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A gênese das Congregações Marianas 

Nesse estudo, iremos analisar o comportamento das sócias da Pia União das Filhas de 

Maria, pois acreditamos que, a observação do comportamento das associadas na ordem 

religiosa é de suma importância para os estudos de gênero, que como categoria analítica se 

preocupa em compreender de que forma se processam as relações sociais humanas que 

permeiam o cotidiano das jovens, que se destacavam na propagação de ideais conservadores 

ditados pela Igreja Católica na primeira metade do século XX. As associadas tinham seus 

corpos normatizados por uma série de regras comportamentais, as quais tinham como 

principal finalidade conduzir as mulheres a uma vida de abnegação desse mundo e das coisas 

materiais, direcionando-as a um padrão de conduta baseado na doutrina mariana. Todos os 

ritos e regras religiosas descritos no Manual da Pia União das Filhas Maria, foram analisados 

para expor como se deu o processo de construção da identidade das filiadas. Para analisar está 

temática, adotamos como referencial teórico o conceito de habitus, proposto por Pierre 

Bourdieu; e o conceito de disciplina, apresentado por Michel Foucault. 

Com o Concilio de Trento ocorrido entre 1545 e 1563, uma das finalidades da reunião 

foi neutralizar a ação dos hereges que surgiam naquele momento, que poderiam corromper a 

fé cristã, com isto, a Igreja pretendia expor e intensificar a propagação dos ensinamentos da 

Doutrina Cristã. O desafio que seguiu foi o de trazer para vida cotidiana dos/as fiéis todas as 

decisões do Concilio, que dentre as principais mudanças propostas estavam o ato de se 

confessar regularmente, comungar rotineiramente e venerar a Cristo na Eucaristia. Os jesuítas, 

uma das ordens mais antigas, vinculadas a Igreja Católica, a partir de sua vocação 

missionária, encarou o problema apresentado, seguindo um plano de ação que resultou na 

propagação das mudanças indicadas pelas lideranças eclesiásticas. Nos colégios e centros 

apostólicos, os jesuítas passaram a criar algumas associações voltadas para o sexo masculino, 

sob a égide da Virgem Maria, para promover e ensinar as mudanças empreendidas no 

Concilio de Trento. Logo essas associações se espalhariam por quase toda Europa, desde 

meados do século XV e XVI, as quais passaram a ganhar notoriedade, possibilitando que tais 
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grupos religiosos extrapolassem os muros das escolas e chegassem, cada vez mais, a um 

número maior de pessoas, atingindo assim, as pretensões que a Igreja Católica de alcançar não 

somente os estudantes (que era o foco da doutrina), mas seus espaços de socialização e seus 

círculos familiares, com a intenção de confirmar a doutrina e instruí-los na fé católica.  

No Brasil, as Congregações Marianas surgiram a partir do século XVI, tendo a Virgem 

Maria como a imagem que fomentaria a piedade entre os índios, que até então só haviam 

encontrado hostilidade por parte dos colonizadores. A primeira congregação reconhecida 

como entidade canônica, pela Igreja, situava-se na Bahia, sendo reconhecida em 1586 e 

finalmente inaugurada em 1588. Outras províncias também seguiram o mesmo caminho 

como: Rio de Janeiro e Pernambuco, que só iriam apresentar um fervor mais acentuado no 

século seguinte. Foi nesse contexto que surgiram as Congregações Mariana voltadas para o 

sexo feminino, com o nome de Pia União das Filhas de Maria, que se originou das Filhas de 

Maria Imaculada. A finalidade dessa era o de gerar uma devoção maior em Deus e na 

Santíssima Virgem, além de promover a proteção da inocência das jovens que se associavam 

a ela, guardando-as dos maus costumes do século vigente e direcionando-as a uma vida 

regrada com Deus, com o próximo e com sigo mesmas. Dessa maneira a Igreja pretendia 

introduzir no imaginário das jovens a ideia de uma virtude cristã sólida sob os olhares da 

Imaculada Rainha do Céu1.  

 Diante de um mundo repleto de violências e refém de uma religião do medo, surge a 

necessidade de um personagem que possa representar a figura da misericórdia no mundo, esse 

personagem foi Maria, figura doce e materna encarnada como núcleo do amor para os 

seguidores da religião católica2. A concentração “mariológica” do povo brasileiro está 

centrada na figura dessa mulher, com a capacidade de interseção, não sendo tão exagerado 

afirmar que Maria é o ponto de ligação entre o céu e terra, segundo a visão de alguns líderes 

religiosos, sem ela seria impossível haver um evangelho com essência, tornando-o 

descaracterizado, desfigurado e portador, apenas de uma ideologia e um racionalismo 

espiritual3. 

Nas primeiras décadas do século XX, as mulheres da sociedade recifense, 

desempenharam um papel fundamental na propagação e conservação das normas e regras 

                                                           
1 Cf.: MAIA, Pe. Pedro Américo. História das Congregações Marianas no Brasil. São Paulo: Edições Loyola, 
1992. 
2 Cf.: CIPOLINI, Pedro Carlos. A devoção mariana no Brasil. Teocomunicação, Porto Alegre, v. 40, n. 1, p. 36-
43, 2010. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/25530135.pdf>. Acesso em: 05 out. 2017. 
3 Cf.: Ibid. 
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religiosas oriundas da Igreja Católica. Dentro desse contexto destacamos a Pia União das 

Filhas de Maria uma associação religiosa voltada para as jovens solteiras da época, com o 

intuito de fomentar uma educação baseada na espiritualidade mariana, desenvolvendo assim, 

características nessas jovens que lhes permitissem ser consideradas boas filhas, esposas e 

mães segundo a doutrina cristã. 

 Evidenciamos que essas mulheres ganharam destaque na propagação das ideias e 

ensinamentos eclesiásticos, pois tiveram um papel importante dentro do projeto doutrinador 

da Igreja, que conclamava uma maior participação das associações femininas para atuarem de 

forma efetiva dentro de seus grupos familiares e no entorno de suas relações sociais. O 

Manual da Pia União das Filhas de Maria foi um exemplo claro desse movimento de 

propagação, o qual tinha a função de normatizar o comportamento social e religioso das 

jovens que faziam parte desse grupo. 

Quando falamos desse e de outros manuais que existiam na época, percebemos que os 

mesmos foram utilizados como instrumentos da Igreja Católica, para produzir a ideia de 

normatização, nas mulheres. Nesse sentido cabe a avaliação do termo normatização como 

uma tentativa de adequar os indivíduos de um certo gênero, e no caso do nosso estudo, o 

gênero feminino, a um modo de viver e se comportar pensado pelas elites civis da sociedade e 

pelos líderes eclesiásticos, na finalidade de atingir todas as camadas da sociedade. 

 Neste trabalho, utilizamos o conceito de habitus proposto pelo sociólogo Pierre 

Bourdieu, como aporte teórico que contribui para definirmos o comportamento, as visões de 

mundo e os sistemas de classificação das realidades de cada sujeito, como um processo 

gerado a partir da construção de um habitus
4. Pierre Bourdieu também nos apresenta a ideia 

de que o habitus, denota um sistema de disposições que duram e se tornam transferíveis, 

funcionando como um sistema gerador e organizador de práticas e de representações, 

geralmente associado a um classe e condições especificas. Dessa maneira podemos perceber 

que a Pia União das Filhas de Maria está alinhada com uma camada especifica da sociedade, a 

qual retrata um nível social mais elevado e que detém a capacidade de influenciar e 

normatizar outros setores da sociedade, propagando suas ideias a partir de um grupo 

específico5. 

                                                           
4 Cf.; BOURDIEU, Pierre. Coisa ditas. São Paulo: Brasilense, 2004, p. 158.  
5 Cf.; THIRY-CHERQUES, Hermano Roberto. Pierre Bourdieu: a teoria na prática. Revista de Administração 
Pública, Rio de Janeiro, v. 40, n. 1, 2006. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rap/v40n1/v40n1a03.pdf>. 
Acesso em: 05 out. 2017, p. 33. 
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 Dessa forma, nas próprias palavras do Bourdieu: 

 

[...] um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando 
todas as experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz 
de percepções, de apreciações e de ações – e torna possível a realização de 
tarefas infinitamente diferenciadas, graças às transferências analógicas de 
esquemas6. 

 

No que se refere as ideias de Michel Foucault, acerca da “normalização” como 

resultado do conceito de disciplina, consiste em colocar um modelo naquilo que está fora dos 

padrões, este modelo. Ainda, segundo Michel Foucault, ela seria uma ferramenta eficaz, que 

se constrói a partir de uma busca por resultados específicos, dessa maneira a normalização 

disciplinar, busca nas pessoas, nos seus gestos e nos seus comportamentos um modelo que 

possa controlar esses mecanismos. Portanto, a normalidade está condicionada a aceitação das 

normas como forma de disciplina, dessa maneira a norma é o objeto de disciplinar que 

encontramos nas páginas do Manual da Pia União das Filhas de Maria7. 

 Segundo afirma Michel Foucault, a disciplina como forma de normalizar o 

comportamento: 

 

[...] consiste em primeiro lugar em colocar um modelo ótimo que é 
construído em função de certo resultado, e a operação de normalização 
disciplinar consiste em procurar tomar as pessoas, os gestos, os atos 
conformes a esses modelos, sendo normal precisamente que é capaz de se 
conformar a essa norma e o anormal quem não é capaz. Em outros termos, o 
que é fundamental e primeiro na normalização disciplinar não é o normal ou 
o anormal, é a norma8. 

 

Regras religiosas e normatização do comportamento 

O espaço de normatização proporcionado pela Pia União das Filhas Maria, era um dos 

principais artifícios da Igreja Católica para chegar aos seus objetivos, a partir do sexo 

feminino. O Manual dessa associação, direcionava para um conjunto de regras que, quando 

bem observadas, conduziam a um crescimento espiritual. Essas regras davam conta de uma 

                                                           
6 BOURDIEU, Pierre. O Campo Científico. In: ORTIZ, Renato (Org.). Pierre Bourdieu. Sociologia. São Paulo: 
Ática, 1994, p. 65. 
7 Cf.: SOUZA, Ricardo Luiz. O poder e o conhecimento: introdução ao pensamento de Michel Foucault. 
Salvador: EDUFBA, 2014, p. 148-149.  
8 FOUCAULT, Michel. Segurança, território, população: curso dado no Collège de France (1977-1978). São 
Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 75. 
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rotina de orações que deveriam ser feitas nos períodos diurnos e noturnos, configurando um 

exercício que conduziria a salvação da alma das jovens que as cumpriam. Essas orações 

poderiam ser praticadas oralmente ou mentalmente. 

O “oferecimento das obras do dia” era precedido por uma oração denominada oração 

da manhã, em que as jovens deveriam fazer o sinal da cruz, tomar um pouco de água benta 

que deveria estar sempre à cabeceira da cama, e fazer o sinal da Santíssima Trindade 

enquanto se vestiam, a partir desse momento que elas poderiam fazer sua oração oferecendo o 

seu dia e suas obras, suplicando ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que recebesse 

todos os pensamentos, palavras, obras e ações que fossem praticadas naquele dia: “Deus 

Padre, Deus Filho, Deus Espirito Santo, eu vos ofereço todos os meus pensamentos, palavras, 

obras e ações d’este dia; tudo quanto eu fizer e padecer, seja tudo, ó meu Deus, em desconto 

dos meus pecados e pelas almas do Purgatório”9. 

Complementando essas orações a jovem deveria entregar seu coração, oferecendo-o à 

Virgem Maria e fazer a invocação do anjo da guarda. As orações não estavam apenas 

destinadas ao desenvolvimento espiritual individual, pois o Manual também recomendava que 

as jovens gatassem seu tempo com orações e suplicas a favor do próximo, desenvolvendo 

assim, o caráter caridoso das associadas da Pia União; o clamor das orações deveriam passar o 

sentimento de abnegação de perder tudo em troca de agradar a Deus e se doar em amor, a 

favor daqueles/as que mais precisam10. 

Na parte da noite, as jovens deveriam começar suas orações com um exame de 

consciência, analisando tudo o que elas tinham feito durante o dia, de joelhos, deveriam ler a 

oração do arrependimento, assim como no horário da manhã, as jovens tinham que se 

consagrar novamente a Nossa Senhora, rezar três ave-marias, fazer uma oração pelos 

angustiados/as e pelos/as vivos/as e mortos/as, depois de cumprir com as obrigações 

relacionadas a oração, as sócias precisaram lançar algumas gotas de água benta sobre a cama, 

benzer-se e beijar o crucifixo e a medalha da associação, finalizando todo o processo com a 

colocação do crucifixo em baixo do travesseiro11. Todo o processo, composto por orações 

realizadas pelas jovens da Pia União, se fazia necessário para a santificação, além de conduzi-

las para mais próximo de Maria Santíssima. 

                                                           
9
 MANUAL da Pia União das Filhas de Maria: Sob o patrocínio da Virgem Imaculada e de Santa Ignez, Virgem 

e Mártir. Porto: J. Steinbrener, 1922, p. 158. 
10 Cf.: Ibid., 158-162. 
11 Cf.: Ibid., p. 171-175. 
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Para além das regras que dirigiam as orações e súplicas das Filhas de Maria, o Manual 

conta ainda com uma seção que diz respeito ao sacramento da confissão e a comunhão. O 

perdão de Deus precisava ser alcançado e este só se realizava na constante prática do 

sacramento da confissão, meio pelo qual todo/a batizado/a obtinha a graça divina, o ato da 

confissão era obrigatório para as Filhas Maria, pelo menos uma vez por semana, colocando as 

associadas em contato direto com o seu confessor. Com essa prática objetiva-se a educação e 

a doutrinação através da fé católica, além disso, o contato direto entre o padre (poder 

masculino) e a Filha de Maria, dando ao confessor, o conhecimento sobre a sua conduta 

moral, possibilitando-lhe uma maior influência sobre o comportamento das mesmas.  

O exame de consciência fazia parte do processo de confissão, no qual as jovens 

deveriam examinar a si mesmas e pedir a Deus para que o conhecimento sobre os seus 

pecados fosse manifesto para poder renuncia-los. Esse processo colocava a alma das 

associadas em um estado de arrependimento profundo conduzindo-as a uma profissão de 

culpa, humildade e sinceridade perante seu confessor, toda sistemática deveria culminar em 

um sentimento de gratidão à Deus, pelo fato de ter alcançado sua bondade e misericórdia. 

Ainda no processo de confissão, o Manual definia algumas regras sobre o 

comportamento que as jovens deveriam ter antes do ato de se confessar, recomendando que, 

enquanto esperavam a sua vez, elas não se aproximassem do confessionário, evitando assim, 

que pudesse ser ouvida outras confissões, as Filhas de Maria deveriam se manter 

comportadas, sem risos, nem conversas nem tão pouco olhares para os lados. Naquele 

momento a única coisa que deveria ser feita era uma análise profunda da consciência e um 

exame esmiuçado dos pecados outrora cometidos, uma oração deveria ser feita previamente 

com o intuito de admitir sua posição de pecadora e ao mesmo tempo uma contrição profunda 

que ficasse expressa a vontade de não mais reincidir no pecado cometido. O exame da 

consciência deveria, além de, ser uma análise profunda da condição da alma, ser uma reflexão 

dos deveres das associadas para com o grupo e o próximo, dessa maneira a Filha de Maria, se 

colocavam numa posição de terem que avaliar se estavam cumprindo com suas atribuições 

para com a doutrina da fé católica, na figura da Igreja, e os mandamentos de Deus12. 

As regras para o sacramento da comunhão são bem especificas, tendo as moças que se 

apresentarem em jejum e vestidas de “forma decente”, ao encaminharem para a mesa da 

comunhão, deveriam estar com as mãos erguidas e os olhos baixos; quando chegasse sua vez 

                                                           
12 Cf.: Ibid., p. 238-268. 
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elas deveriam olhar diretamente para o sacerdote. Antes de receber a comunhão, as mesmas 

deveriam proferir uma oração que demonstrasse a sua indignidade de receber a manifestação 

do corpo de Cristo. Antes de praticarem o ato de comunhão, as associadas deveriam praticar 

os atos de admiração, de contrição, de humildade, de esperança de oferta e de desejo. Após 

este ato religioso, as jovens deveriam realizar os atos de fé humildade, agradecimento, 

oferecimento, esperança, amor, súplica, caridade e desejo. Tudo isso fazia parte da rotina de 

uma sócia da Pia União das Filhas de Maria, que observavam de maneira diligente as regras e 

normas do Manual. 

Como meio de reforçar as regras e os ensinamentos do tópico “Regras de vida na 

prática”, que estamos analisando nesse estudo, o Manual aconselhava sobre a importância de 

se organizarem retiros religiosos, que poderiam ser mensais ou anuais. Na modalidade 

mensal, cada associada poderia realizar o retiro que poderia ser feito na sua casa, para realizar 

tal feito as jovens deveriam separar um dia para praticar o jejum e outra hora para a morte, 

que consistia em se ajoelhar em frente a um crucifixo e rezar o terço proferindo o ato de 

resignação à morte:  

 

Meu Senhor e meu Deus, Soberano dispensador da vida e da morte, que em 
castigo do pecado condenaste todos os homens a morrer, eis-me prostrada 
diante de vós, para submeter-me voluntariamente a esta lei e adorar a vossa 
infinita justiça. Com os pecados sem numero, que tenho cometido, mil vezes 
tenho merecido esta condenação; aceito-a portanto da vossa paternal mão, 
como mais justa punição dos meus delicos. Sim, meu Deus, seja feita em 
mim a vossa vontade, que estou pronta para a ela me submeter. Aceito pois a 
morte, porque vós o ordenais; aceito-a no tempo e lugar, e do modo que fôr 
do vosso agrado. Mas, ó Pai amorosíssimo, tende compaixão da alma d’esta 
vossa miserável filha. Fazei que eu morra da morte dos vossos eleitos; que 
eu expire pronunciando e invocando os dulcíssimos nomes de Jesus, de 
Maria e de José. D’ora em diante faço o firme proposito de consagrar toda a 
minha vida em merecer de vó esta graça. Assim seja13. 

 

Já na modalidade do retiro anual, um local deveria ser escolhido, de preferência uma 

casa religiosa, podendo acontecer nos meses de maio ou dezembro, esses meses são 

emblemáticos, pois referem-se ao mês de Maria (maio) e a festa de Nossa Senhora Imaculada 

Conceição (dezembro). A organização do retiro anual era feita pelo diretor de cada associação 

podendo durar entre quatro e oito dias.  

 

                                                           
13 Ibid., p. 300-301. 
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Figura 1: Imagem da Pia União das Filhas de Maria pertencente a Matriz de piedade, em sua reunião mensal. 
Fonte: Maria: Revista das Filhas de Maria. Recife, ano 13, n. 6, jun. 1925. 

 

 

              

Figura 2: Pia União das Filhas de Maria do Colégio Eucarístico, no encerramento do retiro espiritual. 
Fonte: Maria: Revista das Filhas de Maria. Recife, ano 13, n. 10, out. 1925. 

 

 As duas imagens a cima, nos permitem ter uma visão mais concreta dos retiros 

promovidos pelas Pias Uniões, na primeira imagem, vemos uma reunião mensal das Filhas de 

Maria, como aconselhado no Manual. Nelas, podemos perceber ainda, a posição de destaque 

das mulheres que exerciam papéis de liderança no grupo, pois se encontram no centro da 

imagem e, se diferenciavam das demais com vestes na cor preta, semelhantemente aos padres, 

que podem ser observados na segunda imagem, remetendo a figura de autoridade e poder, 

exercida pelos eclesiásticos, que exerciam uma dominação masculina sobre as jovens 

associadas. 
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Considerações finais 

Como vimos a “purificação e elevação espiritual” desejada, como resultado da 

normatização e disciplina efetuadas pelas regras desse Manual, foi um processo que 

transcendia os limites da associação, uma vez que, as jovens que dela faziam parte, tinham 

como dever propagar as ideias dentro de uma sociedade que passava por transformações 

políticas, sociais e culturais naquele momento. Pois, como sabemos, as regras religiosas eram 

parte substancial e inerente do comportamento das mulheres no início do século XX. A 

modernidade e o catolicismo vivenciados pela elite recifense estavam longe de se contrapor, 

aliando-se em um esforço visível, complementaram-se para reordenar e disciplinar a 

sociedade em transformação. A partir de 1889, com o forte discurso “pós Proclamação” que 

trouxe consigo o discurso de separação entre Estado e Igreja, o que observamos foi um 

movimento contrário, uma união entre os poderes civis e católicos. Foi nesse contexto 

histórico que surgiu no país a Pia União das Filhas de Maria, uma associação para educar e 

direcionar as moças solteiras, da elite local, sob a égide de regras e normas comportamentais 

da Igreja Católica. 

Portanto, acreditamos que a Pia União das Filhas de Maria foi utilizada, pela Igreja 

Católica, como um dos principais instrumentos de normatização do gênero feminino. Com 

vimos, as suas sócias deveriam cumprir diversos deveres e serem exemplos para a sociedade, 

nesse sentido, concluímos que ela correspondia de maneira objetiva aos ideais de um 

catolicismo romanizado tão propagado no início do século passado. Todas as regras contidas 

no Manual da Pia União das Filhas de Maria, desde as orações da manhã, passando pelas 

orações da noite e as regras de comportamento para os ritos religiosos tinham por objetivo 

normatizar os corpos e as mentes das jovens que estavam submetidas à associação. 

Além da propagação do catolicismo, percebemos claramente a incorporação das regras 

religiosas no cotidiano das jovens, que eram doutrinadas e pertenciam a uma classe específica 

da sociedade, as mulheres que faziam parte da associação passaram por uma intensa 

construção ideológica, refletindo no seu comportamento o resultado da construção da 

disciplina e de um habitus que determinavam as relações das sócias. Dessa forma, podemos 

concluir, que os ideais católicos representaram uma forte influência na vida das associadas; a 

partir de uma constante pretensão para construção de um estilo de vida voltado para os 

princípios marianos, que foi a base pela qual a Igreja Católica difundiu suas ideias com o 

intuito de propagar comportamentos que seriam moralmente aceitáveis para as mulheres. 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



10 

 

Referências 

 
BOURDIEU, Pierre. Coisa ditas. São Paulo: Brasilense, 2004. 
 
______. O Campo Científico. In: ORTIZ, Renato (Org.). Pierre Bourdieu. Sociologia. São 
Paulo: Ática, 1994. 
 
CIPOLINI, Pedro Carlos. A devoção mariana no Brasil. Teocomunicação, Porto Alegre, v. 
40, n. 1, p. 36-43, 2010. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/25530135.pdf>. 
Acesso em: 05 out. 2017. 
 
FOUCAULT, Michel. Segurança, território, população: curso dado no Collège de France 
(1977-1978). São Paulo: Martins Fontes, 2008. 
 
MAIA, Pe. Pedro Américo. História das Congregações Marianas no Brasil. São Paulo: 
Edições Loyola, 1992. 
 
MANUAL da Pia União das Filhas de Maria: Sob o patrocínio da Virgem Imaculada e de 
Santa Ignez, Virgem e Mártir. Porto: J. Steinbrener, 1922. 
 
SOUZA, Ricardo Luiz. O poder e o conhecimento: introdução ao pensamento de Michel 
Foucault/ Ricardo Luiz Souza – Salvador: EDUFBA, 2014. p. 148-149. 
 
THIRY-CHERQUES, Hermano Roberto. Pierre Bourdieu: a teoria na prática. Revista de 
Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 40, n. 1, p. 27-55, 2006. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rap/v40n1/v40n1a03.pdf>. Acesso em: 05 out. 2017. 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 


