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Título da apresentação 

As instituições escolarizadas 
como espaços de práticas 

identitárias 



Objetivos gerais de investigação 
científica 

• Localizar alguns dos diversos processos de 
institucionalização escolar modernos, e sua 
captura por aparelhos estatais de controle. 

• Esmiuçar, no projeto da escola de massas 
moderna, algumas das suas inúmeras operações 
e reflexões que a viabilizaram desde o século XIX, 
intentando reconstruir, em parte, uma das mais 
potentes e ambiciosas vivências do sujeito 
moderno. 

• Perceber as produções de identidades específicas 
surgidas em meios escolarizados. 
 
 



Investigações Científicas 

• Mestrado> Das mortificações da carne ao 
governo da alma: Igreja, modernidade e 
educação (século XIX). 

• Doutoramento> A educação dos 
colonizadores (1906-1974): a Escola Colonial 
dentro da história das mutações de 
dominação portuguesa no ultramar. 

 



Questões disparadoras da investigação 
de mestrado 

• Qual a conduta idealizada de um professor? 

• De que maneira engendrou-se a forma de 
atuação docente nas salas de aula e fora 
delas? 

• Como foram estabelecidos os parâmetros de 
um governo eficiente do alunado? 

• Quais seriam alguns dos resultados possíveis 
nas práticas identitárias das escolas 
modernas? 



Problematização 

• A maneira como fora formatada a ética docente 
e as identidades discentes, por meio de 
predicados idealizados nas instituições 
escolares: o respeito à autoridade, a disciplina, o 
cuidado com o grupo, a instrução produtiva, o 
máximo conhecimento, o comportamento 
exemplar e a moral ilibada; parte-se do 
pressuposto de que a associação entre as tais 
propriedades identitárias dos escolares foi 
constituída historicamente, em resposta a 
demandas do século XIX. 
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Objetivos da pesquisa 

A educação praticada nas instituições 
escolares católicas durante o século XIX. 

Justificativas: 

• Entendimento de que o ensino católico 
exercera grande influência nas diversas 
pedagogias contemporâneas, assim como fora 
importante constituidora da ética docente.  

• Desconstruir a ideia de uma educação 
republicana inteiramente laica. 



Contexto histórico para a Igreja 
• O corpo eclesial enfrentava as explosões revolucionárias de 

cunho anticlerical, a escalada hegemônica da ciência e a 
preponderância do secularismo como visão de mundo. 

• Dentre várias práticas de religiosidade existentes no período 
moderno (como o jansenismo, o misticismo barroco e o 
regalismo), a que priorizou um missionarismo de base 
apostólica e educacional foi a preponderante na centúria de 
1800, assumindo o papel de regeneradora da Igreja e da 
principal forma de exercício do poder da Santa Sé sobre suas 
populações. 

• Para a Santa Sé, a educação pareceu ter sido a opção 
estratégica para manter sua autoridade sobre o mundo 
ocidental, ajudando a fazê-la transitar de um governo 
primordialmente soberano para outro mais adaptado aos 
embates com os Estados nacionais e os enunciados 
científicos.  
 



Dispositivos éticos e comportamentais 
empregados no cotidiano escolar em 

geral  

• A normatização da instrução e das relações 
intestinas. 

• A vigilância dos escolares. 

•  O cuidado do eu. 

• A moralização dos costumes de docentes, de 
crianças e de adolescentes. 



Dispositivos éticos correlatos nas 
instituições escolares confessionais 

• A disciplinarização do sacerdócio via normatização 
escolar> Encíclicas papais; códigos normativos de 
jesuítas e maristas. 

• A preparação eclesial ao pastorado> Encíclicas papais; 
códigos normativos de jesuítas e maristas; manual para 
meninas católicas. 

• O aumento exponencial da aplicação do sacramento 
da confissão> Manuais de confessores. 

• O ascetismo monástico como comportamento de 
referência> Códigos normativos de jesuítas e maristas; 
manual para meninas católicas. 



As mortificações da carne e o desejo exposto: controle 
sobre meninas em instituições católicas – 1 

• Refletindo-se sobre a elaboração de um poder-saber 
sobre as mulheres, iria-se ao passado para descrever, 
em parte, uma das formas de constituição do modo 
de ser feminino na contemporaneidade. 

• Propõe-se, portanto, invocar o que tradicionalmente 
fora o organizador das instituições católicas 
femininas, ou seja, seus modos peculiares de 
normatização e manutenção das populações de 
meninas e mulheres ao modo disciplinador cristão, 
como um dos paradigmas do sujeito feminino. 



As mortificações da carne e o desejo exposto: controle 
sobre meninas em instituições católicas – 2 

• Ao juntar-se às demandas normativas do período pós-
revolucionário dos 1800, na produção de um feminino 
produtivo – transplantado nas figuras da boa mãe, da 
carinhosa esposa e da trabalhadora obediente, ou o que 
pudesse determinar a mulher socialmente controlada e 
promotora da família nuclear moderna –, formou-se 
episteme e moral específicas da mulher, com participação 
paritária da teologia católica com outros campos de saber. 

• Nossa tese é justamente que a formação da identidade 
feminina da atualidade tem ampla participação das 
instruções eclesiais, isto demonstrado com a análise do 
Manual de Piedade da Donzela Cristã. 



As mortificações da carne e o desejo exposto: controle 
sobre meninas em instituições católicas – 3 

Dispositivo de feminilidade cristã 
• O controle dos desejos> “O cerceamento da 

individualidade e o controle de conduta das neófitas 
cristãs”. 

• A racionalização das ações> “Prescrições 
racionalizadoras dos espíritos femininos”. 

• A ascese do comportamento> “A autovigília e o desejo 
combinados como atos de ascese”. 

• A calibração do amor>“Os amores do pai e da mãe 
como reguladores dos controles sobre o corpo”. 

• Os usos da carne> “As mortificações da carne e o 
desígnio de controle sobre as famílias: estratégias de 
uma biopolítica católica”. 


