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RESUMO

O presente trabalho propôs estudar os métodos pedagógicos utilizados na instrução feminina no Colégio Patrocínio de
São José como também o conceito de habitus, estudado por Bourdieu (1979), com o objetivo de estabelecer nexos
acerca da educação moral, cívica e religiosa em instituição escolar confessional. No âmbito metodológico, a pesquisa
basear-se-á no método qualitativo documental e bibliográfico. As fontes pesquisadas serão os diversos anúncios do
Jornal A Cruzada (1950), encontrados no IHGSE, buscando compreender no campo da nova história cultural como se
deu a instrução dessas moças, ao longo do período estudado.

PALAVRAS-CHAVE: Habitus. Instituição. Moças.

ABSTRACT

The present work proposes to study the pedagogical methods used in female education in the São José College, as
well as the concept of habitus, studied by Bourdieu (1979), with the aim of establishing links about moral, civic and
religious education in a confessional school institution. In the methodological scope, the research will be based on the
qualitative documentary and bibliographic method. The sources searched will be the various advertisements of Jornal
A Cruzada (1950), found in the IHGSE, seeking to understand in the field of the new cultural history how the instruction
of these girls was given, throughout the studied period.
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1 INTRODUÇÃO

A instituição educativa é constituída no campo da nova história cultural, fomentada pelas pesquisas de diversos
estudiosos dedicados a compreender todo o processo de escolarização, dentro do espaço escolar, acerca da história
da educação.

Entender esse processo é tentar construir o passado desses colégios e situá-los na história como agentes formadores
de normas e modos sociais de civilizar a todos, tendo a sociedade como a principal incentivadora na construção de
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espaços educativos, com o intuito de transmitir valores necessários e fundamentais à formação de meninas e
meninos.

Dessa forma, a expansão das instituições confessionais Católicas em Sergipe como uma empreitada proposta pela
igreja católica, com referência à reforma ultramontana do catolicismo preconizava e exigia a elevação de dioceses e
paróquias (com a respectiva presença gestora de bispos e de padres), demandava assim, a criação de uma rede de
templos, de colégios, de conventos, de santuários, de oratórios, de palácios, enfim, que efetivassem a produção e o
domínio de um espaço ou território religioso. As instituições defendiam uma educação baseada na moral e nos bons
costumes da época que segundo AZZI (2008), em grande parte, as religiosas transmitiam às alunas a formação que
elas próprias haviam recebido. A educação ministrada pelas freiras tinha como finalidade específica preparar a mulher
para os cuidados do lar.

Assim, a educação é entendida como uma incorporadora de regras incutidora de normas educativas para crianças e
jovens, que desde cedo são acolhidas pela escolas e colégios, no inicio da formação educacional.

Buscando entender a cultura escolar por diversos fatores, a relação com os sujeitos no processo social, a educação
tende a promover simbolicamente uma transformação no comportamento dos seus alunos, através do convívio
escolar.

O trabalho deseja fazer uma correlação entre o conceito de habitus e a sua construção no campo escolar, tendo como
base a cultura escolar e o pensamento pedagógico do Colégio Patrocínio de São José vindo a analisar também a
convivência de alunos e professores.

As práticas religiosas da reza, dos dias de santos, das cerimônias religiosas e dos grupos de oração fazem parte da
cultura do colégio como aliadas no desenvolvimento educacional, social e na formação da personalidade dessas
jovens e moças que, no para futuro, tornar-se-ão boas mães e esposas. Eis um dos significados da instituição educar
nesse período apenas meninas. Nesse modelo de formação a instituição era reconhecida na cidade de Aracaju como
o “colégio das moças”.

No âmbito social, para Bourdieu (1989) “o campo das instituições escolares que asseguram a reprodução do campo
do poder” ao se associar aos campos políticos e econômicos, as instituições interagem, e ao dialogar com esses
novos agentes, validam as práticas educativas da cultura escolar. A essa engenharia pode-se compreender com
mecanismos complexos ou não que se constituem no centro desse campo surgindo como modelos de inculcação de
novas ideias e práticas.

As instituições educativas confessionais católicas buscavam de várias táticas, ocupar espaços no campo social, com a
participação de religiosas e padres. Na área da educação, a instrução masculina era voltada a formação de líderes
nacionais, já a educação feminina é bem apresentada nessas instituições, conforme o Jornal A Cruzada:

Educar um menino, diz uma criteriosa sentença, é educar um homem, mais educar uma
menina é educar uma família. A mulher de hoje não basta uma instrução superficial; o seu
papel na sociedade é grande e por isso rege habilitá-la para o seu desempenho dando á
inteligência da jovem uma cultura esmerada a segundo as exigências do progresso e da
sociedade de nossos dias; todavia, mas que tudo convém formar-lhe o coração, mediante o
ensino prático da moral e da religião. Será isto que levantará o nível da mulher cristã, futura
mãe e educadora no lar doméstico. Essa formação está confiada Às religiosas que não
pouparão nenhum sacrifício a sua realização. (A CRUZADA, 1949, p. 2)

As instituições escolares representavam um celeiro na formação e no modelo de civilizar na forma de incutir bons
modos. A partir de um capital simbólico, as instituições educativas, a família e a igreja como também outras
organizações são promotoras de habilidades coletivas e individuais na formação da sociedade.

Tendo a pesquisa o desejo de destacar o modelo pedagógico adotado pelo Colégio Patrocínio de São José, durante o
período recortado de 1937 a 1950, analisa-se, através das fontes, as atividades pedagógicas que foram norteadoras
na busca da história dessa instituição de ensino.
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Bourdieu (1989), ao discorrer acerca da ideia de habitus, conduz a fazer uma verificação acerca do modelo de instruir.
Haja vista que, o colégio incorpora muito daquilo do que se preconiza na sociedade da época como modelo de melhor
instruir e educar os seus alunos.

Ao se observar os métodos educativos na instrução feminina, promovidos pelo Colégio Patrocínio de São José, os
quais buscavam civilizar e educar as boas moças sergipanas, tem-se a construção do conceito de habitus.

2 AS PRÁTICAS DISCIPLINARES DO COLÉGIO PATROCÍNIO DE SÃO JOSÉ E A FORMAÇÃO DO HABITUS
FEMININO

No início do século XX, a igreja católica, através de suas instituições congregacionais, ampliou suas redes de ensino
em diversos países. Através de várias ideias, buscou romanizar todos aqueles que estudaram em suas instituições,
seja em escolas, igrejas ou grupos eucarísticos. A igreja lançou para a sociedade uma nova dinâmica de catequizar
em virtude do aumento do protestantismo. De acordo com Ester Nascimento (2006, p. 2), os catecismos,

funcionaram como um importante veículo de difusão e inculcação dos preceitos religiosos
definidos pelos seus líderes. A ânsia de encaminhar as crianças ao conhecimento da fé foi
um grande estímulo para a expansão da literatura catequética. A função dos manuais era
concentrar a instrução face a face. O catecismo também foi utilizado tanto como um
método pedagógico, como um guia e encorajador cristão pelos reformadores protestantes,
principalmente por luteranos, anglicanos e presbiterianos.

A imprensa teve significativa responsabilidade pela circulação de culturas, uma vez que
possibilitou a socialização da palavra impressa, rompendo com a posse da cultura letrada
somente daqueles mais abastados. Segundo Hébrard (1999, p. 44 apud NASCIMENTO,
2013, p. 90), “as reformas, primeiro a protestante e, algumas décadas mais tarde, a
católica, desembocaram no primeiro projeto de alfabetização geral”, haja vista que saber
ler ou, sobretudo, “reler um corpus limitado de textos, pronunciados muitas vezes nos
rituais, parecia um bom meio de imprimir nas consciências das crianças uma marca tão
mais indelével quanto mais precoce”. Num Brasil marcado pela ação da propaganda
evangélica protestante, difusão de impressos protestantes propiciou a circulação de
elementos educacionais e religiosos da cultura norte-americana.

A propaganda evangélica foi primordial na construção de escolas, hospitais e igrejas
protestantes em territórios brasileiros, uma vez que o projeto civilizador idealizado pelos
missionários norte-americanos compreendia três eixos de ação: educação, saúde e
religião. (NASCIMENTO, 2007 apud NASCIMENTO, 2013, p. 90).

Segundo Jorge Nascimento (2001, p. 74, 83 apud NASCIMENTO, 2013, p. 90), “as igrejas
protestantes difundiram as pedagogias norte-americanas” num país que vivenciava um
contexto social no qual “a escola era utilizada como instrumento de controle do
conhecimento. Papel que era igualmente o da imprensa”. O que acontecia era uma
circularidade cultural, um relacionamento circular pautado pela reciprocidade, movido de
baixo para cima, bem como de cima para baixo (GINZBURG, 1987 apud NASCIMENTO,
2013, p. 90).

As duas maiores religiões instaladas no Brasil procuravam através de suas instituições ampliar suas redes a fim de
divulgar seus preceitos dogmáticos. Sendo os colégios, os principais meios de transmissão dessa ideologia, a fé e a
preservação do sagrado foram as maiores bandeiras das instituições incorporadoras de habitus, com Bourdieu:
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A violência simbólica pode ser, exercida por diferentes instituições da sociedade: a família,
o estado, a igreja, a mídia, a escola, etc.. Teoricamente através da educação o individuo
pode tornar-se capaz de distinguir quando está sendo vítima da violência simbólica
(BOURDIEU, 1964, p.6).

Para o teórico, essas instituições, ao longo dos tempos, foram se instituindo e sendo consolidadas de poder. Dessa
forma, modelou a sociedade buscando legitimar suas práticas. Nesse contexto, o Colégio Patrocínio de São José,
junto às famílias sergipanas, exerceu um fundamental papel, sendo para o autor, a cultura escolar uma reprodutora da
ideologia.

As instituições disciplinares produziram uma maquina de controle que funcionou como um
microscópio do comportamento: as divisões tênues e analíticos por elas realizadas formam
em torno dos homens uma aparelho de observação, de registro e de treinamento
(FOUCAULT, 2006, p.169).

As instituições educativas femininas, destinadas fielmente a educar todas as suas moças, tinham como premissa a
manutenção da tradição familiar e a preservação do capital social constituidor de habitus. É na transmissão escolar e
cultural, que se consolida o processo instituído no colégio.

A historiografia do Colégio Patrocínio de São José e a formação de moças e jovens ao longo dos anos criou uma
classe de mulheres cultas e educadas no molde mais civilizador religioso da época. As irmãs do colégio gozavam de
boa formação acadêmica na área de educação.

Essas instituições desenvolveram no Brasil um modelo educacional formador de diversas histórias por muitos anos. É
o que se observa em Sergipe. Após a implantação do Colégio Patrocínio de São José, a procura de famílias para
educar suas filhas em uma instituição de respaldo moral e religioso foi significativa, mas no século XX, no estado de
Sergipe, eram poucas as instituições de ensino religioso.

O processo de civilização refere-se a uma grande variedade de fatos ao nível de
tecnologia, aos tipos de maneiras, ao desenvolvimento dos conceitos, as idéias religiosas e
aos costumes. Pode-se referir ao tipo de habitação ou a maneira como os homens e as
mulheres vivem juntos a forma de punição determinada pelo sistema judiciário ao modo
como são preparados os alimentos. Rigorosamente falando nada há que não possa ser
feito de forma civilizador. Daí ser e ser sempre difícil sumariamente em algumas palavras
tudo o que se descreve como civilização (ELIAS, 1990, p.32).

Ainda de acordo com o autor, a educação também se constitui como um processo civilizador, próprio de sociedades
organizadas, as quais buscam dividir o que é permitido do que não é.

No discurso religioso que vê a mulher, devendo ela ser educada e instruída, ou seja, a educação recai na formação
moral, que se constitui como um habitus, esse campo se consolida nas formas higiênicas, a educação física e cívica,
propagandas e a mídia. O colégio representa, para tanto, um espaço de organização constituído por regras, rígidas e
o silêncio, algo fundamental para a ordem.

A mulher de hoje não basta uma instrução superficial, o seu papel na sociedade é grande e
por isso urge habitá-la para o seu desempenho, dando a inteligência da jovem uma cultura
esperada segundo as exigências do progresso e da sociedade de nossos dias: Todavia
mais que tudo convém forma-lhe o coração mediante o ensino prático da moral e da
religião. Será isso que levantará o nível da mulher cristã futura mãe e educadora no lar (A
CRUZADA, 1945, p.2).

A pedagogia realizada pelo colégio era instituída com a intenção de construir uma mentalidade não apenas civilizada,
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mas culturalmente aceita. Sob a compreensão de Magalhães, pode-se inferir que cada instituição tem sua marca, sua
finalidade, seus agentes, e sua própria ideologia influenciada pela sociedade que garante a intuição um lugar próprio
de cultura. Analisar esse processo de transmissão cultural só é possível quando se é investigada a finalidade dessa
instituição e se ter respostas para os seguintes questionamentos: Para quem ela foi criada Quais os seus objetivos
Qual é a sua ideologia O estatuto da congregação nos revela indícios

Segundo o Estatuto apresentado, a Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da
Imaculada Conceição-Província de Santa Cruz, é uma sociedade de direto privado, sem
fins lucrativos, filantrópicos e tem como finalidade criar, congregar, dirigir e manter
instituições que visem a beneficência, a promoção humana a educação, a cultura, a
evangelização, o ensino e a assistência. (ESTATUTO DA CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS
FRANCISCANAS HOSPITALEIRAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO, 1935).

O estatuto da congregação, encontrado no arquivo do colégio, revela os preceitos da ordem, na intenção de formar,
de educar, de cuidar e de evangelizar todos aqueles que passaram por suas instituições educativas ou de cuidados
como asilos e hospitais. De acordo com os nossos referenciais, essas instituições educativas foram organizadas em
torno de seu próprio campo de apropriação de normas e regras específicas. Assevera Bourdieu (2005) que

Considerando que cada espaço social - por exemplo, familiar ou escola funciona como um
dos lugares em que se produz a competência e, ao mesmo tempo, como um lugar dos
lugares em que ela recebe seu valor, poderíamos alimentar a expectativa de que cada um
dos campos atribua o valor máximo aos produtos engendrados (BOURDIEAU, 2005, p.45).

O jornal A Cruzada era um meio também de divulgador de conceitos e ideias, através da circulação de textos até
leitores formadores de opinião. O jornal de cunho católico foi campo propício para as instituições ligadas à igreja
católica, onde foram encontradas as diversas recomendações acerca da educação feminina.

Em sua teoria Bourdieu leva em consideração o fato de que cada ser humano é submetido a um processo de
socialização diferente que o forma como um ser social e ao longo do tempo esse processo vai construindo também as
relações de aprendizagem que acabam por transformar a percepção e a maneira de agir de cada um.

Compreende-se, então, que o habitus não se faz apenas em um lugar, mas se realiza em todos os lugares.

A grande importância estratégica que as relações de poder disciplinar as desempenham
nas sociedades modernas depois do século XIX, vem justamente de fato, de elas não
serem negativas, mas positivas quando tiramos desses termos qualquer juízo de valor
moral ou político e pensamos somente na tecnologia empregada. É então que surge uma
das teses fundamentais da genealogia: o poder é produto é uma produção do poder e do
saber (FOUCAULT, 2006).

Propõe-se dialogar com o autor e a cultura escolar, observando o processo de socialização e civilização, que a partir
do século XIX, acentuou-se na modernização da sociedade. Enfatiza-se que o discurso formador é tomado pela igreja
na ampliação de seus prédios e edifícios próprios, feitos para servirem de centros de formação. Uma sociedade
civilizada se constrói com prédios modernos de destaques.

O espaço escolar, como fonte de pesquisa em história da educação, constitui um campo de vários tempos, os quais
simbolizam valores de uma determinada sociedade.

3 CONCLUSÃO
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O trabalho deseja dialogar com as fontes e o conceito de habitus de Bourdieu, buscando analisar a cultura escolar
constituída como prática pedagógica no cotidiano escolar. O Colégio Patrocínio de São José, até o período estudado,
foi um marco na formação de meninas e moças. Sendo o colégio, uma instituição católica, preconizava na sua
pedagogia a doutrina católica, preconizada na formação de boas moças, futuras mães. Assim o colégio Patrocínio de
São José foi importante campo civilizador, por ter dado formação às jovens da sociedade.

Ao estudarmos conceito de habitus, embora essa categoria tem origem nas pesquisas das ciências humanas
tornou-se conhecido na pesquisa educacional pelos estudos de Pierre Bourdieu., que desenvolveu esse conceito a
partir da necessidade de “apreender as relações de afinidade entre o comportamento dos agentes e as estruturas e
condicionantes sociais”. ao investigar o homem e a sua relação com o social, porém, a compreensão das relações
entre indivíduo e sociedade, mais especificamente, sobre o como a “estrutura social” condiciona nossa subjetividade
“ou nossa forma de ser”, sempre foi matéria de controvérsia entre diferentes estudiosos.

Para Bourdieu (2002), habitus diz respeito às disposições incorporadas pelos sujeitos sociais ao longo de seu
processo de socialização; integra experiências passadas, atua como uma matriz de percepções, de apreciações, de
ações. Essa “matriz”, ou conjunto de disposições, nos fornece os esquemas necessários para a nossa intervenção na
vida diária. Conforme trata o autor, essas disposições não são fixas, não são a personalidade nem a identidade dos
indivíduos: “habitus é um operador, uma matriz de percepção e não uma identidade ou uma subjetividade fixa”.
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