
“REGRAS DE VIDA PARA UMA FILHA DE MARIA”: um instrumento religioso de 

dominação de gênero 

 

Vamberto Gonçalves da Silva 

Walter Valdevino do Amaral 

Universidade Católica de Pernambuco 

 

Introdução 

As relações de gênero estão inseridas nos contextos sociais, uma vez que, “acima de 

tudo, o gênero é uma questão de relação social dentro das quais indivíduos e grupos atuam”1. 

Como todas as relações sociais, estão permeadas de relações de poder. Conforme Michel 

Foucault, o poder está inserido nas relações sociais cotidianamente: 

 

[...] o poder como um fenômeno de dominação maciço e homogêneo de um 
indivíduo sobre os outros, de um grupo sobre os outros, de uma classe sobre 
as outras; [...] O poder funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas os 
indivíduos não só circulam, mas estão sempre em posição de exercer este 
poder e de sofrer sua ação; nunca são o alvo inerte ou consentido do poder, 
são sempre centros de transmissão. Em outros termos, o poder não se aplica 
aos indivíduos, passa por eles2. 
 

Desta forma, a problemática de gênero faz parte das relações sociais, pois, são nessas 

redes que o poder é fortemente exercido. Portanto, podemos inferir que as relações de gênero 

também estão inseridas na lógica do poder e em suas estratégias de dominação presente no 

copo social, em suas estruturas e na dominação de um determinado gênero sobre o outro. 

Quase sempre, esse poder é exercido de forma silenciosa e imperceptível, como nos esclarece 

Edimar Brígido: “Ele até parece invisível, mas é transmitido e reproduzido e perpetuado 

através dos indivíduos. Assim, o poder existe e age de modo sofisticado e sutil”3. 

Ao falarmos das relações sociais de gênero, observamos que nos referimos a algo tão 

estabelecido no seio da sociedade que, Raerwyn Connell e Rebecca Pearse, compreendem que 

essas relações devem ser entendidas como uma estrutura social: “A manutenção de padrões 

amplamente difundidos entre relações sociais é o que a teoria social chama de ‘estrutura’. 

                                                 
1 CONNELL, Reawyn; PEARSE, Rebbeca. Gênero uma perspectiva global. São Paulo: nVersos, 2015, p. 47. 
2 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. São Paulo: Graal, 2004, 193. 
3 BRÍGIDO, Edmar Inocêncio. Michel Foucault: Uma Análise do Poder. Revista Direito Econômico 
Socioambiental, Curitiba, v. 4, n. 1, 2013, p. 61. Disponível em: 
<http://www2.pucpr.br/reol/pb/index.php/direitoeconomico?dd1=12702&dd99=view&dd98=pb>. Acesso em: 
25 set. 2017. 
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Nesse sentido, o gênero deve ser entendido como uma estrutura social”4. Ainda segundo essas 

autoras, o “gênero é uma estrutura social de um tipo particular – envolve uma relação 

específica com os corpos”5. Portanto, as relações de gênero são estruturas sociais, nas quais os 

corpos são os principais alvos do poder. Poder esse, que estabelece diversas estratégias e 

mecanismos para efetuar a dominação. Para Roberto Machado, essa dinâmica funciona da 

seguinte forma: 

 

A mecânica do poder que se expande por toda a sociedade, assumindo as 
formas mais regionais e concretas, investindo em instituições, tomando 
corpo em técnicas de dominação. Poder esse que intervém materialmente, 
atingindo a realidade mais concreta dos indivíduos – o seu corpo –, e se situa 
no nível do próprio corpo social, e não acima dele, penetrando na vida 
cotidiana, e por isso pode ser caracterizado como micropoder ou subpoder6. 
 

 As dominações sobre os corpos nas relações de gênero são várias, mas, na maioria das 

vezes estão baseadas nas diferenças biológicas entre o masculino e o feminino. Essas 

diferenças estão ancoradas em papeis construídos na sociedade historicamente e se utiliza 

dessa diferença biológica, papel social e instituições, para darem legitimidade a dominação de 

um gênero (o masculino) sobre outro gênero (o feminino). Isto posto, pretendemos nesse 

trabalho, compreender como esse processo de dominação sobre o gênero feminino acontece 

através do manual de conduta da associação religiosa destinada para as jovens católicas, 

denominada de Pia União das Filhas de Maria. Nesse manual, iremos analisar especificamente 

o capítulo quatro, intitulado de “Regras de vida para uma Filha de Maria”. Destacando as 

“Regras de vida em geral”, a qual está subdividida em: “Regras para todos os dias”, “Regras 

para toda semana”, “Regras para todo o ano” e “Regras para todo o tempo”. Partindo do 

princípio do que foi afirmado por Terry Eagleton:  

 

Legitimar o poder de alguém não significa necessariamente “naturalizá-lo”, 
no sentido de fazê-lo parecer espontâneo e inevitável a seus subordinados: 
um grupo ou classe pode muito bem perceber a existência de outros tipos de 
dominação além daquela de seus senhores e, mesmo assim, endossá-la. Um 

                                                 
4 CONNELL; PEARSE, op. cit., 2015, p. 47.  
5 Ibid., p. 47. 
6 MACHADO, Roberto. Foucault, a ciência e o saber. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006, p. 168. 
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modo de dominação é geralmente legitimado quando os que estão 
submetidos a ele passam a julgar seu próprio comportamento pelos critérios 
de seus governantes”7. 
 

Nesse sentido, analisaremos as relações de poder através de um discurso religioso que 

procurou disciplinar e estabelecer hábitos legitimadores para a dominação do gênero 

feminino. Para realizar esse estudo, faremos uma análise do discurso, na qual segundo 

Rosselane Giorgani: “se pode conferir a linguagem uma eficácia propriamente simbólica de 

construção da realidade, isto porque estrutura a percepção que os agentes sociais têm do 

mundo, e como eles se relacionam nesse mundo”8. E como esse discurso é usado para criar 

uma visão do mundo através conceito de habitus desse mesmo autor. Seguindo essa 

perspectiva, Maria da Graça Jacintho Setton, demonstra a utilidade desse conceito nos estudos 

que podem ser realizados. Pois, segundo ela:  

 

Concebo o conceito de habitus como um instrumento conceptual que me 
auxilia pensar a relação, a mediação entre os condicionamentos sociais 
exteriores e a subjetividade dos sujeitos. Trata-se de um conceito que, 
embora seja visto como um sistema engendrado no passado e orientando 
para uma ação no presente, ainda é um sistema em constante reformulação 
[...] Habitus é uma noção que me auxilia a pensar as características de uma 
identidade social, de uma experiência biográfica, um sistema de orientação 
ora consciente ora inconsciente. Habitus como uma matriz cultural que 
predispõe os indivíduos a fazerem suas escolhas9. 
 

 Portando, observar as estratégias do poder para dominar o gênero feminino, 

intermediado por um discurso religioso de doutrina e disciplinamento, imprime na construção 

de habitus no cotidiano das mulheres. Dessa forma, controlar o corpo e a mente se torna uma 

tarefa possível através na legitimidade de uma narrativa imposta e, até mesmo, aceita, 

sociologicamente. 

 

                                                 
7 EAGLETON, Terry. Ideologia. São Paulo: Unesp, 1997, p. 59. 
8 GIORDANI, Rosselane Liz. As Relações de Poder Exercidas através do Discurso. Biblioteca on-line de 
ciências da comunicação, Porto Alegre, 2011, p. 02. Disponível em: <http://bocc.unisinos.br/pag/giordani-
rosselane-as-relacoes-de-poder-exercidas-atraves-do-discurso.pdf>. Acessado em 28 set. 2017. 
9 SETTON, Maria da Graça Jacintho. A teoria do habitus em Pierre Bourdieu: uma leitura contemporânea. 
Revista Brasileira de Educação, Porto Alegre, n. 20, 2002, p. 67. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n20/n20a05>. Acesso em: 29 set. 2017. 
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A Pia União das Filhas de Maria e seu manual de conduta 

 

Antes de iniciarmos a análise das “Regras de vida para uma Filha de Maria”, é importante 

conhecermos um pouco da história dessa associação. A Pia União das Filhas de Maria, em seu 

manual nos apresenta duas versões para sua gênese. A primeira, afirma que sua origem teria 

se dado no século XII, em Ravena, na Itália. Onde, um beato chamado Pedro de Honestis, 

teria feito uma promessa de construir um mosteiro e uma igreja em homenagem a Virgem 

Maria no terreno de sua família.  Juntou-se a ele, um grupo de clérigo chamados “Os Filhos 

de Maria”, que também veneravam a Imaculada. Esse grupo, responsável pela formação da 

Congregação Portuense de Cônegos Regulares, teve o reconhecimento do Papa Pascal II. Já 

segunda, nos aponta para criação de uma associação que, também surgida a partir dos 

Cônegos Regulares, teria sido criada no final de século em 1594, na paróquia de Mattaicourt, 

na França, tendo como fundador o beato Pedro Fourier. Neste segundo caso, o foco era 

estimular nas jovens a piedade mariana, tendo como resultado o surgimento da Congregação 

da Virgem Imaculada.  

 No entanto, só no século XIX, em 1830, que vamos ver aparecer um grupo chamado 

de Filhas de Maria, fundado por uma jovem francesa chamada Catarina Labouré. A qual 

afirmava que a Virgem teria realizado algumas aparições para ela. Em uma dessas aparições, 

ela teria ordenado que a jovem criasse uma associação que tivesse o nome Filhas de Maria.  

 

As mulheres que faziam parte dessa associação deveriam trazer no pescoço 
uma fita azul celeste da qual penderia uma medalha com a imagem da 
Virgem Maria sobre o globo, com os braços abaixados e as palmas das mãos 
virada para a frente. Ao redor desta imagem aparecia a frase: Maria 

concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós
10. 

 

 Alguns anos depois, em 1864, o pároco da Basílica de Santa Inês, Padre Alberto 

Passéri, dá início a uma associação de jovens católicas denominada Pia da União das Filhas 

de Maria. A qual, tinha como patronas a Imaculada Virgem e Santa Inês. A segunda foi 

                                                 
10 AMARAL, Walter Valdevino. O que fizerem ella? As filhas de Maria e a Boa Imprensa no Recife 1902-
1922. Dissertação (Mestrado em Ciências da Religião), Universidade Católica de Pernambuco, Recife, 2010, p. 
35. 
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escolhida para essa posição, especificamente por dois motivos: o primeiro, porque a 

associação foi criada em uma igreja a qual ela era padroeira; e segundo, por ela simbolizar 

pureza e castidade, servindo de exemplo para as participantes do grupo. A Pia União criada 

pelo Padre Alberto foi enriquecida com as indulgências e privilégios concedidos por alguns 

pontífices; exemplo desses privilégios foi a atitude do Papa Pio IX que elevou à associação a 

Primária, concedendo ao pároco da Basílica de Santa Inês a agregar todas as Pias Uniões de 

Filhas de Maria no mundo. Algum tempo depois, o Papa Leão XIII distribuiu indulgências 

plenárias a todas as jovens no dia de sua admissão, além de torna o mesmo Padre Alberto 

diretor geral das Pias Uniões. Com esses benefícios, essas associações se espalharam pelas 

paróquias católicas no mundo, passando a ter maior visibilidade e importância.  

 Essa disseminação fazia parte do projeto da Igreja Católica para continuar tendo 

grande influência na sociedade, que vinha perdendo a partir dos avanços que a modernidade, 

momento no qual o catolicismo passou a perder espaço como uma instituição de primeira 

importância para a estrutura social. Assim, acreditamos que, um dos caminhos escolhidos pela 

Igreja para essa retomada do poder, foi utilizar o gênero feminino, readequando seu discurso e 

colocando a mulher o papel de guardião do lar.  Fábio Scarpim descreve essa mudança de 

percepção: 

 

A ideia da natureza pecaminosa de Eva era transferida para o social que 
acabava por legitimar as diferenças de gênero e justificar a dominação 
masculina. O catolicismo ultramontano buscou ressignificar os papeis 
femininos ao exaltar as virtudes marianas, porém manteve as hierarquias de 
gênero, uma vez que foi enfatizada a figura feminina como o “anjo do lar”, 
restrita aos espaços domésticos11. 
 

 Essa valorização da mulher está relacionada a nova perspectiva dos dirigentes da 

Igreja sobre o seu papel de mãe. Passando ela, a ser dentro de casa, o fio condutor dos 

preceitos católicos, contribuindo assim, contribuindo para a retomada das forças eclesiásticas 

no jogo do poder na sociedade. “No entanto, mesmo as mulheres servindo ao propósito do 

                                                 
11 SCARPIM, Fábio Augusto. Modelos de virtude cristã: A Pia União das Filhas de Maria em uma Paróquia de 
origem italiana. Revista Brasileira de História das Religiões, Maringá, ano VII, n. 20, 2014, p. 155. Disponível 
em: <http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/RbhrAnpuh/article/view/24173/13573>. Acesso em: 25 set. 
2017. 
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catolicismo de retomar um espaço de influência na sociedade, setores do clero olhavam para 

elas com certa desconfiança já que os instintos femininos, de acordo com a mentalidade 

difundida na época, eram incontroláveis”12. Neste cenário, era preciso educá-las a partir de 

imaginário idealizado para o papel feminino, o qual demonstrava as condutas ideais e seu 

lugar na sociedade de submissão ao masculino, nas figuras do marido, do pai e/ou do pároco. 

A mulher católica deveria, portanto, ser uma boa filha, esposa e mãe, ser um exemplo de 

conduta voltada para a família e a religiosidade, além de praticar a bondade, a abnegação, a 

paciência e guardar sua pureza como símbolo de sua virtude se baseado no exemplo maior do 

feminino, a Virgem Maria.  

 Nesse contexto, surgiu o Manual da Pia União das Filhas de maria, verdadeiro 

instrumento normatizado do corpo e da mente do gênero feminino. Sendo ele, voltado para as 

jovens sócias que deviriam o seguir, para que assim, se tornassem verdadeiras Filha de Maria 

e, dessa forma, demonstrarem ter uma identidade baseada na narrativa comportamental das 

patronas da associação. Entretendo, o que se pretende com esse discursão, é fortalecer a 

dominação do masculino sobre o feminino como destaca Pierre Bourdieu: 

 

O sistema mítico-ritual desempenha aqui um papel equivalente ao que 
incumbe ao campo jurídico nas sociedades diferenciadas: na medida em que 
os princípios de visão e divisão que ele propõe estão objetivamente ajustados 
às divisões pré-existentes, ele consagra a ordem estabelecida, trazendo-a à 
existência conhecida e reconhecida, oficial13. 

 

 Portanto, acreditamos que, conhecer as estratégias utilizadas nas recomendações de 

“Regras de vida” presente nesse manual, nos permitirá compreender as normas 

comportamentais presentes na estrutura de nossa sociedade. No entanto, enfatizamos que além 

da dominação do gênero feminino, a Igreja Católica também tinha a intenção de fortalecer o 

seu poder político, como Bourdieu ressalva: 

 

A estrutura das relações entre o campo religioso e o campo do poder 
comanda, em cada conjuntura, a configuração da estrutura das relações 

                                                 
12 SOUZA, Ricardo Luiz de. O poder e o conhecimento: introdução ao pensamento de Michel Foucault. 
Salvador: Edufba, 2014, p. 02. 
13 BOURDIEU, Pierre. Dominação masculina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012, p. 07.  
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constitutivas do campo religioso que cumpre uma função externa de 
legitimação da ordem estabelecida na medida em que a manutenção da 
ordem simbólica contribui diretamente para a manutenção da ordem política 
[...] pela imposição e inculcação dos esquemas de percepção, pensamento e 
ação objetivamente conferidos às estruturas políticas e, por esta razão, 
tendentes a conferir a tais estruturas a legitimação suprema que é a 
‘neutralização’, capaz de instaurar e restaurar o consenso acerca da ordem do 
mundo mediante a imposição e a inculcação de esquemas de pensamento 
comuns14. 
 

O Manual e a normatização dos corpos 

O Manuel da Pia União das Filhas de Maria é uma mediação entre o poder e a 

dominação, foi a estratégia criada para se relacionar com o dominado. É o tipo de mecanismo 

e técnica de poder que possui a capacidade de criar identidades, e dessas identidades, formam 

grupos, esses grupos tornam-se a referência de construção da imagem dos sujeitos. Como 

afirma Foucault, o poder está presente nas relações: “O poder não é uma substância. 

Tampouco é um misterioso atributo do qual se precisaria escavar as origens. O poder não é 

senão um tipo particular de relação entre indivíduos”15. Em nossa perspectiva, esse indivíduo 

é o gênero feminino.  

As “Regras de vida para uma Filha de Maria” foram direcionadas para um grupo 

específico: jovens católicas, casadas ou não, com intuito de disciplinar seus corpos e criar um 

habitus
16 baseado no discurso do outro, nesse caso, dos eclesiásticos, os quais procuraram 

controlar os comportamentos sociais; Bourdieu nos explica como surgem esses habitus e seu 

funcionamento: “Tudo, na gênese do habitus feminino e nas condições sociais de sua 

realização, concorre para fazer da experiência feminina do corpo o limite da experiência 

universal do corpo-para-o-outro, incessantemente exposto à objetivação operada pelo olhar e 

pelo discurso dos outros”17. Esses habitus estão relacionados as regras, nas quais encontramos 

                                                 
14 BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1992, p. 69-70. 
15 FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: Nau, 2003, p. 384. 
16 Estamos utilizando o entendimento que Maria Graça Setton faz do conceito de habitus de Bourdieu, no qual 
ela faz a seguinte leitura “Habitus é então concebido como um sistema de esquemas individuais, socialmente 
constituído de disposições estruturadas (no social) e estruturantes (nas mentes), adquirido nas e pelas 
experiências práticas (em condições sociais específicas de existência), constantemente orientado para funções e 
ações do agir cotidiano. Pensar a relação entre indivíduo e sociedade com base na categoria habitus implica 
afirmar que o individual, o pessoal e o subjetivo são simultaneamente sociais e coletivamente orquestrados. O 
habitus é uma subjetividade socializada”. (SETTON, op. cit., 2002, p. 63).  
17 BOURDIEU, op. cit., 2012, p. 79. 
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a mecânica do poder exemplificada por Foucault: “penso na mecânica do poder, penso em sua 

forma capilar de existir, no ponto em que o poder encontra o nível dos indivíduos, atinge seus 

corpos, vem se inserir em seus gestos, suas atitudes, seus discursos, sua aprendizagem, sua 

vida cotidiana”18.  

 Dentro do conjunto de regras que pretendemos analisar, a primeira que destacamos são 

as “Regras de vida em geral”, ela é a bússola norteadora, que está ancorado o discurso, nos 

revelando o propósito da narrativa e os “ganhos” em praticá-las: “Filhas de Maria, diz o 

venerável Thomaz de Kempis, cônego regular: “Se quereis ter algum adiantamento espiritual, 

não vives à vossa vontade, mas sujeitai todos os vossos sentidos ao suave jugo da 

disciplina”19. Assim, notamos a relação de poder através de um discurso hierarquizado que 

utiliza de objetos simbólicos para conseguir a anulação da vontade das mulheres, numa 

submissão a disciplinada, pois o Manual afirma que “uma regra bem observada, conduz a uma 

grande perfeição, livra da condenação eterna, e prepara no céu uma esplendida coroa de 

gloria. [...] quem vive segundo as regras, vivi em Deus”20. Esse discurso só funcionalidade 

“porque aquele que lhe está sujeito crê que ele existe”21 e dessa forma conferindo-lhe a 

autoridade e a legitimidade para exercer esse poder. Para Foucault, essa técnica de controle 

dos sujeitos pelo poder pastoral, pode ser explicada da seguinte maneira:  

[...] o poder pastoral é essencialmente um poder benfazejo [...] inteiramente 
definido por seu bem-fazer, ele não tem outra razão ser senão fazer o bem, é 
que, de fato, o objetivo essencial para o poder pastoral é a salvação do 
rebanho. [...] É uma campo de obediência generalizada, fortemente 
individualizado em cada uma das suas manifestações, sempre instantâneo e 
limitado, e tal que mesmo os pontos de domínio nele presentes ainda são 
efeitos de obediência22.  

 

Nesse contexto de dominação de gênero, o poder pastoral é percebido com mais 

facilidade, pois as cobranças por uma obediência são nítidas e as regras expressam o 

mecanismo para o controle dos corpos:  

                                                 
18 FOUCAULT, Michel. A História da sexualidade 2: o uso dos prazeres. Rio de Janeiro, Graal, 1985, p. 131. 
19 MANUAL da Pia União das Filhas de Maria: sob o patrocínio da Virgem Imaculada e de Santa Inez, Virgem 
Mártir. Porto: J. Streinbrener, 1922, p. 140. 
20 Ibid., p. 140. 
21 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998 p. 188. 
22 FOUCAULT, Michel. Segurança, território, população: Curso dado no Collège de France (1977-1978). São 
Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 170, 174, 237. 
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E todos os mestres de vida espiritual são conformes em afirmar que, quem 
vive segundo a regra, vive em Deus. Se é necessário um regulamento de vida 
para qualquer cristã, muito mais para vos, Filha de Maria, se desejas passar 
os dias da vida no temor Deus e na devoção a Maria. Lê pois muitas vezes 
este regulamento e ponde-o em prática23. 
 

Essa dominação só concretiza-se graças a uma força simbólica24 construída 

historicamente e aceita socialmente, a partir dos discursos da Igreja. Como as relações de 

gêneros não estão fora da estrutura social, o poder pastoral demonstra ter uma enorme 

facilidade de dominar e normatizar a vida de suas seguidoras. Como temos observado, as 

“Regras de vida” são dispositivos de normatização para dos copos femininos, utilizando-se de 

práticas disciplinadoras. A principal tática é controlar o tempo das associadas, fragmentando-

o em diferentes partes, tendo cada uma dela a sua particularidade a partir das mais distintas 

atividades. Dessa forma, o poder, através da disciplina, atua no cotidiano anulando à vontade 

e moldando o comportamento, e assim, conseguindo controlar seu alvo principal, os corpos 

das jovens, através do habitus construído. Por isso, as regras presentes no Manual são 

subdivididas da seguinte forma: “regras para todos os dias”, “regras para todas as semanas”, 

“regras para todos os meses”, “regras para do ano” e “regras para todo tempo”.  

 Anteriormente afirmamos que, o conjunto de regras contidas no Manual, são produtos 

de um discurso masculino carregado de poder simbólico para moldar e/ou controlar as jovens 

segundo a visão e necessidade dos eclesiásticos. Como podemos identificar na narrativa 

disciplinadora identificada como “regras para todos os dias”:  

Procure levantar-vos habitualmente a uma hora certa, deitai-vos igualmente 
a uma hora determinada, dando ao corpo o descanso preciso, mas não o 
descanso que chegue a moleza, e fazei sempre as vossas orações da manhã e 
da noite, de joelhos sendo possível e conforme vão neste Manual”25.  

 

Mais adiante, afirma que a jovem para ser uma boa Filha de Maria “deve ter umas 

horas fixas de tomar as refeições: nunca deves ter hábitos de comer sem necessidade, fora de 

                                                 
23 MANUAL da Pia União das Filhas de Maria, op. cit., 1922, p. 140-141.  
24 “[...] é uma forma de poder que se exerce sobre os corpos, diretamente, e como que por magia, sem qualquer 
coação física; mas essa magia só atua com o apoio de predisposições colocadas, como molas propulsoras, na 
zona mais profunda dos corpos”. (BOUDIEU, op. cit., 2012, p. 50).   
25 MANUAL da Pia União das Filhas de Maria, op. cit., 1922, p. 141. 
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essas horas, e muito menos ter o habito de beber vinho fora das refeições, a não ser que o 

trabalho pesado ou outro justo motivo assim exija uma ou outra vez”26. No entanto, o corpo 

não é um único alvo do discurso de dominação presente no Manual, a subjetividade também é 

atacada através de uma força simbólica que procura doutrinar o pensamento e anular os 

desejos com a ideia de eterna vigilância, como podemos ver abaixo: 

 

Procure sempre durante o dia unir-vos a Deus, mediante frequente 
jaculatórias, como esta de S. Vicente Paulo: Filha, Deus te vê; ou qualquer 
jaculatória indulgenciada. Lembrai-vos que Deusa vos vê e nota todas as 
vossa ações, ainda as mais insignificantes; e todos os vossos pensamentos 
ainda os mais recônditos”27.  

 

As “regras para todas as semanas” são postas como normas de conduta que procuram 

sistematizar o comportamento das Filhas de Maria com a Igreja. Nelas, evidenciamos as 

obrigações que sócias deveriam ter com a religião e o que devem fazer para serem boas 

católicas; mantendo, assim, o poder simbólico que a instituição religiosa exerce em suas 

vidas, pois é ela que absolve ou não os “erros” de suas fiéis. Pois nelas, encontramos as 

seguintes recomendações: “Sê de sempre breves nas vossas confissões” e “Comungai todas as 

vezes que vos for possível, sempre com pureza de intenção e ardente desejo de vos 

purificardes das vossas faltas”28.  

No caso das “regras para todos os meses” e as “regras de todos os anos”, observamos 

que essas estão voltadas para o compromisso que as fiéis deveriam ter com a Pia União e com 

os rituais e festa que a Igreja Católica. Nelas, percebemos a constante intenção de não deixar 

que a Filha de Maria se afaste de seu grupo para não haver uma falta de identidade, pois ela 

representa um instrumento fundamental para que a dominação seja eficaz, como é destacado 

nessa parta da regra: “Nunca faltes sem motivos graves à reunião mensal, fazendo nesse dia a 

comunhão por intenção de todas as Filhas de Maria, agregadas á primeira. Se não puderdes 

fazê-la na Egreja da Pia União, fazei-a n’aquela Egreja em que puderdes”29.  

                                                 
26 Ibid., p. 144. 
27 Ibid., p. 143 
28 Ibid., p. 146. 
29 Ibid., p. 147. 
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As normas vistas até aqui, são direcionadas para o controle dos corpos e das mentes 

das associadas; mantêm e justificam a existência de um poder simbólico que a legitima. 

Porém as “regras para todo o tempo”, apesar de continuar com a mesma lógica, elas são de 

outro campo, o moral. Pois são direcionadas para as relações sociais e comportamentais que 

as jovens deveriam demonstrar. Sendo subdividida em duas partes, a primeira: “O que deveis 

fazer”. Nessa são apresentadas posturas que socialmente são aceitas para uma Filha de Maria, 

mas que só fazem reforçar o papel da mulher na sociedade: “O amor ao trabalho é sempre um 

dos mais belos dotes de uma jovem; amai, portanto, o trabalho como um dos deveres do vosso 

estado”30. E continua afirmando que, “A mais resplandecente pérola de uma jovem é a 

modéstia; guardai-a, pois, no vestir, no olhar, no andar, na cabeça e em todo corpo, em casa e 

fora e casa; sempre e por toda a parte resplandeça em vós esta virtude”31. Pois, a “civilidade 

deve ser um dos predicados do coração da donzela; por isso, procurai sempre os asseios sem 

luxo sem vaidades, os bons modos e a ordem em tudo, a moderação na linguagem evitando 

tudo quanto for grosseria e improprio de uma boa educação”32.   

A segunda parte é classificada de “O que deveis evitar”. Seguindo a mesma narrativa 

da anterior, mais dando ênfase aos comportamentos errôneos que deveriam ser evitados por 

todas as Filhas de Maria.  

 

Evite a convivência com todas as pessoas, embora do vosso sexo, que vos 
disserem mal da Congregação, que quiserem dissuadi-vos de pertencer a ela, 
e que por qualquer modo a desmereçam, sem terem para isso uma razão 
muito grave; “são enviados do demônio de quem deveis fugir e fugir bem”33.  

 

Desta forma, acreditamos que o discurso de dominação aqui demonstrado, procura 

eliminar qualquer forma de antagonismos que possa influenciar seu mecanismo de 

normatização. Noutro momento, podemos observar a censura de determinados tipos de 

manifestações e leituras: “Guarda-vos de assistir aos arraiais e romarias dos nossos dias, hoje 

quase paganizada, a bailes e espetáculos e outras reuniões clamorosos e fugi da leitura de 

                                                 
30 Ibid., p. 149. 
31 Ibid., p. 150. 
32 Ibid., p. 151. 
33 Ibid., p. 154. 
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romances e de outros livros maus e perigosos”34. Esses são alguns exemplos desse processo 

de dominação que estavam presentes no seio da Pia União das Filhas de Maria, que através 

delas perpassavam para a estrutura social. Eles ditam princípios de como a mulher deve ser, 

ou seja, interioriza habitus e condutas que são inconscientemente incorporados aos corpos 

femininos, dizendo-lhes quais os comportamentos ideais e quais os seus papéis na sociedade, 

através de uma marcante violência simbólica, presente nas páginas do Manual.  

 

Considerações finais 

  Neste trabalho procuramos analisar as estratégias utilizadas pela Igreja Católica para a 

dominação das jovens que faziam parte da a Pia União das Filhas de Maria, normatizando 

seus corpos. Michel Foucault nos ajuda a compreender como se precede essa relação de 

dominação por parte da religião, uma vez que, “Com o cristianismo temos um esquema de 

relação entre conhecimento e cuidado de si que se articula em trono de três pontos: primeiro, 

circularidade ente verdade do Texto e conhecimento de si; segundo, método exegético para o 

conhecimento de si; enfim renúncia a si com objetivo”35. Portanto, concluímos que, ao estudar 

como o poder opera os instrumentos simbólicos para normatização do corpo feminino, 

entendemos que essa situação se faz possível graças ação do dominador ao dominado/a, 

através do conjunto de discursos, normas e disciplinas que são postas e/ou impostas nas 

relações de gênero. 
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