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EM BUSCA DAS MULHERES NA CONSTRUÇÃO, OCUPAÇÃO E
VIVÊNCIA DO ESPAÇO NO CONVENTO DE SANTA MÓNICA DE GOA
(SÉCS. XVII-XVIII)
O nosso objectivo passa principalmente por perceber a existência, ou a não existência, de
expressões de género – e por expressões de género entendemos não apenas de
resistência, mas também de aceitação – a condicionarem as escolhas e vivências
arquitectónicas no Convento de Santa Mónica de Goa. Pretendemos perceber se os textos
de Frei Diogo de Santa Ana e Frei Agostinho de Santa Maria dão sinal de ter havido
alguma voz feminina activa na escolha dos elementos arquitectónicos que compõem o
convento, se essas fontes deixam perceber algum tipo de tensão entre as mulheres e o
espaço em que habitam, ou se há algum indício de haver vontades femininas no sentido
de promover qualquer alteração das normas vigentes. No que diz respeito à vivência do
espaço, as fontes revelam-nos um “rebanho de cândidas cordeiras”, como Santa Maria as
adjectivou, ou mulheres capazes de agenciar as suas próprias vivências e de construír o
espaço em que habitavam?
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