instituto para corresponder às vistas pie[do]sas de seu instituidor, admitirá sem dote, 
em cada [dez] recolhidas, uma gratuitamente, que seja já pobre, mas de exemplar conduta, e 
ates[ta]da vocação para a vida religiosa em clausura. [Ta]mbém em cada dez educandas 
pensionistas receberá [?]ia menina pobre, preferindo-se órfãs, [?]as que especialmente se 
pretendam com a[?]ran ao professorado; as quais serão dispensa[da]s da pensão mensal, mas 
não do enxoval, nem [ves]tuário. 

X 
A nomeação do Síndico e do cura será do Ordinário: a [?] Madre-Regente e Vigária, da 
comunidade das recolhidas, ou [?] ordinário: a diretora do Colégio, o procurador, [o] Inspetor 
das aulas da nomeação da junta, com ap[ro]vação do ordinário. 

XI 
A candidata a recolhida em clausura depositará no [a]to da entrada a quantia correspondente 
ao dote. [Se] por ventura não for aceita pelas recolhidas no [f]im do noviciado, ou mesmo se 
sair durante o tempo [d]este, se lhe descontará a quantia de 300//000 [ao] correspondente ao 
seu sustento. Se sair no [fim] do primeiro triênio por não renovar os votos, ou [an]tes disso 
com permissão da Santa Sé, se lhe descon[tar]á 600//000. Passado porem o primeiro triênio e 
[?]mitas do dote fica pertecendo aos próprios comm[?]. -” (Nosso fragmento do documento 
acaba neste ponto). 
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ANEXO 17 
Resposta ao Requerimento do Pe. Antônio Afonso de Morais Torres153 

“Cópia = [tem uma sigla que não consegui decifrar] = Rio de Janeiro. Ministério dos 
Negócios do Império 1º de Março de 1854 = Ilmo. e Exmo. Sr[?] = Transmito por cópia, a 
V.Exa. o requerimento que acompanhou o ofício dessa Presidência do 1º de Outubro do ano 
findo, sobr[?] 9, e no qual o Padre Antônio Afonso de Morais Torres, como Diretor do 
Colégio e Recolhimento de Macaúbas, pede a confirmação dos Estatutos do mesmo Colégio e 
Recolhimento, a fim de que estes possam entrar no que da parte, que lhes couber, do 
rendimento do extinto vínculo do jaguará na forma da Lei de 14 de Outubro de 1843. Não 
tendo o dito Requerimento acompanhado dos esclarecimentos necessários para habilitarem o 
Governo Imperial a Resolver fundadamente sobre seu objeto: Manda Sua Majestade o 
Imperador que V. Exa., ouvindo o Reverendíssimo Bispo dessa Diocese, e procedendo aos 
exames, que forem convenientes, informe: 1º quando e por quem foi instituído o dito Colégio 
e Recolhimento; 2º qual seu patrimônio, ou de onde tira o necessário para a sua conservação; 
3º por quem é inspecionado e administrado moral e economicamente; 4º qual a importância da 
sua receita e despesas nos três últimos anos; 5º quantas recolhidas e educandas existem; 6º em 
que estado se acha um e outro Estabelecimento pelo que respeita a moralidade e ao ensino. 
Convém outro sim, que sejam remetidas a esta Secretaria do Estado, senão os autos que v[?], 
ao menos cópias autenticadas dos Estatutos, que estão em vigor no mesmo Colégio e 
Recolhimento. Deus Guarde a V. Exa. Lig. [?] Couto Ferras. Presidente da Província de 
Minas Gerais. Cumpra-se e Re[?]. Palácio da Presidência de Minas Gerais 9 de Março de 
1854. Vasconcellos. (Seguem-se nomes que não consegui decifrar). 

 

                                                 
153 ANEXO 11, apud MELLO, 1996, p. 41a e b. 
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ANEXO 18 

Regulamento de 1862154 
Copia 

Ilmo e Exlm. Ministro do Império – Pelo Decreto n.o 306 de 14 de Outubro de 1843, 
se ordenou que a 5ª parte do produto da arrematação do extinto Vinculo de Jaguará em [Minas 
Gerais] fosse empregado na educação de certo nº de meninas pobres no Recolhimento de 
Mocaubas, e que enquanto se não desse ao Recolhimento um Regulamento, as quotas 
respectivas se conservassem guardadas nos cofres Provinciais. 
 Desde 1851 houve Ordem, para que metade dos reditos do Vinculo, enquanto este se 
não arrematava, fosse distribuído pelos 5 destinos que lhe deu o sobredito Decreto de Outubro 
de 1843. 
 Ora o Recolhimento ainda não tem o exigido Regulamento e por tanto nada tem 
recebido daqueles reditos do Vinculo, que pelas outras 4 partes se vão distribuindo 
anualmente; nem poderá receber o que legalmente lhe tem de pertencer depois da arrematação 
dos bens do Vinculo, de cuja venda se está atualmente tratando, por falta do Regulamento. 
 Portanto o Bispo de Mariana ao qual foi incumbida, por carta Regia de 23 de Setembro 
de 1789, a imediata inspeção do Recolhimento de Mocaubas, tem a honra de apresentar agora 
o seguinte Regulamento ao Governo de Sua Majestade, para ser aprovado, ou modificado, 
como melhor parecer ao Mesmo Senhor 
 
Regulamento [Do Colégio?] Meninas pobres de Mocaubas do Município de Caeté de Minas 

Gerais 
Artigo 1º O edifício destinado para o Colégio será o mesmo em que até agora se tem educado 
as Pensionistas, que faz parte do Recolhimento e com ele se comunica interiormente. 
Artigo 2º A Diretora do Colégio será, como até agora, a mesma Regente do Recolhimento 
tendo por substituta a sua Vigária que são da eleição trienal das Recolhidas, e de aprovação do 
Bispo. 
Artigo 3º As Mestras, e Inspetoras serão as Recolhidas de eleição da Regente, e aprovação do 
Capelão Cura, que é o Prefeito dos estudos, eleito pelo Bispo. 
Artigo 4º Ensinar-se-a a Doutrina Cristã, ler, escrever, e contar, costuras, bordados, e o mais 
que forma uma boa mãe de família: e ás que mostrarem aptidão, francês, Geografia, e musica. 
Artigo 5º Alem da recitação dos atos de Cristão pela manhã e á noite, ouvirão Missa 
quotidianamente, rezarão o Terço de N. Sra. em comum; o Capelão lhe fará a explicação do 
Evangelho e se exortação para se confessarem todos os meses. 
Artigo 6º Pernoitarão em dormitórios comuns, com separação em relação ás idades, sempre 
inspecionadas, e alumiadas. 
Artigo 7º Só se admitirão as Meninas de cuja pobreza conste por atestados de seu Pároco e 
Juiz de paz, que tenham de 6 a 12 anos, e não as de maior idade. 
Artigo 8º As que tiverem mais de 12 anos terão férias no mesmo Recolhimento, e só sairão 
por grave enfermidade de todo. 
Artigo 9º É só permitido estar no Colégio por 4, ou ao m[uito] 5 a[nos] para dar lugar as 
outras intendentes pobres. 

                                                 
154 Este título Regulamento de 1862 foi acrescentado por mim ao documento. Eu dei esse o nome ao documento 
porque ele foi elaborado com a intenção de ser um Regulamento para colégio de meninas pobres dentro do 
Recolhimento. Numa outra versão com mais páginas aparece a assinatura de D. Viçoso e as datas de 26 de julho 
de 186[2].  
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Artigo 10º O Bispo ou Ordinário de Mariana continuará a ser o Imediato Inspetor do Colégio, 
assim como é, por Lei, do Recolhimento e Colégio das pensionistas. O Procurador do Colégio 
lhe dará contas anualmente do deve e [saber] dele, e o Pe. Capelão do estado moral e literário, 
que o mesmo Bispo comunicará ao Governo Provincial e Geral. 
Artigo 11º O Colégio se sustentará com os reditos da 5 parte dos bens do extinto Vinculo de 
Jaguará que o Bispo apenas os for recebendo, empregará imediatamente em Apólices da 
dívida pública inalienáveis. E porque os pagamentos se tem de fazer em prazos, o Colégio só 
abrirá e admitirá as alunas que puder, depois do 3º ano dos pagamentos que for recebendo. 
Artigo 12º O reditor das Apólices se empregarão da maneira seguinte[.] No salário do 
Capelão, medico, boticário e procurador: na gratificação á Diretora, sua Vigária, mestras, 
inspetoras, e serventes, e concerto do edifício do Colégio e em 300$ que anualmente se 
guardarão para dotes das alunas. 
Artigo 13º O procurador, ouvido a Regente e o Capelão, fará o ajuste dos empregados 
externos, e a Regente ouvindo o mesmo conselho, determinará as gratificações das internas, 
pedindo-se de tudo a aprovação ao Bispo: O mais se entregará ao Recolhimento para admitir 
tantas educandas pobres para quanto chegarem os ditos juros das Apólices, fazendo contar a 
400$00 por cada Aluna, e o que sobejar do múltiplo de 400$00 se empregará anualmente nos 
[partes] e utensílios necessários ao Colégio. 

Fim do Regulamento comp[/] em 13 artigos. 
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ANEXO 19 

Decreto n. 183 de 18 de Novembro de 1863 
DECRETO N. 3.183 – de 18 de Novembro de 1863 
Manda observar o Regulamento que com este baixa para a admissão de meninas pobres no 
Colégio de Macaúbas 
 

Hei por bem, de conformidade com a Minha Imediata Resolução de 11 do corrente, 
tomada sobre parecer da Secção dos Negócios do Império do Conselho do Estado, exarado em 
Consulta de 10 do mês findo, e tendo ouvido o Reverendo Bispo da Diocese de Mariana, 
Determinar que seja observado o Regulamento que com este baixa, exigido pelo art. 5º do 
Decreto n.º 306 de 14 de Outubro de 1843 para a admissão no recolhimento de Macaúbas das 
meninas pobres, cuja despesa tem de ser feita nos termos do mesmo Decreto. 
 O Marques de Olinda, Conselheiro de Estado, Senador do Império, Presidente do 
Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado dos Negócios do Império, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em dezoito de Novembro de mil 
oitocentos sessenta e três, quadragésimo segundo da Independência e do Império. 

 Com a Rubrica de Sua Majestade o Imperador. 
 Marques de Olinda. 

 
 

Regulamento a que se refere o Decreto n.º 3.183 desta data para a admissão de 
meninas pobres no Recolhimento de Macaúbas 

Art. 1º A educação das meninas pobres no Colégio de Macaúbas, determinada no art. 
3º do Decreto n.º 306 de 14 de Outubro de 1843, se dirigirá pelo mesmo Regulamento, e 
Instruções por que ora se rege, com as seguintes declarações: 

§ 1º Serão admitidas tantas meninas pobres quantas o Colégio puder receber, e para 
cuja manutenção, e ensino, sejam suficientes as rendas de 1/10 do produto da vendo dos bens 
do vínculo do jaguará, na razão de 400$000 para cada educanda. 

§ 2º O ensino ser-lhes-á dado no mesmo edifício do Colégio de Macaúbas, 
promiscuamente com as atuais educandas ou pensionistas particulares, e sob a 
superintendência do Reverendo Bispo, e direção da Regente, Mestras, Inspetoras e 
Empregados, cujo numero se aumentará segundo as necessidades do ensino e serviço, porém 
sempre á custa da pensão fixada. 

Art. 2º Será dado em comum com as educandas, não só o ensino das máximas e 
preceitos da Religião, como também a necessária instrução nas artes, prendas, e misteres 
próprios de uma boa mãe de família. 

Art. 3º Além da recitação dos atos do Cristão ouvirão missa, e rezarão o terço em 
comum. O Padre Capelão lhes fará a explicação do Evangelho. 

Art. 4º Pernoitarão em dormitório comum com as outras educandas, com a separação 
somente em relação às idades, sempre alumiadas e inspecionadas. 

Art. 5º Somente serão admitidas como pensionistas as meninas de idade de 6 a 12 
anos, cuja pobreza conste por atestados do Pároco, e Juiz de Paz, e com despacho do 
Reverendo Bispo, ou á requisição do Presidente da Província. 

Art. 6º As educandas que tiverem completado 12 anos terão férias no Colégio, e 
somente sairão por grave enfermidade, ou de todo. 

Art. 7º é só permitido permanecer no Colégio por 4 a 6 anos, para dar lugar a entrada 
de outras que o pretendam. 

Art. 8º O produto dos bens destinados para a manutenção das meninas pobres será 
convertido em apólices da divida publica, que terão livro das transferências da Caixa da 
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Amortização a declaração de inalienáveis, imediatamente que fôr sendo recebido pelo 
Reverendo Bispo; e á proporção das rendas irão sendo admitidas as educandas. 

Art. 9º Além da quantia de 400$000 destinada para cada uma educanda, nenhuma 
outra despesa se fará, ficando todas á cargo do Estabelecimento, que, com a quantia 
correspondente ás meninas admitidas, fará todas as despesas. 

Art. 10º As educandas que, durante sua estada no Estabelecimento, forem contratadas 
para casamento com aprovação do Reverendo Bispo receberão em dote a quantia de 300$000 
a 400$000, que todos os anos será destinada para este fim. 

Art. 11º O Reverendo Bispo, ou Ordinário de Mariana, continua na imediata inspeção 
que tem tido sempre sobre o Estabelecimento, e a ele o Procurador do Recolhimento prestará 
contas das despesas que se fizerem com estas educandas pobres, e a Superiora ou Madre 
Regente do seu estado moral e literário, que o Bispo comunicará ao Presidente da Província.  

Palácio do Rio de Janeiro em 18 de Novembro de 1863 – Marques de Olinda. 
Arquivo Público Mineiro – Filme nº 11C.L.I.B. FLASH 01 ANO 1863 
Coleção de Leis do Império do Brasil de 1863 – TOMO XXVI PARTE II. Rio de 

Janeiro, Typographia Nacional, Rua da Guarda Velha, 1863. p. 362-363. 
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ANEXO 20 

Cópia do Decreto 3.183, do Regulamento de 1863 e do Regulamento do Colégio do 
Recolhimento de Macaúbas 
 

Antonio Bispo de Mariana a Regente Madre, e mais Recolhidas do Recolhimento de 
Macaúbas, saúde e Benção no Senhor. Fazemos saber que Sua Majestade o Imperador se 
dignou mandar observar o Regulamento para as Meninas pobres do nosso Recolhimento, as 
quais se tem de educar a custa dos reditos do extinto vínculo do jaguará, que é da forma 
seguinte: 
“Decreto n. 3.183 de 18 de Novembro de 1863 
Manda observar o Regulamento que com este baixa para a admissão de meninas pobres no 
Colégio de Macaúbas 
 

Hei por bem, de conformidade com a Minha Imediata Resolução de 11 do corrente, 
tomada sobre parecer da Secção dos Negócios do Império do Conselho do Estado, exarado em 
Consulta de 10 do mês findo, e tendo ouvido o Reverendo Bispo da Diocese de Mariana, 
Determinar que seja observado o Regulamento que com este baixa, exigido pelo art. 5º do 
Decreto n.º 306 de 14 de Outubro de 1843 para a admissão no recolhimento de Macaúbas das 
meninas pobres, cuja despesa tem de ser feita nos termos do mesmo Decreto. 
 O Marques de Olinda, Conselheiro de Estado, Senador do Império, Presidente do 
Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado dos Negócios do Império, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em dezoito de Novembro de mil 
oitocentos sessenta e três, quadragésimo segundo da Independência e do Império. 

 Com a Rubrica de Sua Majestade o Imperador. 
 Marques de Olinda. 

 
 

“Regulamento a que se refere o Decreto n.º 3.183 desta data para a admissão de 
meninas pobres no Recolhimento de Macaúbas 

Art. 1º A educação das meninas pobres no Colégio de Macaúbas, determinada no art. 
3º do Decreto n.º 306 de 14 de Outubro de 1843, se dirigirá pelo mesmo Regulamento, e 
Instruções por que ora se rege, com as seguintes declarações: 

§ 1º Serão admitidas tantas meninas pobres quantas o Colégio puder receber, e para 
cuja manutenção, e ensino, sejam suficientes as rendas de 1/10 do produto da vendo dos bens 
do vínculo do jaguará, na razão de 400$000 para cada educanda. 

§ 2º O ensino ser-lhes-á dado no mesmo edifício do Colégio de Macaúbas, 
promiscuamente com as atuais educandas ou pensionistas particulares, e sob a 
superintendência do Reverendo Bispo, e direção da Regente, Mestras, Inspetoras e 
Empregados, cujo numero se aumentará segundo as necessidades do ensino e serviço, porém 
sempre á custa da pensão fixada. 

Art. 2º Será dado em comum com as educandas, não só o ensino das máximas e 
preceitos da Religião, como também a necessária instrução nas artes, prendas, e misteres 
próprios de uma boa mãe de família. 

Art. 3º Além da recitação dos atos do Cristão ouvirão missa, e rezarão o terço em 
comum. O Padre Capelão lhes fará a explicação do Evangelho. 

Art. 4º Pernoitarão em dormitório comum com as outras educandas, com a separação 
somente em relação às idades, sempre alumiadas e inspecionadas. 
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Art. 5º Somente serão admitidas como pensionistas as meninas de idade de 6 a 12 
anos, cuja pobreza conste por atestados do Pároco, e Juiz de Paz, e com despacho do 
Reverendo Bispo, ou á requisição do Presidente da Província. 

Art. 6º As educandas que tiverem completado 12 anos terão férias no Colégio, e 
somente sairão por grave enfermidade, ou de todo. 

Art. 7º é só permitido permanecer no Colégio por 4 a 6 anos, para dar lugar a entrada 
de outras que o pretendam. 

Art. 8º O produto dos bens destinados para a manutenção das meninas pobres será 
convertido em apólices da divida pública, que terão livro das transferências da Caixa da 
Amortização a declaração de inalienáveis, imediatamente que fôr sendo recebido pelo 
Reverendo Bispo; e á proporção das rendas irão sendo admitidas as educandas. 

Art. 9º Além da quantia de 400$000 destinada para cada uma educanda, nenhuma 
outra despesa se fará, ficando todas á cargo do Estabelecimento, que, com a quantia 
correspondente ás meninas admitidas, fará todas as despesas. 

Art. 10º As educandas que, durante sua estada no Estabelecimento, forem contratadas 
para casamento com aprovação do Reverendo Bispo receberão em dote a quantia de 300$000 
a 400$000, que todos os anos será destinada para este fim. 

Art. 11º O Reverendo Bispo, ou Ordinário de Mariana, continua na imediata inspeção 
que tem tido sempre sobre o Estabelecimento, e a ele o Procurador do Recolhimento prestará 
contas das despesas que se fizerem com estas educandas pobres, e a Superiora ou Madre 
Regente do seu estado moral e literário, que o Bispo comunicará ao Presidente da Província.  

Palácio do Rio de Janeiro em 18 de Novembro de 1863 – Marques de Olinda.” 
 
 “He quanto se contem no dito Decreto n. 3.183. Mas porque no seu artigo 8º se faz referência 
ao Regulamento e Instrução, pelo qual então se regia o Colégio, e que eu apresentei a Sua 
Majestade com a data de 26 de Agosto de 1863, que o mesmo Senhor se dignou aprovar, 
convém que este aqui se transcreva, para vosso conhecimento e observância, o qual é da 
forma seguinte: 

Regulamento do Colégio do Recolhimento de Macaúbas. A Madre Regente e mais 
pessoas do governo interno e externo do Recolhimento de Macaúbas, tendo resolvido fazer 
algumas modificações e declarações relativas a boa ordem, e economia do seu Colégio de 
Meninas, apresentam aos pais e educadores as considerações seguintes: 

1º Ensina-se atualmente n’este Colégio a ler e escrever varias qualidades de letras, 
gramática portuguesa, aritmética até as proporções, francês (tradução, leitura e escrituração); 
geografia, música vocal e instrumental de piano, cozer, arte de florista e de fazer alfinins, 
doutrina Cristã, civilidade, e tudo o que é necessário a uma mãe de família. 

2º Admitem-se alunas de idade de 7 anos até 12 anos com a condição porem de que, 
tendo completado 12 anos de idade, se saírem do Colégio, a não ser por motivo de 
enfermidade grave, não poderão ser 2ª vez admitidas. 

3º As enfermidades serão tratadas a custa do Colégio, a exceção da botica e medico. 
4º O Colégio não dá coisa alguma além do estudo, comida, luzes, catres, louça de 

mesa, lavagem de roupa e serventes. Assim como não se encarrega da hospedagem dos Pais e 
mães, condutores, ou dos que visitam as educandas, mas acharão perto do Colégio uma casa 
com cômodos suficientes, e onde se lhes poderão servir de necessário por preços cômodos. 

5º Outras pessoas que não sejam pais, avós, tutores ou educadores não poderão visitar 
as educandas sem ordem d’estes por escrito. 

6º Cada educanda deverão trazer no seu ingresso os objetos seguintes: zuarte 
suficiente para 3 vestidos (os) do uniforme, forros, retroz, 36 pares de colchetes, e linhas para 
os mesmos, 4 saias  de riscado ou chita de cor coberta, 8 camisas, 2 chales ou paletós para o 
frio, 3 aventais de riscado ou chita, 1 tesoura de unhas, 3 fronhas, 2 toucas de chita ou lã, 
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1dita branca, 1 chol, digo 1 colchão, 1 travesseiro, 3 pares de lenços, 2 colchas de chita, 1 dita 
de  lã, ou cobertas de papa, 1 ourinol, 2 toalhas de mãos, 2 ditas de pés, 2 guardanapos de 
mesa, 1 talher, 1 bacia ou gamela de pés, 4 pares de sapatos, uma escovinha de dentes, 1 pente 
de trança, um dito de cabeleira, 1 dito grosso, 2 varas de veludilho, 12 grampos, 12 páas de 
pomada, 3 lenços de nariz, 2 ditos de cabeça, 1 caixinha de agulhas, 1 dedal, linhas de 
costurar e demarcar e bordar, meia resma de papel de maquina fino, branco e bom, meia dita 
do dito Marcado, 6 lápis de papel, 3 ditos de pedras, 12 penas de asas grossas,  12 ditas finas, 
1 régua, 1 pedra de escrever, 1 côvado de chita ou riscado para pasta: de tempo em tempo 
concorrerão com 40 ou 80 reis para tinta. 

7º Para a uniformidade de ensino o Colégio vende ás alunas, sem lucro, os livros e 
exemplares de que necessitam. 

8º As roupas que no ingresso não vierem prontas e as de que as alunas necessitarem 
depois, poderão ser feitas no Colégio, grátis quanto ao feitio. 

9º A pensão de cada aluna continuará a ser de rs. 10$000 mensais, 6 meses sempre 
pagos adiantados. As que porém tiverem de aprender musica vocal, pagarão logo que 
começarem este exercício, mais de mil reis cada mês, e as que tiverem de aprender a tocar 
piano, alem de mil réis pela musica vocal, pagarão mais dois mil reis do mesmo modo 
sobredito. 

10º Cada aluna deverá ter seu Correspondente para as pensões, e para tudo o mais que 
for necessário, ou em Sabará, ou em outro qualquer lugar próximo, de previa inteligência e 
acordo do Padre Procurador do Recolhimento. 

11º O 9º artigo relativamente ás pensões de musica vocal e de piano, para as alunas 
que já estão no Colégio começará a ter execução do dia 8 de Setembro deste ano (1857) em 
diante; e para as que tiverem de entrar, será lugar do dia 19 de Março do corrente ano em 
diante.  

Nada mais se continha no dito Decreto e Regulamento, as quais a Escrivã do 
Recolhimento deverá fielmente copiar em livro competente, e fazer guardar na Secretaria da 
Casa, para constar e servir de documento para o futuro.  

Dada esta em Mariana aos 30 de Março de 1865 digo 1865. 
Antônio Bispo de Mariana. 
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ANEXO 21 

Tabela de Cartas de 1860-1875 

Ano Quantidade Meses 

1860 9 Janeiro, maio, junho, outubro e novembro 

1861 7 Janeiro, março, junho, julho, agosto, setembro e dezembro 

1862 1 Dezembro 

1863 3 Junho, setembro e dezembro 

1864  Nenhuma 

1865 1 Março 

1866 1 Março 

1867 2 Fevereiro e março 

1868  Nenhuma 

1869  Nenhuma 

1870 1 Fevereiro 

1871  Nenhuma 

1872 1 Fevereiro 

1873  Nenhuma 

1874 4 Junho, julho, novembro 

1875 2 Março 
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ANEXO 22 Lista de 178 Educandas do Livro de Matrículas do Recolhimento de Macaúbas (1843-1857) 
 Nome Ano Idad

e 
Filiação Origem Saída 

1 Adélia Maria da Conceição  23/4/1843 17 
 

Capitão Leão 
 
Sabará ? 

 
2 Roza Maria da Conceição 23/4/1843 16 Idem idem 03/5/1847 
3 Anna Theodora 07/6/1846 11 Manoel Homem d’? e Anna 

Angélica 
Taquaruçu ? 

4 Maria da Presentação 07/6/1846 9 Idem ? ? 
5 Carolina da Pureza 07/6/1846 8 Manoel Homem d’? e Anna 

Angélica 
? ? 

6 Isidora Alves dos Santos 
Laguna 

11/2/1847 9 Isidoro Alves dos Santos 
Laguna 

Diamantina 2/7/1854 

7 Guiomar Pereira da Costa 11/2/1847 8 Antônio Pereira da Costa Diamantina Idem 
8 Virginia Ludoc dos Santos 

Vianna 
18/5/1852 ? Afonso dos Santos Lages e 

Anna Vinbolina dos Santos 
Vianna 

Taquaruçu 14/5/1854 
e 
05/4/1855 

9 Anna Ferreira 4/12/1851 ? Anna Ferreira ?  
10 Maria Angélica 22/2/1849 12 Dr. Henrique (?) Sabará 04/8/1854 
11 Eufrazina Perpetua de Jesus 28/4/1849 ? Manuel da Costa Coelho Diamantina 08/7/1855 
12 Olímpia Maria Coelho 

d’Araújo de Jesus 
28/4/1849 ? Joaquim Coelho de Araújo Diamantina 28/2/1858 

13 Maria Cândida 14/10/184
9 

? ? Congonhas 
de de Sabará 

1851 

14 Maria do Carmo 14/10/184
9 

?  ? 1859 

15 Anna Joaquina de Oliveira 
Lana 

28/9/1859  Silvério José da Costa Lana ? ? 

16 Maria Joaquina de Oliveira 
Lana 

28/9/1859 ? Silvério José da Costa Lana ? ? 

17 Rosalia de Oliveira Lana 28/9/1859 ? Silvério José da Costa Lana ? ? 
18 Silveria de Oliveira Lana 28/9/1859 ? Silvério José da Costa Lana ? ? 
19 Bárbara Maria de Jesus 16/9/1849 ? José Felicíssimo de Oliveira ? ? 
20 Maria José 16/9/1849 ? José Felicíssimo de Oliveira ? ? 
21 Maria Felicíssima 16/9/1849 ? José Felicíssimo de Oliveira ? ? 
22 Luzia Roza de S. Anna 01/3/1850

(?) 
? Camilo Fernandes Leão Diamantina 

(?) 
07/4(?)/185
9 

23 Maria Cândida de Jesus Idem ? Camilo Fernandes Leão Idem 01/?/1852 
24 Antônia Fernandes do Carmo Idem ? Camilo Fernandes Leão Idem 01/?/1852 
25 Maria Cândida da Trindade(?) Idem ? Camilo Fernandes Leão idem 01/?/1852 
26 Bárbara ? ? Antônio Leonardo ? ? 
27 Joaquina Maria de Jesus 19/10/185

6 
17 José Machado da Costa Lapa ? 

28 Bela Felicíssima 20/7/1851 ?  J. (?) Felicíssimo ? ? 
29 Anna Venceslina de Jesus 8/12/1850 ? José Machado da Costa ? 8/12/1853 
30 Angélica Maria de Jesus 8/12/1850 ? José Machado da Costa ? 20/3/1853 
31 Maria Magdalena de Jesus 30/5/1852 ? José Machado da Costa ? 8/12/1853 
32 Anna Gasparina 19/11(?)/1

851 
? ? ? ? 

33 Maria Rita da Conceição 4/3/1852 ? João Batista dos Santos 
Vianna 

Fazenda do 
Sr. M. (?) 
dos Santos 

17/4/1857 

34 Maria Rita dos Santos 18/3/1852 ? Major Felicíssimo dos 
Santos Vianna 

 25/10/1853 

35 L(?) Maria de Jesus 30/5/1852 ? Maria do Nascimento de 
Jesus 

Fazenda das 
Lagoas 
freguesia de 
Taquaruçu 

22/11/1856 

36 Marianna Guilhermina de 
Jesus 

30/5/1852 ? Antônio Homem (?) Taquaruçu 
(perto deste 

24/1/1859 
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R.) 
37 Anna Candida de Jesus 30/5/1852 ? ? Roças Novas 

(?) 
5/1/1853 

38 Maria Augusta 24/9/1852 ? Antônio Afonso dos (?) 
Lage 

? 13/4/1855 

39 Maria Policena Ferra. da 
Fraga 

25/1/1853 ? Joaquim Frederico de 
Alencar e Policena Candida 
Ferra. da Fraga 

Roças Novas 
(?) 

17/10/1859 

40 Bárbara Carolina Roiz Horta 09/4/1853 ? Dr. Caetano Alves Roiz 
Horta 

Santa 
Bárbara 

04/11/1853 

41 Maria Florinda 09/4/1853 ? Ubelinda Florinda de Castro Caeté 14/2/1858 
42 Rita de Cássia Diniz Moreira 15/5/1853 ? Antônio Soares Diniz ? 3/12/1854 
43 Luciana Pulcherio de Jesus 03/7/1853 ? Luciano Ferreira da Costa Fazenda de 

S. José da 
Lagoa 

4/7/1855 

44 Cecília Bernarda Rosa de S. 
Boaventura 

03/7/1853 ? idem idem 4/7/1855 

45 Anna Luisa 18/5/1853 ? Joaquim Gomes de Freitas 
Drumond 

Sete Lagoas 25/5/1854 

46 Anna Guilhermina 29/8/1853 ? Dr. Quintiliano José da 
Silva 

 26/5/1854 

47 Leopoldina Carolina 29/8/1853 ? Dr. Quintiliano José da 
Silva 

 26/5/1854 

48 Maria Zeferina de Freitas 10/9/1853 ? Major Antônio Zeferino de 
Freitas 

Sabará 11/5/1854 

49 Leocadia Zeferina de Freitas 10/9/1853 ? Major Antônio Zeferino de 
Freitas 

Sabará 11/5/1854 

50 Amélia Augusto Gularte 21/9/1853 ? Joaquim Roiz Gularte ? 20/12/1855 
51 Josefa Geralda da Trindade 21/9/1853 ? Geraldo das Mercês Ferreira ? 12/5/1854 
52 Maria Isabel da Conceição 6/10/1853 ? José Maria da Costa Sabará 13/5/1854 
53 Generosa Serafina da Fonseca 

Vasconcellos 
29/9/1853 ? Major José Teixeira da 

Fonseca Vasconcellos 
Fazenda de 
Sto. Antônio, 
Freguezia de 
Sta. Quitéria 

13/5/1854 

54 Genoveva de Mattos Pinho 8/12/1853 ? Maria Pereira de Carvalho Lagoa Santa, 
Faz. do 
Brumado 

? 

55 Leopoldina Alves de ? 31/12/185
3 

? T. E. Claudiano Alves de ? Congonhas 
de Sabará 

17/12/1857 

56 Maria Senhorinha Gabriela 31/12/185
3 

? Carlos Gabriel Congonhas 
de Sabará 

24/5/1858 

57 Amélia Cândida Diniz 20/1/1854 ? José Candido ? Diniz Mato Grosso 11/5/1854 
58 Josefina Cândida de Jesus 23/3/1854 ? ? José Lopes da (?) Sabará ? 
59 Senhorinha ? 23/3/1854 ? idem Sabará 18/9/1856 

não é dito 
que saiu, p. 
25ª. 

60 Anna ? Diniz Costa 09/2/1854 ? Antônio José Diniz Costa  17/12/1854 
61 Maria José Diniz 09/2/1854 ? idem  Idem 
62 Anna C? 25/5/1854 ? Difícil de entender Sabará Faleceu 

11/5/1854 
63 Maria Narciza 04/9/1852 ? ? ? 25/5/1854 
64 Marcelina Narcisa ? ? ? ? 25/5/1854 
65 Isabel Maria 19/3/1854 ? Estevão de Mattos Pinho e 

Marianna 
Difícil de 
entender 

7/9/1854 

66 Maria Bárbara 05/3/1854 ? José Lourenço de Mello Rio de 
Pedras 

11/9/1858 

67 Luzia Joaquina Ferreira 
Pedrosa(?) 

28/3/1856 ? José Lourenço de Mello Rio de 
Pedras 

17/10/1859
* 

68 Elisa Augusta de Andrade 16/4/1854 ? Cap. Francisco de Paula Itabira de M. 8/9/1854 
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Andrade Dentro 
69 Maria Luiza de Andrade 16/4/1854 

e 
26/7/1855 

? Cap. Francisco de Paula 
Andrade 

Itabira de M. 
Dentro 

8/9/1854 e 
17/12/1855 

70 Anna Thereza Martins 16/4/1854 ? Cap. G. M. Custódio Miz. 
da Costa 

Descuberto 8/4/1860 

71 Custódia Carolina Moreira 21/4/1854 ? Major Antônio Gómez(?) 
Mascarenhas 

Taboleiro 
Grande 

17/12/1854 

72 Rosalina Gomes de Carvalho 27/7/1854 ? ? Diamantina 21/9/1857 
73 Jacinta Augusto de Oliveira 07/8/1854 ? Antônio ? de Oliveira Carangola 24/5/1858 
74 Theresa Martins da Costa 11/8/1854 8 Guarda-Mor Custódio Miz 

da Costa 
Itabira do 
Mato Dentro 

11/7/1856 

75 Maria Antônia do Carmo 11/8/1854 10 Guarda-Mor Custódio Miz 
da Costa 

Itabira do 
Mato Dentro 

11/7/1856 

76 Cecília Martins Quintão 11/8/1854 9 Gabriel Martins Quintão Itbabira 20/12/1857 
77 Anna Theresa Martins 

Quintão 
11/8/1854 7 Gabriel Martins Quintão Itbabira 20/12/1857 

78 Regina Antônia Candida 11/8/1854 8 Alferes João Marcelino da 
Costa 

Itabira 11/7/1856 

79 Izabel Procópio de Alvarenga 11/8/1854 11 Paulo Procópio Monteiro ? Itabira 6/6/1856 
80 Anna Joaquina de Jesus 10/10/185

4 
7 João José da Costa Cruz Escadinha 

termo da 
Cidade de 
Itabira 

1/5/1859 

81 Anna Jacinta Januário 
Carneiro 

10/10/185
4 

14 Coronel Antônio Januário 
Carneiro 

Santa 
Bárbara ou 
Vila do Ubá 

26/12/1854 

82 Cecília Januário Carneiro 10/10/185
4 

12 Coronel Antônio Januário 
Carneiro 

Santa 
Bárbara ou 
Vila do Ubá 

26/12/1854 

83 Joaquina Vendelina(?) ou 
Umbelina 

10/10/185
4 

13 Antônio Joaquim 
Bitencor(?) 

Itabira - São 
José da 
Lagoa 

16/3/1855 
(férias) 

84 Anna Jacinta 10/10/185
4 

14 Cap. Jacinto Ferreira M.(?) 
ou (Maria?) da Costa 

São José da 
Lagoa termo 
de Itabira 

15/3/1855 
(férias) 

85 Maria do Carmo 10/10/185
4 

14 Francisco Alves da Costa São José da 
Lagoa termo 
de Itabira 

15/3/1855 
(férias) 

86 Francisca Justina Tiburcia 12/2/1855 14 Antônio Tiburcio e Anna 
Guinlina das Santas 

Santa Luzia 01/1/1857 

87 Amélia Augusta Soares de 
Lima 

27/4/1855 10 ? Joaquim Jose de Senna Santa 
Bárbara 

12/8/1857 

88 Francisca Teixeira da Motta 07/5/1855 ? Esposo Ten. Júlio César 
Teixeira da Motta 

 
? 

Ficou no 
Recolhimen
to 

89 Maria José de Araújo Pinho 25/5/1855 ? José de Araújo Cocáes 11/11/1858 
90 Emília (T.?) Lopes Guimarães 12/7/1855 ? José(?) Teixeira Lopes 

Guimarães 
Itabira do 
Mato Dentro 

31/5/1858 

91 Maria Altina 22/6/1855 ? Manoel de J? ? Carangola 9/12/1859 
92 Florinda Ferreira da Silva 14/9/1855 ? José Ferreira da Silva 

(formato do J) 
Taquaraçu 12?/12/185

9 
93 Maria Augusta Pereira 23/11/185

3 
? Antônio Pereira (de Leão 

Filho) 
Itabira do 
Mato Dentro 

1/6/1858 

94 Elisa Gomes 05/1/1856 ? Raimundo Gomes Itabira do 
Mato Dentro 

2/7/1857 

95 Joaquina Gomes 05/1/1856 ? Raimundo Gomes Itabira do 
Mato Dentro 

2/7/1857 

96 Pucheria Frois de Almeida 18/1/1856 ? Vigário Jacintho José de 
Almeida 

Caeté 08/5/1862 
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97 Emilia Elisa dos Santos 20/7/1855 
e 
30/5/1857 

? João Luis dos Santos Santa 
Bárbara 

14/9/1855 e 
17/11/1858 

98 Maria Carolina da Santa 
Maria 

09/2/1856 ? Alferes João Miz. Maria Matosinhos 02/1/1859 

99 *Maria Cândida de Jesus 02/3/1856 ? Te. Christovão Dias Duarte Cocais 15/5/1859 
100 *Anna Theodora de Jesus 02/3/1856 ? Te. Christovão Dias Duarte Cocais 15/5/1859 
101 Porcina Moreira Barbosa 08/3/1856 ? ? Santa 

Quitéria 
06/2/1863 
Só é dito 
que recebeu 
a quantia 

102 Maria Adelaide Dolabella 27/3/1856 ? Cap. Frederico Antônio 
Dolabella 

Freguesia da 
Lagoa Santa 

17/12/1858 

103 *Isabel Maria Gomes de 
Barros 

29/3/1856 ? Francisco(?) Flávio Antônio 
de Azevedo Barros 

Freguesia de 
São Miguel 

30//1860 

104 *Fortunata de Assis 12/4/1856 ? Te. Cel. Francisco de Assis Santo 
Antônio do 
Rio Acima 

20/12/1858 

105 *Anna Jacinta de Assis 12/4/1856 ? Te. Cel. Francisco de Assis Santo 
Antônio do 
Rio Acima 

20/12/1858 

106 *Paulina de Assis 12/4/1856 ? Te. Cel. Francisco de Assis Santo 
Antônio do 
Rio Acima 

20/12/1858 

107 *Quintiliana de Assis 12/4/1856 ? Te. Cel. Francisco de Assis Santo 
Antônio do 
Rio Acima 

20/12/1858 

108 Maria do Carmo Miz. 15/4/1856 ? Tente. Joaquim José da 
Costa 

Vila 
Leopoldina, 
São José da 
Lagoa 

13/8/1857 

109 Theresa Maria de Jesus 15/4/1856 ? Tente. Joaquim José da 
Costa 

Vila 
Leopoldina, 
São José da 
Lagoa 

13/8/1857 

110 Antônia Ferreira Guedes 13/5/1856 ? Antônio Guedes São Gonçalo 
do Rio 
Abaixo 

5/6/1859 

111 Maria da Glória 06/5/1856 ? ? Catas Altas 
do Mato 
Dentro 
 

Entrou para 
o 
Recolhimen
to em 1872. 

112 Clementina *Augusta Soares 10/6/1856 ? Manoel Thomas Fernandes Bento 
Rodrigues 

15/1/1859 

113 *Antônia Josefina Soares 10/6/1857 ? Manoel Thomas Fernandes Bento 
Rodrigues 

15/1/1859 

114 Joaquina  Ribeiro da Fonseca 02/1/1856 12 Antônio Ribeiro da Fonseca Baleia(?), 
Freguesia de 
São Gonçalo 
do Rio 
Abaixo 

09/9/1859 

115 Anna Ribeiro da Fonseca 02/1/1856 11 Antônio Ribeiro da Fonseca Baleia(?), 
Freguesia de 
São Gonçalo 
do Rio 
Abaixo 

09/9/1859 

116 *Francisca Ribeiro da 
Fonseca 

10/9/1857 12 Antônio Ribeiro da Fonseca Baleia(?), 
Freguesia de 
São Gonçalo 
do Rio 

09/9/1859 
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Abaixo 
117 *Bernarda Ribeiro da Fonseca 10/9/1857 11 Antônio Ribeiro da Fonseca Baleia(?), 

Freguesia de 
São Gonçalo 
do Rio 
Abaixo 

09/9/1859 

118 *Maria do Carmo Ferreira dos 
Santos 

03/7/1856 11 José dos Santos Ferreira Distrito de 
Cocais 

18/7/1859 

119 *Emília Jacintha de Jesus 12/7/1856 11 Maria Jacintha de Jesus Freg. De 
Roças Novas 

29/7/1858 

120 *Pacedadra Barbosa Vianna 21/5/1856 15 Major Luis Nogueira Matosinhos 03/4/1858 
121 *Luisa Maria Barbosa 21/5/1856 11 Major Luis Nogueira Matosinhos 03/4/1858 
122 *Marianna Cândida Perpétua 

Vianna 
16/8/1856 ?  Sabará 17/8/1858 

123 *Maria Magdalena Teixeira 15/10/185
6 

? Cap. Manoel Bento Teixeira Lapa “Entrou 
para 
Recolhida(?
) a 4 de 
Julho de 
1858” 

124 Ignacia Moreira dos Santos 27/11/185
6 

? Theresa Maria dos Espírito 
Santo 

Lapa 23/3/1858 

125 Antônia Cândida Fernandes 17/12/185
6 

9 Conselheiro Joaquim Antão 
Fernades Leão 

Ouro Preto - 
Cocais 

11/11/1858 

126 Francisca Carolina de Souza 
Linhares 

18/2/1856 8 Manoel Colho de Souza 
Linhares 

Caeté 25/1/1859 

127 Filomena de Souza Telles 18/3/1857 9 Major Caetano de Souza 
Telles 

Caeté 18/3/1859 

128 Balbina Pinto 18/e/1857 8 José Joaquim Pinto 
Rodriguez 

Rio de 
Janeiro 

14/11/1858 

129 Francisca Augusta Ascensão 
  

25/10/185
6 

12 Tente. Cel. Antônio José 
Roiz 

Pilar – 
Termo da 
Conceição do 
Sobral 

24/4/1859 

130 Maria Amélia da Natividade 25/10/185
6 

10 Tente. Cel. Antônio José 
Roiz 

Pilar – 
Termo da 
Conceição do 
Sobral 

24/4/1859 

131 Jovelina(?) Silveira de Jesus ? 15 ? ? 24/4/1859 
132 *Ambrosina Sobrinha 29/3/1857 ? Lídio Paes de Oliveira 

Horta 
Lagoa Santa 18/10/1860 

133 *Bárbara Lídia 06/7/1858 ? ? Idem 18/10/1860 
134 Maria da Natividade Teixeira 

da Motta 
15/4/1857 ? Coronel Joaquim Camillo 

Teixeira da Motta 
Roças Novas 07/6/1861 

135 Bárbara Luisa Soares de 
Govêa 

25/3/1857 10 João José Soares de Govêa Caeté 24/11/1863 
ainda estava 
no Colégio 

136 *Maria Felicíssima 23/4/1857 ? Felicíssimo Ferreira da 
Silva 

Picú 19/11/1863 

137 Manoela Morais dos Santos 26/4/1857 13 Manuel Morais dos Santos  Jequitibá 17/8/1860 
138 Joaquina Ferreira 26/4/1857 11 José Augusto da Assunção Idem 16/4/1860 
139 Bazilia Ferreira 26/4/1857 9 José Augusto da Assunção idem 16/4/1860 
140 *Maria Josefina de Macedo 15/5/1857 9 João Batista de Macedo ? 5/11/1857 
141 *Josefina Augusta 15/5/1857 7 idem ? 5/11/1857 
142 Rita(?) Leopoldina Souza 

Linhares 
20/5/1857 ? Manoel Coelho de Souza 

Linhares 
Caeté 25/2/1859 

143 ? Luzia de Jesus 26/6/1857 ? ? Cana do 
Reino 

31/7/1859 

144 Emília ? Souza Guerra 8/7/1857 13 João ? Souza Guerra Itabira 08/7/1860 
145 Silveira Augusta da Assunção 29/7/1857 ? Anna Jacintha da Assunção Caeté 24/3/1862 
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146 *Maria Cândida das Mercês 07/8/1857 8 Candido da Silva Lopes Congonhas 
do Sabará 

02/1/1863 

147 Verônica Joaquina Maia 21/7/1857 9 Joaquim Martins Maia Jequitibá 16/4/1860 
148 Maria Joaquina Maia 21/7/1857 8 Joaquim Martins Maia Jequitibá 16/4/1860 
149 Narcisa da ? Bessa 22/7/1857 ? ? Antônio ? Bessa Santa 

Barbara 
05/1/1858 

150 Augusta ? da ? Bessa 22/7/1857 ? Idem Idem 05/1/1858 
151 Escolástica Augusta(?) da ? 

Bessa 
22/7/1857 ? Idem idem 05/1/1858 

152 *Anna Felizarda de Lima 18/8/1857 17 Major Antônio Honório de 
Abreu Lima e Maria 
Joaquina Lima de Antônio 
Alves Portella 

Fazenda do 
Cubas 
Distrito da 
Cid. Da 
Conceição do 
Serro 

22/2/1859 

153 *Demétria Felizarda de Lima 18/8/1857 12 Idem ? 22/2/1859 
154 *Maria Felizarda de Lima 18/8/1857 15 Idem ? 22/2/1859 
155 *Guilhermina Felizarda 18/8/1857 10 Idem ? 22/2/1859 
156 *Joaquina Felizarda 18/8/1857 7 Idem  ? 22/2/1859 
157 Augusta de Albuquerque 18/8/1857 12 Francisca Celestina de 

Albuquerque 
Conceição do 
Serro 

23/7/1858 

158 Frabrícia de Albuquerque 18/8/1857 10 idem Idem 23/7/1858 
159 Joaquina Lozeira Gomes 

Ribeiro 
21/9/1857 9 Major Francisco Gomes 

Ribeiro 
Diamantina 11/5/1861 

160 Brasília Augusta Gomes 
Ribeiro 

21/9/1857 7 idem Idem 11/5/1861 

161 *Maria Caetana Dias Torres 29/9/1857 11 Manoel José Dias Torres Santa 
Bárbara 

?30/9/1858 

162 Maria do Carmo Caldeira 
Brantes 

29/9/1857 14 Júlia ? de Jesus Idem 11/4/1859 

163 Maria Senhorinha Soares de 
Azevedo 

29/9/1857 12 Antônio Soares de Azevedo Idem 29/9/1858 

164 Maria José de Magalhães 30/9/1857 13 Manoel Honório de 
Magalhães 

Idem 15/4/1860 

165 Emerenciana Rita de Jesus 1/10/1857 11 Rita Maria de Jesus Tanque, 
Itabira 

01/4/1861 

166 Antônia Thomazia de 
Figueiredo 

01/10/185
7 

11 Antônio Hon? De Guerra(?) Termo de 
Itabira 

04/10/1859 

167 Mariana Carolina de 
Figueiredo 

01/10/185
7 

9 Idem Idem 04/10/1859 

168 Ambrosina Ferreira da Costa 10/10/185
7 

13 Francisca Xavier de 
Almeida 

Conceição 20/10/1858 

169 Anna Ferreira da Costa 10/10/185
7 

11 Francisca Xavier de 
Almeida 

Conceição 20/10/1858 

170 Salvina Cândida de Lima 10/10/185
7 

15 Bento Alves de Lima Idem 15/9/1858 

171 Anna Amalia de Carvalho 
Pinheiro 

26/10/185
7 

11 Dr. Joaquim Roberto de 
Carvalho Pinto 

Itabira do 
Mato Dentro 

19/1/1859 

172 Maria Augusta de Magalhães 
e Silva 

01/11/185
7 

10 Cap. José de Magalhães e 
Silva 

Caeté 14/3/1862 

173 *Anna Rosa de Lima 9/6/1857 ? Maria Rosa de Lima Congonhas 
do Sabará 

22/5/1861 

174 Francisca Rosa da Conceição 14/11/185
7 

12 José Joaquim de Araújo Santa 
Bárbara 

15/5/1860 

175 *Amélia Augusta de Araújo 14/11/185
7 

11 idem Idem 15/5/1860 

176 Maria da Glória Soares 13/9/1857 10 Joaquim Moreira do Prado Ubá 02/9/1861 
177 Luzia Maria da Conceição 13/9/1857 8 Joaquim Moreira do Prado Idem 02/9/1861 
178 *Antônia Ludovina de Mattos 6/11/1857 14 Cap. Rafael de Mattos 

Santos e Carvalho 
Conceição do 
Serro 

20/4/1858 
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