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RESUMO
A representação da mulher no cenário social se caracteriza pelas lutas para garantir o
seu espaço e o direito de viver em sociedade e comungar com a nação a produtividade de seu
trabalho para corresponder na esfera do crescimento cultural, económico, político e social do
meio em que vive. Por isso, esta pesquisa tem como objetivo buscar no século XIX o contexto
social em que viveram as mulheres da cidade de Campanha, em Minas Gerais, no Brasil para
que através de sua participação potencialize as esferas da educação na história.
O aspeto geral da educação busca encontrar os agentes que determinam conduzir os
acréscimos importantes e positivos nas relações de cultura do indivíduo, funcionando como
eixo fundamental, auxiliando na realização das ideias e dos questionamentos que atingem todo
o processo do conhecimento, do progresso, do trabalho e da liberdade.
As mudanças sociais através da educação conduziram a mulher na interação entre a
qualificação profissional e a necessidade de se realizar em um contexto democrático. Logo, as
transições educacionais são interrogadas e debatidas como também faz uma abordagem nos
conceitos atuais, retratando o progresso social de uma educação solidária, visando o trabalho,
a liberdade de expressão e sobretudo o progresso do país, que no reconhecimento das diferenças
se abrigam nas dimensões da justiça.
Esta pesquisa visualiza a problemática social, integrando o conceito de educação e
cidadania, no propósito de se colocar no lugar do outro e no processo de reconstrução da
história, para combater a desigualdade com responsabilidade. A grande complexidade que
conduz os fatores sociais permite-nos uma reflexão nos pontos teóricos da evolução do
conhecimento para divulgação dos aspetos que comprovem hipóteses e atendam a produção
cultural, dando ênfase à questão do sujeito da liberdade, do trabalho e do progresso.
Francisca Senhorinha, uma professora da cidade de Campanha, que lutou pela
educação e pelas causas sociais a favor dos direitos do cidadão, expressa sua carga de sensação
diante da existência das coisas do mundo e se coloca no desenrolar das lutas sociais a favor da
emancipação das mulheres e a sua inserção na sociedade. Francisca Senhorinha recria uma
nova linguagem nos caminhos da educação e se posiciona num questionamento dos direitos
das mulheres, em que sua voz é inteiramente significativa para a eficácia das lutas sociais a
favor das mulheres e dos menos favorecidos.
O século XIX, no período de 1873 a 1889, responde aos estímulos exteriores que
constituem essencialmente uma visão mais destacada da realidade cujas lutas sociais se
manifestaram com rigor, caracteriza-se numa harmonia entre a liberdade e o progresso da
nação.
Diante do questionamento radical da realidade, da sua natureza de construção para a
emancipação das mulheres e a sua inserção na sociedade, o século XIX, se manifesta de
diversas facetas de acordo com o posicionamento das pessoas para agregar valores na
realização pessoal e profissional. As tendências do século XIX, cuja tônica se materializa nas
causas da educação, tendo como fim significativo a liberdade, o trabalho e o progresso,
aglutinam-se nas tradições, no relacionamento perfeito com a realidade e na aproximação de
cada um mediante à consciência humana para a comunhão do direito de todos. Neste sentido,
esta pesquisa aborda os caminhos da educação em Minas Gerais, na cidade de Campanha, que
intensifica a luta das mulheres pelos seus direitos.

Palavras-chave: direito – sociedade – educação – liberdade – trabalho – progresso –
lutas sociais
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Abstract
The representation of women in the social scene is characterized by the struggles to
guarantee their space and the right to live in society and to commune with the nation the
productivity of their work to correspond in the sphere of cultural, economic, political and social
growth of the environment in which lives. Therefore, this research aims to seek in the nineteenth
century the social context in which women lived in the city of Campanha, in Minas Gerais, Brazil
so that through their participation potentiate the spheres of education in history.
The general aspect of education seeks to find agents that determine conduct important
and positive increases in the individual culture of relationships, working as a fundamental axis,
assisting in the reaization of ideas and questions that affect the whole process of knowledge,
progress, work and freedom.
Social change through education led to the woman in the interaction between professional
qualification and the need to achieve in a democratic context. Therefore, educational transitions are
examined and discussed as also approach the current concepts, depicting the social progress of a
joint education aiming to work, freedom of expression and especially the country’s progress, in the
recognition of differences these are found in dimensions of justice.
This research views the social problems, integrating the concept of education and
citizenship, in order to put yourself in the other and in the process of reconstruction of history, to
combat inequality with responsibility. The great complexity leading social factors allows in a
reflection on the theoretical points of the evolution of knowledge for disclosure of the factors
proving hypotheses and meet cultural production, focusing on the question of the subject, freedom,
work and progress.
Francisca Senhorinha, a teacher from the city of Campaign, who fought for education and
for social causes in favor of the rights of the citizen, expresses her burden of feeling before the
existence of the things of the world and stands in the unfolding of social struggles in favor of the
emancipation of women and their insertion in society. Francisca Senhorinha recreates a new
language in the ways of education and positions herself in a questioning of women's rights, in which
her voice is entirely significant for the effectiveness of social struggles in favor of women and the
disadvantaged.
The nineteenth century, in the period from 1873 to 1889, responds to external stimuli
that are essentially a more prominent view of reality whose social struggles have been rigorously
manifested, characterized in a harmony between freedom and progress of the nation.
Before the radical questioning of reality, the nature of construction for the empowerment
of women and their integration in society, XIX century manifests itself in many facets according to
the positioning of people to add value on personal and professional fulfillment. Trends XIX century,
whose tonic materializes the causes of education, with the significant order freedom, work and
progress, coalesces on traditions, in perfect relationship with reality and approach each by the
human conscience for the communion of the universal right. In this sense, this research approaches
the paths of education in Minas Gerais, in the city of Campaign, which intensifies women's struggle
for their rights.

Key words: right – society – education – freedom – work – progress –
social struggles
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“Sejam escritas estas coisas para a geração futura, e o povo,
que há de ser criado, louvará o Senhor...”
Salmo 101, 19
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INTRODUÇÃO
Toda a História se faz e acontece num tempo e num espaço concretos. Mais
ainda: a História está repleta de figuras, mais ou menos marcantes, que definiram os
contornos da marcha evolutiva da humanidade. A História da Educação no Brasil
não foge à regra e, por isso mesmo, não se constituiu como exceção. Os caminhos
percorridos pela educação nos segundo e terceiro quarteis do século XIX, em Minas
Gerais, não foram indiferentes quer às vicissitudes, quer às personalidades que
assumiram a herança dos portugueses em terras de Vera Cruz e intentaram colocar
o país no carril do desenvolvimento sob a égide da Regeneração, como acontecia no
Velho Continente.
A vinda de D. João VI e respetiva Família Real Portuguesa para o Brasil em
1808 e a transferência da corte para o Rio de Janeiro, em virtude da ameaça
napoleónica que pairava sobre Lisboa, foi decisiva para o que poderíamos designar
de emergência da imprensa nacional e uma súbita aparição e crescimento de novos
públicos: de entre os novos leitores, destaca-se a aparição de grupos, como o das
mulheres, o dos operários e o das crianças (BESSONE, 2005, p.82). No que as
mulheres diz respeito, esse efeito catalisador é testemunhado por um jornal do final
do século, onde, em jeito de caricatura, se registram os progressos conseguidos:
De onde vens? Oh! Mulher?
- Da livraria do Globo; fui comprar livros; são tão baratos, que
eu não pude resistir.
-Oh! Mulher, pelos demônios, como saístes de casa sem a minha
ordem?
-Oh! Manduca. Lê os anúncios no jornal e farás mais que eu.
- O que fizeste mulher dos 10$ que eu te deixei em casa?
-Vê: dez cestas de livros. Servem para você, para a sua avó e toda
a nossa família.
(JORNAL do Commércio, 1891, 2 set.).

Se um dos primeiros objetivos destes jornais emergentes do século XIX era
levar informações e noticiar os principais acontecimentos da atualidade, aos poucos
passaram a ter também uma função lúdica, transversal à diversidade de publicação
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periódicas que iam enchendo as bancas e quiosques, (SALES, 2007, p. 45). A causa
da educação, essa, era emergente: estava mesmo à porta.
No entanto, se para algumas mulheres a educação representava um
privilégio, muitas delas não tiveram a sorte de frequentar os bancos escolares e,
somente depois de tantas lutas, é que esse direito se foi estendendo lentamente ao
universo feminino. Mas a questão da História da Educação em Minas Gerais, no
século XIX, mostra a mudança de comportamento e a preocupação com a
modernidade. Uma conexão se faz entre o contexto histórico brasileiro no limiar do
século XIX e a colocação dos direitos humanos na senda da educação. Toda a
participação da mulher para identificar o seu posicionamento na história, como ser
ativo e participativo, requer uma reflexão efetiva situada no âmago dos direitos
humanos, mediada pela imprensa emergente.
Neste contexto, o século XIX reveste-se de particular importância, na
medida em que nos oferece a possibilidade de estudar uma figura em cujo perfil se
reconhece uma educadora, dona de um jornal e escritora, cujas manifestações se
traduzem num resgate de valores que perpassam toda uma história de resistência aos
padrões culturais que vinham do passado.
O nome de Francisca Senhorinha, que viveu em Campanha, em Minas
Gerais, no Brasil, no período do século XIX perpassou a História da Educação em
Minas Gerais e imprimiu uma marca indelével ao promover a luta das mulheres, em
pleno século XIX, uma luta onde se resgatou a participação feminina na sociedade,
através do trabalho; que, agregando valores, buscou uma nova leitura na diversidade
dos direitos, assim almejada pelo movimento abolicionista e pela imprensa
feminista. Dessa forma, as possibilidades das ações a favor dos menos favorecidos,
durante o século XIX, seguramente aproximaram mais as pessoas e contribuíram
para a questão da inserção das mulheres na sociedade (ALMEIDA, 2007).
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Neste contexto, será possível e plausível identificar o papel singular
de Francisca Senhorinha enquanto educadora e precursora da obra que rasgou os
caminhos que conduziram a bom termo a luta decisiva que levou à emancipação da
mulher brasileira (PRIORE, 2004).
Diante desses apontamentos, estou certa de que as circunstâncias que
levaram Francisca Senhorinha a desenvolver um trabalho voltado para as causas
sociais, a favor da educação ajudarão a compreender a sua prática pedagógica e a
perceber o alcance da sua influência nos caminhos que a educação trilhou no século
XIX, no Brasil.
Dessa forma, pretendo analisar a trajetória de Francisca Senhorinha da
Motta Diniz, como educadora nos aspetos de ensino e aprendizagem, na construção
da cidadania, a favor das mulheres. Sendo o século XIX um espelhamento para
sintonizar a luta da resistência feminina aos padrões da época e as considerações no
reconhecimento da educação como integração social do indivíduo, torna-se
relevante intensificar o estudo na história da educação, para analisar as mudanças
em nível do conhecimento e cultura no país emergente (NUNES, 2001).
Assim, fazer o rastreamento das ações femininas e o seu papel na
sociedade confirma a sua importância na construção da nação e cria estratégias para
a relação teórica e prática do indivíduo na sociedade. Através da contextualização
do papel da educação na história, pode-se observar a identidade cultural e sua
formação, resguardando a preservação de valores. É válido mencionar que o ano de
1834 se constituiu como marco ancorado na educação que inaugurou o princípio dos
questionamentos que levaram à rotura do muro que separava por justaposição os
alunos e alunas na sala de aula, condenando-os à privação do convívio com o sexo
17

oposto. Desse modo, os espaços ocupados pelas mulheres, como o parapeito das
janelas, o interior das igrejas, e mesmo nas próprias casas, foram acompanhando as
transformações sociais (ELLIS, 1997, p. 67).
Procurando de alguma forma antecipar os passos que serão dados no
desenrolar desta pesquisa, esboço, desde já, um conjunto de perguntas, a que
regressarei no próximo capítulo, quando me debruçar de forma mais detalhada,
sobre as questões metodológicas. Por agora, limito-me a enunciá-las:
I. Partindo dos textos dispersos de Francisca Senhorinha, será possível
a sua concatenação, com formato de uma antologia pedagógica?
II. Quais os pressupostos em que assenta a prática pedagógica de
Francisca Senhorinha?
III. Qual o valor dos textos cívicos e pedagógicos de Francisca
Senhorinha no contexto oitocentista brasileiro e que estratégias usou
Francisca Senhorinha na luta revolucionária no contexto político e
social brasileiro, através do Jornal O Sexo Feminino?
IV. Em que medida o papel de Francisca Senhorinha, enquanto
educadora, se revelou decisivo para a emancipação da mulher
brasileira?
V. Quais as representações no que concerne à educação da intervenção
cívica de Francisca Senhorinha, no estado de Minas Gerais?

Nesta perspetiva, esta investigação será suportada por duas partes: uma
teórica, composta pelos cinco capítulos; a segunda consistirá na elaboração de uma
Antologia de Textos Pedagógicos da autoria de Francisca Senhorinha.
A primeira parte será constituída pelos seguintes capítulos:
I. Enquadramento metodológico
18

II. No contexto da educação
III. A educação e a educadora Francisca Senhorinha;
IV. A representatividade da educação sobre o princípio de
liberdade;
V. A perspetiva da igualdade de gênero, em Francisca Senhorinha
Na apresentação do primeiro capítulo, dedicado aos procedimentos
metodológicos, procurarei apresentar a problemática, definindo claramente o
conjunto organizado de perguntas que hão-de nortear a pesquisa que será levada a
cabo na persecução dos objetivos apresentados. Consciente de que será o estado da
questão a solicitar a metodologia adequada, jamais poderei esquecer que um
trabalho com este formato assentará essencialmente em ferramentas e
procedimentos hermenêuticos capazes de atribuírem um sentido aos textos, de tal
forma, que traduzam, tanto quanto possível, de forma fidedigna, a intenção retórica
da autora e a intencionalidade da praxis educativa de Francisca Senhorinha, pois
devido às poucas informações sobre esta importante figura no século XIX, tenho
que fazer uma abordagem através de textos de outros autores, como recurso para
conhecer mais a ação educativa de Francisca Senhorinha da Motta Diniz.
No segundo capítulo, No Contexto da Educação, terei em conta a importância
da educação na vida do indivíduo. Faço uma leitura nos caminhos da educação, com
particular enfoque na influência que esta exerceu na vida das mulheres e motivou a
preocupação dos grupos feministas na luta constante, não só pelas mulheres, mas
também pelos menos favorecidos.
O terceiro capítulo, A Educação e a Educadora Francisca Senhorinha,
debruçar-se-á sobre as ações concretas de toda a prática pedagógica de Francisca
Senhorinha e as razões pelas quais ela se empenhou na causa da educação.
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No quarto capítulo, intitulado A representatividade da educação sobre o
princípio de liberdade, abordarei o papel do cidadão na história, através de
Francisca Senhorinha e a prática da convivência humana no seu agir.
No quinto capítulo, A perspetiva da igualdade de gênero em Francisca
Senhorinha, apresentará as nuances da educação, sua valorização e o
reconhecimento na possibilidade de mudança de vida para as mulheres.
Educação e História fazem uma ligação e o século XIX sintoniza as questões
vivenciadas pela sociedade. Sob este aspeto, as questões da educação podem-se
considerar a partir da proclamação da independência, no dia 07 de setembro de 1822
(SDP, 1832, p. 9). Quando se pensava na república, havia já alguns propósitos, como
seguir num novo regime republicano, a nação torna-se independente com causas
próprias, pensava-se na educação, mas a educação não era a principal preocupação
do governo. O século XIX, no entanto, foi o século da educação; porém, uma
educação vista como suporte industrial, pois com a chegada das máquinas precisavase de mão-de-obra qualificada. Portanto, durante esse período, a educação era vista
como complemento para o desenvolvimento industrial (RODRIGUES, 2008, p.
150).
A escola pública tornou-se no período da modernização uma questão
definitiva para o progresso e houve um crescimento muito grande no Brasil, que tal
como referem Arruda e Piletti, os estabelecimentos cresceram moderadamente, no
período de 1881, tendo atingido o número de 200 unidades: no ano de 1889, esse
número passou para mais de 600 (ARRUDA & PILETTI, 1997, p. 120). No entanto,
durante esse mesmo período, não houve nenhuma progressão educacional. O que de
fato demonstra que a educação sempre foi tida como fator relevante, mas pouco se
fez por ela, ou seja, o discurso da educação no Brasil é muito antigo, apesar que
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algumas mudanças foram favoráveis, ainda há um grande trabalho pela frente a fazer
pela educação.
Dessa forma, as conceções das ideias da educação estão vinculadas a toda
forma de expressão da sociedade, uma vez que na racionalidade do diálogo mostra
uma diferença entre as lutas sociais, pois a educação antes de ser imposta por lei é
um direito adquirido por todos. Neste sentido, a caracterização da educação vista e
assistida por todos é a produção dos valores, conhecimentos, ideais e alternativas
para um ensino de qualidade e sobretudo que valorize a reflexão crítica e
participativa de cada um.
Assim, este trabalho fará eco dos caminhos trilhados pela educação, que na
verdade segundo Piletti, citando José Veríssimo, a educação brasileira do início da
vida republicana mereceu uma apreciação tão devastadora como a que se segue:
“o nosso sistema geral de instrução pública não merece de modo
algum o nome de educação nacional. É em todos os ramos –
primário, secundário, superior – apenas um acervo de matérias,
amontoadas ao menos nos dois primeiros, sem nexo ou lógica, e
estranho completamente a qualquer conceção elevada da Pátria”
(PILETTI, 2003, p. 29).

Este trabalho será constituído por uma Antologia de Textos Pedagógicos da
autoria de Francisca Senhorinha e um conjunto de anexos refentes a um excerto do
romance A Judia Rachel e alguns números avulsos do jornal O Sexo Feminino, da
responsabilidade da mesma autora.
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PARTE I – CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO
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Capítulo I
ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO
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1. INTRODUÇÃO

“É urgente abandonar, de vez, a ideia de que todos
temos de ser iguais, e no caso do nosso país, o de
termos de aprender todas as mesmas coisas e da
mesma maneira. O mais importante é cada um fazer
na vida aquilo para que tem mais aptidão, com o
máximo de conhecimentos nessa área” (SILVA,
2000, p. 41).

O referencial da educação amplia as possibilidades de trabalho levando em
consideração a complexidade da sociedade contemporânea e os seus desafios.
Visando concatenar outras ações e habilidades para julgamentos, comparações,
interações, tendo em vista a exploração do conhecimento, considerando o universo
de cada um, julga-se de valiosa importância aprofundar nos estudos de
procedimentos da receção e da construção da cidadania no processo educacional.
Os aspetos de ensino e aprendizagem na construção da cidadania visam
observar o grau de dificuldade de cada indivíduo em função de sua realidade e seu
amadurecimento. Assim, através de inúmeras reflexões que nos permitem imergir
no mundo da educação e navegar dentro da margem de possibilidades da produção
de conhecimentos, será fundamental uma real verificação quanto ao uso das
estruturas básicas e seus significados. A educação é um sistema aberto em que há
um intercâmbio com o ambiente, centrado na expectativa de uma nova prática. O
discurso de Francisca Senhorinha é produzido de acordo com o tempo e que a sua
integração na sociedade está lado a lado com a evolução dos acontecimentos,
registrando dados muitos concretos de uma época, que é a sua, o fazer pedagógico
estará justificado no caminho da descoberta das aspirações. Tudo isso se manifesta
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na prática pedagógica e na caminhada de Francisca Senhorinha para poder realizar
suas ações a favor dos menos favorecidos.
Esta pesquisa visa analisar a trajetória histórica de Francisca Senhorinha da
Motta Diniz, como educadora, escritora e proprietária do Jornal O Sexo Feminino e
também discutir a projeção educacional com seus avanços e retrocessos no Brasil,
buscando uma integração nos fatores da educação.
Dessa forma, padronizar esta pesquisa como instrumento investigatório do
passado, poderá reconhecer os caminhos que hoje, a educação percorre através da
prática dos docentes, com todos os desafios e normas sociais estabelecidas.
Francisca Senhorinha, no que se refere ao contexto da história da educação
no Brasil, torna-se geradora nas reflexões quanto ao destino do ser humano e na
visão aos paradigmas da vida no Brasil, no período de 1873 a 1889, pois a educação
se baseava numa estrutura linear filosófica e política, abordando os aspetos
referentes à escravidão, república e ensino. Neste período, a intencionalidade dos
movimentos feministas, cuja retórica visualizava os direitos, correspondiam às lutas
dos educadores da época. Dentro da descrição das ideias, que carregavam os
princípios básicos da inserção das mulheres na sociedade, para a construção da
cidadania, o foco principal se destacava nos projetos educacionais. Os desafios
enfrentados marcaram o desenvolvimento progressista com a esperança da queda
do império e a implantação de uma nova sociedade. Um fato considerável desse
desafio implicava no propósito da reconstrução social, que a partir das tensões
geradas procuravam conhecer os direitos no âmbito da igualdade para conviver e
viver através da educação (O Jornal das Senhoras, 1 de Jan. 1852; Jornal do
Commércio, 2 set. 1891).
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Através das mudanças e transformações localizavam as relações com a
sociedade e a cultura para criar oportunidades de integração do outro. No
desenvolvimento de uma cultura significativa e no trabalho integral na conceção de
valores, a prática ao trabalhar como professora na Escola Normal de Campanha
ensinando lições básicas para meninas, Francisca Senhorinha proporcionou uma
organização maior na representatividade do papel da mulher, quebrando os
paradigmas da sociedade patriarcal da época.
O caminho indicado por Francisca Senhorinha conjuga-se numa realidade
que atravessou séculos para encontrar nos dias atuais a efetividade dos direitos
humanos e sobretudo a dignidade das pessoas, numa totalidade do pensamento
pedagógico, norteado no princípio em que a educação se objetiva também na
metáfora, educar é ajudar o indivíduo a ser pessoa.
O que dizer da educação, sabendo que Francisca Senhorinha intenta uma
luta pelos direitos no século XIX, no Brasil? Neste princípio, é necessário uma visão
maior nos fatores que estabelecem a capacidade de interação das pessoas, na
adequação de valores e no desenvolvimento das habilidades para garantir a
continuidade da cultura, facilitando a atuação de cada indivíduo no meio em que
vive, norteado no contexto histórico e na construção do próprio indivíduo, em suas
capacidades e possibilidades de compartilhar com a comunidade e com o mundo,
que passando de geração a geração, esses conhecimentos possam construir uma
sociedade solidária, fraterna e mais justa (DIAZ, 2012, p. 120).
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2O TEMA – EDUCAÇÃO E HISTÓRIA: AS REPRESENTAÇÕES
DO SÉCULO XIX EM FRANCISCA SENHORINHA
De todas as coisas que se oferecem ao Homem para lhe
criar momentos de ócio, é a leitura talvez a mais aprazível,
e seguramente a mais proveitosa. Sem quebrar o seu
repouso doméstico, sem vaguear pelas ondas do oceano ou
trilhar peregrino as direções e desvios de países remotos,
diante de seus olhos se corre o pano à cena do mundo
passado e presente, e do mundo da ciência e da arte: trava
conversação com as personagens mais distintas de todas as
épocas e com os mais nobres engenhos de todas as idades:
trata as inteligências dos diversos países, e bebe a largos
tragos na taça da sabedoria. Cidadão de todas as repúblicas,
membro de qualquer sociedade, contemporâneo de
qualquer século, só o Homem dado à leitura pode com
verdade dizer que para ele foi o Universos criado
(PANORAMA, 1837, p. 1).

A marca indelével de uma concepção romântica que a educação deixou em
Portugal (RODRIGUES 2008), não passou despercebida no Brasil, onde a
influência registrou mudanças sociais e comportamentais em múltiplas figuras
brasileiras. Nesta perspetiva, é de fundamental importância refletir nas ações
pedagógicas da época, para compreendermos o alcance dos esforços levados a cabo
pela geração romântica brasileira, para finalmente percebermos a travessia da
educação no Brasil, em pleno século XIX e os contornos desses caminhos
percorridos.
Sob o nome de Francisca Senhorinha, percebe-se um viés na transformação
da vida das pessoas, em pleno século XIX, no Brasil, onde a Escola Normal,
instalada em 7 de setembro de 1873, no sul de Minas Gerais, na cidade de
Campanha, Brasil, apresentava aulas práticas, com duas turmas: uma turma para
meninos e outra para meninas. As nuances que se espelham na prática pedagógica
de Francisca Senhorinha reforçam suas ações como proprietária e editora do Jornal
O Sexo Feminino, quanto à potencialização da educação, na questão da alteridade,
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permitindo uma reflexão no processo educacional, em relação às condições das
mulheres, como analfabetas (PRIORE 2004, p. 180).
Levando em consideração os desafios por elas enfrentados, entre as marcas
do sujeito no cenário brasileiro, em seu tempo e espaço, cujas transformações se
processavam buscando as duas vozes, o eu e o outro, relativamente cadenciados na
estrutura dos direitos, Francisca Senhorinha referencia o sujeito, demonstrando seus
valores e lutando pelos seus direitos, uma vez que a educação garantia a
emancipação das mulheres, através do magistério, da profissão.
A educação visa o conhecimento e o conhecimento mostra as pessoas como
sujeitos do processo histórico e social, portanto, justifica-se ressaltar o desafio de
fazer aprender, de conscientizar o indivíduo a buscar suas aspirações. Neste sentido,
o ideal da educação, que coloca o ser humano em atividade plena para desenvolver
suas ações, demonstra ser toda a mola mestra no trabalho de aprendizagem, uma vez
que a mudança da prática através da estrutura curricular a ele se interage. Assim, a
educação, que gera uma mudança no desenvolvimento da prática pedagógica,
possibilitando um levantamento de dados do tempo vivido das pessoas e suas
experiências de vida para a colaboração no desenvolvimento da cultura e integração
do indivíduo em seu meio, respeitando os seus valores, permite uma reflexão na
questão da alteridade (BLANCH, 2005, p. 25). Com esse propósito, buscar a
educação em Francisca Senhorinha refaz o ponto de vista na questão dos direitos,
para combater a injustiça e a exclusão de grupos de pessoas. Baseado neste
princípio, o jornal O Sexo Feminino, coloca em questão as desigualdades sociais e
dá ênfase ao papel da educação (PRIORE, 2004; ALMEIDA, 2007).
A educação em Francisca Senhorinha se norteia pela caracterização do
papel da representação do indivíduo na sociedade, numa espécie de preâmbulo, com
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caráter lúdico em que as suas ações como educadora interagem na voz do jornal,
para se equilibrar no confronto entre os padrões da época e a consciência humana,
face às suas vicissitudes, objetividade e sobretudo aos desafios e às lutas sociais.
Pode-se dizer que a tônica da representatividade educacional vista por
Francisca Senhorinha desencadeia uma variedade de princípios básicos, revestido
numa atmosfera da representação da sociedade, e sua problemática, tendo em vista
a trajetória histórica e cultural do ser humano em seu tempo. Portanto, Francisca
Senhorinha nos convida a mostrar um olhar inovador para a educação e as
circunstâncias em que nos envolvemos em seu processo de desenvolvimento e
construção cultural, uma vez que o século XIX representou bastante para a evolução
dos caminhos na História da Educação Minas Gerais.

29

3. RECORTE TEMÁTICO: CHAVE E CONTEXTO DE ESTUDO EM
FOCO

O princípio da dignidade humana consagra o direito de todos viverem
dignamente. A importância do direito à educação faz uma retrospetiva na história
da mulher brasileira e suas lutas sociais e políticas, no decorrer do século XIX.
Cumprem, assim, na temática educacional, a importância do direito e seus valores
estabelecidos, que em momentos históricos constituiu a marca principal na evolução
do caminho da igualdade para todos.
Trabalhar pelos direitos é trabalhar pela liberdade. No contexto histórico
brasileiro, as manifestações efervescentes visavam observar o indivíduo mais
próximo de sua realidade, vivenciando valores, adquirindo conhecimento e
adicionando informações para se integrar na sociedade, assegurando sua própria
dignidade.
A preocupação com a igualdade do ensino para todos seria a medida mais
eficaz para o surgimento do progresso, uma vez que a evolução da ciência
caminhava em larga escala para a modernização tecnológica, com o limiar do século
XX (PAN, 1837-1868).
O analfabetismo predominante, em maior número entre as mulheres,
contribuiu bastante para o ponto de partida das lutas pelas causas sociais e a evasão
escolar. Isto, porque a I Escola Normal de Campanha, foi instalada em 07 de
setembro de 1873, durante o governo de Joaquim Floriano de Godói, através da Lei
nº 1.769, de 1871, com aulas práticas para meninos e meninas, sendo que mais de
quarenta meninas foram matriculadas; no entanto, permaneceram apenas vinte e sete
meninas. As aulas práticas eram de categoria de segundo grau, sendo aulas de
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cidades ou vilas e as de primeiro grau para distritos e povoados, cuja distinção
assentava na maior quantidade de conteúdos para o segundo grau.
Portanto, entender a permanência das meninas nas escolas, neste período do
século XIX, corresponde, em grande parte, à valorização do trabalho realizado por
Francisca Senhorinha diante das dificuldades e complexidades da realidade social,
para garantir o direito à instrução para todas as pessoas. Segundo Diva Muniz, na
sociedade mineira o atendimento escolar às meninas praticamente inexistiu até as
primeiras décadas do século XIX (MUNIZ 2003, p.177). No entanto, no final do
século XIX, com a aproximação da modernidade, com o avanço da escrita feminina
e os jornais femininos, as mulheres passaram a procurar mais informação para se
posicionarem melhor na sociedade através das suas habilidades e competências.
A propósito disso, todas as lutas sociais da ordem dos direitos apresentavam
de maneira clara e objetiva a preocupação com o existencialismo humano, como
forma de transgressão de limites para permitir reflexões que podiam diagnosticar e
redimensionar os rumos dos propósitos estabelecidos. A educação deve ser
compreendida como fator profícuo de integração do indivíduo na sociedade,
revitalizando valores para um melhor relacionamento com os semelhantes e
expressão do mundo interior e exterior. Nos moldes de uma sociedade voltada à
omissão das habilidades e competências femininas, a educadora Francisca
Senhorinha é a afirmação corporativa do viés ideológico da luta das mulheres por
uma sociedade igualitária, tendo por base a educação, como suporte de
transformação no comportamento das pessoas (MUNIZ 2003, p. 177).
Enfim, a formação profissional das mulheres foi uma das grandes
preocupações dos movimentos feministas, movimentos estes que eram organizados
pelas mulheres que redigiam os jornais femininos, como Francisca Senhorinha,
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Joana Paulo Manso, Josephina Álvares que mantinham as informações através dos
jornais no século XIX, que se empenharam para mudar a ordem do pensamento de
cada cidadão, em relação ao progresso e o desenvolvimento de suas habilidades.
Com isso, a educação tornou-se o fator mais favorável para garantir a inserção das
mulheres na sociedade, através do conhecimento e da formação profissional.

4. JUSTIFICATIVA
A educação assegura a dignidade do indivíduo, mostrando caminhos para o
progresso social, econômico e cultural. A estrutura pedagógica procura despertar
em cada um o desejo, a ideia, a evolução do pensamento e a construção de valores,
como a liberdade de expressão e o direito à educação.
A presente pesquisa centra-se e caracteriza-se por apreender os contornos
da prática pedagógica de Francisca Senhorinha e indagar os caminhos que a
educação brasileira calcorreou em pleno século XIX, no Brasil. Visa também
entender as orientações para a vida nas relações com a natureza, a sociedade e a
cultura, na educação das mulheres e compreender a emancipação das mulheres
através da educação.
Dessa forma, procura também através da educação, os aspetos relativos às
lutas sociais e o resgate cultural em relação à formação da cultura nacional.
Através da contextualização do papel da educação na história, pode-se
observar a identidade cultural e sua formação, resguardando a preservação de
valores. É válido mencionar que o ano de 1834 iniciou os questionamentos a partir
da educação e o rompimento ao isolamento entre alunos e alunas na sala de aula,
pois eram salas separadas: uma de meninos e outra de meninas, com professor para
meninos e professora para meninas. Dessa forma, os espaços ocupados pelas
mulheres como o parapeito das janelas, o interior das igrejas, nas casas foram
acompanhando as transformações sociais, pois estes eram os lugares ocupados pelas
mulheres que foram se transformando à medida que as notícias iam chegando
através dos jornais
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Assim, fazer o rastreamento das ações femininas e o seu papel na sociedade
confirma a sua importância na construção da nação e cria estratégias para a relação
teórica e prática do indivíduo na sociedade.
As circunstâncias que levaram Francisca Senhorinha a desenvolver um
trabalho voltado para as causas sociais, a favor da educação, segundo June Hahner
veio depois da comparação das oportunidades educacionais para mulheres na área
rural e nas pequenas cidades, devido ao crescimento das cidades brasileiras. A
proporção de alfabetização entre as mulheres do Rio de Janeiro ficava na casa dos
29,3% em 1872, quando comparada aos 11,5% da população brasileira feminina.
Nesta perspetiva, devido ao seu espírito empreendedor, Francisca Senhorinha, em
1873, torna público o seu jornal, O Sexo Feminino, evidenciando a importância da
educação na vida das mulheres, tanto para a emancipação, quanto para o progresso
do país (HAHNER, 1970, p. 52).
Segundo Miguel Arroyo, o papel da educação do ponto de vista da formação
humana se concretiza através da pluralidade e espaços sociais em consequência da
função dos educadores e da vasta visão dos processos educativos. Portanto, todo ser
humano seria um educador, com participação na humana docência e, levando em
consideração que o contexto educação não corresponde apenas a uma questão de
cidadania, verifica-se que a capacidade de instrução de qualquer que seja o
trabalhador, o progresso e o desenvolvimento seria constatado no meio social de
cada um, pois a habilidade de compreensão do mesmo tem relação direta com a
produção e a riqueza de uma nação. Neste parâmetro, cada indivíduo melhor
instruído terá de contribuir para o crescimento na produtividade e o
desenvolvimento satisfatório na economia do país. Atentando para este fato, o
processo educacional está ligado a todos os cidadãos que se integram com a mesma
ideia, em função da melhoria da qualidade de vida de cada ser humano. Neste
sentido, o apelo feito por Francisca Senhorinha, nos jornais para as mulheres se
conscientizassem de suas ações e participação na vida de casada e na vida social
para desenvolverem as características cognitivas e afetivas das mulheres, não
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somente na escola, como também na família, no trabalho e na sociedade (ARROYO,
2002, p. 68).
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5. OBJETIVOS
Ander-Egg (2006) afirma que explicar os objetivos é responder à questão,
para que é que se vai fazer? Ou seja, por vezes, os objetivos são meros propósitos
que nos propomos alcançar; outras, chegam a explicar o próprio estudo científico.
Segundo o mesmo autor, os objetivos apresentam-se em dois níveis distintos:
objetivos gerais – que serão o propósito central do estudo e objetivos específicos ou
complementares – que serão especificações ou passos posteriores ao objetivo geral,
os quais servem para o consolidar.
No entender de Fortin,
“o objetivo de um estudo indica o porquê da investigação. É um
enunciado declarativo que precisa a orientação da investigação
segundo o nível dos conhecimentos estabelecidos no domínio em
questão. Especifica as variáveis chave, a população alvo e o
contexto do estudo” (FORTINI, 1999, p. 100),

Para Cazau,
“si el problema asume gramaticalmente la forma de una pregunta,
los objetivos tienen la forma gramatical de un verbo en infinitivo.
Como el objetivo supone acciones a realizar, deben ser
expresados mediante verbos, tales como ‘explorar’, describir’,
‘correlacionar’ o ‘probar’. (…) A veces se especifica un objetivo
general y objetivos específicos. Estos últimos corresponden a las
diversas sub-tareas en las cuales se descompone la tarea principal,
o bien pueden hacer referencia a otros objetivos fuera del
problema de investigación pero que por alguna razón han sido
considerados dentro de la misma” (CAZAU, 2006, p. 71).

Posto isto, importa afirmar que qualquer pesquisa deve traçar objetivos:
deve indicar as metas que se propõe alcançar. Enunciados de forma clara e simples,
mais simples e clara poderá ser a sua operacionalização. Posto isto, e sem prejuízo
da distinção que alguns autores fazem entre objetivo geral e específicos, proponho35

me, agora, indicar, por ordem de importância, os propósitos que me movem e os
resultados que espero alcançar:
I. Elaborar e apresentar uma breve Antologia de Textos Pedagógicos
da autoria de Francisca Senhorinha;
II. Verificar, através do jornal e da prática pedagógica de Francisca
Senhorinha, a inserção da mulher na sociedade;
III. Tentar uma aproximação ao pensamento pedagógico disperso de
Francisca Senhorinha;
IV. Evidenciar o valor da participação das mulheres na construção da
história do país, através das lutas sociais, da literatura e dos jornais
femininos;
V. Considerar a educação como fator relevante da realização
profissional;
VI. Considerar a intervenção de Francisca Senhorinha como subsidiária
de uma praxis em prol dos direitos humanos em geral e dos das
mulheres em particular, principalmente em Minas Gerais;
VII. Contribuir para a ampliação das pesquisas que possibilitem a
compreensão dos caminhos da História da Educação no Brasil,
particularmente, no estado de Minas Gerais.

36

6. PROBLEMA
Visando identificar, organizar e divulgar os escritos relativos à problemática da
educação, particularmente aqueles que resultaram da publicação dos órgãos jornalísticos
por si fundados e dirigidos, a minha primeira tarefa consistiu, naturalmente, em rebuscar
os textos de caracter pedagógico, adormecidos na dispersão de arquivos que armazenam
números avulsos de cartas e jornais esquecidos e outros escritos, não só com o propósito
de recolher e organizar as preciosas fontes, elementos informativos requeridos para
alcançar as finalidades acima referidas, mas também com o propósito, pressupostamente
válido em si mesmo, de os tornar facilmente acessíveis a todos os potenciais interessados.
O corpus resultante da recolha de dados que deu origem aquilo que designei de
Antologia de Textos Pedagógicos, incluída na segunda parte deste trabalho, que prolonga
e complementa o texto central da minha tese.
No contexto da investigação, um problema refere-se sempre a uma pergunta.
Neste sentido, o problema investigativo pode ser entendido como uma pergunta ou um
conjunto organizado de perguntas sobre relações entre variáveis. A demarcação, clara e
precisa, daquilo que se pretende vir a saber é o ponto nevrálgico do delineamento de um
projeto de investigação e, talvez, o requisito mais fundamental do seu desenvolvimento
sistemático: “a organização metódica da pesquisa exige que, de forma tanto quanto possível
inequívoca e completa, se defina o problema a ser investigado, enunciando claramente
todas as questões de investigação” (BIANCHI, 1998, p. 308).
A pergunta de partida servirá como um primeiro fio condutor da investigação.
Terá ainda que estabelecer uma relação direta e inequívoca com o problema a investigar e
de uma importância fundamental, ou seja,

“determinar con exactitud y claridad tales preguntas es esencial
para la buena marcha del trabajo, por lo que difícilmente podrá
exagerarse la importancia de esta tarea: eso se comprenderá
distintamente si pensamos que, si la pregunta es oscura, imprecisa
o poco congruente, resultará imposible encontrarle una
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satisfacción que sea más clara o menos confusa que ella misma.
No en vano se dice que formular correctamente un problema es
alcanzar ya la mitad de su respuesta” (SABINO, 1992, p. 51).
Antes de se formular a pergunta de partida (ou definição do problema) de um trabalho
de investigação deve ter-se em conta pelo menos quatro importantes considerações:
1.

“La correcta formulación de un problema supone: a) Expresarlo en
forma de interrogante. La pregunta es la forma gramatical que asume
el problema” (CAZAU, 2006, p 69);

2.

“La delimitación del problema se refiere a una delimitación
conceptual que implica una mayor precisión del objeto de estudio. Por
otras palabras, la concreción del tema será el resultado de dar
respuesta a una pregunta también concreta” (REYNA, 1994, p 143);

3.

“As perguntas de investigação permitem chegar às respostas que se
pretendem determinar com a investigação. Estas não devem possuir
termos ambíguos e abstratos” (SAMPIERI et al. 2006, p 49);

4.

“O estabelecimento de um problema particular engendra necessidades
particulares de conhecimentos que e traduzem por questões precisas,
mais específicas, que servem de ponto de partida para pôr em prática
uma estratégia para lhes responder” (CHEVRIER, 2003, p. 77).

Em suma, e neste caso em particular, a formulação de uma pergunta de
partida no âmbito da investigação científica necessita de uma clara noção do
problema a que dar resposta na investigação. Pressupõe portanto acrescidos
cuidados na sua elaboração. Para QUIVY & CAMPENHOUDT (2008, pp. 35-38), os
critérios de base para construção / formulação de uma pergunta de partida devem
concentrar-se em três princípios basilares:
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Exequibilidade “As qualidades de exequibilidade
estão essencialmente ligadas ao carácter realista ou

Clareza

Exequibilid
ade

irrealista do trabalho que a pergunta deixa antever”.
Clareza

“As

qualidades

de

clareza

dizem

essencialmente respeito à precisão e à concisão do

Pertinência

modo de formular a pergunta de partida”.

Pertinência – “As qualidades de pertinência dizem
respeito ao registo (explicativo, normativo e preditivo)
em que se enquadra a pergunta de partida”.

PERGUNTA DE PARTIDA

Figura 1: (Morgado 2015)

Por sua vez, León y Montero (2000) propõem os seguintes quatro princípios
para a correta formulação de uma pergunta de partida:
I. Que as respostas não sejam conhecidas (se se conhecem, não faria
sentido a realização do estudo).
II. Que sejam suscetíveis de serem respondidas.
III. Que a formulação seja clara.
IV. Que as conclusões a que se chegar se traduzam num contributo para
o campo em estudo (LEÓN & MONTERO, 2000, apud SAMPIERI
et al., 2006, pp 50, 51).

A pergunta de partida, sem querer repetir o que foi dito anteriormente, mas
tão-somente reforçá-lo, representa todo um aprofundamento da curiosidade inicial
na direção de uma perceção mais aprofundada do fenômeno e reclama todo um
conhecimento inicial acerca dos conceitos implicados.
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É minha convicção que a pergunta de partida reflete necessariamente o
problema da pesquisa. Este assume a configuração de qualquer questão não
respondida e que é objeto de discussão, num determinado campo do conhecimento.
Quando o investigador elabora a pergunta de partida ele deverá ter em conta que a
referida questão conduzirá todo o processo de investigação, desde o princípio ao
final do estudo. Aqui há-de emergir obrigatoriamente uma resposta cabal que
satisfaça a questão previamente levantada.
Desta forma, acredito profundamente que a pergunta de partida será o fio
condutor da investigação Quivy e Campenhoudt declaram que “o investigador deve
obrigar-se a escolher um fio condutor tão claro quanto possível, para que o seu
trabalho se estruture com coerência” (QUIVY E CAMPENHOUDT, 1998 p,. 30).
Considerando o exposto, fica claro que a formulação de uma pergunta de
partida no contexto da investigação científica exige uma clara noção do problema
do qual se quer chegar a resposta na investigação; e, seguindo estes princípios,
Quivy e Campenhoudt afirmam que para além das três exigências básicas – acima
referidas - com que a pergunta de partida deve estar alinhada, referem também as
características de que a pergunta se deve revestir, a saber:

I. Deve ser clara: Clareza e precisão são fundamentais na elaboração
da pergunta. Ela deve evitar confusões no entendimento e termos e
recortes que possuam significados diversos ou amplos demais;

II. Deve ser realista: Considera-se aqui os recursos pessoais, materiais,
técnicos e de tempo para a realização da pesquisa. Deve considerar,
assim, a exequibilidade da pesquisa;

III. Não deve ser julgadora: Estabelece-se aqui a diferença existente
entre análise e juízo de valor sobre o tema;
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IV. Deve ser uma pergunta aberta: Trata-se aqui dos casos de
parcialidade e tendências de resposta já implícitas em algumas
perguntas de partida. Assim, ela deve estar aberta às diversas
possibilidades e leituras do fenômeno estudado, não direcionando o
andamento da pesquisa a ser realizada;

V. Deve estudar o que ainda não existe: Trata-se aqui da perspectiva de
estudo do futuro e previsões de determinados fenômenos sociais
estudados. Esclarece-se a natureza imprevisível das dinâmicas
sociais, cabendo aos pesquisadores da área partir de possibilidades
e constrangimentos já observados em estudos da área abordada
(QUIVY E CAMPENHOUDT, 1998, p. 29-46).

Tendo em conta o anteriormente exposto, e como ponto de partida para a
minha investigação, elenquei um conjunto de questões hierarquicamente
organizadas que me serviram não só para iniciar a investigação, mas servirão
igualmente para circunscrever e delimitar o âmbito da mesma:

I. Partindo dos textos pedagógicos dispersos de Francisca Senhorinha,
será possível a sua concatenação, com o formato de uma Antologia
Pedagógica?
II. Quais os pressupostos em que assentam a prática pedagógica de
Francisca Senhorinha?
III. Qual o valor dos textos cívicos e pedagógicos de Francisca
Senhorinha no contexto oitocentista brasileiro e que estratégias usou
Francisca Senhorinha na luta revolucionária no contexto político e
social brasileiro, através do Jornal O Sexo Feminino?
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IV. Em que medida o papel de Francisca Senhorinha, enquanto
educadora, se revelou decisivo para a emancipação da mulher
brasileira?
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7. HIPÓTESES
As hipóteses podem ser entendidas como “um conjunto de proposições
aceites como ponto de partida para deduzir delas consequências lógicas” ou “uma
explicação plausível dos factos provisoriamente adotada com o fim principal de
submetê-la a uma verificação metódica pela experiência” (COSTA & MELO,
1994). Em última análise, apresentam-se como “uma proposição provisória, uma
pressuposição que deve ser verificada” (QUIVY & CAMPENHOUDT, 2008, p.
136). Sampieri refere que as hipóteses se apresentam como tentativas hermenêuticos
capazes de interpretarem os fenómenos enquadrados na esfera da problemática: são
proposições que se formulam como guías para uma investigação ou estudo. Elas
referem o que tentamos provar e definem-se como explicações/tentativas do
fenómeno investigado: elas devem ser formuladas à maneira de proposições. De
facto, são respostas provisórias às perguntas formuladas aquando do levantamento
do problema (SAMPIERI et al. 2006, p 122).
As hipóteses apresentam-se, assim, como tentativas de resposta ao
problema previamente levantado, independentemente de que esse problema possa
ser respondido a partir de múltiplas hipóteses (CAZAU, 2006, p 72). Tudo depende
da forma como estão formuladas e organizadas as referidas hipóteses, bem como do
conteúdo, o tipo de investigação e a natureza do problema a ser investigado.
As hipóteses têm que obedecer a um conjunto de características para que
possam cumprir de forma eficaz e exequível o seu importante papel na investigação.
Sabino (1992, p 71) defende que a formulação das hipóteses deve obedecer às
seguintes características:
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I. Clara conceituação, para identificar, sem dúvida, cada um dos
termos envolvidos, banindo, na medida do possível, qualquer
imprecisão na redação;
II. Especificação clara sobre as condições em que podem ser testadas;
III. Relações precisas com os conceitos que são normalmente utilizados
no campo do conhecimento em que versa.

A hipótese pode, assim, ser entendida como uma resposta às questões
previamente levantadas. Essa resposta, de caráter explicativo, apresenta-se como
provisória, ou seja, carece de confirmação. Levantamos, como ponto de partida, as
seguintes hipóteses:
I.

É possível fazer uma recolha de escritos de Francisca Senhorinha,
dispersos pelos jornais, e de tal forma concatená-los que resulte
numa Antologia de Textos Pedagógicos;

II.

É possível que os pressupostos de uma educação romântica estejam
na base da praxis pedagógica levada a cabo por Francisca
Senhorinha, pela sua atuação na Escola Normal e pela preocupação
com o estudo das mulheres;

III.

É plausível pensar que a professora Francisca Senhorinha tenha
influenciado de forma decisiva a emancipação das mulheres
brasileiras, quer através do jornal que fundou e dirigiu, quer através
das aulas que lecionou, quer ainda através de outros seus escritos;

IV.

Pode-se admitir que a elevada formação intelectual de Francisca
Senhorinha, pois era professora, escritora, dona de colégio e dona
de jornal, caldeada pelos ideais da Revolução Francesa e
impulsionada pelos propósitos iluministas se tenha constituído
como alicerce na luta que travou pela causa da emancipação da
mulher;

V.

É possível que as representações da intervenção cívica de Francisca
Senhorinha, no que concerne à educação favoreça o conhecimento
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pedagógico da prática social para meninos e meninas, na Escola
Normal, em Campanha, Minas Gerais.
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8. METODOLOGIA: OS CAMINHOS DA HERMENÊUTICA
Estou plenamente consciente de que toda a obra de pensamento, quer
individual, quer ostente traços de uma autoria coletiva, constitui-se geralmente em
função de certos temas estruturantes, “apresentam uma relação intrínseca ou que,
graças ao esforço organizativo do intérprete, podem ser postos em relação,
articulando elementos provenientes de diferentes círculos, mais ou menos
concêntricos, em que a obra se inscreva” (PASZKIEWICZ , 1997, pp.17-18).
Estou certa da complexidade e das ambiguidades que podem ocorrer, quando
perseguimos a informação e tentamos apropriarmo-nos da mensagem. Por isso,
tomo em consideração os avisos reiterados pelo meu orientador, ao lembrar-me que:
“por vezes, o texto revela-se insuficiente para apreender o alcance
de certas afirmações. Urge, então, buscar ou prospetar, fora do
texto, os dados requeridos pela determinação do seu sentido, ou
seja, torna-se necessário apreciar o contexto, o conjunto ou
família textual de que o texto é membro, no qual se procura
encontrar aquilo de que a interpretação carece, para se completar,
e que o texto, por si só, não contém e que, por isso, não pode
fornecer. E quando as ambiguidades ou as indeterminações não
encontram solução, através da exploração do contexto, da
inserção no corpo intertextual para que o texto remete, ou com
que se relaciona, há que considerar o seu referente extracontextual, o que está aquém e para além do texto em causa e de
todos os textos que invoca, quer dizer, o conhecimento disponível
sobre o quadro de circunstâncias em que o texto foi gerado,
circulou e exerceu a sua influência” (RODRIGUES, 2008, p.

17).
Apesar disso, não pretendo ficar escrava das opções metodológicas fixadas a
anteriori. Partilho da convicção de Rodrigues, quando defende “que deverão ser os
problemas a solicitar a metodologia adequada para responder às perguntas que se
vão levantando. Nesses casos, urge recorrer a uma hermenêutica extra-contextual”
(RODRIGUES, 2008, p. 17).
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Mantendo-me fiel à proposta de trabalho, e de acordo com o esquema
organizativo referido na introdução desta investigação, cuja contextura prevê duas
partes principais, a saber:
A primeira parte, mais teórica, será composta pelos cinco capítulos, já
anunciados, a saber:
I. Metodologia.
II. No contexto da educação.
III. A educação e a Educadora Francisca Senhorinha.
IV. A representatividade da educação sobre o princípio de
liberdade
V. A perspetiva da igualdade de gênero, em Francisca Senhorinha.
A segunda parte, não menos importante, consiste na elaboração de uma
Antologia de Textos Pedagógicos, rebuscados nas páginas do seu jornal e
devidamente selecionados em ordem a facilitar o acesso de uma fonte tão preciosa
a posteriores investigadores que dela queiram fazer uso.
Como prolongamento e complemento desta informação, resultante de
um conjunto de fontes de primeira mão, onde se destacam alguns números avulsos
do jornal O Sexo Feminino, anexo, no final deste trabalho, algumas páginas da
introdução do romance A Judia Rachel, escrito no ano de 1886.
No que concerne a este romance, remeto os leitores para a leitura da outra minha
investigação, levada a cabo no âmbito do mestrado: A Representação da Mulher em “A
Judia Rachel”: um romance do Século XIX.1

1

Para consulta da referida investigação, sugiro a leitura da seguinte obra:
ALMEIDA, Rosa de A. (2007). A Representação da Mulher em “A Judia Rachel”: Um
Romance do Século XIX. Três Corações – MG: UNINCOR [Dissertação de Mestrado
apresentada à Universidade Vale do Rio Verde – UNINCOR]. Disponível no site:
http://livros01.livrosgratis.com.br/cp061253.pdf
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Capítulo II
NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO
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1 – AS REPRESENTAÇÕES DO SÉCULO XIX NA HISTÓRIA DA
EDUCAÇÃO EM MINAS GERAIS
Antes de mais nada, importa levantar a questão: O que é afinal História? A
resposta a esta questão não se apresenta fácil: são mais as dúvidas e as interrogações
do que as certezas e as respostas satisfatórias, apesar de nunca a História ter sido tão
necessária, como nos nossos dias. Albano Estrela, numa tentativa de resposta,
depara-se apenas com uma série de outras questões que se encadeiam e nos
interpelam sobre a multiplicidade de sentidos e acessões em que imbricam e
esbarram:
Nunca a História foi tão fundamental e nunca houve tantas
dúvidas sobre o que é a História. A História que se
escreveu ou a História que se vive? A História das elites
ou a História do povo? A História do geral ou a História
do particular? A História “factual” do historiador ou a
História subjetiva do escritor? […] Enfim, há uma
História ou várias histórias? E qual delas se deve ensinar?

(ESTRELA, 2003, p. 61).
Pisando embora o risco da temeridade, ouso afirmar que a História é mãe e
mestra. E é sob os auspícios desta mestria que quero percorrer os caminhos do tempo
e perscrutar os sinais, por mais discretos que sejam, que me conduzem ao encontro
da “saga” de Francisca Senhorinha: benfeitora da humanidade e apóstola da
promoção da dignidade da mulher toda e de toda a mulher: bateu a pedra angular
da civilização e cimentou os fundamentos em que a escola brasileira viria a apoiar
a base de sustentação que levou à democratização da própria escola.
Se a ubiquidade e consequentemente a naturalização da escola
contemporânea se converteu num dos sinais mais caracteristicamente marcantes dos
nossos dias, isso significa tão-somente que assistimos ao fenómeno da generalização
da educação escolar, onde todas as crianças, independentemente das suas origens
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sociais ou geográficas e das respetivas idiossincrasias ou características individuais,
viram as portas da escola escancararem-se numa oportunidade única que a História
testemunha. Este ponto de chegada supõe que houve um ponto de partida e todo um
caminho que se fez ao longo da História. Cada país percorreu o seu caminho de
maneira diferente dos demais e imprimiu um ritmo próprio, tendo contado
naturalmente com um conjunto de figuras que imprimiram um caráter mais ou
menos indelével nos avanços e recuos que os acontecimentos conduziram ao tempo
da educação: “Trave mestra do pensamento tácito da sociedade contemporânea, que,
por isso mesmo, bem merece o epíteto de sociedade pedagógica”2 (Bianchi, 1998).
Uma das dimensões estruturantes da realidade histórica de um povo é, por
isso, a educação que é processada num determinado tempo, considerando a
representação social para possibilitar a aproximação entre as pessoas como
expressão do mundo interior.
Dessa forma, em seu tempo e espaço, as pessoas apresentam experiências
comuns e a inserção de cada um no meio social foi e é sempre diferente não apenas
quanto à amplitude de desafios enfrentados, mas quanto à própria natureza ou
motivações dessa inserção.
Com o surgimento do Jornal O Sexo Feminino, em 7 de setembro de 1873,
em Campanha, Minas Gerais, Francisca Senhorinha intensifica o sonho das
mulheres, através da educação, anunciando o início de uma luta pelos direitos “O
século XIX, século das luzes, não se findará sem que os homens se convençam de
que mais de metade dos males que os oprimem é devido ao descuido, que eles têm
tido da educação das mulheres” (DINIZ 1873) .

2

A expressão sociedade pedagógica é retomada do título da obra já citada de Jacques Beillerot.
Numa linha de justificação do título que escolheu, BEILLEROT (1985, pp. 9-36), constata que “53 milhões
de franceses passam mais tempo a ensinar e a serem ensinados que a produzir bens e serviços”, o que, em
cada dia, equivale a 846 milhões de horas consagradas à pedagogia, pelo que “A seguir ao sono, a
pedagogia é a primeira atividade da nossa sociedade”.
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A educação tornou-se operante no Brasil, no século XIX, quando, segundo
Diva Muniz, um ato constitucional assegurava “instrução primária gratuita para
todos os cidadãos” (MUNIZ 2003, p. 35). Em Minas Gerais, ainda segundo Diva
Muniz, a Lei n° 13, de 28 de março de 1835 favorecia o ensino primário, que mais
tarde serviu como marco para o avanço na educação, através da Lei nº 41, de 03 de
agosto de 1892, a Reforma Afonso Pena, que simplifica as restrições formais das
meninas em sala de aula. Desde então, houve mais acesso das meninas nas escolas
e, com isso todo o isolamento feminino na educação começava a ser real, oferecendo
oportunidades a todas, que de certa forma concretizava a ideologia de um sonho, em
Minas Gerais.
Neste sentido, Francisca Senhorinha se prevalece como fator principal para
caracterização do objetivo de colocar as meninas nos bancos escolares.
Evidentemente, que Francisca Senhorinha usou o seu poder de influência social para
conscientizar as pessoas na prática da convivência humana e no seu fazer.
Quanto às dimensões de realização da ação humana e diversidade axiológica,
Francisca Senhorinha, uma educadora do século XIX, traz um conceito relevante,
que possibilita uma reflexão quanto ao papel do cidadão na sociedade.
Conforme relata Maia, “o cidadão é alguém que vive com outro, constituído
cidade ou constituindo a humanidade da relação entre pessoas” (MAIA, 2012b, p
113). Dessa forma, averiguar o itinerário da mulher na história, corresponde não só
à valorização e reconhecimento do seu papel, como também ao reconhecer as suas
lutas sociais a favor de sua cidadania. A partir da premissa que o cidadão constitui
a humanidade da relação entre pessoas, Francisca Senhorinha, entre a representação
do sujeito, estabelece a condição humana, no que se refere ao dever histórico
centrado nos valores e suas dimensões. Schmidt sugere que os fatores históricos
refletem os conceitos de cidadania, direitos civis e liberdade (SCHMIDT, 2009, p.
395-409). Neste caso, Francisca Senhorinha faz a representação desse cidadão, na
consideração coletiva para garantir a integração do indivíduo na sociedade.
No conteúdo pragmático da história, Francisca Senhorinha representa toda a
força e a luta da resistência feminina ao que era imposto pela sociedade da época,
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na questão da alteridade, como a abolição dos escravos e educação das mulheres
analfabetas.
Ao enfatizar os objetos em relação ao que predomina o significado e o
significante, pode-se atribuir ao ser humano a proposta do Criador em gerenciá-lo
diante de tudo que lhe foi ofertado, ou seja, cada qual passou a ser sujeito dentro do
seu espaço e se tornou o elo representativo da Criação Divina para qualificar os
benefícios significativos de cada coisa recebida. Analisando todas as prerrogativas
que acompanham o indivíduo, desde o princípio até a época atual denota-se também
a expressão da evolução e desenvolvimento existencial, a qual se exterioriza no
conjunto de ações agrupadas das intenções afetivas, solidárias e extremamente
impregnadas de valores, em que reporta o indivíduo ao contexto maior da Criação,
que lhe foi dada a se conhecer por gente.
No entanto, Diva Muniz revela que a presença feminina nas escolas foi
contemplada pelos historiadores antes que os estudos sobre mulheres tivessem sido
difundidos no país e estudos mostram que entre 1940 e 1950 houve uma grande
preocupação com a história da educação feminina, mas que a história das mulheres
é um campo em construção, ou seja, ainda há a necessidade da reflexão em
evidenciar o papel da mulher na sociedade. Nota-se que consequentemente as lutas
sociais mostram a história fundada na continuidade dos sonhos (MUNIZ, 2003, p.
39).
Para tanto, representar a figura de Francisca Senhorinha, na realização do
sonho da educação, em Minas Gerais, aponta o papel do trabalho coletivo, em buscar
a totalidade dos direitos. Os caminhos que levam às conquistas femininas sempre
retornam aos traços que delineiam as ações através da participação intensa dos
grupos feministas no feito. Neste sentido, vale mencionar que segundo Piletti no Ato
Adicional, em 1820, no colégio na Serra do Carraça, em Minas Gerais, os estudos
obedeciam uma organização muito sui generis. O ensino secundário era totalmente
fragmentado em aulas avulsas, à moda das aulas régias, aulas de latim, retórica,
filosofia, geometria, francês e comércio, o que significava uma educação
necessitada de cuidados e, tendo em vista estas circunstâncias, as escolas em Minas
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Gerais caminhavam apesar de tudo (PILETTI, 2003, p. 26). Nestas considerações,
percebe-se que a educação em Minas Gerais criou também algumas oportunidades
de representação do indivíduo na sociedade. É notável que, tal comparação refere
Diva Muniz apesar de um pequeno avanço verificado no caminho da educação em
Minas Gerais, havia graves lacunas e silêncios em torno da presença das mulheres
na história e nas escolas (MUNIZ, 2003, p. 41). Urge, então, buscar através de toda
a representação do papel dos grupos feministas e dos jornais escritos por mulheres,
essa condição atuante da mulher na sociedade, quase sempre lembrada na penumbra
do esquecimento.
Nesse contexto, é um imperativo de consciência reconhecer, hoje, o papel da
figura e as circunstâncias que plasmaram a alma feminina desta mineira que não se
resignou ao status quo da condição a que a mulher brasileira tinha sido votada; urge
fazer justiça e reconhecer o quão indelével foi a página da História que esta mulher
oitocentista escreveu e cujas marcas indefetíveis rastrearam os contornos da cultura
brasileira: também essa praxis fez parte da educação. Em Minas Gerais, nota-se a
efervescência dos passos da mudança: a educação começa a rasgar o véu da
ignorância e a franquear os caminhos inóspitos da cegueira, em ordem à reposição
de uma sociedade cada vez menos injusta e de um século XIX centrado na pegada
dos ventos civilizadores que sopravam na Europa. É este inconformismo que torna
Francisca Senhorinha um ser histórico, na vida da própria história.
Já no século XVIII, conforme relata Priore, a história e a luta pela
sobrevivência das mulheres estava rodeada de conflitos de uma cultura dominante,
em consequência das minas, onde havia grande disputa pelo ouro entre os colonos
e colonizadores. Os motivos geradores de conflitos eram os motins contra os
impostos, revoltas gravosas, envolvendo levantes armadas, batalhas, destruição de
propriedades, formação de quilombos, revoltas nervosas, ataques de índios bravos
e inconfidências. Tudo isso desenvolveu o conceito de materialização na luta pelos
direitos, que se prolonga até hoje nos tempos modernos. No entanto, o século XIX
apresentou-se mais representativo no caminho das lutas sociais envolvendo as
mulheres (PRIORE, 2004, p.185).
53

Diante das relações culturais, Mattelart e Neveu refletem diante das teorias
mecanicistas de Willians e Thompson, no sentido de que a visão de uma história
construída está entre as lutas sociais e a interação entre cultura e economia
(MATTELART & NEVEU, 2004, p. 47). Portanto, buscar em Francisca Senhorinha
os fatos que contribuem para esta luta, reflete nas condições econômicas dos menos
favorecidos, que necessitavam de apoio e liderança para suas causas sociais.
Na vertente da ordem dos direitos, Francisca Senhorinha consagra-se dentro
do propósito das causas sociais, não somente a favor das mulheres, mas também na
questão dos negros e dos menos favorecidos. Nestas circunstâncias a subjetividade
que opera em Francisca Senhorinha denota o princípio da equidade de sua
representação ideológica.
A vida de muitas mulheres tornou-se mais fácil e buscou uma reflexão maior
no princípio da dignidade humana, que prevê que todos têm direito de viver
dignamente, em condições de segurança e autonomia. Portanto, o acesso e
necessidades de informação das mulheres brasileiras, através da educação,
corresponde aos desafios enfrentados por elas, que apresentam também a grande
gama de reflexões no sistema educativo, que são relevantes para sua aplicabilidade
social e para a construção da cidadania.
Neste aspeto, a saga de Francisca Senhorinha está envolvida com uma
educação igual para todos que apresenta também, além de seu papel como
educadora, o papel de mulher, enquanto sujeito numa sociedade, cujos princípios de
valores estavam em discussão, como o direito ao voto e à educação para todos. É
uma evidência: a ideologia traçada por Francisca Senhorinha está ligada às
possibilidades de participação das mulheres na sociedade.
O movimento feminista, como bem mostra Duarte, provocou um conjunto de
reflexões sobre os termos que regiam a sociedade no século XIX, como o
preconceito em relação às classes dos menos favorecidos e principalmente a
negação de direitos às mulheres. Neste sentido, o ponto marcante dos movimentos
feministas foi a capacidade de suas lutas para enfrentar o pessimismo e a
intolerância da sociedade (DUARTE, 2003, p. 151).
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Diante disso, de acordo com Hahner, as mulheres estiveram ausentes ou
desfiguradas na história brasileira. Então o que se tem testemunhado nos últimos
tempos são algumas transformações reflexivas para compreensão da história. No
entanto, a saga de Francisca Senhorinha indica o assunto que se refere à participação
das mulheres na sociedade brasileira e, que não deve ser esquecida. Na verdade,
pouco se sabe ainda da vida dessas mulheres oitocentistas, dos seus papéis e
experiências do passado, o que de fato é real (HAHNER, 1970, p. 24).
Portanto, averiguar este passado é resgatar a história e caracterizar a
participação das mulheres que fizeram parte das lutas sociais. Neste sentido, a vida
de Francisca Senhorinha, se reflete no papel desempenhado também por outras
mulheres como, Nísia Floresta, Joana Paulo Manso de Noronha, Violante Atabalipa
Ximenes, Josephina Álvares de Azevedo, entre outras, que engajaram também nas
lutas sociais, como o direito ao voto, a abolição dos escravos, a educação e a
inserção da mulher na sociedade. Foram tantos os movimentos de natureza política,
econômica e social que, realmente modificaram a maneira de pensar, de agir das
pessoas, que contribuíram para as mulheres se encontrarem na história do país
(PRIORE, 2004 & MUNIZ, 2003 & NUNES, 2001).
Entender, então, esse caminho de lutas, significa contextualizar a História
numa auréola de ações femininas. Procurar resgatar os documentos, escritos e
atitudes que mostram a vida dessas mulheres é reconhecer um pouco este passado,
para apresentar à sociedade a intensidade de cada papel representativo das mulheres,
em busca da inserção na cidade dos homens.
Para Hahner, Francisca Senhorinha e as editoras de jornais femininos, sempre
ressaltaram a importância da educação para as mulheres, tanto em seu benefício
como para o progresso do mundo. Por este lado, nota-se que Francisca Senhorinha
dedicou parte integrante de sua vida, à luta pelos direitos das mulheres, assim como
as demais mulheres, que fizeram parte do movimento feminista (HAHNER, 1970,
p. 52).
Nesta ótica, a materialização dessas lutas se deve ao enfrentamento e o
desafio que os movimentos feministas travaram com a sociedade e com o que era
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imposto, ou seja, uma sociedade patriarcal, cujos direitos eram negados às mulheres.
E ainda, segundo Hahner, embora cada jornal pudesse ter seu próprio círculo de
mulheres que pensavam da mesma maneira, elas mantinham contato pessoal e
desejavam o conhecimento de suas antecessoras e também de suas contemporâneas.
Ora, havia um funcionamento de suas organizações visando não só o tempo atual,
mas o passado e o futuro. Sobre isso, pode-se ressaltar que as tendências das lutas
sociais se equivaliam a cada momento também vivido por cada mulher (HAHNER,
1970, p. 52).
Refletir sobre as contingências dos mais diversos aspetos de cada luta,
significa procurar o desempenho do que realmente ficou estabelecido na marcha das
mulheres. Assim, pode-se observar que Francisca Senhorinha sob diversos ângulos
esteve envolvida com as lutas das mulheres. O que de fato busca maior compreensão
e reflexão pelo papel representativo dos jornais femininos na sociedade. Então, é
necessário que se investigue todo esse passado de glória, para processar as
informações dentro do conhecimento que a sociedade precisa ter do seu passado
histórico.
No contexto da educação, há duas consciências: uma que ensina, outra que
aprende, tornando-se uma ação lúdica e perpendicular às condições humanas, numa
possibilidade de aprendizagem dinâmica e consolidada na permissão do outro, no
sentido pleno do que é aprender
No que concerne à representação ideológica de Francisca Senhorinha, é
possível correlacionar a sua práxis com uma educação virtuosa, que foi sendo
intencionalmente repassada ao outro sob a forma de valores apreendidos por ela e
transmitidos pela via do testemunho, enquanto cidadã que encarna as funções da
personagem Gluphi, da continuação do romance Leonardo e Gertrudes (1787) de
Pestalozzi, onde se declara a guerra ao verbalismo dominante: “as ações é que
instruem o homem; são as ações que o consolam! Basta de palavras”
(ABAGNANO, N. & VISALBERGHI, A. 1957, p. 559). O processo educativo
permite, assim, uma troca de informações consubstanciada nas experiências vividas,
que os princípios assimilados pelas classes dos menos favorecidos, como as
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mulheres analfabetas e os escravos foram geradores de habilidades e capacidades
para enfrentarem os obstáculos na construção da cidadania.
De acordo com Maia, “a pessoa constrói-se com o recebido e com o exercício
da doação cultural; ao comunicar com o outro, o homem assimila instrumentos de
adaptação ao meio e estimula potencialidades” (MAIA, 2012, p. 89). Sendo assim,
Francisca Senhorinha, enquanto sujeito da história potencializa a relação de valores
para criar condições de realizações individuais e coletivas.
Ainda observando o ponto de vista de Maia, percebe-se que “hoje há um
cidadão do mundo, constituído de possibilidades, de direitos, de liberdade, muitas
vezes reduzidos à luta pela sobrevivência” (MAIA, 2012, p. 113); no entanto, dentro
dessas considerações pode-se ver em Francisca Senhorinha este cidadão, que
outrora fizera relevância nas causas sociais. De fato, a oratória de Francisca
Senhorinha sempre esteve voltada para as classes sociais, dos menos favorecidos.
Com o jornal e com sua ação educadora, Francisca Senhorinha foi portadora do ideal
de tanta gente. Na completude dos desafios, espicaçou a sua própria condição de
vida usando em seu discurso, a sua oratória os anseios de todos, conforme relata
June Hahner, quando refere que “os jornais feministas desempenharam um grande
papel no estímulo e na disseminação de uma nova visão entre as mulheres”
(HAHNER, 1970, p. 51).
A pretensão do discurso de Francisca Senhorinha era atingir a todos, não
somente as mulheres, embora dedicado exclusivamente a alertá-las para um mundo
novo, um mundo cheio de conquistas e descobertas. Sendo assim, Francisca
Senhorinha atingiu a todos e deixa um legado na história, tal como reconhece June
Hahner, ao testemunhar que a sua luta insistia também em que todas as carreiras
fossem abertas às mulheres, uma vez que elas não eram inferiores aos homens. Por
este ângulo, com o melhor aprimoramento na educação, visando outras carreiras, as
mulheres estariam melhor preparadas, podendo desempenhar bem as suas funções
em conformidade com suas habilidades e competências e assim ter o seu próprio
recurso financeiro. Este seria então, mais um processo de construção e contribuição
da participação das mulheres no desenvolvimento econômico, social e cultural do
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país. (HAHNER, 1970, p. 55) A mesma autora aponta também que Francisca
Senhorinha defendia a ideia essencial de que a dependência econômica determinava
a subjugação feminina e de que uma educação melhor poderia ajudar a elevar o
status da mulher Com isso, pode-se perceber que toda a oratória de Francisca
Senhorinha estava ligada ao contexto da educação. Uma educação que passaria a
representar as soluções dos problemas comuns da sociedade e que a força do
progresso estaria na educação para transformar a realidade vivida por todos e,
sobretudo que o país caminharia de igual quanto as demais nações em
desenvolvimento, se tivesse um investimento maior no papel da educação para
todos. Uma educação plural, que não estivesse presa aos procedimentos do passado,
de uma sociedade patriarcal. Se o país quisesse se tornar livre, uma nação liberta da
coroa portuguesa, deveria olhar para a frente e perceber que o sonho da república
implicaria na mudança de qualidade de vida de todo o cidadão. A educação deveria
estar em primeiro plano, desprendendo-se do molde social em que vivera por tantos
anos, poderia estar construindo a sua história, materializada no princípio de
liberdade satisfatória a cada cidadão e, principalmente ao novo padrão de vida de
uma sociedade, enxergando o progresso em vistas ao novo século que se aproximava
(HAHNER, 1970, p. 455).
Tal operação da oratória de Francisca Senhorinha deve-se a um dos claros
objetivos da educação, em criar indivíduos pensantes, que de forma participativa
fossem totalmente independentes e capazes de processar informações e adquirir a
compreensão para refletir e avaliar a sociedade em que se viviam.
A importância do século XIX para a história das mulheres e também dos
grupos feministas da época traz em Francisca Senhorinha um legado maior com a
perspetiva da Igualdade de Gênero, quando se vitaliza a questão do direito.
Neste sentido, a mudança de comportamento e a preocupação com a
modernidade faz uma conexão entre o contexto histórico brasileiro no limiar do
século XIX, tratando dos objetivos dos direitos humanos, no contexto da educação
em pleno século XXI. Dentro do parâmetro aprender e conviver, como um dos
grandes desafios da época atual o referencial pedagógico e a participação da mulher,
58

identifica as diferentes possibilidades de culturas no processo educacional e a
contribuição das relações de gênero na integração dos direitos humanos.
Se hoje a educação percorre um caminho com todos os desafios e normas
sociais estabelecidos, no século XIX esse caminho configurava um espelhamento
onde se sintonizava a luta da resistência feminina face aos padrões da época, cujas
considerações no reconhecimento da educação continham a integração social do
indivíduo.
Os estudos acerca das questões de gênero intensificam também o estudo da
história da educação, para analisar as mudanças, o conhecimento e a cultura das
pessoas.
É necessário entender que a educação tem o compromisso de embasar no
esclarecimento para que o indivíduo se torne autônomo de seus pensamentos e tenha
uma ação privilegiada de uma nova visão do mundo representada na totalidade de
expressão do direito. O mundo no século XIX caminhava entre os contornos de uma
característica normativa de um progresso único, a modernidade, a era da tecnologia,
as máquinas e a força da ciência, pois nele se projetava toda a manifestação humana,
de encontrar seu próprio caminho. Desse modo, esse encontro do caminho
individual de cada um correspondia às esferas dos direitos, os direitos de todos. E
uma nação para ter sua ideologia, a caminhar em busca de sua libertação, precisaria
se desprender das amarras entre o dilaceramento de toda expressão que o mundo
vivia. Esses procedimentos ligados à questão de gênero refletem o fator essencial
de vida do indivíduo, que é a luta pelos direitos. Assim, pode-se observar que na
questão de gênero, os aspetos relativos às lutas sociais compreendem o resgate
cultural em relação à raça, cor, etnia, gênero para a construção da identidade
nacional e da cidadania.
Neste aspeto, face ao contexto histórico da sociedade brasileira que acolhia
as lutas gerenciadoras da construção da identidade, emergiam à superfície de uma
sociedade crispada os valores inerentes de cada um, reveladores das conceções
sociais que viriam a ser decisivas na elaboração de um novo conceito portador dessa
integração dos direitos de todos e de todos os direitos. Para lembrar que, na questão
59

de gênero um novo discurso em torno da raça, cor, etnia ou cultura possibilitava o
questionamento da pluralidade no Brasil. As questões femininas correspondiam à
valorização da cultura que propiciava a representatividade da identidade nacional
emergente sobre o princípio de liberdade, considerando assim as possibilidades de
cada um, qual fosse a raça, a etnia ou o gênero.
Dentro desse parâmetro, o posicionamento para verificação da questão de
gênero favorecia o bem-estar do ser humano em relação aos fatores culturais que
refaziam a história no intuito de qualificar cada grupo social diante da multiplicidade
de valores, nas questões vividas por homens e mulheres. Fatores que revelam a
desigualdade social e econômica asseguram evidentes interesses da própria
sociedade em reverter esse quadro. Buscar uma nova estratégia para acabar com as
diferenças providenciava uma aproximação maior entre as pessoas. Neste intuito, os
grupos feministas, que através dos jornais tentavam a aproximação para
conscientizar não somente as mulheres, mas também toda a população para as
questões dos direitos e mostravam insistentemente essa marcha. Logicamente que
rever o quadro sobre os questionamentos na questão dos direitos nos faz pensar na
exclusão social, no preconceito, na discriminação, na opressão, que durante longos
anos imperou, impedindo os sonhos. Saber, que as lutas sociais se empenharam para
suavizar mais esses princípios é interessante ressaltar todo esforço das mulheres,
que viveram no século XIX, de lutas para garantir esses direitos e consolidar toda a
expressão da identidade da nação, tendo em vista os princípios éticos, sociais e
culturais.
Neste sentido, Francisca Senhorinha, D. Amélia, D. Violante como muitas
outras mulheres, sustentavam que o progresso de um país dependia de suas
mulheres. Então toda a força de expressão no diálogo do século XIX proporcionava
maior busca das mulheres no quadro social representativo da nação para melhorar a
qualidade de vida para todos, numa questão de gênero integrada no direito igual
(HAHNER, 1970, 245).
A educação assegura a dignidade do indivíduo mostrando caminhos para o
progresso social, econômico e cultural. A estrutura pedagógica procura despertar
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em cada um o desejo, a ideia, a evolução do pensamento e a construção de valores.
Então, a prática pedagógica de Francisca Senhorinha, influenciou os rumos da
educação, no século XIX, no Brasil em geral e em Minas Gerais, particularmente,
cujas orientações para a vida colocaram as mulheres desse período mais informadas
acerca das lutas sociais, que sem dúvida ajudou na formação da cultura nacional.
E é igualmente possível e plausível admitir que assim como Pestalozzi, que
influenciou a geração romântica portuguesa, Francisca Senhorinha tenha recebido,
de igual modo, influências do pedagogo suíço-alemão, no que concerne às
convicções pedagógicas que presidiram às propostas educativas, como sugere o meu
orientador (RODRIGUES, 2008, p. 140-146). Há, todavia, duas diferenças que
devo, desde já, assinalar: Enquanto Alexandre Herculano e os românticos
portugueses foram, por um lado, acérrimos defensores da educação da “nova
geração”, sem esquecerem a mulher, particularmente Alexandre Herculano, no
jornal que fundou e dirigiu (PANORAMA, 1837-1839), Francisca centrou-se
exclusivamente no género feminino. Por outro lado, os românticos portugueses, com
exceção de Castilho, foram apenas teóricos da educação, enquanto que Francisca,
com a sua elevada formação intelectual, caldeada pelos ideais da Revolução
Francesa e impulsionada pelos propósitos iluministas, lançou os fundamentos de um
bom combate, que ela própria travou ao abraçar a causa da emancipação da mulher,
ao fundar um colégio e ela própria se apresentar como mestra. Estamos, assim,
obrigados a reconhecer a educação como integração social do indivíduo e, em
consequência disso, torna-se relevante e é importante intensificar o estudo da
história da educação para analisar as mudanças que se foram operando a nível do
conhecimento e da cultura no país. Uma vez que a educação é fundamental na vida
do individuo, tornando-o plural, criativo e participativo na sociedade em que vive.
Vale a pena mencionar que a História da Educação no Brasil, a partir da
Proclamação da Independência, tornou-se um discurso recorrente, conforme se
relata na coletânea de Mary Del Priore, em que os legisladores, no decorrer do ano
de 1827, propunham “escolas de primeiras letras”, em todas a cidades e vilas. No
entanto, não havia uma preocupação com a intensidade do conhecimento porque ler
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e escrever passou a ser uma ordem e que mesmo assim não atingia todas as classes.
Nesta formação educacional, havia um programa mais intenso somente para os
meninos, que deveriam ler, escrever, fazer operações, saber a doutrina cristã e
geometria. Quanto às meninas, somente ler, escrever, contar, fazer as quatro
operações, saber a doutrina cristã, bordar e costurar (PRIORE, 2004, p. 443).
Mesmo com essa diferença, as escolas foram surgindo, no entanto, em maior
número para meninos, com professores para meninos e professoras para meninas.
Neste período, o ensino era uma imposição legal, que não se referia a abrangência
da cultura e estabelecia as diferenças e divisões de classes. Essa divisão de classe
fica evidente, pois ao indivíduo de origem africana e indígena era negado o direito
de escolarização (PRIORE, 2004, p. 444).
Neste contexto, Francisca Senhorinha aborda a sua perspetiva na educação e,
de acordo com as questões apresentadas por Pestalozzi, em seu método, que
marcava uma centralidade no ensino, uma abordagem maior nas questões sociais, é
possível assinalar esta marca indelével. Pestalozzi trabalhou intensamente na
educação de crianças pobres e influenciou nas bases da política, a pedagogia voltada
para o especto social. O êxito do ponto de vista de Pestalozzi concentra-se no
aperfeiçoamento

do

indivíduo

e

da

sociedade

(ABAGNANO,
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&

VISALBERGHI, A. 1957, pp. 559-561).
Neste aspeto, a prática pedagógica de Francisca Senhorinha evidencia a
referenciação do sujeito, demonstrando seus valores e lutando pelos seus direitos. A
partir da prática pedagógica de Francisca Senhorinha, surge o lugar do outro.
É necessário, portanto, um aprofundamento maior no conceito da educação,
buscando maiores reflexões, quanto à prática pedagógica, para identificar
comportamentos no campo social, identificando valores, para estabelecer o direito
de cidadania.
Os modos de temporalidade apresentam o conceito da educação como parte
integrante da organização do próprio tempo, tanto no cenário político, econômico,
social e quanto aos registros das reflexões abordadas. Apesar disso, as causas que
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estão relacionadas com a temporalidade da educação mostram que, de acordo com
Piletti, durante o período monárquico, no campo da educação “prevalecia a mesma
distância entre os dispositivos legais e as condições objetivas para garantir a
instrução primária gratuita a todos os cidadãos” (PILETTTI, 2003, p. 24). Sendo
que a educação oferece recursos para uma cidadania plena, a própria
contextualização empregada para categorizar a educação na história como fator
favorável ao crescimento e desenvolvimento do indivíduo, no sentido de distinguilo como determinante na sociedade aponta a temporalidade como fator integrante
na história da humanidade. Assim, a educação na história, conforme ressalta Diva
Muniz, durante o período da colônia, os argumentos usados pelas autoridades para
justificar “o descaso com a instrução, devido a escassez de escolas públicas e no
atendimento de baixa qualidade, eram a inaptidão intelectual dos alunos e o
desinteresse dos pais, no império, cuja postura dos dirigentes pouco se modificou”
(MUNIZ, 2003, p. 24). Sob esta ótica, o que leva a crer no chamamento da educação
ser tão antigo e até hoje, ao verificar essa temporalidade, o discurso da educação
torna-se repetitivo na história. Para integrar nesta ideia da temporalidade da
educação, sabendo que a mesma é difundida como processo de educar para a
autonomia intelectual, para as reflexões, pela contextualização dos fatos,
evidenciando a participação política do indivíduo no meio a que está inserido, é
necessário que estejamos atentos no caminho que conduz a falta de interesse do
indivíduo, no processo ensino-aprendizagem, que vem desde o período do império.
Sem contar, que durante esse período as causas sociais seriam para equipar as
formas desse direito, o direito à educação. Nesta conexão, pode-se observar e
também perceber um desacordo cronológico entre o que de fato era de direito e o
que era negado, porque tanto as lutas sociais para adquirir esse direito e o mesmo,
às vezes não ser levado a sério. Tanto num aspeto dessa forma de direitos, quanto
na temporalidade que isto se vê de maneira gradativa, como até mesmo uma
responsabilidade, o que se distingue a educação durante esse período seria observar
as condições também vividas por cada família. Isso tudo porque segundo Diva
Muniz o desinteresse dos pais pela alfabetização de seus filhos eram devidas a
razões econômicas e culturais, que impediam a permanência dos filhos na escola.
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De certa forma, o processo educacional sempre esteve estruturado também nas
condições econômicas, o que na verdade, tornava-se mais perto da realidade no uso
das estruturas básicas e seus significados para adquirir conhecimento, cuja
reflexibilidade tematizava a valorização dos direitos. Numa colocação temporal no
mundo, é necessário que se distingue cada dado, que se registre uma época. Através
das grandes possibilidades que nos permite a educação será fundamental uma nova
permissão de reflexão dentro do que seria instantâneo na educação, como forma de
produzir a autonomia do sujeito através de seu pensamento, numa sociedade
democrática para ampliar as possibilidades de conhecimento de cada pessoa
(MUNIZ, 2003, p. 24).
Entender a permanência das meninas nas escolas, no período do século XIX,
corresponde à valorização do trabalho feito por Francisca Senhorinha diante das
dificuldades e complexidades da realidade social, para garantir o direito, a instrução
para todas as pessoas. Segundo Diva Gontijo, na sociedade mineira o atendimento
escolar às meninas praticamente inexistiu até as primeiras décadas do século XIX.
O rastreamento das ações femininas e o seu papel na sociedade confirma a sua
importância na construção da nação e cria estratégias para relação teórica e prática
do indivíduo na sociedade (GONTIJO, 2003, p. 177).
Com efeito, verificar no contexto da educação o ponto de vista da formação
humana e as condições necessárias para o indivíduo se estabelecer com dignidade
para construção de sua cidadania torna-se fundamental para a melhor compreensão
do processo pedagógico participante na vida social do indivíduo.
Conforme refere Diva Muniz, o discurso de colocar a mulher como aptidão
natural para o trabalho de escolarização das crianças sempre esteve em evidência e
em 1880, o jornal Sete de Setembro, sob o aspeto da educação fazia a apologia do
ensino primário das mulheres, uma vez que elas dominassem o português, porque
segundo o jornal, as mulheres eram mais pacientes (MUNIZ, 2003, p. 285).
Também aqui Francisca é subsidiária das ideias educativas de Alexandre Herculano,
o Pestalozzi português, vertidas nos artigos anónimos de o “Jornal O Panorama”
(1837-1839), como João Rodrigues mostra a posição do romântico português,
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segundo a qual defende a inaptidão do homem para educar as crianças
(RODRIGUES 2008, p. 164; Pan 1837, p. 62), posição que justifica deste modo:
“De que nasce isto? — De ser incapaz o homem de desenvolver
nelas as primeiras faculdades, sendo tão hábil em aperfeiçoar a
própria espécie: assaz afastado da infância pela sua situação
social, ignora que sentimentos deva excitar, as molas que há-de
mover, nem sabe adivinhar as precisões destas tenras
inteligências, cuja linguagem desaprendeu, nem dirigir-lhes as
vontades, nas quais já não sabe ler (PAN, 1837, p, 62).

Por isso, é imperativo que as mulheres não deixem de assumir a mais nobre
missão de que a natureza as encarregou, por via da maternidade:
Entreguemos pois ao cuidado das mães o exercer as funções para
que a natureza as criou. Não nos envergonhemos de confessar que
nos enganámos em encarregarmo-nos de um ministério, para que
não temos vocação; regeneremos fundamentalmente a sociedade,
e em vez de nos arrepender disso, persuadamo-nos de que nos
havemos de congratular desta prudente resolução” (PAN, 1837,
p. 62).

Neste sentido, vê-se um caminho maior integrado nos rumos da educação. E,
se a preferência durante aquele período era pelas mulheres na educação, a escola
normal para mulheres se acentuou e assim surgiu cada vez mais o interesse das
mulheres pela educação. Enfatizar a prática pedagógica e seu poder de influência no
recurso de vida para conscientizar a convivência humana no seu fazer e no poder
criativo são argumentos expressivos que condensam a valorização da escola e a
participação feminina nos bancos escolares.
No entanto, os conteúdos programáticos de ensino da escola normal para
mulheres mostram também uma diferença em distribuição dos conteúdos ensinados
para as meninas, que se integram nas desigualdades sociais. Portanto, também
verificar a possibilidade do ensino para mulheres e que as causas sociais desejariam
essa igualdade, significava encontrar um desempenho igual das meninas para
atingirem um nível básico na compreensão dos conhecimentos, poderiam se
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qualificar como benéficos significativos da educação na expressão da evolução e
desenvolvimento cultural do indivíduo. Inegavelmente, a escola normal para
mulheres poderia também corresponder de maneira satisfatória no sentido de
prosperar em outras esferas cognitivas para conduzi-las ao mercado competitivo ou
alcançarem êxito profissionalmente, como era reivindicado nos movimentos
feministas, como forma de inclusão social (DUARTE, 2003, p. 158).
Neste contexto, a escola normal para mulheres e sua origem social estava
relacionada ao aproveitamento de toda prática discursiva dos jornais da época e que
favoreceram de certa forma as classes sociais e as condições dos menos favorecidos,
analisando as prerrogativas que simbolicamente acompanhavam o indivíduo diante
da modernidade. De acordo com as palavras de Dulcínia Buiton, o papel destes
jornais e revistas foi um canal de expressão determinante para o desabrochar das
sufocadas vocações literárias daquelas mulheres a quem mantinham enterrados os
talentos, tendo exercido uma função “conscientizadora, catártica, psicoterápica,
pedagógica e de lazer” (BUITONI, 1986, p.33).
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2- CONTEXTO EPOCAL
A educação também compreende uma imensidão de fatores históricos que de
acordo com o tempo faz uma ligação social aproximando as pessoas. Cada indivíduo
apresenta ações com experiências próprias que permitem a interação no contexto
social e representativo da história. Analisar as práticas da educação se faz necessário
para buscar a questão de valores para a integração de cada indivíduo na sociedade.
Como esclarece Ellis, a expulsão dos jesuítas do Brasil trouxe um verdadeiro atraso
no campo da educação para o país, pois o ensino tornou-se precário, de maneira
irregular e administrado por leigos. Neste sentido, o traço social do Brasil no século
XIX marcava a necessidade de revisão dos conceitos de valores. Portanto visualizar
as condições de estudo para as mulheres no Brasil neste período compreende a
expressão da carga de sensação de Francisca Senhorinha diante da existência das
coisas, recriando uma nova leitura do derredor em Minas Gerais, neste período
(ELLIS, 1997, p 120).
É altamente significativo construir através de Francisca Senhorinha um
questionamento artesanal sobre as condições das mulheres no Brasil, no século XIX,
a influência da imprensa feminina, a chegada do romance feminino e a visão
destacada da realidade educacional para mulheres. Durante o período de 1834, a
educação em Minas Gerais segundo Diva Muniz, caminhava para encontrar o ponto
máximo da instrução primária para todos os cidadãos. Em 1834 iniciaram-se os
questionamentos a partir da educação, o rompimento ao isolamento entre alunos e
alunas na sala de aula. A partir daí veio a visualização das meninas nos seus espaços
e a preocupação de integração das mesmas na sociedade. Neste contexto, Diva
Muniz aponta Minas Gerais com uma sociedade diversificada devido as suas
atividades econômicas e a formação do espaço urbano, que resultou maior
estruturação social e mais aproximação das pessoas devido as condições econômicas
e expansão do comércio (MUNIZ, 2003, p. 54).
Entre os anos de 1873 a 1875 o número de escolas foi aumentando nos
vilarejos do império e a primeira escola normal para mulheres surgiu em 1873 em
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Campanha, Minas Gerais, tendo Francisca Senhorinha como uma de suas
professoras. Para Ellis houve um crescimento do número de escolas femininas e
com progresso quantitativo. Neste sentido, pode-se observar que a expansão das
lutas sociais realizadas pelas mulheres mostrava um marco referencial na sociedade.
Portanto, o que diferencia uma sociedade de outra e diferentes momentos históricos
são as finalidades, as formas e as instituições sociais envolvidos nessa preparação.
Com o surgimento do Jornal O Sexo Feminino em 1873, as mulheres puderam
expressar as suas ideias e intensificar cada esforço de suas lutas sociais. Sendo
assim, a história das mulheres mostrava um novo realismo diante da problemática
social e a consciência humana mediante as suas vicissitudes, objetividade e
sobretudo ao grande apelo de suas lutas em busca de integração na sociedade
(ELLIS, 1997, p 125).
Por esse ângulo, percebe-se que Francisca Senhorinha aborda em sua escrita,
seja no livro A Judia Rachel, quanto no jornal o Sexo Feminino, aspetos reais da
sociedade e o referencial da vida dos menos favorecidos como as mulheres e os
escravos. Assim sendo, o que a sociedade vivia no ano de 1886, quando Francisca
Senhorinha escreveu a sua obra A Judia Rachel, mostrava a relação entre fictício e
ficcional, pois a obra reinventava a realidade apresentando características sociais de
ordem sentimental e emocional, numa realidade repetida voltada para o drama
social, expresso no cotidiano das pessoas, como a luta pela inserção das mulheres
na sociedade. No ano de 1870, o Brasil vivia, segundo Afrânio Coutinho, bastante
motivado, cuja geração apossou-se de suas próprias direções em relação à vida,
acreditando no impulso humanitário, evidenciando assim a preocupação com a
educação e os fatores políticos. Neste período, a ciência já avançava e com isso a
maneira de pensar mudava a rotina das pessoas. O positivismo de Augusto Conte
era bastante atrativo para os intelectuais que se acostumavam a seguir, com suas
orientações científicas. De fato, com o progresso acentuado, as manifestações
artísticas e intelectuais também tomavam um novo rumo, em função de suas
próprias criações e também no novo jeito de encarar a vida (COUTINHO, 2004, pp.
6 - 7 e 15).
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Para Afrânio Coutinho houve também grandes motivações para os
princípios de libertação filosófica, devido à influência francesa no Brasil durante o
século XIX. As ideias revolucionárias, de emancipação política e social, a abolição
já circulavam com mais evidência por todo o canto do país. Por este ângulo, no
campo intelectual houve intensa manifestação apresentada pela Escola do Recife,
em que os jovens intelectuais como Rocha Lima, Capistrano de Abreu, Tomás
Pompeu, Araripe Júnior, entre outros, marcaram a evolução do pensamento das
pessoas com ideias revolucionárias, que alcançavam grande êxito em repercussão
por todo o país, com o pensamento moderno. As mesmas ideias que agitavam
também em Portugal, através de Antero de Quental, Eça de Queirós, Ramalho
Ortigão, Teófilo Braga, com a Questão Coimbrã, cujas interferências predominaram
no espírito inovador da mentalidade literária brasileira (COUTINHO, 1996, 123).
Com isso, os caminhos que levaram o Brasil a se manifestar de
maneira moderna para o desenvolvimento social e político, fez com que Minas
Gerais passasse a constituir em suas produções, quer através da imprensa ou da
literatura o padrão que seguia os avanços progressistas.
Na totalidade de toda expressividade intelectual, vê-se em Francisca
Senhorinha a expressão do significado da liberdade intelectual de poder concretizar
através de sua escrita a identificação e decodificação do espaço social da época,
através da abolição e da intenção republicana. Fator este, que segundo Afrânio
Coutinho também apresentava Machado de Assis, que foi o grande representante
brasileiro do realismo, com seu estilo próprio e com ideias consolidadas na
independência expressiva de sua literatura (COUTINHO, 1996, 134).
Neste contexto, Francisca Senhorinha apresentava com sua escrita
também um grande progresso para a literatura feminina, que já caminhava, segundo
Priore com Nísia Floresta e Maria Firmina dos Reis, cujas ideias marcavam uma
nova estratégia do pensamento feminino seja nas escritas, como também com
atitudes revolucionárias (PRIORE, 2004, p.173).
Sendo assim, a escrita feminina foi se modernizando e encontrando
também um lugar de destaque na sociedade, influenciando mais mulheres no
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desdobramento do fazer da ficção e também do fictício com reflexões mediante a
postulação da necessidade de buscar a consciência social de todos. Desde o século
XVIII, segundo Virgínia Woolf que as mulheres já apresentavam empenho com a
escrita, em sentido com a qualidade de suas produções e que floresceu com mais
integração no século XIX, devido ao grande envolvimento da ciência e o surgimento
de novas reflexões através da poesia (WOOLF, 1985, p.65).
Também para Margarida de Souza Neves, no período de grande
manifestação social, no Brasil, com os movimentos abolicionistas, as mulheres
passaram a se integrarem com ideias revolucionárias, a partir de 1870, resultando
assim, no maior número de jornais femininos de reconhecimento social, que
comungavam com as mesmas intenções sociais. Com efeito, a presença feminina
intensificava em função do desenvolvimento e progresso que começou a tomar
impulso neste período (NEVES, 1991).
Portanto, Francisca Senhorinha tem um lugar privilegiado na
sociedade, diante da necessidade social em que o país vivia, cuja busca era encontrar
a efetividade no papel feminino na questão do seu valor histórico, como a inserção
na sociedade, a liberdade e o direito à cidadania. A articulação individual de
Francisca Senhorinha com o coletivo social reconstituiu o espaço feminino na
história da sociedade brasileira e colocou Minas Gerais também como ponto
marcante na integração do movimento feminista em função da liberdade de
expressão e evolução do pensamento para se efetuar na construção ideológica do
país.
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3 – A EDUCAÇÃO COMO CAUSA DE INFORMAÇÃO

O texto de José Maria Hernández Diaz, da Universidade de Salamanca,
Espanha, “la educación de la muyer em las republicas ibéricas”, na revista A
Página da Educação, aborda a projeção histórica de Portugal e Espanha, em função
de adequar o lugar contextual do processo de construção da cidadania, referente à
igualdade social e a relevância participativa de todos no desenvolvimento produtivo,
tendo como base fundamental, a educação das mulheres.
De acordo com José Maria Hernández Diaz, a projeção das mulheres
alfabetizadas em Portugal, em 1900, correspondia a 18% do total da população
feminina e que em comparação a II República da Espanha, em 1931, faltavam
1.500.000 em idade escolar. Neste sentido, Portugal e Espanha desenvolveram um
plano de cultura e educação, proporcionando mais dignidade às mulheres para
garantir a formação escolar das mesmas (DIAS, 2002).
Esses

desenvolvimentos

através

da

educação

de

natureza

organizacional correspondem à causa de informação, para que, em sintonia com os
direitos e igualdade na sociedade, possa fazer um juízo de valores da existência
humana.
A educação como causa de informação demarca em velocidade ao
mundo moderno, as multiplicidades e possibilidades de aprendizagem, visando à
transformação e mudança de comportamento do indivíduo. Contextualizando o
processo histórico brasileiro, verifica-se uma margem bastante promissora nos
rumos da educação para mulheres, levando em consideração todos os desafios
enfrentados pela classe marginalizada. E se a educação visa também o conhecimento
e o conhecimento mostra as pessoas como sujeitos do processo histórico e social,
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então vale ressaltar o desafio de fazer aprender, de conscientizar o indivíduo a
buscar o seu conhecimento, sua liberdade de expressão. Para tanto, o dever de
liberdade é o ponto de partida que nos torna livres, independentes e a educação é
um meio para que esse processo dê dignidade ao indivíduo.
Partindo do ponto de vista de José Maria Hernández Dias, e transpondo-o
para a realidade Brasileira do século XIX, Diva Muniz respondendo, refere que os
cursos normais se estabeleceram em 1872, com a criação e reestruturação das
escolas normais de Ouro Preto e Campanha para estabelecer melhor os propósitos
da educação e permanência das mulheres neste caminho. No entanto, ainda segundo
Diva Muniz, vale a pena lembrar que de 1835 a 1858 havia uma grande escassez de
professoras nas escolas primárias, contando com apenas 37 (MUNIZ, 2003, p. 281).
Então isso reflete as grandes variações dentro das políticas públicas para atender as
escolas normais e consequentemente a valorizar a participação feminina nas
referidas escolas normais. Diva Muniz relata ainda que a partir da década de 1860
houve uma intercessão maior na política do estado e consequentemente o setor
educacional recebeu algumas regulamentações no exercício da docência e com a
regulamentação da Lei nº 1.064, de 4 outubro de 1860, houve maior controle nas
atividades pedagógicas dentro das estruturas básicas e conceituais, permitindo
também a igualdade de condições aos professores brasileiros ou estrangeiros que
tivessem os seguintes requisitos:
I. Ter 21 anos de idade.
II. Bom comportamento civil e moral.
III. Ser católico apostólico romano.
IV. Ter conhecimento especiais das matérias do ensino.

72

V. Estarem livres de delitos, e não terem sido condenados por
crimes degradantes, e por atos ofensivos à Religião, e à moral
(MUNIZ, 2003, p. 282).
E todos esses critérios deveriam ser apresentados através dos documentos
pessoais, o que representava uma preocupação das autoridades governamentais que
desejavam assegurar o domínio do conhecimento e também a conduta dos
professores e professoras. Porém, no caso das professoras, o cuidado era dobrado,
cujo artigo 27 regulamentava, que além da documentação exigida deveria apresentar
certidão de casamento ou óbito do marido, se separadas certidão de sentença que
julgou a separação. Neste sentido, para Diva Muniz isso também demonstrava o
poder quanto ao gênero, onde diferenciava o tratamento para ingresso no magistério
entre homens e mulheres. Sendo assim, todos os critérios que separavam a condição
de gênero para acesso ao magistério eram sistemas estabelecidos na sociedade da
época e demonstrava claramente as desigualdades, uma vez que para ter acesso ao
magistério as mulheres eram cercadas de controle e aos homens não havia nenhum
controle (MUNIZ, 2003, p. 283).
Aproveitando, ainda, a convicção de Hahner, vale a pena recordar a sua tese,
onde evidencia a consciência de Francisca Senhorinha acerca da dependência
econômica da mulher enquanto agente determinante da subjugação feminina e do
meio de combater este flagelo: só a educação poderia reverter esse quadro para
elevar o status da mulher. A sua condição de professora da primeira escola Normal
para meninas, em 1873, trouxe mudanças significativas nos projetos educacionais,
desencadeando uma variedade de princípios básicos, revestidos numa atmosfera da
representação da sociedade, cujo olhar inovador da educação seria proporcionar às
mulheres sua emancipação e inserção na sociedade (HAHNER 1970. p. 55).
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A professora Francisca Senhorinha proporcionou maiores conhecimentos
que se traduziram em significativos contributos que levaram à mudança de
comportamentos e interação no processo de adaptação das mulheres na sociedade
brasileira. Paradigmático é o artigo “Emancipação do nosso sexo” em O Sexo
Feminino, no ano 1. N.º 16, em 27 de dezembro de 1873 e transcrito nesta Antologia,
onde Francisca Senhorinha introduz dados históricos que contribuem para a
validação de seus argumentos e para o esclarecimento do público ao qual se destina.
O artigo caracteriza-se por ser mais intelectualizado, apresentar exemplos que
pretendem convencer o destinatário. Nesse sentido, Francisca Senhorinha revela a
imagem de uma visão preocupada com aquilo que veicula, que se interessa em
pesquisar, em mostrar fatos, o que acontece no mundo, como as relações sociais são
estabelecidas e entendidas mundo afora, marcas da profissão de jornalista (DINIZ,
1873).
É muito importante fazer um juízo de valores da nossa existência. Promover
práticas construídas no formato da ação humana em imagem refletida de princípios
básicos, como dever, responsabilidade e direito tornar-se-á bastante contundente no
que se refere às ações humanas simbolizadas, dentro dos princípios éticos.
Na verdade, torna-se bastante significativo observar estes princípios básicos
através das relações sociais, pois as mesmas resultam na construção de modelos,
que servem de fonte de inspiração para a estrutura social, simbolizantes do agir
humano: umas boas, outras más. Fazemos ações e elas têm que ter sentido. Muitas
vezes, estas ações se concretizam por meio de outras ações, que devido à influência
de terceiros, se fazem necessárias e realizam progressos consideráveis, de acordo
com os valores que vão sempre se construindo. Entretanto, chegamos aos princípios
através da práxis e as condições de cada indivíduo não são iguais, o que implica na
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conceção de valores. Procura-se com a dimensão social dos valores, dever,
responsabilidade e direito, numa visão esporádica da sociedade.
A recetividade dos valores, de certa forma, é limitada, ainda que os modelos
de ações apresentem características em comum, pois as metas são construídas por
um ideal. Há também restrições nas propriedades indicadas dessas ações.
Entretanto, o indivíduo precisa ter o conhecimento e a capacidade de absorver tudo
que lhe é ofertado e aplicá-lo depois. Logo, se cada um, realmente desenvolver um
conjunto de ações necessárias para o conhecimento dos princípios básicos, a
dimensão desses princípios permeariam por um conhecimento global, satisfatório
entre os fatos da sociedade e a condução dos acontecimentos. Neste sentido, todo
modelo está ligado a uma forma de transformação, que corresponde ao modo, aos
fatos observados, permitindo reação em caso de modificações ou transformações.
Enfim, quando algo é arremessado para outrem, são também arremessadas as
responsabilidades. A ação moral é um ato pessoal, um ato do sujeito. Portanto,
compreendo que a ação social de Francisca Senhorinha implica na travessia e nas
marcas de sua subjetividade.
Considerando o exórdio de uma narrativa do primeiro exemplar do Jornal O
Sexo Feminino, publicado em 07/09/1873, facilmente percebemos não só a intenção
retórica da jornalista, como facilmente apreendemos que o seu discurso se
circunscreve à volta de um eixo temático central que traduz de forma admirável a
visão de Francisca Senhorinha, onde se desenvolve a tese, apoiada em argumentos
ad hominem, favoráveis à mudança urgente do comportamento e da condição da
mulher: “se meu pai, minha mãe, meu irmão, meu marido morrerem, o que será de
mim?” (DINIZ, 1873). A conjunção empregada, na indicação de condição ou
hipótese, provoca no interlocutor, uma reflexão necessária com seu leitor, no caso,
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as mulheres, pois o jornal tratava de interesses da mulher. Neste caso, o
acompanhamento das ações femininas e o seu papel na sociedade, feito por
Francisca Senhorinha, representam os momentos desta subjetividade, que visa
descobrir as reflexões femininas, mediante as condições impostas pela sociedade
aos menos favorecidos. Neste aspeto, os textos que aparecem no jornal evidenciam
a referenciação do sujeito, apontando seus valores que se manifestam na luta levada
a cabo pelos seus direitos. Vejamos outro exemplo retirado do mesmo jornal:
Zombem muito embora os pessimistas do aparecimento de um
novo órgão na imprensa – O Sexo Feminino; tapem os olhos
indiferentes para não verem a luz do progresso, que, qual pedra
desprendida do rochedo alcantilado, rola violentamente sem poder
ser impedida em seu curso; riam os curiosos seu riso sardônico de
reprovação à ideia que ora surge brilhante no horizonte da cidade
da Campanha; agourem bem ou mal o nascimento, vida e morte do
Sexo Feminino; persigam os retrógrados com seus ditérios de chufa
e mofa nossas conterrâneas, chamando-as de utopias: O Sexo
Feminino aparece, há-de lutar, e lutar até morrer; morrerá talvez,
mas sua morte será gloriosa e a posteridade julgará o perseguidor e
o perseguido. (DINIZ, 1873).

Os modelos de ações visam buscar reflexões quanto à mudança de
comportamento feminino, quando as condições impostas pela sociedade iniciam o
jugo sobre as mulheres. As possibilidades e dimensões do ser humano sofre
mudanças e transformações localizadas nas relações com a sociedade e a cultura.
Portanto, acredito que Francisca Senhorinha proporcionou uma organização maior
na representatividade do papel da mulher, quebrando os paradigmas da sociedade
patriarcal da época.
Através do jornal, Francisca Senhorinha denuncia a desigualdade
participativa das ações e a representatividade feminina na sociedade. Então, o jornal
converte-se na arma que trava o combate contra o jugo imposto às mulheres e amplia
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as reflexões conducentes à mudança de comportamento, buscando uma nova
estratégia para acabar com as diferenças, o preconceito e a opressão, que durante
longos anos imperaram, castrando sonhos e ideais de liberdade na construção de
valores e cidadania. Por ocasião do primeiro aniversário do Jornal “O Sexo
Feminino”, a sete de setembro de 1874, Francisca é contundente ao arremessar a
arma do jornal, nos seguintes termos:
Devo prevenir ao sexo masculino que não pense que as mulheres
estão adormecidas pelo sono do indiferentismo; não, algumas já se
tem feito ouvir, e outras levadas por sua modéstia não tem querido
externar seus pensamentos pela imprensa (DINIZ, 1874).

A educação como dever resguardado pelo estado, vale analisar também os
questionamentos em que a segurança e os valores democráticos representam na
autonomia de cada indivíduo, através da efetivação das causas dos direitos na
consciência e no livre pensamento para a transformação social.
No que se refere ao dever como ponto de partida para a segurança do
indivíduo e de suas obrigações sociais, mais do que uma necessidade, a educação
busca a ideia emancipatória do indivíduo em seu meio, cuja consciência do livre
pensamento visa a capacidade de sua própria autonomia. Portanto, a ação
educacional em seu propósito maior, que compete a capacidade de reflexão do
indivíduo para contribuir com a reestruturação política, social e cultural do país
deverá se organizar de forma interativa, de modo a rever a relação de valores éticos
e comprometimento com o dever social de cada um, que será fundamental para a
formação integral do ser humano. Por isso, conhecer melhor os caminhos da
educação na conexão da construção da cidadania se torna necessário, pois todo o
discurso que norteia o processo educacional é produzido de acordo com o tempo
cuja integração na sociedade está lado a lado com a evolução dos acontecimentos,
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registrando dados de uma época. Eis as palavras de ordem do dia 1 de novembro de
1873 de O Sexo feminino:
Avante minhas patrícias no caminho da instrução!
Avante na estrada do bem!
Deve ser a senha da ordem, o brado de chamado de nossas queridas
filhas.
Marchemos na frente delas!
Animemo-las com nosso exemplo!
Cheiroso perfume de moralidade evapore por todos os lados em
volta delas!
D’esta arte se conservará no espírito delas o verdadeiro fim para
que vieram ao mundo e assim prepará-las para algum dia
continuarem por todo o decurso da existência, este trabalho de ir
até á sepultura, o qual por si mesmo é grande preparatório para o
lisonjeiro futuro que lhes desejamos (DINIZ, 1873).

Neste sentido, acompanhar os propósitos dos grupos feministas e os jornais
escritos por mulheres no século XIX e estabelecer entre cada um a responsabilidade
de alertar as mulheres pela possibilidade de encontrar os seus direitos para uma vida
plena, corresponde à alternativa da busca de todos os direitos, como forma de
conquista revitalizadora de reparo das angústias vividas por muitas mulheres.
Quando se alerta para o fim do anonimato das mulheres na sociedade,
percebe-se que a educação proporcionou-lhes maior compreensão de suas
vicissitudes e que o longo caminho percorrido foi construído de modo a encontrar
seus direitos passo a passo na sociedade.
Entender o dever, a responsabilidade e o direito é conscientizar que a história
em si demorou muito para associar a contribuição feminina no trajeto do progresso
crítico e produtivo do país. Portanto, ter Francisca Senhorinha dentro do
compromisso que o jornal O Sexo Feminino, como luta integrante para inserção das
mulheres na sociedade, mostra não só as lutas, mas toda a resistência aos princípios
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expostos na sociedade da época. Neste sentido, o jornal correspondia uma visão
global que estava preparado na nova expressão política e social do mundo moderno.
Procurar a ideia do direito é encontrar o lugar privilegiado por várias
mulheres na história do país, em virtude da integração da luta, da resistência e
também a tenacidade de suas ações e na representação de si próprio, como sujeito
da história.
Mas não podemos deixar de reconhecer que figuras da pedagogia atual e
outros pregoeiros dos direitos humanos são subsidiárias de outras que as precederam
e desbravaram veredas, tendo aplanado caminhos, onde se contam figuras tão
proeminentes como o Padre António Vieira, Francisca Senhorinha, Nizia Floresta,
Ferreira de Castro, entre tantas outras que passaram discretas na sombra do
anonimáto, mas nem por isso deixaram de lançar à terra as sementes que anos mais
tarde se traduziram em fruto.
Nos nossos dias, em Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire lembra-nos de
forma expressiva que “a alegria não chega apenas nos encontros do achado, mas faz
parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura,
fora da boniteza e da alegria” (FREIRE 1996, p.160). Sendo assim, a educação cria
oportunidades e possibilidades ao indivíduo para aprofundar nos estudos, propiciar
oportunidades de integrar no mundo atual, para que cada um se integre no mundo e
possa cultivar valores, como forma de expressão social. E, de acordo com Paulo
Freire, este processo da busca propõe uma transformação nas relações sociais
discriminatórias e excludentes, pois ensinar compreende uma nova prática que se
manifesta através da interação entre as pessoas.
Do ponto de vista de uma educação que se reclama intercultural, no contexto
de uma cidadania que se deseja participativa, pode-se observar a questão dos direitos
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humanos e democracia, que possibilita essa busca a cada dia. Para Peres e Lopes,
“os Direitos Humanos devem ser a semente lançada no campo de possibilidade –
utopias realizáveis – para a nossa vida e para a vida dos outros, que incorporamos à
nossa” (PERES & LOPES, 2007, p.15). Sendo assim, os caminhos que propagam a
educação apresentam, de fato, várias possibilidades no diferencial da aprendizagem,
pois é importante observar a intencionalidade dos direitos humanos, em função da
pluralidade cultural para o aprimoramento das habilidades de cada indivíduo.
Entretanto, devido ao desenvolvimento social e econômico houve um afastamento
das pessoas, fruto da constante preocupação com o progresso e do pensamento
consumista. Mediante aos fatores que conduziam a este progresso, tornou-se visível
o reverso da medalha, que se traduziu na exclusão de grupos e de pessoas. Então
coube a educação para a cidadania rever as questões sociais e criar ideias
inovadoras, garantindo os Direitos Humanos, pois segundo a Laura Fonseca, a
“injustiça tem significado exclusão de grupos e pessoas, por processo de opressão e
dominação. A opressão é gerada por todos os aspetos políticos da organização
institucional” (FONSECA 2009, p. 127). Baseado neste princípio, a nova visão de
educação procura defender uma forma mais eficaz para combater a injustiça e a
exclusão de grupos e pessoas, desenvolvendo estratégia para estabelecer os valores,
proporcionando um ensino de qualidade, que progressivamente desenvolva um
melhor relacionamento entre as pessoas como expressão do mundo interior e
exterior.
É necessário uma ponderação maior para a construção da polis, onde a
reflexão acerca da cidadania e do bem comum, reconhecendo a importância da
ágora, enquanto compreendida como o espaço público privilegiado de comunicação
entre os diferentes grupos da sociedade. Observando esta afirmação, vale a pena
lembrar que no que concerne ao processo educativo, cada um deve colocar-se no
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lugar do outro, pois cada um tem as suas limitações. Portanto, devemos tomar
consciência dos direitos humanos, dos direitos de cada um, para combater as
desigualdades com responsabilidade e cidadania.
O propósito maior da educação consiste na ajuda ao desenvolvimento
integral da pessoa humana, ou seja, na promoção do desenvolvimento do homem
todo e de todo o homem. Partindo do conceito que aponta os caminhos conducentes
à interculturalidade, cada item mostra uma visão dupla e intercomplementar, o
saudável encontro de culturas, dentro dos princípios integradores da justiça, da
equidade, da igualdade, da liberdade e da diversidade para compreender melhor as
características dos comportamentos no âmbito da escola.
Uma característica marcante da sociedade pedagógica compreende a
valorização da capacidade humana de se transformar no mundo contemporâneo
mediante as complexidades sociais.
Acreditando nos modelos de uma educação precursora da multiculturalidade
e fazendo fé nos seus referenciais, as políticas sociais buscavam uma forma de
expressão de valores, capazes de ampliarem o tema da pluralidade cultural, tendo
em vista a atuação das escolas, no que diz respeito à diversidade sociocultural e ao
contributo das diferentes culturas, que possibilitem ao indivíduo a compreensão, o
respeito e a valorização do outro, ultrapassando assim as visões caraterísticas do
etnocentrismo e a abertura ao relativismo cultural (LEITE, 2002, p. 348).
Sabendo que a educação está na contextualização do nosso cotidiano, a
prática pedagógica revitaliza o papel do professor como agenciador de todo o
aprender. E se a escola procura despertar em cada um o desejo, a ideia, a evolução
de pensamento e a construção de valores, é necessário uma reflexão na
operacionalização das atividades desenvolvidas no recinto escolar, para assegurar a
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dignidade do indivíduo, mostrando caminhos para o progresso social, econômico e
cultural.
Ao longo da obra Justiça Social e Educação, de Laura Fonseca, apreende-se
a intencionalidade da autora quando aborda a feminilidade jovem, embasada nas
experiências e subjetividade de raparigas no contexto das teorias de justiça social e
dos debates sobre redistribuição, reconhecimento e participação. Neste contexto,
percebem-se claramente as transições educacionais das raparigas na viragem do
século derradeiro, sendo interrogadas e debatidas significativas lutas por um
aperfeiçoamento educacional com formas estereotipadas de feminilidades. Então,
baseado na luta pelos direitos, repensa uma adequação de valores, para que as
pessoas possam interagir no desenvolvimento das habilidades e garantir a
continuidade da cultura. Essa interação representa o propósito de melhorar a
qualidade dos parâmetros educacionais e influir na formação dos membros da
sociedade. Diferentemente de estereótipos e preconceitos, a ação educacional
corresponde, nesta autora, à sementeira que lança na terra fértil, sementes
diferenciadoras. Portanto, as práticas da educação para a diferença começam por
entender o progresso como a construção do ser humano apoiado nas relações com a
natureza, a sociedade e a cultura (FONSECA, 2009). Referindo-se à educação legal,
Maia afirma que “a esfera da lei pode superar a dimensão espacial da cidadania; e
ainda poderemos encontrar uma outra esfera de realização humana individual e
colectiva que supere a dimensão legal” (MAIA 2012, p. 57).
É preciso acreditar na capacidade do ser humano: o poder de ensinar é o
grande benefício de ensinar aprendendo, para estabelecer valores, conceitos de vida
e a propagação dos direitos humanos. O fundamental na definição das ações dos
educadores, professores e animadores, neste mundo globalizado, é fazer a
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contextualização da história, das migrações, para estabelecer o vínculo de uma
educação para a igualdade de oportunidades na construção da cidadania, vinculada
aos direitos humanos, onde o pró-cidadão pode e deve superar a dimensão espacial
da cidadania.
O olhar da educação representa a perspetiva democrática, onde a instituição
escolar assume o compromisso social de proporcionar ao indivíduo competências,
valores e responsabilidades. As diferenças étnicas, necessariamente, devem ser
vividas na escola para combater a discriminação e o preconceito (APPLE, W.
Michael & BEANE, A. James, 2000, pp. 19-53).
Na realidade, as garantias do direito à educação, independente da condição
social, política ou cultural do cidadão devem ser vistas como a legalidade do modelo
de educação através das reflexões sobre o que é o ser humano, o reconhecimento do
sujeito, a ética, a intencionalidade, a motivação, a liberdade e a solidariedade.
O enfoque do que representa os valores e os direitos humanos muda de
acordo com o processo de desenvolvimento civilizatório, porém é importante
ressaltar que a educação faz parte dessa corrente e que sustenta o significado para a
vida relacionada com a sociedade. Portanto, na educação é necessário considerar os
valores do meio e a forma de sustentabilidade para aprender a conviver dentro da
diversidade e da pressão social, para ultrapassar as barreiras, porque conforme refere
Peres, “apesar de um mundo cheio de sinais e de diversos códigos, não é fácil criar
pontes de comunicação” (PERES, 2011, p. 122). No entanto, vive-se uma situação
de mudanças e há um esforço de integração entre as pessoas para a valorização da
capacidade humana entre todos os grupos sociais e étnicos. Também se pode
verificar tal situação, vivida pela educadora Francisca Senhorinha, que abordava as
questões dos direitos.
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Como educadora, Francisca Senhorinha procurou incentivar as mulheres da
época para uma nova prática de vida; e, sendo assim, fomentar a participação das
mulheres no contexto histórico brasileiro intensificando os estudos que levavam a
uma maior consciência no que concerne à igualdade de gêneros enquadrada no
âmbito dos direitos humanos, cuja lista de reclamações, Francisca Senhorinha
publica no jornal O Sexo feminino, no dia 25 de outubro de 1873:
Preparem-se pois as meninas para estes embates de fortuna, deemlhes educação e instrução, que elas quando casadas, solteiras ou
viúvas, desde que conheçam os seus direitos, poderão também
adivinhar pelo coração as intenções daquele homem por suas
esposas.
Respondendo portanto à tese deste artigo, diremos que:
Queremos a nossa emancipação – a regeneração dos costumes;
Queremos reaver os nossos direitos perdidos;
Queremos a educação verdadeira que não nos tem sido dada, a fim
de que possamos educar também nossos filhos;
Queremos a instrução pura para conhecermos nossos direitos, e
deles usarmos em ocasião oportuna
Queremos conhecer os negócios de nosso casal, para bem
administrarmo-los quando a isso formos obrigadas;
Queremos em fim saber o que fazemos o porque o pelo que das
cousas;
Queremos ser companheiras de nossos maridos e não escravas;
Queremos saber o como fazemos negócios fora de casa;
Só o que não queremos é continuar a viver enganadas (DINIZ,
1873).
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4 – FRANCISCA SENHORINHA E A METAMORFOSE DA
LEITURA
Enfatizar a prática de leitura e seu poder de influência para conscientizar a
convivência humana no seu fazer e poder criativo são argumentos expressivos que
condensam a valorização da escrita. Nesta definição, Francisca Senhorinha muito
argumentou quando apresentava os ideais de toda a sua luta social. As feministas,
segundo consideravam a imprensa com difusão do saber e insistiam em que as
mulheres lessem jornais para conhecer seus direitos e obrigações (HAHNER, 1970,
p. 51). Neste contexto, a escrita feminina permitiu novas visões às mulheres, que na
compreensão dos textos puderam qualificar os benefícios significativos da leitura
não só na expressão da evolução e do desenvolvimento cultural, mas também na
afirmação e reconhecimento da dignidade que lhe advém diretamente do contacto
com as letras. Neste contexto, não resisto a transcrever o editorial com que
Alexandre Herculano, no dia 6 de maio de 1837, abriu o editorial do jornal Literário
e Instrutivo “O Panorama”, um verdadeiro hino à leitura, que não passou
despercebido aos assinantes brasileiros3, do prestigiado jornal oitocentista
português:
De todas as coisas que se oferecem ao Homem para lhe criar
momentos de ócio, é a leitura talvez a mais aprazível, e
seguramente a mais proveitosa. Sem quebrar o seu repouso
doméstico, sem vaguear pelas ondas do oceano ou trilhar peregrino
as direções e desvios de países remotos, diante de seus olhos se
corre o pano à cena do mundo passado e presente, e do mundo da
ciência e da arte: trava conversação com as personagens mais
distintas de todas as épocas e com os mais nobres engenhos de
todas as idades: trata as inteligências dos diversos países, e bebe a
largos tragos na taça da sabedoria. Cidadão de todas as repúblicas,
3

É convicção de João Rodrigues que Francisca Senhorinha foi assinante deste prestigiado jornal, dadas as
coincidências de pontos de vista, diretamente relacionadas com as problemáticas da educação e o papel da
mulher na sociedade, particularmente nos anos de 1837 a 1839, período em que Alexandre Herculano foi
Diretor e principal redator do jornal (Rodrigues 2008).
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membro de qualquer sociedade, contemporâneo de qualquer
século, só o Homem dado à leitura pode com verdade dizer que
para ele foi o Universos criado (PAN, 1837, p.1).

Trabalhar pelos direitos é trabalhar pela liberdade. No contexto histórico
brasileiro, as manifestações efervescentes visavam observar o indivíduo mais
próximo de sua realidade, vivenciando valores, adquirindo conhecimento e
adicionando informações para se integrar na sociedade, assegurando a sua própria
dignidade.
A preocupação com a igualdade do ensino para todos seria a medida mais
eficaz para o surgimento do progresso, uma vez que a evolução da ciência
caminhava em larga escala para a modernização tecnológica, com o limiar do século
XX.
Com efeito, Francisca Senhorinha usou não somente o jornal para alertar as
mulheres, mas usou o romance A Judia Rachel para intensificar a importância da
leitura, uma vez que, no século XIX um novo perfil de leitor estava se construindo,
os estudantes e as mulheres. Então, também o romance de Francisca Senhorinha,
mostrou uma literatura diferenciada, pois o livro se espalhava numa cultura
diferente, com outros valores, mas que a figura da mulher era marcante, porque
também trazia as marcas da injustiça social. Através da literatura, Francisca
Senhorinha desempenhou também o seu papel, de mostrar um novo olhar para o
mundo, o mundo moderno que se aproximava:
A filha, Elisa Diniz Machado Coelho, também jornalista e autora de
romances-folhetim, fundou o Colégio Santa Isabel, para moças, que
logo se torna um dos mais prestigiados da cidade. Francisca
Senhorinha alertava às mulheres [no seu romance] que o “grande
inimigo” era a “ignorância de seus direitos”, que “a ciência dos
homens” se encarregava de manter. E que apenas com a instrução
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seria possível “quebrar as cadeias que desde séculos de remoto
obscurantismo nos rodeiam (DUARTE, 2003, p.156).

Em sua conferência no Collége de France, Antoine Compagnon, esclarece
as questões possíveis para o ensino de Literatura, no âmbito das dimensões das
realizações humanas e históricas, no reconhecimento do papel de cada um. O caráter
da Literatura, para Antoine Compagnon, consiste em seu significado para o mundo
atual e reside no fato dela estar sempre viva. E, nesta ótica, toda a proposta de leitura
deve ter um fundamento, ou seja, a leitura em qualquer época, diante de qualquer
circunstância deverá ser justificada, de acordo com Antoine Compagnon. Mais que
um hábito, a leitura como prática indispensável à qualidade de vida, no caminho da
descoberta das aspirações, se regozija na integração social, quando o indivíduo faz
uma ligação com as suas lutas no decorrer da construção de sua identidade, em
relação ao saber pelas circunstâncias, em que todo o processo da escrita será sempre
num discurso do poder da criação, revelador das conceções sociais, econômicas,
políticas e determinantes na sociedade, para contribuir com o ensino da Literatura e
promover a informação e o desenvolvimento do ser humano em todos os percursos
da vida (COMPAGNON, 2009, p. 12)
Portanto, o que a literatura de Francisca Senhorinha ofereceu aos leitores
no século XIX foi uma aproximação maior das lutas sociais, em conformidade com
seus direitos (DUARTE, 2003, p.156). Nesta definição, Tzvetan Todorov aponta
que a Literatura ajuda a viver, no que se refere à construção da cidadania, na
intencionalidade das possíveis respostas para o amplo significado do que é a vida e
no papel representativo da sociedade, como ideologia e conscientização do
indivíduo em seu contexto histórico (TODOROV, 2009)
Para Maia, “a pessoa constrói-se com o recebido e com o exercício da doação
cultural; ao comunicar com o outro, o homem assimila instrumentos de adaptação
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ao meio e estimula potencialidades” (MAIA 2012, p.75). Sendo assim, a dinâmica
da leitura potencializa na vida do indivíduo e na relação de valores para construir
contributos da relevância social.
Neste sentido, o processo da leitura permite uma troca de informações
consubstancial nos princípios assimilados pela integridade do texto e em suas
informações visíveis, no qual o leitor possa reconhecer e associar a escrita de
palavras aos seus significados e não venha a se arrefecer da discussão de uma leitura
literária. O que mostra naturalmente na escrita feita por Francisca Senhorinha, seja
no jornal, como no romance.
Naturalmente, o cidadão que coexiste no mundo fará relevância no seu papel
da dignidade humana e Francisca Senhorinha fez o seu papel. Sendo que a escrita e
a literatura marcaram a interação entre o desenvolvimento social e a conscientização
das mulheres pelos seus direitos, é necessário continuar a experimentar o fio do
texto, que se alimenta o próprio leitor, para não postergar as relações explícitas no
texto.
Apesar disso as causas que são abordadas no nível da leitura para intensificar
o processo de criação marcam as mudanças sociais no comportamento do indivíduo,
apresentando as variações que correspondem à maturidade do leitor. Assim, a
literatura mapeia a integração da multiplicidade dos gêneros textuais permitindo a
obtenção de valores, como ampliação do conhecimento.
Sendo que a Literatura oferece recursos para a construção da identidade,
tendo em vista os valores inerentes de cada um, revelador das conceções sociais e o
fazer histórico, a leitura propicia a representatividade dos fatores que compõe todo
o tecido do texto.
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De acordo com Mattelart, o conceito de cultura se torna a pedra de toque de
uma filosofia política e moral. Sendo assim, através da Literatura ou da atividade
escrita, pode-se constatar o caminho para a busca de uma nova atividade ideológica,
verificando também os princípios associados aos valores de toda a raça,
independente de cor e etnia. Nesta situação, Mattelart mostra que o valor literário é
uma força entre as culturas (MATTELART, 2004, p. 22).
Percorrer este caminho através da Literatura constitui a redefinição de um
mundo complexo em que a cultura se materializa mediante aos valores universais.
É dentro desse sentido que as necessidades básicas efetuam nas iniciativas para a
procura da identidade nacional, nos valores inerentes a cada ser humano. Na
visualização dos tempos modernos, verifica-se as mudanças, as lutas sociais, na
procura de afirmação do espaço. Neste contexto histórico e literário observa-se uma
janela para a integração e evolução do conhecimento cuja meta se organiza no
reconhecimento dos princípios da equidade, na construção da cidadania.
Conforme relata Zilá Bernard, em seu artigo para a revista da ABRALIC, as
trocas culturais marcam o passado e o presente, no que diz respeito às relações de
poder e neste aspeto deverá ser um projeto de comunidade, tendo em vista os
organismos para reivindicações e desenvolvimento cultural. É dentro deste contexto
que o poder da leitura e criação efetuam-se como uma força entre as culturas. Então,
a Literatura torna-se o espelho para tal procedimento.
Acompanhar a escrita através da Literatura é possível atenuar as relações do
ato da criação como fator do nível de maturidade do indivíduo. Através da
manipulação da linguagem faz-se compreender a história de resistência a padrões
culturais, no que se refere ao conhecimento antropológico referente às lutas sociais.
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Portanto, a leitura propícia recursos para contribuir com as transformações
necessárias nos resgates de valores em função da raça, cor e etnia permitindo o
rompimento ao apartheid, no qual gerações e gerações foram condenadas a viver na
dependência de uma sociedade patriarcal, que corresponde ao distanciamento dos
valores e das características étnicas e culturais de todas as raças.
Então, através do romance a Judia Rachel, Francisca Senhorinha faz uma
ligeira leitura comportamental da mulher como expressão das marcas das
desigualdades apontadas na época. No tratamento dado à forma de expressão do
discurso narrativo percebe-se a referência ao sujeito nas ações da personagem
Rachel, quando na passagem, “Oh! Maldita sina a minha!... Parece que a raça
judaica tem sobre si a cólera de Alá!” (DINIZ, 1886, p. 56), invocando assim a falta
intencional do outro. Pode-se afirmar que na visão do romance as marcas do sujeito
permitem a compreensão do discurso de Francisca Senhorinha em decorrência da
trajetória da mulher, como submissa e sem voz em seu meio.
O romance retoma as referências da visão da mulher, quando o jornal o Sexo
Feminino já constituía uma base sólida de argumentos reflexivos, quanto ao
posicionamento da mulher na sociedade. Quando o romance se refere à figura de
Rachel, como significância de outras mulheres, “Rachel arremessou-se sobre o
colar, e em um instante, arrebentou-o e quebrou-o debaixo dos pés” (DINIZ, 1886,
p. 60), permite avaliar as possibilidades de entendimento da leitura feminina no
retrato determinado por Francisca Senhorinha em sua escrita.
Portanto, o romance mostra o valor da linguagem ideológica utilizada pelos
grupos feministas a favor das causas sociais. Ora, se o romance se apresenta sob tal
procedimento, como avaliar as ações femininas dentro da impossibilidade de
realização através da personagem Rachel? Francisca recorre basicamente ao fator
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literário. Isso, então, faz crer que nas aspirações da leitura há um fator operante
também em busca do fazer histórico, que através da atividade escrita se materializa
na realização das ideias.
O romance para a época mostra um enfoque novo, apresentando um contexto
geográfico diferenciado do lugar vivido pelas mulheres no Brasil, mas com igual
argumento de lamentação devido ao momento crítico da vida das mulheres. Ora,
tanto o significado da leitura quanto o romance A Judia Rachel se completam
mutuamente dentro das aspirações femininas vividas no período do século XIX, no
Brasil. Havia sim, uma preocupação em encontrar o lugar, o lugar devido na
sociedade. Assim, a leitura do livro compartilha com o destino vivido na época e
mostra, então, uma leitura atenuante diante do caminho das mudanças sociais. O
recorte básico do romance propicia questionar as razões sociais enfrentadas pelas
mulheres. Na aproximação da personagem Rachel com o fator consciencioso da
condição das mulheres na sociedade, Francisca Senhorinha caminha em sua
literatura para a aproximação com as suas leitoras. O discurso ficcional opera de
forma solidária com a aproximação de vida das mulheres na vida real. Dessa forma,
verificar na passagem em que Francisca afirma: “um cristão!... Exclamou Rachel
consigo; Oh!... É ele! O meu salvador” (DINIZ 1886, 67) se situa uma nova
perspetiva entre as relações de poder e a necessidade da mudança.
O papel dado na leitura do romance através do olhar feminino mostra as
vantagens de se constituir como sujeito através do próprio romance. Sendo assim, a
transformação na vida das mulheres também se integra na participação maior dos
valores marcados na leitura. De certa forma, o romance A Judia Rachel, pelo
posicionamento crítico de Francisca Senhorinha, examina o próprio senso crítico
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das mulheres na sociedade, no século XIX, nos apontamentos das mudanças e
descobertas.
O ideal da educação marca as mudanças sociais e o comportamento do
indivíduo. Nesta perspetiva, é de fundamental importância refletir noutro modus
operandi da educação e nos caminhos percorridos por ela. Isto significa totalizar as
várias dimensões em que a educação edificou na vida das pessoas, enquanto
mudança, no processo formador do ser humano.
Os desafios enfrentados pelas mulheres entre as marcas do sujeito no cenário
brasileiro, em seu tempo e espaço buscavam as transformações que se processavam
buscando as duas vozes, um eu e o outro, relativamente cadenciados na estrutura
dos direitos. Francisca Senhorinha, referencia o sujeito, demonstrando seus valores
e lutando pelos seus direitos, uma vez que, a educação garantia a emancipação das
mulheres, através do magistério, da profissão.
E a leitura do jornal, que impacto teve na mundividência do público a que se
destinava? Francisca Senhorinha, com o seu jornal O Sexo Feminino traz consigo
profundas transformações culturais para a época. Hahner nota que o jornal O Sexo
Feminino não oferecia apenas aos leitores conteúdos referentes à defesa da
maternidade ou dos direitos, porque as leitoras queriam mais: reclamavam o
conhecimento prático em áreas como saúde e cuidados domésticos e também as
notícias de moda e teatro. Então o jornal se apoiava em dois fatos, a saber: manter
os horizontes científicos em expansão, sobre a modernidade e também a agricultura
em outros países e apresentava, ainda, instruções domésticas, coisas do dia-a-dia
para compor o ramalhete de uma oferta de possibilidade de leitura variada às
mulheres, mantendo um público fiel à pena que o conduzia. Neste sentido, os jornais
femininos também procuravam manter o papel discursivo das mulheres entre os
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comentários e reflexões que a diversidade da oferta de leituras possibilitava, desde
poesia, a contos e ensaios. Nesta totalidade, O Sexo Feminino, como o jornal
dedicado às senhoras, mantinha a sua intencionalidade de se constituir como órgão
instrutivo, capaz de informar, esclarecer, alertar, assim como o meio capaz de
proporcionar uma forma de lazer, prazer e fruição com suas linhas e rubricas
vocacionadas para o entretenimento, bastante procuradas pelas mulheres e pela
sociedade de um modo geral (HAHNER, 1970 p. 58). Hahner recorda-nos ainda que
Francisca Senhorinha manifestou intensa satisfação e orgulho quando figuras
importantes como o Imperador D. Pedro II e sua filha, a Princesa Isabel, fizeram
uma assinatura de O Sexo Feminino (HAHNER, 1970 p. 59). Isso é um sintoma
evidente do reconhecimento público de Francisca Senhorinha e o respeito que a sua
figura causava na sociedade brasileira: o seu jornal era um órgão de comunicação
social integrante, enquanto fonte de informação e cultura que se derramava na
sociedade coetânea. Pela caracterização e representação do Jornal O Sexo Feminino,
pode-se perceber a força de interesse não só das mulheres, mas do público em geral,
para a representação maior do indivíduo na sociedade. Portanto, O Sexo Feminino e
Francisca Senhorinha seriam o vislumbre do percurso da trajetória da mulher nos
caminhos da modernidade, para o despertar das mentes humanas, em virtude do
desenvolvimento e do progresso da nação.
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Capítulo III
A EDUCAÇÃO E A EDUCADORA FRANCISCA
SENHORINHA
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1– A EDUCAÇÃO E SUAS POSSIBILIDADES PARA
FRANCISCA SENHORINHA
Quando Francisca Senhorinha escreveu, junto com sua filha Albertina, o
romance A Judia Rachel (1886), a literatura no século XIX estava tomando outra
forma, pois já apresentava mulheres escritoras, com suas mensagens, seus
sentimentos, escrevendo não só para mulheres, mas para todos os leitores. Com este
romance, Francisca Senhorinha abordava o novo leitor numa chamada da educação,
cujo detalhe estava dentro da geografia apresentada no romance. Um romance que
relatava o cotidiano oriental, com seus usos e costumes, apresentando a saga da
Judia Rachel, que foi vendida, depois teve a sua filha sequestrada, num mundo cheio
de controvérsias. Neste sentido, a literatura produzida por Francisca apresentava
também a educação com suas potencialidades em atender um público especial, as
mulheres. Neste contexto, Antoine Compagnon informa que, “a harmonia do
universo é restaurada pela literatura” (COMPAGNON 2009, p. 35). Francisca
Senhorinha, com o romance A Judia Rachel, proporcionou às mulheres
oportunidades de fabular, numa discussão de costumes, para a busca de informações
novas sobre suas conexões com a vida, que com a multiplicação de conhecimentos
e cuja harmonia literária colocou-as mais próximas de seus objetivos, tendo a
educação como meta principal e integrando-as no mundo atual.
De fato, o romance A Judia Rachel trouxe ações em conformidade com a vida
das mulheres, vista por Francisca Senhorinha, uma mulher sem direito,
marginalizada, que sofria simplesmente pelas condições de ser mulher, que
acompanhava a nova leitora, as mulheres, para sintonizar o significado da palavra.
Sendo assim, a educação e suas possibilidades por Francisca Senhorinha estão
95

ligadas às mulheres, que passaram a ter mais liberdade na elaboração dos caminhos
de suas próprias vidas.
Francisca Senhorinha representa toda a força e a resistência feminina no
século XIX, seja como educadora, diretora de escola, escritora, redatora,
proprietária de jornal e dona de uma escola. Seu nascimento foi em São João Del
Rei. Seus pais eram Eduardo Gonçalves da Motta e Gertrudes Alves de Melo
Ramos. Francisca Senhorinha era casada com o senhor José Joaquim da Silva que
tal como Francisca era professor e também advogado. José Joaquim era proprietário
do jornal O Monarchista. Com Francisca Senhorinha teve três filhas, Amélia Diniz,
Albertina Diniz e Elisa Diniz Machado. Junto com sua filha Albertina Diniz,
Francisca Senhorinha escreveu o romance A Judia Rachel, em 1886 e antes, em
1880, publicou uma revista, Primavera, de duração de um ano, cujo objetivo era de
cunho cultural e instrutivo. Registre-se ainda o pormenor de Francisca Senhorinha
ter sido uma mulher bastante influente na sociedade, bem como a particularidade de
ter mantido uma amizade virtuosa com a família real, o imperador D. Pedro II e sua
filha, a princesa Isabel (DUARTE, 2003, p. 153).
Francisca Senhorinha usou seu grande prestígio para conscientizar as
mulheres e os menos favorecidos a se posicionarem de maneira digna na sociedade,
demarcando o seu papel, em virtude dos direitos do cidadão.
O valor das lutas sociais travadas pelos grupos feministas, a favor da
emancipação e inserção da mulher na sociedade, fez de Francisca Senhorinha um
nome marcante na época, conferindo, assim, ao século XIX um significativo papel
para a história feminina no Brasil. (BUITONI, 1986, pp. 222-225).
Neste sentido, a participação de Francisca Senhorinha na história das
mulheres, arrasta consigo a intencionalidade de provocar uma mudança de
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comportamento e sinaliza uma preocupação em acompanhar os ventos favoráveis
que anunciam a modernidade. Seu referencial pedagógico serviu para assinalar o
registro da condição feminina, transversal às diferentes culturas: o livro A Judia
Rachel demonstra com exatidão este feito. Logo, Francisca Senhorinha sempre
esteve à frente de seu tempo, quanto ao papel do cidadão na história e o
comportamento ético em relação ao respeito entre as pessoas. Seu gosto e pendor
pedagógicos para levar o conhecimento às pessoas, juntamente com sua filha Elisa
Diniz Machado Coelho, acabou por fundar o Colégio Santa Isabel, destinado a
moças no Rio de Janeiro (ALMEIDA, 2007).
O movimento republicano trouxe grande agitação ao país e os grupos
feministas ficaram ainda mais fortalecidos ao acrescentarem aos seus discursos a
linha programática que inseria na ordem do dia os direitos políticos, como o voto.
Quando em 15 de novembro de 1889, com a proclamação da república, todas as
perspetivas estavam alavancadas para acelerar a marcha do desenvolvimento e
progresso cultural a que o país assistia, Francisca Senhorinha trocou o título do seu
jornal O Sexo Feminino para O Quinze de Novembro do Sexo Feminino, periódico
quinzenal, literário, recreativo e noticioso, especialmente dedicado aos interesses
das mulheres. Como redatora e proprietária, Francisca Senhorinha da Motta Diniz,
tendo como colaboradoras suas filhas e diversas senhoras, cuja redação estava
situada na Rua do Lavradio nº 24, no Rio de Janeiro, onde revela a página do jornal
em anexo. Com esse jornal, ou, com a nova expressão do seu jornal, Francisca
imprimia uma maior força à causa da liberdade de expressão e aos direitos políticos
que reclamava para as mulheres. O jornal consagrava uma coluna à questão do
sufrágio. Pelo contexto, percebe-se que Francisca Senhorinha continuou a travar
desenfreada a luta a favor da causa da emancipação e inserção da mulher na
sociedade e sem dúvida alguma usou tanto a sua experiência como educadora quanto
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o seu jornal para divulgar as suas ideias e esclarecimentos ao povo, em especial as
mulheres (HAHNER, 1970, p. 81).
Neste contexto, urge compreender a ética como princípio organizador da
consciência humana, suscetível, não só, de apreender o alcance do agir humano, mas
também como imperativo da razão, capaz de influenciar o mesmo agir em ordem a
operar mudanças comportamentais significativas, facilitadoras e favoráveis à
convivência humana, no que concerne às relações interpessoais. Francisca
Senhorinha sempre esteve na vanguarda da defesa dos direitos das mulheres e dos
escravos, potenciando todo o processo civilizatório, tendo a educação como mola
capaz de colocar no carril do desenvolvimento a máquina perra e pô-la em marcha
na direção do progresso (HAHNER, 1970, p. 82). Torna-se, assim, relevante avocar,
aqui e agora, as questões nevrálgicas dos direitos e deveres, como compromisso
ético dos seres humanos, enquanto animais políticos (ARISTÓTELES, 1965, p.
134).
Neste propósito, Francisca Senhorinha, enquanto educadora, viveu
intensamente as causas sociais e trouxe grandes benefícios de entendimento e
compromisso entre as mulheres.
O resgate da participação das mulheres no contexto histórico brasileiro
constitui-se num trabalho organizado por todos, sejam família, homens, mulheres,
midia, literatura, religião, política, sociologia, filosofia, psicologia, etc.. É através
desse passado feminino que a história se completa nos fazendo presentes na
retrospetiva para compreendermos a saga das mulheres, em sua totalidade, que
enfrentaram preconceitos e tabus. No entanto, até o século XVIII, ainda não
existiam certos tabus ou algum questionamento quanto ao posicionamento
feminino, principalmente no comportamento sexual. Neste período, afirma
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(PRIORE, 2004, p. 420), a mulher precisava provar ao homem que era fértil,
engravidando antes do compromisso do casamento: a falta de filhos era, então,
exclusiva da mulher. Tal opinião era avalizada pela medicina e também por toda a
sociedade. Com o decorrer do século XVIII, os portugueses exigiram um novo
comportamento de vida da sociedade brasileira, uma vez que a partir do século XVI,
a coroa portuguesa decidira colonizar definitivamente a terra conquistada. Portanto,
ao conscientizarmos da perspetiva de vida no Brasil colonial, podemos perceber o
constrangimento sofrido pelas mulheres durante esse período, pois a corte
portuguesa, juntamente com a igreja, a medicina, a literatura criaram um novo
protótipo para a imagem da família, considerando definitivamente a mulher como
ser submisso, devendo obediência, reverência e temor ao marido, no âmbito do
trabalho doméstico, isolada do ambiente cultural. Nestas considerações, até mesmo
no campo da educação tudo foi negado à mulher e segundo histórias de viajantes
que estiveram no Brasil do século XIX, elas não tinham acesso à educação,
conforme os textos da historiadora Miriam Moreira Leite, segundo Mary Del Priore,
onde o discurso sobre a educação no contexto da modernização do país estava
presente em toda parte da sociedade e Francisca Senhorinha denunciava as
condições de vida das mulheres no Brasil, reivindicando sua emancipação através
da educação. Dessa forma, procurar na escrita feminina seu mundo imaginário,
revelador de sua subjetividade, em função do seu crescimento pessoal,
acompanhando o desenvolvimento tecnológico e cultural do país, compreenderemos
os aspetos relativos às suas lutas contra o silêncio que lhe foi imposto. Portanto, a
partir de Francisca Senhorinha, houve conscientização das mulheres como fator
decisivo para a emancipação das mesmas (PRIORE, 2004, p. 420).
Tal como refere Diva Gontijo, em 1879 houve um grande aumento de escolas
feministas, com uma política de estímulo e cooptação de professoras para os quadros
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da instrução pública. Neste período, conforme a Assembleia Provincial, em 10 de
agosto de 1879, não havia mais desigualdade entre os salários de professores e
professoras. Nesta visão, a humana docência já era descrita uma vez, que sendo
professoras, as mulheres tinham o senso maternal e o amor pela profissão, que
manteria uma escola orientada para uma forma de ensinar mais humana e
conformada aos corações ternos das crianças: era o mergulhar no universo do
magistério, onde a novidade e diversidade de metodologias alternativas
contribuíram para a abertura a diferentes tipos de ensino, dotados de múltiplas e
variadas competências em ordem a motivarem e conquistar o aluno em sua
totalidade (GONTIJO 2003, p. 285).
Neste ponto de vista, no último quartel do século XIX a educação passou a
ser vista, depois de muitas lutas sociais, com mais presteza e mais que uma
necessidade, associando assim às causas dos direitos as ações inovadoras, respeito
e sobretudo como meio de atingir e resgatar pessoas para o convívio social,
totalmente abrangente para a transformação do indivíduo, na construção de sua
cidadania.
No final do século XIX, a possibilidade de ensinar e o prazer de aprender
intensificavam a integração relacional na escola. O papel do professor e professora,
tanto no conhecimento quanto no aprimoramento técnico, visava julgar o
rendimento dos alunos, avaliando os resultados do ensino. Então, a ação escolar
criava estratégias para a relação teórica e prática, compreensão, experiência concreta
do aluno e o conhecimento organizado para a busca de uma melhor educação e um
ensino de qualidade.
Para tanto, como afirma (GONTIJO, 2003, p. 288), as mulheres no
magistério eram vistas como mães e a escola como lar e o exercício docente como
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uma missão, uma extensão da maternidade, em que o aluno era visto como filho.
Neste contexto, ensinar exigia e ainda hoje exige alegria, esperança e
comprometimento. Logo, a educação se converteu numa forma de intervenção no
mundo. Em questão da humanização no século XIX, verifica-se que o incentivo
dado às mulheres educadoras foi necessário e até mesmo primordial, pois a prática
pedagógica em sua organização formal atendia perfeitamente aos objetivos
propostos, ou seja, de ter a escola como segundo lar. Além disso, as habilidades
cognitivas apresentavam desempenho favorável, alcançado pelos alunos. Sendo
assim, o sentido de humanização na educação, no século XIX, identifica a busca de
informações novas sobre suas conexões com a vida e a multiplicação de
conhecimentos, cuja harmonia sempre esteve mais próxima da realidade de um novo
século que se aproximava. A confirmá-lo, temos o testemunho de Joana Paula
Manso de Noronha, uma assinante/colaboradora de O Jornal das Senhoras, que
deixa o seguinte testemunho da sua iniciação à escrita jornalística:
Eis-nos pois em campanha; o estandarte da ilustração ondula graciosa à
brisa perfumada dos trópicos: acolhei-vos a ele, todas as que possuis uma
faísca de inteligência, vinde confidente discreto das vossas produções
literárias; elas serão publicadas debaixo do anónimo: porém, não […]
temais dar expansão ao vosso pensamento; se o possuis é porque é dom
da Divindade, e aquilo que Deus dá, os homens não o podem roubar”
(NORONHA, 1 Jan 1852, p 2).
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2 – O DISCURSO DA EDUCAÇÃO
Ao pensar a educação como causa da modernidade e desenvolvimento, com
todas as implicações que daí podem advir, pode-se ver e perceber a intencionalidade
de Francisca Senhorinha, quando alertava as mulheres para se posicionarem como
seres ativos na sociedade, pela aquisição de uma profissão digna, capaz de ajudar
na criação da riqueza do país (HAHNER, 1970, p. 52). Neste ponto, segundo Gadotti
invocando Marx refere que “o mundo é sempre uma ‘visão’ do mundo para o
homem, o mundo refletido” (GADOTTI, 2006, p. 21) Então, se o mundo é um
mundo refletido, todas as ações que se concentravam em função da educação, no
século XIX, se refletiam na educação moderna, de um país caminhando para o
desenvolvimento, pensando na qualidade de vida de todos e de cada indivíduo.
Dessa forma, justificavam-se as lutas sociais e valiam as reflexões sobre o
posicionamento das mulheres, enquanto seres ativos, participativos na sociedade.
Na realidade, as lutas sociais se intensificavam a favor da educação: havia uma
tomada de decisão positiva e aumentava o número de escolas e também o número
de mulheres frequentando as aulas, pese embora a negação da escola à população
de origem africana e aos descendentes indígenas. Os imigrantes de origem alemã,
italiana, espanhola e japonesa tinham propostas educativas diferentes, pois havia
escolas para meninos e meninas com auxílio direto de suas regiões de origem. Então,
as ações da escola em conformidade com a população atendida acompanhavam a
chegada do aluno para sintonizar o significado da vida, abordando a sua
aplicabilidade, entre as várias possibilidades de definir o seu papel de transmitir
conhecimentos e considerar a aprendizagem de cada um. A escola passou a ser
considerada como a entidade qualificadora capaz de preparar a nova geração para a
convivência social e a construção da cidadania (PRIORE 2004, p. 445).
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Mas a negação da escola foi perdendo terreno, pois com a aproximação do
século XX, novas propostas para a educação foram surgindo, tal como Priore refere,
com os grupos de trabalhadores, ligados ao socialismo, que além de propostas para
a educação, criaram mais escolas. Os anarquistas também davam muita atenção às
questões relativas à educação feminina e os jornais literários mostravam que a
educação era sinónimo da libertação da mulher. Dessa forma, as circunstâncias
dentro do processo da educação buscaram alternativas e reflexões, que mostraram
um novo caminho para as atitudes, que a negação da escola já não representava
tanto. Isso porque havia aumentado o número de escolas e as novas propostas
atendiam a todos. Com o novo século, o caminho do progresso passava
necessariamente pela generalização da educação, pois com a chegada das primeiras
máquinas exigia-se mão-de-obra especializada. Com isso, a permanência do
educando

na

escola

foi

se

estruturando

através

das

atividades,

que

consequentemente foram elementos fundamentais na formação do ser humano
(PRIORE, 2004, p. 446).
No entanto, de acordo com (HAHNER 1970, p. 66), em meados da década
de setenta, Violante A. de Bivar e Vellasco protestaram, no jornal O domingo, contra
as instituições de ensino superior contra a implementação de medidas regressivas,
ao impedirem o ingresso de mulheres. Também Francisca Senhorinha reagiu, no
jornal O Sexo Feminino. Dessa forma, apesar de toda a preocupação com a corrida
do progresso, havia reações a manifestarem a insatisfação da presença das mulheres
nos bancos escolares (HAHNER, 1970, p. 66). Porém, com o pensamento posto nas
luzes do progresso, Francisca Senhorinha insiste na educação para todos. Dessa
forma, o apoio masculino começou a se manifestar a favor da emancipação
intelectual das mulheres, o que gerou grande satisfação no seio dos movimentos
feministas. Hahner lembra que Francisca Senhorinha sempre se socorreu do
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argumento que tinha na sua base de sustentação a comparação que estabelecia entre
o Brasil e os países mais desenvolvidos. Também aqui ela argumentava que, se em
outros países as mulheres podiam frequentar instituições de ensino superior, devia
também ser permitido no Brasil e acrescentava: “por que o nosso império do Brasil
que faz timbre em ser submisso imitador da Europa e dos Estados Unidos em todos
os progressos, por que não legisla a fim de que as mulheres em nossa terra possam
ser graduadas nas ciências mais indispensáveis aos usos da vida?” (HAHNER, 1970,
p. 67- 68). Então toda ira de Francisca Senhorinha tinha como causa a negação da
escola pelo governo, tendo feito severas críticas e algumas de forma muito acutilante
chegavam a ser profundamente sarcásticas. Portanto, como era negada a presença
de mulheres nas instituições de ensino superior, até 1880, qualquer jovem brasileira
que quisesse frequentar um ensino superior, como treinamento médico, deveria
viajar para o exterior para dar continuidade aos estudos (HAHNER 1970, p. 68).
Mesmo com a negação da escola, muitas brasileiras lutaram pela concretização dos
sonhos, que fizeram questão de viajar para o exterior, a fim de continuar os estudos
e ter uma carreira digna. De acordo com o testemunho de Hahner, em 1874, Maria
Augusta Generosa Estrela, uma jovem de catorze anos, saiu do Rio de Janeiro para
estudar medicina nos Estados Unidos e, mais tarde, seguindo o seu exemplo, Josefa
Águeda Felisbella Mercedes de Oliveira também partiu em busca de seu sonho. As
duas estudantes serviram de exemplo para toda a nação e mais tarde em Nova Iorque
(HAHNER, 1970, p. 38), a mesma autora refere que estas jovens publicaram um
jornal, A mulher, para poderem alertar as mulheres brasileiras sobre suas verdadeiras
vocações e mostrar também que podiam se dedicar às ciências e que realmente eram
dotadas de inteligência. Neste sentido, a cada dia aumentava o número de pessoas
que abraçavam a causa da luta pela educação da mulher e por uma escola mais firme
e mais intensa (HAHNER, 1970, p. 68).
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Dentro do conceito que conduz a sociedade como os princípios do
conhecimento e integração social do indivíduo ao meio, o encontro de Francisca
Senhorinha com o fazer coletivo se dá no aspeto de que a sua experiência como
educadora tornou-se efetivamente importante para a contextualização do
comportamento das pessoas. Dessa forma, a necessidade de integração das mulheres
na sociedade reproduz também a força participativa de se sentir útil dentro dela,
como ser produtivo e participativo. O que faz mostrar que a história se compõe do
produto da atividade humana é invocar as razões sociais em que Francisca
Senhorinha lutou para resguardar os direitos procurados pelas mulheres.
Para Mencarini, as representações coletivas traduzem a forma como o grupo
se enxerga a si mesmo nas relações com os objetos que o afeta, isso então, demonstra
a grande capacidade de Francisca Senhorinha se manifestar pelas causas sociais e
pelos conceitos de ideias dos grupos feministas no século XIX. As afinidades
ocorridas, com o período da história mostraram o trabalho diversificado na mudança
de comportamento coletivo. Até então, as tarefas de cunho doméstico, por si só, já
correspondiam a uma visão global nos procedimentos e modos de vida pela maioria
das pessoas, que evidenciou o olhar crítico nas ações sociais, cujo papel da mulher
passou a gerenciar, não só o seu cotidiano, mas também a liberdade de expressão e
atuação na construção de seu papel social (MENCARINI, 2008, p. 24).
O modelo conceitual em que se caracteriza a sociedade se refere a utilidade
das vantagens em aplicar os modos de comportamentos para manifestação da
mesma com participação dos indivíduos que a ela se integra, no sentido de fornecer
soluções dos problemas visíveis e aplicados no dia-a-dia. A solidariedade está
integrada na sociedade e se faz perceber através do conjunto de crenças e
sentimentos comuns aos membros do grupo, ou seja, o coletivo. Então, o que se
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refere ao aspeto social visto em Francisca Senhorinha está na dimensão de encontrar
no outro maior recurso para promover o bem-estar do ser humano (MENCARINI,
2008, p. 27).
Ao se referir sobre as questões sociais, Francisca Senhorinha, dentro do
conceito do jornal, espelha as prerrogativas da sociedade, marcada pelo
envolvimento também dos grupos feministas num raciocínio crítico, quando se diz,
segundo o testemunho de Hahner que Francisca Senhorinha incitava as mulheres a
se conscientizarem de sua propriedade e de outros direitos. Neste sentido, buscar
Francisca Senhorinha como um ser social mostra a continuidade dos compromissos
que a sociologia tem com o indivíduo, ou seja, somos solidários para unirmos em
relações definidas. Neste caso, na sociedade, o indivíduo se caracteriza como parte
integrante do seu próprio meio e se manifesta através do trabalho coletivo
(HAHNER 1970, p. 62).
Dessa forma, Francisca Senhorinha e a sociedade no século XIX, procuravam
o diálogo da modernidade e sintonizavam as ações coletivas para o desenvolvimento
e progresso mútuo. Entender a participação social de Francisca Senhorinha e
principalmente dizer para a sociedade que toda a história demorou muito para
associar a contribuição feminina no trajeto do progresso crítico e produtivo é
altamente proporcional aos valores adquiridos pelas mulheres na sociedade.
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Capítulo IV
A REPRESENTATIVIDADE DA EDUCAÇÃO SOBRE
O PRINCÍPIO DE LIBERDADE
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1 – EDUCAÇÃO: UMA QUESTÃO DE CIDADANIA E DIREITO
NATURAL
Considerar que a educação está contida na esfera dos direitos, reforça a
reflexão que cada indivíduo resguarda de um lugar na sociedade e, que a consciência
humana se exterioriza no conceito relevante da convivência humana.
No contexto da educação, a harmonia em acompanhar e conhecer o desafio
da aproximação do outro revela toda a potencialidade do ser humano, de forma que,
a capacidade de se construir e interagir em seu espaço, o indivíduo se reforce como
pessoa íntegra na sociedade.
A ordem dos direitos compreende também o sentido pleno de ter a educação
como meta para a construção da cidadania. A busca de metas comuns depende da
adequação das propostas nos objetivos de cada um viver em sociedade, para que os
princípios básicos da educação resultem em toda a forma de conhecimento.
Naturalmente, a educação será pensada nos desafios vivenciados por cada um, para
poder equilibrar a prática do seu fazer particular e individual. Nesse sentido,
Adriano Moreira lembra que “a educação para o novo exercício do civismo é uma
pregação da UNESCO, mas não tem sido uma aula de muita assistência interessada,
inclusivamente entre nós” (MOREIRA, A. 2012, p. 71).
A importância do sentido do Direito Natural resulta assim do fato de
constituir-se em identificador de preceitos e normas, que estabelecem a realização
da estrutura social e humana ancorada na educação. Dessa forma, ao assinalar a
participação do indivíduo na lei eterna e assinalar o reconhecimento dos preceitos
divinos para extrair as regras de conduta, as normas e as leis, em conformidade com
o caminho da História, potencia-se o grau de influência de cada indivíduo na
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construção de sua própria vida social e desenvolvimento cultural, para se posicionar
e estabelecer nos caminhos da educação (SGARBI, A. 2007, p. 33).
De acordo com a conceção cosmológica, a ideia do Direito Natural enfatiza
a sua própria lei, enquanto a conceção teológica aborda a questão do Direito Natural
através da lei eterna. Já a conceção formalística do Direito Natural assegura que o
pensamento das pessoas opera diante de suas ações, em convivência com o agir de
cada um. No entanto, a conceção existencialista do Direito Natural, envolve o
comportamento que norteia entre o indivíduo e a sua existência, de acordo com a
sua essência, na dualidade da natureza e sua vocação. Sendo assim, a compreensão
entre o papel de cada um na educação e sustentabilidade perante o meio evidencia
o posicionamento do indivíduo em relação ao que lhe é próprio com suas fraquezas
(SGARBI, A. 2007, p. 33).
Neste contexto, a justiça opera de forma plena e eficaz para assegurar a
liberdade, o direito e a educação, enfatizando o respeito entre as pessoas, como
dever de todos. Com efeito, sem perder de vista a educação como referencial do
Direito Natural, é importante salientar que a ampliação na divulgação das estruturas
básicas do potencial da vida do ser humano, em referência ao ponto de vista ético e
a essência do indivíduo, a justiça se faz valer para reconhecimento da partilha de
cada direito e o respeito entre as pessoas, para segurança e dignidade da vida na
terra (SGARBI, A. 2007, p 34).
Assim sendo, perceber o referencial do direito natural na trajetória de
Francisca Senhorinha através de sua literatura ou da atividade escrita, seja no jornal
ou nas atividades pedagógicas pode-se constatar um novo caminho nas relações de
cultura, que funciona como procura de afirmação do sujeito. Pese embora, os grupos
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feministas se apeguem frequentemente às questões sociais, é importante salientar
que o encontro com a liberdade permite uma intervenção no mundo.
Portanto, é importante visualizar o referencial do direito natural dentro dos
pressupostos critérios da educação, que se vê, quando a educação permite o
exercício da liberdade e da cidadania os recursos criados por Francisca Senhorinha
para estabelecer a referência do direito natural sugerem as mudanças sociais no
comportamento do indivíduo e pode-se perceber que as ações femininas, no século
XIX, demarcaram a velocidade com que a modernidade se aproximava.
Na verdade, o único meio de ter autenticidade na demanda do direito
natural, a favor das mulheres demonstrava a utilização e força na oratória através
dos jornais femininos que falavam sobre o aspeto dos caminhos da modernidade e
reconheciam a irreverência das mulheres que, como bem observa Hahner,
“tanto as feministas mais jovens quanto as mais idosas
concordavam em enfatizar a necessidade de instrução para as
mulheres. Com a educação superior, algumas mulheres brasileiras
poderiam conseguir melhores formas de trabalho remunerado”
(HAHNER 1970, p. 66).

Isso qualifica ainda mais os valores na condição de atestar o direito natural,
que convertia numa linguagem igual para todos.
Então, dessa forma, Francisca Senhorinha, através do referencial do direito
natural, coloca a educação como parte integrante desse direito que tornou-se
bastante significativa na representação da possibilidade da conquista feminina na
sociedade.
A educação assegura assim a dignidade do indivíduo e proporciona o seu
lugar na sociedade, mostrando caminhos para o progresso social, econômico e
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cultural. Quando na história os dados mostrados pela proporção de mulheres
alfabetizadas eram alarmantes e insuficientes pelo total da população, a luta pela
educação feminina trouxe respaldo para o questionamento de um mundo novo que
chegava com o cantar do novo século.
Portanto, em vista ao século XIX, comprova-se a materialização da
educação através dos jornais femininos e das lutas sociais, com o intuito de
promover uma reflexão quanto aos direitos e a luta pela emancipação das mulheres
na história que corresponde ao valor de cada uma, em seu lugar cuja importância
constitui também na representação do sujeito e ao dever histórico, centrado nos
valores e suas dimensões. No que concerne à procura da materialização da educação
e a conquista feminina, os objetivos se propõem a promover a educação para
compreender toda a disposição e lutas sociais, que certamente cultivam valores para
a construção da cidadania, possibilitando reflexões no contexto histórico brasileiro
(O Jornal das Senhoras, 1 de Jan. 1852).
Visualizar a educação integrando o conceito da conquista feminina visa o
propósito de se colocar no lugar do outro e no papel de reconstrução da história,
qualificando o ser humano em seu lugar, com os mesmos direitos. Portanto, a
materialização da educação e a conquista feminina demonstra mais a aquisição de
um degrau na escada do conhecimento humano, uma vez que a educação qualifica
o indivíduo e lhe dá condições de sobrevivência sem seu meio natural.
A educação é o verdadeiro reconhecimento do individuo como pessoa
atuante na sociedade. Ao longo da história, pode-se afirmar que a educação tornouse o foco principal nas lutas das mulheres pelos seus direitos. O encontro com a
liberdade, a partir da proclamação da independência favoreceu as manifestações a
favor da educação uma vez que grande maioria da população ainda era analfabeta.
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Os grupos feministas surgidos nesta época buscavam a igualdade dos direitos e
afirmavam que a inserção das mulheres na sociedade seguia pelo caminho da
educação. Então, a Literatura contribuiu de forma significava para a educação das
mulheres, pois o número de leitoras era surpreendente, junto com a abertura do
grande número de jornais femininos e também a chegada dos romances no século
XIX, através dos portos brasileiros. Portanto, educação e literatura integram uma
das formas de inserção das mulheres na sociedade, articulando um fórum de
discussões das possibilidades de um novo ciclo no setor educacional, que através da
experiência histórica tornará mais compreensível a cultura de um povo (Jornal do
Commércio, 2 set. 1891).
Apesar disso, o estudo da literatura torna-se o poder do fazer criativo para
sobrepor as amarras da negação ao direito de informação. Sendo assim, através da
literatura pode-se constatar que o caminho escolhido pelas mulheres no século XIX
tornou-se uma arma para a questão da inserção das mesmas na sociedade. Neste
sentido, a literatura busca uma nova ideologia e segundo Diva Muniz (2003, p. 35)
a dimensão das relações de gênero mostra as reflexões de todos, seja historiadores
ou intelectuais, os brasileiros, de uma forma geral que mesmo com dificuldade
tornou-se necessário um trabalho para intensificar toda a forma de estudo nesta
categoria, pois as produções femininas também oferecem recurso para a construção
da identidade. Neste ponto, o fazer histórico se constitui a partir da possibilidade do
significado das expressões culturais e o compromisso na demonstração da prática
da escrita, do poder de criação e fazer história na conceção de valores (MUNIZ,
2003, p. 35).
Neste contexto, educação e literatura se conduzem numa origem social e
estão relacionadas também a convivência e a representatividade de cada uma, com
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o seu meio. E se a literatura é a alma de um povo, a educação se constitui nas bases
das estruturas básicas do compromisso de um povo em busca de sua cidadania.
O grande segredo e aperfeiçoamento da educação consiste em permitir ao
indivíduo se conhecer como pessoa em seu meio e as mudanças sociais mostram a
capacidade de interação do indivíduo no seu lugar, uma vez que a educação se
constitui das possibilidades de promover a felicidade e a dignidade humana. No
sentido das relações de gênero, vale a pena mencionar que através da literatura, as
produções femininas representam também o fazer histórico e demarca a dimensão
humana e a elucidação do propósito de oferecer, tanto homens quanto mulheres, as
várias possibilidades de intervenção no mundo. Segundo Compagnon, a literatura
está sempre viva e a educação naturalmente em qualquer época também será
justificada para todos, ou seja, homens e mulheres. E através de Francisca
Senhorinha pode-se perceber toda a luta e toda a fé para que a educação se promova
de informações para servir ao indivíduo e a sociedade (COMPAGNON 2009).
Verdadeiramente, o romance A Judia Rachel foi uma lufada de ar fresco
para as mulheres brasileiras, particularmente para as mineiras. Com Francisca
Senhorinha, aquelas mulheres desprovidas de direitos e voltadas à marginalização
se informavam da condição feminina e ganharam uma nova consciência que
emergiu da leitura do Romance que esclarecia da condição a que eram sujeitas e as
alertavam para o papel que podiam e deviam ter na sociedade. Sendo assim, a
educação enquanto fator de desenvolvimento pessoal e social surge no horizonte da
mulher como potencial libertador capaz de rasgar o véu da ignorância e escancarar
as portas que lhe permitem seguir os caminhos que elas próprias traçaram para as
suas vidas (ALMEIDA, 2007, p. 54).
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Para Gadotti, “não é a consciência do homem que determina o seu ser, mas
o seu ser social é que determina a sua consciência” (2006, p. 19). Então, se a
educação se concentra num processo social em que tudo se reconhece nas ações e
intervenções do indivíduo na polis, é necessário também buscar o que cada um
representa enquanto ser social. Logo se o discurso da educação também fomenta as
condições do ser humano em seu meio, é importante que a sociedade também se
responsabilize neste propósito de evidenciar a educação numa ótica maior em que
envolva o indivíduo e a sua participação na sociedade. Neste contexto, observar
Francisca Senhorinha, como ser social, significa reconhecer toda a força de sua ação
social através do seu discurso. Um discurso em que flui e prevalece a educação
como qualidade de vida para todos. E, se o ser social caracterizado por Francisca
Senhorinha cadencia em torno do movimento social do século XIX, cuja temática
estava envolvida nas questões do direito, vale ressaltar que, ainda e segundo Gadotti,
quando refere que “a dialética em Marx não é apenas um método para se chegar à
verdade, é uma conceção do homem da sociedade e da relação homem-mundo”
(2006, p. 20). Assim, ver Francisca Senhorinha com seu discurso sobre a educação,
se vê claramente a contextualização do mundo no século XIX, que caminhava para
a modernidade. Se essa modernidade visava os progressos na cultura do
desenvolvimento econômico, na realização dos conhecimentos para melhorar as
produções neste setor, a educação estava acima das ideias, pois um indivíduo dotado
de habilidades e competências para suprir as necessidades trabalhistas da
modernidade, seus conhecimentos deveriam ter mais qualidade e efeito. Portanto,
neste encontro da educação com a modernidade, toda a forma de conhecimento visa
a estabilidade econômica da sociedade e, um país desenvolvido tem a educação em
primeiro plano, uma vez que de acordo com a convicção romântica, o
desenvolvimento de um país precede a educação (Pan 1837-1839)
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No entanto, mesmo ao pensar na educação como referida causa da
modernidade, para os recursos econômicos e trabalhistas, pode-se ver quando
Francisca Senhorinha, segundo Hahner, alertava também as mulheres para se
posicionarem como ser ativo na sociedade, como profissão digna, para ajudar na
riqueza do país (HAHNER 1970, p. 52). Neste ponto, ainda segundo Gadotti quando
cita Marx, «o mundo é sempre uma “visão” do mundo para o homem, o mundo
refletido» (GADOTTI, 2006, p. 21), então se o mundo é um mundo refletido, todas
as ações que se concentravam em função da educação, no século XIX, se refletiam
na educação moderna, de um país caminhando para o desenvolvimento, pensando
na qualidade de vida de todos e de cada indivíduo.
Dessa forma, valiam a pena as lutas sociais colocarem as reflexões sobre o
posicionamento das mulheres, como ser ativo, participativo na sociedade.
Quando Gadotti cita Lúcio Kowarik, informando que “uma definição do
que é trabalhado produtivo implica uma definição das necessidades humanas e das
necessidades do capital” (GADOTTI, 2006, p. 51), ora neste sentido, as
necessidades humanas, vistas pelo olhar de Francisca Senhorinha, colocam a mulher
como definição dessas mesmas necessidades. Uma necessidade de sujeito
participativo na sociedade para ajudar na construção do desenvolvimento e
progresso da nação. Portanto, o pensamento das mulheres no século XIX era
também poder participar e se integrar no processo de vida do país, tornar-se um ser
produtivo, valer da inteligência, do conhecimento e capacidade de atuação nos
setores econômicos, políticos, sociais e culturais. Desse modo, há uma relação
marcante com a inserção da mulher na sociedade, porque inserir-se na sociedade
havia tal justificativa, havia tal propósito. A mulher lutava por um lugar na
sociedade para ser útil, dando ênfase à função desse desejo, esclarece o discurso da
115

educação. Num discurso intitulado “O que queremos” e publicado no jornal O Sexo
Feminino, em 25 de outubro de 1873, Francisca Senhorinha assegurava que com a
educação, as mulheres poderiam recuperar os direitos perdidos, criar seus filhos
adequadamente, ter compreensão das finanças e dos negócios de suas famílias e
serem companheiras, não a escrava do marido, ao enumerar todo um caderno de
reivindicações:
Queremos a nossa emancipação – a regeneração dos costumes;
Queremos reaver nossos direitos perdidos;
Queremos a educação verdadeira que não se nos tem dado a fim de
que possamos educar também nossos filhos;
Queremos a instrução pura para conhecermos nossos direitos, e deles
usarmos em ocasião oportuna;
Queremos conhecer os negócios de nosso casal, para bem
administrarmo-los quando a isso formos obrigadas;
Queremos em fim saber o que fazemos o porque o pelo que das
cousas;
Queremos ser companheiras de nossos maridos e não escravas;
Queremos saber o como fazemos negócios fora de casa;
Só o que não queremos é continuar a viver envergonhadas (DINIZ

1873, p 8).
A pretensão de Francisca Senhorinha de realizar um trabalho voltado às
causas sociais e a favor das mulheres, sobre a emancipação através da educação
cresce em virtude dos movimentos feministas, da nova visão das próprias mulheres
da sociedade, o que se torna um grande acontecimento no século XIX, diante da
visão realista que caminhava a sociedade diante do progresso e da cultura. O
crescimento dos grupos feministas projeta-se então no discurso da educação. Uma
educação igualitária, acentuada e com mais vigor, dentro de uma realidade que
circulava no dia-a-dia de todos, cujo registro fez-se notar não somente pelas
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mulheres, mas por todos de um modo geral. Isso porque o país já se pensava na
república, no desenvolvimento social e econômico, que se fez pensar em cumprir
dois elementos básicos, a objetividade e o futuro político do país. O que neste
sentido, nota-se bastante reflexivo sobre a condição de vida de cada cidadão.
Francisca Senhorinha mostra-se solidária definitivamente com as mulheres,
porque como bem refere Hahner, ela assegurava que o inimigo com quem lutavam
estava escondido na ignorância da mulher, que era defendida pela ciência dos
homens. Ela achava que os males causados pelo homem era considerar a sua mulher
como um utensílio de casa, privando-a de educação e de conhecimento do mundo
exterior (HAHNER, 1970, p. 54).
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2 – O SENTIDO SOCIAL DA EDUCAÇÃO
Fiel ao princípio que alberga todo o homem e o homem todo na casa comum
da polis, a educação percorre o caminho da aquisição do conhecimento e a interação
do indivíduo com os seus semelhantes promovendo desta forma a formação do
cidadão em ordem à koinonia4.
De acordo com Sacristán, “as realidades sociais acompanham o indivíduo e
tudo que está ao redor. A educação faz parte dessa realidade social que constitui
nessa vida” (SACRISTÁN, 2001, p. 11).
Então, a educação como direito acompanha o indivíduo em seu crescimento
e desenvolvimento intelectual, portanto, quando Francisca Senhorinha inflamava
em seus discursos que a educação era um direito da mulher e estava sendo negada,
o fortalecimento dessa oratória reuniu forças também de intelectuais querendo
mudanças na educação, em seu conceito e aplicabilidade. Neste sentido, observar a
educação como direito social permitirá novas reflexões na conceção de valores. Na
verdade, a aplicabilidade da educação como direito social é voltada também às
mulheres e reforça o que Francisca Senhorinha escreveu na página do seu jornal,
segundo Hahner “o século XIX, século das luzes não se findará sem que os homens
se convenção de que mais da metade dos males que os oprimem é devido ao
descuido, que lhes tem tido com a educação das mulheres” (1970, p.47). Neste
sentido, a educação está envolvida na ordem dos direitos e compreende também o
sentido pleno de aprender e quando Francisca Senhorinha alerta na primeira página,
da primeira edição do jornal O Sexo Feminino, é para que ficasse claro esse direito
e que aquela luta estava apenas começando. Através do jornal, não somente as

4

Koinonia é uma palavra de origem grega e significa “comunhão”. Este termo se tornou muito comum
entre os cristãos, sendo utilizado no sentido de companheirismo, participação, compartilhamento e
contribuição com o próximo.
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mulheres foram alertadas, mas todos de uma maneira geral e assim, a educação no
século XIX, tomou forma e seguiu por tantos caminhos, com a mesma ideia, a
mesma reivindicação.
Se o sentido social da educação faz pensar no indivíduo vivendo em
sociedade e usufruindo de todos os seus direitos, a mesma não poderia ser negada a
nenhum cidadão. Portanto, verificar essa função social da educação, é verificar
também, o ser humano em seu cotidiano, integrando-se no mundo atual e
interdependente.
A brasilidade está no conhecimento dos valores de cada ser humano,
respeitando suas crenças, costumes, comportamentos, independente de raça, etnia
ou credo. Para combater as desigualdades é necessário a formação de novos
comportamentos, espírito democrático e superação de preconceitos.
O Brasil apresenta grandes possibilidades de integração social para trabalhar
e conhecer a diversidade humana, consolidando estruturas fundamentais no combate
ao preconceito e discriminação que perdurou durante décadas e ainda permanece de
certa forma no contexto social. É importante resgatar valores de gerações que
viveram condenadas na imagem de um Brasil homogêneo, sem diferenças, no caso,
indígenas, povos africanos, evangélicos, católicos, imigrantes, mulheres, famílias
pobres, opção sexual, etc.. Propor uma nova abertura para integração da diversidade
de valores significa construir a Igualdade de Gênero. Observar o espaço construído
por homens e mulheres é fornecer informações precisas para fatos colocados à
margem da sociedade. Conhecer a luta das mulheres na reivindicação do direito ao
trabalho, conjuga-se no combate à miséria e à exclusão social. De acordo com
PRIORE (2004, p. 640), grande parte dos conflitos surgem também do setor
trabalhista. Sendo assim, as reivindicações são clamadas há muito tempo, porém,
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somente duas décadas da Abolição da Escravidão, os movimentos ficam mais fortes,
conforme relata PRIORE (2004, p. 641) determinando as categorias profissionais,
ou seja a liberdade sindical. Neste contexto, as condições vividas por mulheres no
trabalho são de péssimas condições, obrigando-as a lutarem por melhorias e também
reconhecimento salarial e qualificação profissional.
A aparição do texto num tempo e espaço concretos metaforiza-se na
apresentação de várias vozes que reconstroem um novo espaço, chamando o leitor,
que se consagra em sua escrita, conforme bem ressalta Barthes, ao referir que “o
texto me escolheu através de toda uma disposição de telas invisíveis” (1996, p. 38),
onde os diferentes caminhos entrelaçados pelo discurso virtual reforçam a grandeza
da questão da subjetividade, vista também em Francisca Senhorinha, abordando em
sua escrita e oralidade uma preocupação com o ser humano, no que se refere a sua
individualidade. Diante dessa perspetiva, o discurso de Francisca Senhorinha
focaliza a sociedade por vários ângulos, quer através do jornal, quer através do
romance.
O Jornal O Sexo Feminino, editado em 1873 servia também para
conscientizar as pessoas na prática da convivência humana e no seu fazer, como
também, alertando às mulheres para o direito à educação como caminho para a
emancipação das mesmas.
Quanto ao romance, A Judia Rachel, no que se refere à trajetória da mulher,
no primeiro plano, o romance é documental, retratando uma época de forma plena
na construção textual e revelando os fatores pragmáticos da escrita feita por
mulheres. E no segundo plano da história, a narrativa se consagra nas atitudes das
personagens mostrando uma cultura e atenuando a participação da mulher em seu
contexto. Logo, os dois fatos se comungam numa linha substancial e humanística
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caracterizando-os na mesma esfera. Enfim, na obra, o contexto histórico ultrapassa
os documentos que reconstitui a objetividade da narrativa histórica e através de Paul
Marie, “a história não se ocupa dos indivíduos, mas daquilo que se oferecem de
específico” (VEYNE, 1982, p. 39).
Neste contexto, a história ficcional localiza a mulher demarcada em sua
totalidade pelas próprias condições de vida. O cenário geográfico se enquadra nas
inúmeras vozes que interagem na reflexão do pensamento feminino, mediante aos
seus valores. Segundo June Hahner, Francisca Senhorinha não tinha dúvidas quanto
à capacidade e as realizações potenciais das mulheres. Nesta evolução de
pensamento, a literatura escrita por mulheres projetou-se para a construção de um
novo mundo.
Fatores que revelam a emancipação das mulheres como o poder da escrita e
a leitura propiciam a representatividade do fazer social de toda e cada uma das
mulheres, em seu meio. Dentro desse parâmetro, o posicionamento do ser humano
refaz a história no intuito de qualificar as mulheres diante da multiplicidade de
valores, nas questões vividas em cada lugar na sociedade.
Os evidentes interesses da própria sociedade em reverter o quadro da negação
do direito da mulher à educação buscavam uma nova estratégia para acabar com as
diferenças e aproximação maior entre as pessoas, fatores que revelam a
representatividade para a integração de suas próprias convicções.
Segundo Sacristán (2001. p. 16), o que envolvia a educação como usar a
escolaridade de forma obrigatória teve seu início no século XVIII, depois que
Rousseau publicou em 1762, a sua obra Emílio, cujo papel da educação era um meio
de constituir seres humanos plenos, como forma de fazer homens felizes. Neste
sentido, observar que este intuito procurava nas possibilidades para uma vida digna,
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o papel significativo das lutas sociais em favor dos direitos e emancipação das
mulheres através da educação revelavam a desigualdade social, tão combatida por
Francisca Senhorinha.
Quando Francisca Senhorinha, de acordo com Hahner (1970, p. 47)
informava em seu jornal, que os pais deveriam mandar ensinar as filhas a ler,
escrever, contar, a gramática da língua nacional, ao invés de coser, engomar, lavar,
cozinhar, etc., sabia-se que o objetivo maior das lutas sociais era a emancipação das
mulheres através da educação. E, para combater a desigualdade é necessário a
formação de novos comportamentos, espírito democrático e superação de
preconceitos e segundo Paul Marie Veyne, a história não se ocupa dos indivíduos,
mas daquilo que se oferece de específico (VEYNE, 1982, p. 39). Neste sentido, a
participação de Francisca Senhorinha para a emancipação das mulheres faz localizar
também na educação as questões sobre os direitos, a raça, a cor e a etnia em sua
totalidade.
Várias e grandes são as possibilidades de integração social para trabalhar e
conhecer a diversidade humana mostrada através do Jornal O Sexo Feminino, mas
a questão sobre os fundamentos da educação estava sempre em primeiro plano.
Francisca Senhorinha estava bem consciente de que contrariamente aos valores
materiais - os efémeros - se contrapunha o valor da educação, revestido de
caraterísticas perenes: “o dinheiro, Deus dá e o diabo pode tirar: mas a sabedoria
que Deus dá - o diabo não a roubará” (DINIZ 1873). Esta convicção e este acreditar
na educação permite constatar a peugada que a conduz à crença em cujas bases
alicerça a sua ideologia. Portanto, o jornal é revelador de uma escala axiológica que
deve nortear a sociedade e aponta a educação como bem maior e elemento
integrador do indivíduo numa sociedade que se pretende reclamar plural. O jornal
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revela-se veículo de todos os valores que possibilitam o crescimento cultural da
sociedade. Os valores mais específicos apresentados pelo jornal como a educação,
a escrita e a leitura, mostravam como foco, que as lutas de cada grupo social
conjugavam-se no combate a toda a forma de preconceito e também a miséria e a
exclusão social, dos menos favorecidos. Percorrer este caminho através do jornal é
encontrar nas lutas sociais a redefinição de um mundo complexo em que a cultura
se materializa mediante aos valores universais.
Na visualização do século XIX, verifica-se o grande valor dos jornais
femininos com força para a educação e toda a afirmação de cada espaço na
sociedade, observa-se uma aproximação para o desenvolvimento e o progresso na
modernidade. Sendo assim, o jornal tornou-se peça fundamental para os princípios
da educação, cuja meta também se organiza no reconhecimento da equidade, na
construção da cidadania, através do espírito democrático, dos preceitos éticos,
valorização da dignidade, igualdade, justiça e liberdade.
É dentro deste contexto que as necessidades básicas efetuam-se nas
iniciativas da procura da identidade nacional inspirada nos valores inerentes a cada
ser humano, reformulando os papéis frente às barreiras do preconceito e da
discriminação.
Neste propósito, o Jornal constitui a redefinição de tudo que é mais coerente
na educação, porque de acordo com (HAHNER, 1970, p. 48) também há a
preocupação com a abolição dos escravos e no jornal O Sexo Feminino, Francisca
Senhorinha fazia declarações abolicionistas. Então, o propósito da educação estava
presente nos jornais femininos e as questões dos direitos operam na educação, uma
vez, que também a educação é um direito de todos.
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Capítulo V
A PERSPETIVA DA IGUALDADE DE GÊNERO,
EM FRANCISCA SENHORINHA
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1 – O ESTADO DA ARTE
Os registros da presença feminina nos mais variados setores da vida social
e política no Brasil são escassos. Verifico que a análise do discurso feminino e sua
inserção na literatura se fazem necessárias para indicar as diferenças em produções
de autoria feminina, tendo em vista sua representatividade no espaço social. A
trajetória da mulher desde suas ações do pressuposto de rainha do lar, mãe e esposa,
marca a sua projeção histórica como ser ativo, capaz de moldar a essência da
personalidade humana mediante a sua realidade e consciência de sua posição na
sociedade e no mundo. Neste sentido, essa temática tornou-se mais presente nos
estudos acadêmicos.
Terezinha Schmidt, nas últimas décadas, tem manifestado interesse pelo
assunto ligado às questões de gênero, porém fora do âmbito da crítica feminista.
Terezinha Schmidt afirma que a categoria do gênero enquanto associada aos estudos
culturais está ligada à sua gênese e, enquanto associada ao multiculturalismo está
dentro de uma equivalência linear que ignora as condições de sua emergência no
contexto da evolução histórica da crítica feminina. Terezinha mostra ainda que nos
mais variados estudos, no âmbito da categoria de gênero, no contexto da história da
crítica feminina que emerge entre os anos de 1971 a 1982 (SCHMIDT, 2009),
particularmente os estudos estrangeiros se centram no mesmo tema, focando as
mesmas interrogações, com perguntas que já haviam sido questionadas por Virgínia
Woolf e Simone Beauvior: - Como estavam as mulheres no texto? E no ensino de
literatura? E nas histórias literárias? – Que papel tiveram nas culturas nacionais? –
Que legado deixaram? Estas perguntas estavam ligadas a toda uma configuração da
cultura ocidental sob o signo da modernidade patriarcal (WOOLF 1985). A partir
do momento que a narrativa da memória literária cultural da nação não for mais lida,
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não saberão quem foram as mulheres na comunidade, na nação. A questão de gênero
nos coloca dentro de um contexto concreto, histórico e discursivo da diferença.
Diva Muniz faz um levantamento da história da educação em Minas Gerais
entre os anos de 1835 a 1892, fazendo um estudo comparativo para visualizar as
meninas e mulheres no interior das escolas mineiras do século XIX abordando o
princípio de liberdade e as possibilidades múltiplas de cada um, sobre o papel
significativo das lutas sociais em favor dos direitos e a proteção do ser humano na
sociedade para garantir o exercício da cidadania (MUNIZ, 2003).
Mary Del Priore, por sua vez, conta a história das mulheres no Brasil,
resgatando valores em função da raça, cor e etnia, permitindo o rompimento ao
apartheid no qual gerações e gerações foram condenadas a viver na dependência de
uma sociedade patriarcal, que corresponde ao distanciamento dos valores e das
características étnicas e culturais de todas as raças (PRIORE, 2004).
Em 1970, June Hahner publicou sua pesquisa sobre as classes inferiores
urbanas da Primeira República, no Brasil e descobriu o Jornal O Sexo Feminino que
lhe abriu as possibilidades de iniciar um longo estudo sobre a mulher brasileira e
suas lutas sociais e políticas entre 1850 até 1937, que estava esquecida e precisava
ser revelada, estudada e divulgada (HAHNER, 1970).
Dessa forma, pode-se observar que nos últimos tempos, várias pesquisas e
estudos estão sendo realizados para compreender a história de resistência das
mulheres, através de suas lutas sociais para propiciar recursos e contribuir com as
transformações necessárias no combate ao preconceito e a discriminação.
Há ainda um longo caminho a percorrer. O presente estudo pretende tãosomente apresentar-se como um modesto contributo para dar a conhecer a coragem
de uma figura que, no feminino, no seu tempo, soube empunhar numa mão a espada
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e noutra a pena (CAMÕES, 1978, p. 257), para que a luta esforçada da mulher
brasileira, a verdadeira heroína desta odisseia não caía na memória do esquecimento
e prolongue e fortifique o caráter e a coragem da mulher hodierna, disposta a
arregaçar as mangas e participar determinada na batalha decisiva que há-de conduzir
à epopeia a mulher livre que um dia há-de gravar com letras de oiro, do oiro mais
fino na alma indefetível do povo que ousa sonhar os seus sonhos, como Camões em
“Os Lusíadas” ao cantar os referentes que hão-de animar a glória futura:
Que exemplos a futuros escritores
Pera espertar engenhos curiosos,
Pera porem as cousas em memória,
Que merecerem ter eterna glória! (CAMÕES, VII, 82).
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2 - O ROMANCE A JUDIA RACHEL E A SUA INFLUÊNCIA
NA EDUCAÇÃO DAS MULHERES
A literatura percorre o caminho da aquisição do conhecimento e a interação
do indivíduo com o seu semelhante, porque ela manifesta-se na expressão que
poderíamos designar de alma do povo. Então, sob a ótica do romance A Judia
Rachel, percebe-se que Francisca Senhorinha organizou o seu plano de batalha pelas
lutas sociais, tendo em vista o acompanhamento das ações dos personagens e o
envolvimento das mulheres, no fio do texto, cuja expressão interpretativa conduzia
à circulação do meio em que a história acontecia. Inferindo informações e
estabelecendo uma dialética com o texto, no intuito de identificar a participação das
mulheres em permanente diálogo com o texto, em ordem à persuasão, Francisca
Senhorinha ampliou mais o discurso em prol das causas das mulheres (ALMEIDA,
2007).
É viável, ainda, uma explanação quanto às palavras de Virgínia Woolf
quanto a situação das mulheres: “as mulheres terão deixado de ser o sexo protegido,
dentro de cem anos; logicamente, participarão de todas as atividades de esforços que
no passado lhes foram negados” (WOOLF 1985, p. 54). O assunto se refere também
às causas dos direitos das mulheres, quando a mesma Virgínia Woolf, em 1929 se
preparava para duas conferências que fez em estabelecimentos de ensino para
mulheres escritoras. A visão sobre a escrita feminina com que se lê Virgínia Woolf
mostra que esta mulher sofrida, em busca de seu lugar, sempre existiu e existirá
ainda por muito tempo e na escrita feminina haverá sempre uma margem de
indagação pelos direitos. Quanto a escrita de Francisca Senhorinha, em seu
romance, percebe-se que através de Rachel, A Judia que foi vendida como escrava
e teve a filha roubada, há um levantamento dos fatores que revelam a desigualdade
social e visa buscar uma nova estratégia para acabar com as diferenças, através do
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olhar e reflexão das leitoras. As possibilidades de encontrar nas mulheres um
estímulo para as lutas sociais faz Francisca Senhorinha mostrar no Romance a
diversidade humana. Neste foco, a perceção das lutas de cada grupo social conjugase no combate à miséria e à exclusão social. Então, a Literatura converte-se no
espelho para tal procedimento.
Se a manipulação do poder por parte de organismos autoritários parece ser
um fator da discriminação, da injustiça e do preconceito, a sensibilização para
compreender a história de resistência a padrões culturais, no que se refere ao
conhecimento antropológico, através das lutas sociais pode propiciar recursos para
contribuir com as transformações necessárias e combatê-los.
Assim, o romance A Judia Rachel representa a possibilidade de alcance de
maior número de leitoras para entender e refletir sobre as condições sociais em que
as mulheres estavam vivendo e, de certa forma, fazer um resgate dos valores na
sociedade. Para Veyne, o contexto dos fatos na vida não aparecem distanciados, eles
permanecem com ligações objetivas. Neste sentido, o romance A Judia Rachel
apresenta também o mesmo conflito vivido pelas mulheres brasileiras no século
XIX e que Francisca Senhorinha transferiu na ficção para a realidade, de forma clara
e evidente (VEYNE, 1982, p.70).
Os caminhos que propagam a educação apresentam várias possibilidades no
diferencial da aprendizagem. Neste contexto a história da educação comporta
elementos de caráter político e social na reação humana. Quanto às transformações
devidas à complexidade do mundo, é importante observar a linha de
desenvolvimento em que está inserida a educação.
No que se refere à construção da cidadania, algumas hipóteses, em relação
à pergunta: A educação como formação profissional contribuiu para a emancipação
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da mulher? Na intencionalidade das possíveis respostas, as hipóteses, adiante
referidas surgem que, dentro do contexto histórico, o fator educação conduziu
decisivamente a iniciação do papel representativo da mulher na sociedade e em
contra partida a sua emancipação.
A participação dos movimentos feministas, a partir dos anos 30, no Brasil,
ganhou contornos de modernização cultural e acompanhou a luta pelos direitos das
classes marginalizadas, em que se enquadravam as mulheres, os escravos e os menos
favorecidos
De fato, a estrutura linear da história brasileira no decorrer do século XIX,
deixa antever a possibilidade da queda do império e dealbar dos caminhos da
república, caldeados pela agitação dos movimentos revolucionários. Destaca então,
a participação do trabalho pedagógico da professora Francisca Senhorinha da Motta
Diniz em prol da mulher. A bandeira das lutas sociais que vão sendo travadas em
ordem à construção de um país moderno, que reclama ver florir a cidadania em todos
os esteios sociais iniciam o combate a favor da educação.
Considerando o fosso que separa o ideal do país real, com particular
destaque para esse silêncio avassalador da fraca participação feminina no trabalho
ativo, vale a pena lembrar também o esquecimento da presença das mulheres no
campo da literatura, durante muito tempo na história do país. A questão das relações
de gênero vêm desabrochando nos últimos anos, tendo em vista a progressiva
participação das mulheres engajadas às teorias femininas e as suas lutas travadas em
ordem à construção de uma nova realidade social. Em 1886, Francisca Senhorinha
apresentava para a sociedade seu livro, A Judia Rachel, num período que somente
existiam produções masculinas e pouquíssimas obras femininas. Este livro mostra,
em forma de denúncia, usos e costumes da vida oriental, colocando em evidência a
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fragilidade da figura da mulher. Num enredo simples e uma linguagem bastante
poética, Francisca Senhorinha mostra a saga de Rachel e os desafios de uma mãe, à
procura da filha. Nunes lembra que a escrita feminina veicula mitos e Francisca
Senhorinha, em sua obra, usa desse recurso para estabelecer com sua personagem
Rachel uma ligação com a mitologia, na tentativa de encontrar sua filha perdida,
cuja apresentação do bailado no harém real, num enredo mitológico, “Céres procura
no monte Etna, sua filha Prosérpina raptada por Plutão” (NUNES, 2001). Sendo
assim, a história de Rachel mostra a escritora Francisca Senhorinha num avanço da
escrita feminina do século XIX, que já se apresentava com êxito.
O livro intensifica a participação das mulheres no campo da literatura e,
através de Francisca Senhorinha, as oportunidades significativas de leitura, naquela
época, possibilitaram o desenvolvimento do raciocínio, da criatividade e do senso
crítico das mulheres (ALMEIDA, 2007).
Gotlib, em seu artigo «A literatura feita por mulheres no Brasil» refere que
o século XIX não considerava a mulher na literatura. No entanto, com as novas
tendências da belle-époque, as mulheres passaram a escrever seus romances e com
sugestões do cotidiano que estavam inseridas. Portanto, o romance A Judia Rachel,
também representa uma vitória na conquista das mulheres, em caminhar com a
literatura e suas escritas com toque social e os conflitos (GOTLIB, 2015).
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3 – O JORNAL O SEXO FEMININO E A COMUNICAÇÃO
SOCIAL
O jornal, dentro da comunicação social, é a reflexão do indivíduo na
sociedade, cujos preceitos sociais se interiorizam nas ações de cada um. A
participação de cada um faz reforçar um novo patamar em que a História se
enquadra, que é a igualdade para todo o fator social, gerador das reflexões e que
mostra o jornal, embora com vários itens a ser colocado, com uma alternativa
contundente vivida pela sociedade. Quando o jornal também relatou o direito ao
voto feminino focalizou também uma das tensões de Francisca Senhorinha, “em
nenhuma grande república ou republiqueta a mulher deixa de ser escrava, e goze de
direitos políticos” (HAHNER, 1970, p.80) e, respondem favoravelmente à ideia das
mulheres votarem em eleições municipais. Então Francisca, através do jornal,
mantém a sua convicção de luta social, em que considerava o eixo pragmático da
sociedade, para integrar o cidadão ao meio, com várias possibilidades de gerar ações
inovadoras e dignas para uma vida mais justa.
O jornal em sua essência respondia pelas angústias das mulheres, no seu
fazer social e segundo Hahner,
“Francisca Senhorinha não mais colocava a mesma ênfase em educar
e libertar a mulher, de modo que ela pudesse servir sua família ou
mesmo a sociedade. Agora a autorrealização era importante. As
mulheres não podiam continuar a ser mutiladas em nossa
personalidade” (HAHNER, 1970, p. 81).

Sem o sufrágio, as mulheres não poderiam ser verdadeiramente iguais.
Neste sentido, fica bastante óbvio que o jornal, com a sua comunicação social,
tornou-se grande e cadenciado aos seus apelos, também tornou-se prático e bastante
procurado.
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Nestas circunstâncias se vê um adiantado maior na vida das mulheres,
porque se o jornal chegava trazendo além das receitas culinárias, dicas de modas,
entretenimento, também de certo modo apresentava a voz social, trazida em
linguagem representativa entre os conflitos, os desafios, as tensões da sociedade, o
gosto de viver, a responsabilidade, o compromisso e, sobretudo o desejo de tornar a
sociedade mais justa para todos.
O jornal traça ainda o percurso de Francisca Senhorinha, além de mãe,
mulher, uma pessoa totalmente ligada às causas sociais, no seu papel de redatora,
professora, diretora e sem dúvida, um ser atuante na sociedade. Portanto, esse valor
do jornal revelava uma sociedade que caminhava a passos largos ao progresso, numa
visão crítica e até mesmo participativa dos integrantes da sociedade, como
verdadeiros cidadãos, a favor da ética, a liberdade e dignidade, como pode confirmar
isso tudo através do jornal O Sexo Feminino.
Bersiegel faz pensar nas ações educativas como educação comprometida
com o processo de conscientização e mostra o indivíduo também em suas
convicções críticas quanto ao papel da educação. Rever o papel da educação
simboliza também toda a tradição de colocar essa conscientização do indivíduo
como ser social e que a educação faz parte de todo feito social. Neste preceito, ver
Francisca Senhorinha neste diálogo da educação, como ser consciente de suas
potencialidades e manifestações, ainda tendo como causa suas lutas sociais, a visão
realista e contagiante é que, se a educação nos dá o poder de conscientização no
nosso papel na sociedade, todas as mulheres, em pleno século XIX, começaram a
refletir sobre o seu papel, seja como dona de casa, intelectual ou feminista para se
engajar numa luta solidária (BERSIEGEL,2010).
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Sendo que a educação propicia alternativas de realizações do indivíduo e
que suas ações são geradoras de competências e habilidades que o levam a se tornar
crítico e participativo na sociedade, Francisca Senhorinha experimenta de seu poder
intelectual para que através desse papel da educação, em colocar o ser humano apto
de suas ações cognitivas, num mundo mais solidário, que seja mais amplo e se torne
tão natural, de maneira que possa atender todas as classes sociais.
O caráter indelével da força persuasiva da educação fica não só gravada nas
páginas do jornal, mas também na efervescência do exórdio de um discurso de
Francisca Senhorinha, publicada em o Sexo Feminino, onde expõe as fragilidades
da dependência feminina, expressa nas desesperadas palavras de uma mulher,
quando privada da instrução, o único baluarte a que se pode agarrar: “se meu pai,
minha mãe, meu irmão, meu marido morrerem o que será de mim!” (DINIZ 1873).
Nestas circunstâncias, refere (HAHNER 1970, p. 47), o diálogo da educação fica
mais evidente em Francisca Senhorinha.
O que é considerado é que a educação passa a estar presente na vida de cada
ser, para que o mesmo não se escravize e se torne crítico e integrante do seu meio,
com maior participação e que também atue em prol do ser humano. Então, os
procedimentos ligados à Francisca Senhorinha e à educação tornam-se pertinentes,
uma vez que a educação é reclamada para todos.
O ideal da educação marca as mudanças sociais e o comportamento do
indivíduo. Nesta perspetiva, é de fundamental importância refletir em outra
conceção de educação e nos caminhos percorridos por ela. Isto significa totalizar as
várias dimensões em que o papel da educação edificou na vida das pessoas, como
transformador, no processo formador do ser humano.
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Levando em consideração os desafios enfrentados pelas mulheres entre as
marcas do sujeito no cenário brasileiro, em seu tempo e espaço, cujas
transformações se processavam buscando as duas vozes - o eu e o outro -,
relativamente cadenciados na estrutura dos direitos, Francisca Senhorinha,
referencia o sujeito, demonstrando seus valores e lutando pelos seus direitos, uma
vez que a educação garantia a emancipação das mulheres, através do magistério, da
profissão. Assim se expressa de forma contundente no jornal, O Sexo Feminino:
Prepare-se o futuro pela educação e instrução do sexo frágil.
Formem-se as mães de família, que por seu turno vão erguer
escolas e colégios, nos campos, nas vilas e nas cidades; que
ensinem á mocidade de ambos os sexos os sãos princípios de uma
instrução moral e religiosa, e a face da sociedade se há-de
mesclar.
Mães de família assim formadas prepararão a mocidade que
futuramente possa ornar as diversas carreiras a que pode aspirar
um moço ou uma moça desde a mais alta escala social até o mais
modesto emprego oficial.
Só há um meio de regenerar a sociedade, de mudar
moralmente a face da terra, de emancipar a mulher, de salvar-lhe
um futuro – é pela educação e instrução no colégio, ou no lar
doméstico por pedagogos da escolha paterna, e isto enquanto não
se preparam as mães de família (DINIZ 1873).

A educação visa, assim, o conhecimento e o conhecimento mostra as
pessoas como sujeitos do processo histórico e social, portanto, vale ressaltar o
desafio de fazer aprender, de conscientizar o indivíduo a buscar o seu ideal de vida.
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II PARTE

ANTOLOGIA DE TEXTOS PEDAGÓGICOS DE
FRANCISCA SENHORINHA
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INTRODUÇÃO
Visando identificar, sistematizar e dar a conhecer os textos relativos à
educação, publicados por Francisca Senhorinha, respondendo ao primeiro objetivo
deste trabalho, a minha primeira tarefa consistiu, naturalmente, no levantamento dos
textos de caráter pedagógico publicados, não apenas com o intuito instrumental de
recolher e organizar os elementos informativos requeridos pela finalidade acima
enunciada, mas também com o propósito, pressupostamente válido em si mesmo,
de os tornar facilmente acessíveis a todos os potencialmente interessados.
Tendo-me servido do jornal O Sexo Feminino como principal fonte de
primeira mão, o corpus resultante desta recolha deu lugar à presente Antologia de
Textos Pedagógicos incluída nesta segunda parte do trabalho, que prolonga e
complementa o texto central desta investigação.
O relevo dado a um assunto, seja ele qual for, o fundo em que se recorta e a
forma específica da sua aparição, não surgem de modo independente do tempo e do
lugar: refletem, de forma direta ou indiretamente, a circunstância coeva. Toda a
palavra, toda a mensagem, independentemente do fundo que a suporta deve ser
contextualizada e, naturalmente, apreendida, a partir do seu sitz im lebem (Rodrigues
2003), isto é, a experiência da palavra humana na própria vida dos homens. Por isso,
a chave hermenêutica capaz de situar a palavra, seja ela qual for, e captar-lhe o
sentido possível, mais próximo daquele que os seus autores lhe quiseram imprimir
e da eficácia da sua receção, é naturalmente a História. Também aqui a própria
História se revela como o lugar-comum dos acontecimentos passados e dos registros
dos mesmos. Por isso os desenterrei e os obriguei a falar, não do nosso tempo, nem
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do nosso espaço, mas do tempo e do espaço que lhes serviu de habitat e os autorizou
a imprimir marcas indeléveis que hoje procuramos conhecer, interpretar e divulgar.
Cabe-nos, hoje, a responsabilidade de acolher, preservar e difundir a herança
daquelas e daqueles que nos precederam e nos legaram a imaterialidade de todo um
património que se foi edificando ao longo do tempo e se apresenta para nós como o
edifício, cujas pedras angulares foram batidas por mulheres e homens que quiseram
escrever páginas que perduram no livro do tempo.
É com essa consciência que apresento esta breve, mas significativa Antologia
de Textos Pedagógicos e que ofereço aos leitores de língua portuguesa o pensamento
educativo e a práxis pedagógica de uma figura incontornável que se embrenhou na
luta travada pela libertação da mulher no contexto brasileiro, no devir da ação
libertadora e patriótica que desencadeou o sete de setembro e criou as possibilidades
a que uma nação jovem e moderna apanhasse o carril do desenvolvimento que a
Europa e os Estados Unidos já conheciam. Essa odisseia que começou a 7 de
setembro de 1822, com o grito do Ipiranga a ecoar pelas décadas seguintes nos
estados brasileiros, foi ressoando pelos jornais e folhetins que se imprimiam por
todo o lado, rebentou precisamente no 15 de novembro, a revolução que fazia do
Brasil uma república, no significativo ano de 1889, ano em que se celebrava o I
centenário da Revolução Francesa. Simbolicamente, assinale-se a fundação do Sexo
Feminino, no dia sete de setembro e a alteração do nome, a fazer jus à república, ao
assumir a mudança do nome do jornal para Quinze de Novembro do Sexo Feminino.
Esta Antologia, os breves textos que a compõem representam tão-somente a
singeleza de uma homenagem à mulher que abraçou a causa da liberdade da sua
nação e a materializou na luta que travou contra as trevas da ignorância que
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oprimiam o seu povo, particularmente o sexo feminino, fazendo da educação a sua
bandeira e causa de libertação da mulher toda e de toda a mulher
Importa, por isso, lembrar que neste contexto e neste esforço editorial de
atualização da linguagem, há uma preocupação de recuperar a força e o vigor da
escrita de Francisca, sem contudo comprometer a forma de escrever original da
autora: sinal de uma escrita que resiste às mudanças e vicissitudes do tempo e
simultaneamente testemunho do estádio concreto da língua portuguesa, situada no
Brasil profundo, em Minas Gerais, em pleno século XIX.
Nesses escritos se percebem as marcas psicológicas e o caráter de Francisca
Senhorinha: mulher de armas, inconformada com o destino do seu povo, não baixou
os braços, mas arregaçou as mangas e decidiu alterar o rumo dos acontecimentos.
Este testemunho é verdadeiro, porque ele está isento da subjetividade de quem o leu
e hermenêuticamente buscou para eles um sentido, ou sentidos mais ou menos
próximos da intenção retórica da autora, resultantes do enviesamento dos pontos de
vista de quem os leu, interpretou e apresentou dentro espetro da sua subjetividade.
A opção assumida na escolha e recolha de textos que compõem esta Antologia
resulta de um critério que entende o significado do adjetivo “pedagógico” em
sentido estrito, ou seja, se em sentido amplo todo o jornal O Sexo Feminino e o
romance A Judia Rachel podem ser classificados como pedagógicos, os textos
escolhidos revestem-se de uma carga e uma intencionalidade profundamente
pedagógicas.
Resta-me, por isso, a consciência de ter feito tudo o que estava ao meu alcance,
dentro das limitações temporais que me foi imposta, pese embora a incompletude
de um trabalho que reclama ser continuado e aprofundado em futuros estudos, não
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só por nós, mas por todos a quem disponibilzamos estes textos, resgatados aos
arquivos que os conservaram, e comigo se dispõem a arregaçar mangas.
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1. O QUE QUEREMOS

Francisca Senhorinha da Motta Diniz «O que
Queremos?»
In O Sexo Feminino. 25 de outubro de 1873.

É natural que mais de um desses espíritos retrógrados que compõe nossa
atual sociedade tenha feito esta interrogação. É bem provável que os indiferentes,
os pessimistas, e os cegos por vontade, igual pergunta se tenham feito. Força é
responder-lhes.
É facto por de mais averiguado, que os homens se tem descuidado de ornar
o espírito da mulher, contentando-se em enfeitar-lhe o físico, lisonjeando-lhe a
vaidade.
É inegável que a mulher (salvo poucas exceções) vive na mais completa
ignorância de seus direitos, desconhecendo até aqueles em que a legislação do país
a considera solidária – qual é a outorga na alienação de bens imóveis.
Quantas mulheres casadas ignoram que o marido não pode dispor por
maneira alguma de um imóvel do casal sem seu especial consentimento?
Quantas, em tais negócios, não são iludidas por esses maridos, que as
arrastam para assinar uma escritura pública, em que elas maquinalmente garatujam
sua assinatura?
Quanta não vão por aí escrever por seu próprio punho uma sentença de
condenação contra todo o seu pecúlio, que tanto custou a ganhar a seus pais, mas
que seus maridos esbanjadores comprometem por dívidas que mais das vezes não
foram contraídas em veneficio do casal?
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O estado de crassa e supina ignorância em que jazem as mulheres, as mães
de família, sempre enganadas por seus maridos faz com que muitas vezes elas
deitem-se na suposição de serem ricas e acordem outro dia na mais triste realidade
de que não possuem cousa alguma e são pobres e paupérrimas, porque seus maridos
esbanjando o património, estragou-o entregando-o aos credores que com a lei na
mão vem reclamar o seu direito.
Só então é que tais mulheres se apercebem de abismo que tem diante dos
olhos!
E não é muito de estranhar que tais maridos em ocasiões destas coroem a
obra de suas trapaças, abandonando mulher e filhos!
Muitos maridos sentem que suas mulheres não tenham instrução para, em
sua ausência, tomarem a si seus negócios, pondo e dispondo como eles próprios o
fariam.
Outros maridos há que bem-dizem essa ignorância, e dão graças á sua sorte
de que suas mulheres não entendam de seus negócios, de negócios, como eles dizem
em que mulheres não se devem intrometer!
Quantos pais por aí não vivem em um labutar desabrido para preparar um
dote à sua filha e depois entregá-la em corpo e alma a um genro que pouco se lhe dá
um esbanjar esse dote que obteve por meio do casamento que para ele não foi um
fim, mas sim um meio de obter fortuna sem trabalho?
O fim do casamento na sociedade nunca foi outro senão legitimar a união
do homem com a mulher, para que assim unidos vivão e se amem, como o Cristo
amou a sua igreja.
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Porém, nesta sociedade corrupta, sem moral e sem religião, o casamento é
um meio de fazer fortuna, é o fim a que se propõe o homem malandro que não quer
trabalhar, e que qual volantim de nova espécie quer dar saltos mortais para apanhar
um bom dote, não importa que seja de moça bonita ou feia, velha ou viúva rica, tudo
lhe serve.
Desvirtuado assim o fim social do casamento, desaparece com a maior
facilidade o amor á família, aos filhos e á pátria.
Preparem-se pois as meninas para estes embates de fortuna, deem-lhes
educação e instrução, que elas quando casadas, solteiras ou viúvas, desde que
conheçam os seus direitos, poderão também adivinhar pelo as intenções e o coração
daquele homem por suas esposas.
Respondendo portanto à tese deste artigo, diremos que:
Queremos a nossa emancipação – a regeneração dos costumes;
Queremos reaver nossos direitos perdidos;
Queremos a educação verdadeira que não se nos tem dado a fim de que
possamos educar também nossos filhos;
Queremos a instrução pura para conhecermos nossos direitos, e deles
usarmos em ocasião oportuna;
Queremos conhecer os negócios de nosso casal, para bem administrarmolos quando a isso formos obrigadas;
Queremos em fim saber o que fazemos o porque o pelo que das cousas;
Queremos ser companheiras de nossos maridos e não escravas;
Queremos saber o como fazemos negócios fora de casa;
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Só o que não queremos é continuar a viver enganadas.
Francisca Senhorinha da Motta Diniz
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2. IGUALDADE DE DIREITOS
Francisca Senhorinha da Motta Diniz, “Igualdade de
Direitos”.
In O Quinze de Novembro do Sexo Feminino. 6 de abril de 1890.

O Seculo XIX caminha com profunda crença de um Colombo no coração e
os olhos fitos de uma águia no sol do futuro, em demanda de um novo mundo, de
um novo Paraíso, onde a mulher há-de ter o seu Trono de honra e a sua radiante
coroa de rainha, lançada não por mãos sacrílegas de um Alcibíades, mas pelas mãos
sagradas da justiça e do direito, que são os verdadeiros soberanos, que hão-de
destronizar os falsos réis que tem por trono a injustiça e a iniquidade, e por espectro
o despotismo.
Sim, temos fé que a profecia do imortal Hugo há-se ser realizada. Temos fé
que este seculo é o seculo do ideal. Que este vencerá pelo ideal radiante de Justiça
que lhe circunda a majestosa fronte.
Cremos, com aquela boa-fé que as nobres causas inspiram, que, esse ideal
chegará mui breve á sua realidade, quando a mulher ilustrada e livre dos prejuízos
e preconceitos tradicionais banir de sua educação as opressões e errôneos
preconceitos com que a cercam, e que der pleno desenvolvimento á sua natureza
física, moral e intelectual... Quando, enfim, passeando de braço dado com o homem
virtuoso, honesto e justo no jardim da civilização espiritual, subir ao capitólio de luz
para lá coroar a beleza efémera de sua fronte, com o diadema imortal da beleza, da
ciência e do gênio.
No pleno clarão da nova era de redempção veremos entrar no combate
travado para restauração do direito de igualdade a nossa causa – a Emancipação da
Mulher.
Nós, as mulheres, não queremos ser a Vénus de Milo, mas sim queremos ser
a Vénus Urania, para que possamos percorrer brilhantemente todos os círculos
concêntricos que a atividade humana tem de descrever na aurora da vida da
humanidade e social sociedade.
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Não queremos representar na sociedade o papel de adorno dos palácios dos
senhores do sexo forte, não devemos continuar na semiescravidão em que jazemos,
vendo-nos mutiladas em nossas personalidade, em seus códigos ou leis por eles
registadas, tal como a da outrora escravidão, sem que pudesse ser pela escrava
protestada.
Não nos perturba a negativa. Seu sofisma é tal, que nos tratando de rainhas,
só nos dão o cetro da cozinha, da machina de procriação, etc., etc. não nos
consideram senão como objeto de imprescindível necessidade! Somos a flor de
Catos e nada mais.
A elevação moral que e a ciência melhor pode fazer-lhe, é conhecer seus
direitos e seus deveres, guiar-lhe-á o coração para o paraíso do bem e da felicidade
doméstica, social e humanitária.
O consórcio das belas artes com a literatura, que é a estrela do belo, seio de
sua alma, torná-la-á digna e companheira do homem nos certames da civilização,
tornando-a digna companheira nos trabalhos da via privada ou da família.
Em resumo, desejamos que a mulher tenha plena consciência do que vale e
do que pode valer pela sua plástica, tanto como pela sua beleza moral e esplendor
de seu gênio. Desejamos que os Senhores do sexo forte saibam que se nos podem
mandar, em suas leis, subir ao Cadafalso, mesmo pelas ideias políticas que tivemos,
como já o fizeram as desditosas Rolan, Charlotte Corday e tantas outras, também
nos devem a justiça de igualdade de direitos, tocante ao direito de votar e o de
sermos votadas.
O verbo eloquente da palavra na tribuna parlamentar não nos deve ser negado
em direito. Não devemos continuar, formalmente, os intimamos a representaremnos mutiladas na nossa personalidade moral e mental, o direito de votar é partilha
da humanidade pois é o dom da palavra, e a mulher é humana...
Nós as Brasileiras, italianas, Francesas e mais senhoras de diversas
nacionalidade não pedimos o direito de votar com a restrição com que o fizeram as
senhoras inglesas, mas com o direito de cidadãs republicanas, em um país generoso
e maravilhosamente reconhecido como o primeiro do mundo em liberais ideias, em
desprendimento de preconceitos retrógrados e de egoísmo.
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Pedimos um direito que não foi (nunca) reclamado por isso acha-se
esquecido, mas não riscado da lei natura.
Lembrem-se que a mulher deve subir á tribuna e advogar sua causa, isto é, a
causa do direito, da justiça e da humanidade, lembrando-se que ela como mãe
representa a santidade do amor infinito.
Como filha, representa ternura angelica; como esposa, representa fidelidade
imortal, como irmã a dedicação e a amizade mais pura; portanto, as qualidades que
foram distribuídas pelo Criador Supremo provam superioridade e não inferioridade
e que a igualdade de ação deve ser posta em prática pelos senhores que proclamam
a igualdade.
As nobres Aspásias ao lado das Hipateias e Semíramis, etc., achamos, nós –
Brasileiras, Portuguesas, Francesas, Inglesas, Italianas, Alemãs, etc. pedindo o que
nos é devido, e por direito natural não nos pode ser recusado.
Não temos ideias utopistas, e sim ideias grandiosas: a de fazer caminhar a
humanidade na senda do dever e da justiça.
É pois este o nosso programa político.
Francisca Senhorinha da Motta Diniz
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3. A EDUCAÇÃO DA MULHER
Francisca Senhorinha da Motta Diniz, “A educação da
mulher”.
In O Sexo Feminino. (Ano 1, Nº. 1. Sete de setembro de

1873).
Zombem muito embora os pessimistas do aparecimento de um novo órgão na
imprensa – O SexoFeminino; tapem os olhos indiferentes para não verem a luz do
progresso, que, qual pedra desprendida do rochedo alcantilado, rola violentamente sem
poder ser impedida em seu curso; riam os curiosos seu riso sardônico de reprovação á ida
que ora surge brilhante no horizonte da cidade da Campanha; agourem bem ou mal o
nascimento, vida e morte do Sexo Feminino; persigam os retrógrados com seus ditérios de
chufa e mofa nossas conterrâneas, chamando-as de utopias: O Sexo Feminino aparece, háse lutar, e lutar até morrer; morrerá talvez, mas sua morte será gloriosa e a posteridade
julgará o perseguidor e o perseguido.
O Século XIX, século das luzes, não se findará sem que os homens se convenção
de que mais de metade dos males que os oprimem é devida ao descuido, que eles têm tido
da educação das mulheres, e ao falso suposto de pensarem que a mulher não passa de um
traste de casa, grosseiro e brusco gracejo que infelizmente alguns indivíduos menos
delicados ousam atirar a face da mulher, e o que é mais as vezes, em plena sociedade
familiar!
Em vez de pais de família mandarem suas filhas a coser, engomar, lavar, cozinhar, varrer
a casa, etc., etc., mandem-lhes ensinar a ler, escrever, contar, gramática da língua nacional
perfeitamente e depois, economia e medicina doméstica, a puericultura, a literatura (ao
menos a nacional e portuguesa), a filosofia, a historia, a geografia, a física, a química, a
historia natural, para coroar esses estudos a instrução moral e religiosa; que estas meninas
assim educadas não dirão quando moças estas tristes palavras:
“Si meu pai, minha mãe, meu irmão, meu marido morrerem o que será de mim!”
Não sirva de cuidado aos pais suas filhas, assim educadas e instruídas não saibam coser,
lavar, engomar, cortar uma camisa, etc., etc.
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4. EMANCIPAÇÃO DA MULHER
Francisca Senhorinha da Motta Diniz, “Emancipação da
mulher”.
In O Sexo Feminino. (Ano 1, Nº. 2. - 14 de setembro de

1873).

Comecemos essa análise pelo título do artigo, que muito nos diz a respeito
do discurso enunciado. Ele funciona como o norteador do assunto a ser trabalhado,
não só um convite para o leitor, mas também uma instrução, condução da leitura.
Emancipação da mulher sugere a liberdade, ou ao menos o desejo de conquistá-la.
Pressupomos que a situação feminina não é satisfatória para elas, por isso faz-se
necessária essa abordagem logo na página inicial do periódico. Na maior parte do
texto ela não demonstra claramente sua presença. No entanto, é fácil observar a
presença da enunciadora, no momento em que ela se dirige ao público convocando
a preparação da mulher: “Prepare-se o futuro pela educação e instrução do sexo
frágil. Formem-se as mães de família (...) ”. O imperativo traz ao discurso a marca
enunciativa de uma ordem, uma manifestação de um sujeito dirigido a determinado
interlocutor. Já circula por aí o primeiro numero do Sexo Feminino periódico que se
dedica à defesa dos direitos da mulher a esta hora tem ele transposto montes e serras
para penetrar nessas cidades ruidosas, nesses centros de luzes, onde não talentos
para fazer viradas por todos os lados os frutos de uma civilização apurada de uma
educação esmerada e de uma instrução variada.
O Sexo Feminino ergue-se modesto no vasto mundo da imprensa, está
animado de bons desejos para conviver, e corresponder-se com os mais periódicos,
com os quais deseja entreter relações amistosas, maximize com aqueles que não
deixam de propugnar pelos interesses da mulher, cujos direitos tem até o presente
sido tão descuidadosamente tratados pelo nosso governo, que parece temer alguma
revolução resultante da instrução, educação e emancipação da mulher.
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A revolução da sabedoria sufoca-se facilmente com a mesma ciência;
aplique-se-lhe a lei dos semelhantes. Nos combates da inteligência não jorra o
sangue que se vê nessas batalhas físicas, é sangue muitas vezes de inocentes!
O direito de guerra, o direito de matar não se origina de fonte divina; não é um
direito natural porque aberra de todos os princípios de justiça.
O direito de guerra é um triste e desanimador epigrama á nossa civilização – é uma
prova viva de que a lógica ensinada pelos homens não disse ainda sua última
palavra: tal direito é anti Cristo. É a ciência e não a espada que incumbe decidir as
mais complicadas desavenças humanas.
Prepare-se o futuro pela educação e instrução do sexo frágil. Formem-se as
mães de família, que por seu turno vão erguer escolas e colégios, nos campos, nas
vilas e nas cidades; que ensinem á mocidade de ambos os sexos os sãos princípios
de uma instrução moral e religiosa, e a face da sociedade se há-de mesclar.
Mães de família assim formadas prepararão a mocidade que futuramente
possa ornar as diversas carreiras a que pode aspirar um moço ou uma moça desde a
mais alta escala social até o mais modesto emprego oficial.
Só há um meio de regenerar a sociedade, de mudar moralmente a face da terra, de
emancipar a mulher, de salvar-lhe um futuro – é pela educação e instrução no
colégio, ou no lar domestico por pedagogos da escolha paterna, e isto em quanto
não se preparam as mães de família.
É tal a preponderância materna qua a seu respeito Aimé Martin assim se
exprime: “No coração maternal se nutrem o espírito dos povos, os seus costumes,
prejuízos, virtudes.
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5. Como devem trabalhar as mães de família para
fortificar o caracter de suas filhas

Francisca Senhorinha da Motta Diniz,
“Como devem trabalhar as mães de família para

fortificar o caracter de suas filhas”
In O Sexo Feminino. (Ano 1. Número 9,1 de novembro de

1873).
.
Avante minhas patrícias no caminho da instrução!
Avante na estrada do bem!
Deve ser a senha da ordem, o brado de chamado de nossas queridas filhas.
Marchemos na frente delas!
Animemo-las com nosso exemplo!
Cheiroso perfume de moralidade evapore por todos os lados em volta delas.
D’esta arte se conservará no espírito delas o verdadeiro fim para que vieram ao mundo e
assim prepará-las para algum dia continuarem por todo o decurso da existência, este
trabalho de ir até á sepultura, o qual por si mesmo é grande preparatório para o lisonjeiro
futuro que lhes desejamos.
Solicitam às inclinações a vontade da mulher, prescrevem-lhe os deveres e as regras das
ações.
Mas há ainda nela outra faculdade e potência oculta, que se interpõe entre inclinações e
ações para moderar e determinar as outras.
É uma espécie de realeza interior, moral, invisível, mas gloriosa, visto ser consagrada pela
virtude. Coroa preciosa, porque é mui diferente nisto das coroas visíveis da terra, pois ela
assegura a felicidade dos que a cingem.
Assenta pois a virtude numa força do caracter, e desta depende a educação moral, a
instrução intelectual e física.
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Quantas lutas terão com efeito nossas filhas que sofrer, e triunfos a alcançar de nossa
grandiosa ideia!
A emancipação da mulher fundada na virtude, na educação, na instrução, no amor ao
trabalho, trar-lhe-á não só a felicidade própria, como a felicidade de toda a humanidade.
Se as mães de família educarem seus filhos como é mister, serão algum dia elevadas á
altura que lhes é devida, não só dada pela natureza como pelo Criador.
Não serão escravas, nem um móvel de casa, serão o anjo da guarda do homem.
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6. O mundo marcha – diz Pelletan
Francisca Senhorinha da Motta Diniz,
«O mundo marcha – diz Pelletan»
In O Sexo Feminino. (Ano 1, N.º 11 de novembro de
1873).

De recentes publicações colhidas de periódicos estrangeiros, aproveitadas
e transmitidas em português por nossa imprensa diária a todos os seus leitores,
ficamos sabendo não é mais utopia, sonhos de ouro, ideias de fantasia, os esforços
que tem feito grandes pensadores, profundos filósofos, verdadeiros sábios que
propugnam pela emancipação do sexo feminino, pela regeneração da mulher, e pelo
seu engrandecimento moral, elevando-se á altura social para a qual Deus a criou, e
na qual muito têm elas a fazer para, na frase elegante de Aimé Martin, amansar a
barbaridade dos homens, tornando-se suas companheiras.
As mulheres, no passado estado social, estado esse que bem pouco dista
do atual, foram sempre consideradas um utensílio de casa, semelhante a qualquer
outro, com a única diferença de ser apenas de absoluta e imprescindível necessidade.
Davam-lhe nomeação de dona de casa, mas sempre conservando a sua
condição de escrava daquele que a face do altar, perante Deus e o mundo, recebeu
por esposo ou marido.
Por sem dúvida que o homem considerando a mulher como escrava,
olvidava-se que era sua esposa, sua fiel amiga e companheira, a futura mãe de seus
filhos!
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Perdoemos-lhes porém estes disparates filhos dos preconceitos com que
foram educados por seus pais; sejamos nobres desculpando-lhes essas aberrações da
lei da natureza, esse desrespeito á voz da consciência, essa contravenção às
inspirações do coração.
Deixemos que eles se queimem no fogo de suas paixões e que um dia
venham a conhecer os preceitos da verdadeira moral divina que manda os maridos
amarem suas esposas como o Cristo amou a sua Igreja.
Mas a providência divina que não se faz esperar em seus desígnios; bem
depressa desengana ao homem de que a mulher não é escrava de seu marido, mas
sim sua metade, sua companheira, na felicidade e infelicidade; que não é um móvel
de casa, e sim uma outra pessoa tão essencial como a do homem.
O homem vai considerando a mulher como escrava, priva-a
intencionalmente da instrução e educação, segrega-a do conhecimento dos negócios
externos; em fim não lhe presta a menor atenção, não ouve os seus conselhos; supõena incapaz da menor deliberação fora do lar doméstico etc.
Vede a consequência desse raciocínio – e a punição desse modo de pensar
errado.
Correm os meses – passam-se os anos. A mulher, privada da instrução e
educação embrutece, não lê porque se algum tempo o soube, desaprendeu com o
lidar incessante das ocupações domésticas. Sabe lavar, engomar, cozinhar e cortar
um vestido ou camisa, fazer rendas, flores, etc. etc. quando muito. Imbuída sua alma
de patranhas, embustes, e superstições torna-se escrava da vontade de qualquer
velha beata, benzedeira que muitas vezes oculta feias paixões sob a capa de
rezadeira, verdadeira capa de hipocrisia, que continuadamente vive enganando o
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mundo, supondo poder enganar a Deus. A mulher neste estado torna-se mãe;
crescem os filhos, que é mister educar - ela não o pode fazer!
Como há-se educar quem nunca foi educada? Como há-de instruir quem
não recebeu nem tintura de instrução? Vem-se forçados marido e mulher a privaremse da presença de seus filhos, mandando-os educar longe de suas vistas e o que é
mais, por professores que não conhecem se não por ouvir dizer!
A que perigos não expõem involuntariamente os pais a seus filhos
atirando-os às bordas de um precipício em frente do mundo, do diabo e da carne!
Assim o quiseram assim o tenham. Voltam seus filhos do colégio educados e
instruídos? Ainda é bom que não voltam destruídos!
Mas na hipótese que digam que aproveitarão os estudos como hão-de
conhecer os pais a instrução de seus filhos, se tais pais não foram instruídos? Como
conhecerão as mães a educação cara que pagarão si elas só conheciam os negócios
da cozinha e dispensa!
É preciso que os homens se desenganem de uma vez para sempre; e se
convenção de que a verdadeira educação é aquela que é dada pela mãe de família
no lar domestico. É só a mãe de família quem pode inocular no coração do filho os
verdadeiros princípios de uma pura religião, que nos ensina o amor de Deus e do
próximo. Enquanto as mães de família não podem ser instituísses de seus filhos –
sejam ao menos suas educadoras. O futuro de um menino na sociedade quando se
tornar homem será tal qual houver sido a educação que sua mãe lhe tiver implantado
no coração.
Diz Lerminier: “Nas nossas sociedades modernas, as mães formam-nos os
primeiros sentimentos e as primeiras idas: é a mãe que reconhece o caracter e o
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gênio do filho, que aplaude a sua vocação, que a sustenta contra o descontentamento
paternal, que o consola, fortifica, e enfim que o entrega á sociedade.
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7. Emancipação do nosso sexo

Francisca Senhorinha da Motta Diniz,
“Emancipação do nosso sexo”
In O Sexo Feminino. (Ano 1. N.º 16, 27 de dezembro de
1873).

Nesse exemplar Senhorinha introduz dados históricos que
contribuem para a validação de seus argumentos e para o
esclarecimento do público ao qual destina. O artigo
caracteriza-se por ser mais intelectualizado, apresentar
exemplos que pretendem convencer o destinatário.
Nesse sentido, Francisca Senhorinha revela a imagem de
uma visão preocupada com aquilo que veicula, que se
interessa em pesquisar, em mostrar fatos, o que acontece
no mundo, como as relações sociais são estabelecidas e
entendidas mundo afora, marcas da profissão de jornalista.

A situação atual das mulheres é uma consequência dos erros que desde
longo tempo, dominam o espírito do homem.
Felizmente temos chegado a uma época em que a antiguidade não tem
direito á nossa veneração, se não quando as suas opiniões são conformes á natureza
das cousas e às luzes da boa razão.
O homem prudente não adota, ou rejeita uma doutrina, calculando o numero
de homens, que a tem adotado antes dele, ou o espaço de tempo decorrido, desde
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que ela é recebida; mas sim conforme ou contraria às leis eternas da natureza, da
razão e da justiça.
Se remontamos á origem das famílias e das sociedades humanas, achamos
que as mulheres não foram consideradas pelos primeiros homens, se não como
instrumentos de prazer e de servidão.
Os progressos da civilização entre alguns povos da antiguidade introduzirão
a verdade, certos melhoramentos na sorte das mulheres; porém estas não deixarão
de ficar ainda submetidas á uma escravidão severa.
Excluídas da sociedade dos homens, recatadas no interior dos palácios, ou
das choupanas, pareciam não ter sido criadas senão exclusivamente parta o cargo
das ocupações e para propagar a espécie humana.
Assim, até o tempo de Péricles, as mulheres gregas eram inteiramente
isoladas da companhia dos homens.
Encerradas no ginásio, ou quarto mais recôndito da casa, elas não tinham
nem mais a liberdade de sentar-se á mesa de seus maridos, todas as vezes que a ela
se achava um convidado.
Ocupadas no trato de seus filhos, em inspecionar seus escravos, fiar, coser,
e preencher as demais funções domésticas não recebiam instrução alguma e não
tinham ideia exata dos homens e das cousas.
Os romanos gozavam mesmo do privilégio legal de matar suas mulheres,
assim como, era lícito aos pais arrancar a vida aos próprios filhos, e a história nos
atesta, que eles usavam mais de uma vez de ambos estes privilégios.
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É entretanto sobre os usos e costumes de um povo, que assim violava as leis
da justiça e da humanidade, que se tem formado os usos e costumes, que ainda
dominam na Europa.
Mas aconteceu em Roma, o que se tem observado em outras muitas partes:
as mulheres fatigadas do estado de servidão à que haviam sido reduzidas, sacudirão
o jugo, logo que para isso acharão meios.
Favorecidas pela corrupção dos costumes, que as riquezas tinham
introduzido no império, se apresentarão na sociedade dos homens, e puseram todos
os seus cuidados em agradar pela beleza, e em dominar pela intriga.
Poucas damas romanas seguirão o exemplo da ilustre Cornélia, mãe dos
Graccos, e filha de Scipião.
Dotada de uma alma elevada, e de um espírito ilustrado, ela recusou a mão
e o diadema de Ptolomeu, para dedicar-se inteiramente á educação de seus filhos.
Estes filhos que considerava como a sua mais rica joia foram
constantemente o objeto de seus desvelos.
Ela lhes inspirou sentimentos de virtude, e lhes comunicou os
conhecimentos, que havia na escola de seu pai e na sociedade dos homens ilustres e
dos filósofos gregos, que então se achavam em Roma.
Foi em tais circunstâncias, que se viu um povo livre honrar-se a si mesmo
erigindo à filha de Scipião uma estátua com esta inscrição – Cornélia mãe dos
Graccos.
Estas sucintas considerações só por si e independentemente de outras que
em anteriores números nesta folha temos feito, são suficientes para que peçamos aos
nossos legisladores que meditem um pouco sobre a grande desigualdade de
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condição civil e politica entre os dois sexos no Brasil, na útil influência que podem
exercer as mães e esposas sobre o espírito dos cidadãos, pois que se convencerão
facilmente da urgente necessidade de uma mudança na nossa legislação e costumes
em favor do nosso sexo.
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8. Amor maternal

Francisca Senhorinha da Motta Diniz,
“Amor maternal ”
In O Sexo Feminino. (Ano 1. N.º 15, 20 de dezembro de
1873).

Haverá coração de gelo, para o qual o amor de uma mãe seja um objeto de
indiferença?
Qual é o homem tão degenerado, tão desprezível, que se atreva a dizer, que
não ama sua mãe?
Em que consiste, e em que se conhece que uma criatura é temente a Deus
senão na perfeita observância do quarto Mandamento da Lei de Deus?
Mas, ah! Quão são as criaturas que, pensando em balança fiel as suas ações,
e sondando os abismos de sua consciência e de seus corações, possam dizer com
verdade que observarão este mandamento!
O sinal por onde nós podemos conhecer, que não amamos a nossa mãe como
deveríamos amar, é que não somos capazes de sofrer de boa vontade por ela o que
ela sofreu e continuamente sofre por nós.
A ternura com que somos tratados, a suavidade inexprimível, mesmo suas
lagrimas que sempre são puros efeitos de seu puro e santo amor, nos dão evidentes
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provas de que o amor que uma mãe consagra a seus filhos é incomparável com outro
qualquer afeto d’alma; esse amor que se resigna, que sofre, que se sacrifica pelos
filhos, é um amor heroico; e digamos nem todas as mulheres são capazes desse
heroísmo, mas isto só é devido á defeituosa educação que se lhes dá. À medida que
Ela nos ama mostra-nos mesmo através de um espesso véu, e como pode ela exercer
sobre nós sua poderosa influência. Porque não conheceremos nós o grão daquela
salutar influencia? Porque não a escutaremos como a nossa melhor amiga?
O amor de uma mãe é eterno; é sem véu, nem sombra de falsidade; é o único
que nos acompanha desde o berço, ou antes desde as entranhas até a eternidade!
Todo o coração bem formado sentirá que a voz de sua mãe nele vibra como o bronze,
e lhe parecerá que o céu se abre para ouvi-la.
Não é impossível, porém é difícil chegar a penetrar os segredos que o
Omnipotente encerrou no coração de uma boa mãe! Árdua senão impossível será ao
homem com o penal ou com a pena, pintar o amor maternal.
O guerreiro, que formou e executou os mais acertados planos, que arriscou
sua vida, que tingiu a terra com seu sangue, que derrotou numerosas falanges de
formidáveis inimigos, depois de acabada a luta, entra talvez n’outra de insidiosas
intrigas: em lugar de viçosas palmas, não colhe talvez senão amargos desgostos; em
lugar de louros que lhe cinjam a fronte não recebe talvez senão cadeias, que lhe
roxeiam os pulsos: mas uma mãe não é como os homens; nem a intriga, nem a
desobediência, nem a ingratidão ousam retirar de seu coração o amor aos filhos; a
sua bondade, a sua generosidade e a sua doçura indefinível jamais deixam de
premiar, de perdoar, de fazer esforços sobre si mesma para que só os seus filhos
tenham lugar em seu coração.
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Ainda não houve um século em que mais se falasse de progresso, de
aperfeiçoamento, e de prosperidade, que o presente: e no entanto não há tal
prosperidade, nem a haverá enquanto os homens considerarem as mulheres suas
inferiores; enquanto não tiverem á suas mais o mais profundo amor, respeito
acatamento e veneração.
Quão civilizada, perfeita, e feliz não será a nação brasileira, quando todos
os seus filhos forem defensores dos direitos de suas mães? Então não haverá nela
despotismos, não haverá dissensões, não haverá, em uma palavra, o aviltamento em
que vive o nosso sexo, e o Brasil, repitamos, será um paraíso.
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9.

A causa da mulher cada vez mais acoraçoada, e
caminhando para o triunfo
Francisca Senhorinha da Motta Diniz,
«A causa da mulher cada vez mais acoraçoada, e
caminhando para o triunfo»
In O Sexo Feminino. (Ano 1, N.º 31, 2 de maio de
1873).

A verdade não é monopólio de ninguém, nem perde a sua essência pela
humildade dos seus apóstolos. Podemos estar em erro, mas erro de inteligência e
não de vontade, advogando sinceramente a causa da emancipação de nosso sexo, da
nossa instrução e a elevação na sociedade. Temos consciência de havermos
cumprido um dever, patenteando com franqueza o fruto de nossas observações
acerca das vantagens que a sociedade deve auferir de educação conveniente dada á
mulher em geral.
Não nos resta dúvida que muitos retrógrados dirão que hemo-nos apresentado
em campo e subido a tribuna universal da empresa para concitar as nossas
conterrâneas a que nos acompanhemos e nos coadjuvem para uma propaganda
revolucionária!
Paciência! Teremos suficiente coragem para arrastar as reprovações desses
espíritos tacanhos, e erguendo cada vez mais alto nossas vozes, dizer-lhes que a
mulher é a única capaz de salvar a humanidade do perigoso caos do erro e de todas
as más paixões a que estão sujeitos os homens.
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A imaginação viva da mulher, sua constituição nervosa e delicada dá-lhe uma
espécie de ardor profético, que a torna apta para o papel de iniciadora e missionária.
É ela que inocula com o leite de seu seio os primeiros elementos de vida no corpo e
alma de seus filhos, e todos conhecem a influência que a educação materna exerce
nos destinos de ente sociável.
Não querendo acumular exemplos, bastar-nos-á citar aqui o nome de
Abraham Lincoln, do grande presidente da república dos Estados-Unidos, morto
ainda há poucos anos por um assassino fanático, para que se veja a que ponto os
primeiros preceitos da moral, inspirados na modesta eloquência dos lábios maternos
podem levar o homem da mais humilde posição social ao apogeu quase inacessível
da grandeza e do poder mundano.
Lincoln foi lenhador e subindo pela moralidade intransactivel de seus atos,
pela inteireza de seu caracter e pelos estudos substanciais toda a escala social da
vida publica, sentar-se por fim na cadeira presidencial da república, tratando como
iguais os reis e os príncipes, e não se esquecendo de que o primeiro livro em que
aprendeu a ler foi dado por sua mãe, o livro dos livros, a Bíblia Sagrada.
As nações onde hoje é mais completa a educação das mulheres são também
as que mais prosperam no desenvolvimento moral e civilizador. Nos-Estados o
respeito para com o nosso sexo, chega até á adoração, e a mulher livre dos
preconceitos ridículos que a avexam nas velhas sociedades, é um elemento vivo de
progresso, uma comparticipante zelosa do engrandecimento e prosperidade social.
Mas, é porque a mulher norte americana de doze anos tem já o espírito
esclarecido com todos os tesouros da leitura, hábil e judiciosamente subministrada
por sua mãe. Forte pela consciência de sua missão, torna-se apta para todas as
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dedicações sublimes; sabe ser filha, esposa, mãe, e até mesmo cidadã, na extensão
mais grandiosa da palavra.
Só quando a instrução aproveita e exalta as faculdades da mulher é que ela
dá esses exemplos de heroicidade que obscurecem essas ações decantadas dos
grandes conquistadores. Temos em Madame de Girardin o mais vivo exemplo do
quanto pode a mulher elevar-se pela educação, e ser útil ao homem.
Esta inteligente esposa do primeiro jornalista da França moderna, Emílio de
Girardin, deu as mais rematantes provas do quanto pode o respeito irresistível a uma
mulher instruída concorrer para a felicidade de seu marido.
Nas convulsões revolucionárias de 1848, quando os vândalos da civilização
invadiram a sua casa, para queimar todas as obras escritas por ela e seu marido,
Madame de Girardin apresentou-se na sala e falou: - “Podeis arrasar estas
preciosidades, porque eu e meu marido ainda temos energia e inteligência para
recuperar o que perdemos”.
Estas palavras ditas por esta mulher superior desarmarão completa e
instantaneamente a brutal multidão. Pois bem, legisladores, sabeis que da
civilização do povo é que nasce todo o progresso de uma nação, mas [não] deveis
se quer por um momento esquecer-vos de que o missionário que mais vos convém
é a mulher, sobre tudo no magistério, e na educação da mocidade; mas para isto é
mister que ela seja educada e instruída como o deve ser e muitas vezes o havemos
dedicado roboradas por inteligências elevadas e altas, sendo com sumo prazer que
vemo-las repetidas vezes transparecer em vários discursos saídos de diamantinas
línguas, e escritos por áureas penas do que sirvam de exemplo os tópicos de um
ortodoxo e brilhante discurso proferido na assembleia provincial do Rio de Janeiro
pelo ilustrado Sr. Dr. Alberto Brandão, os quais infra escrevemos.
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Eis alguns tópicos do discurso:
O artigo de Senhorinha Diniz está dividido em alguns pontos
específicos.
Inicialmente, a jornalista comenta a ação de luta do Sexo
Feminino, não só justificando a existência do periódico, mas
também entusiasmando as mulheres a continuarem na defesa dos
seus direitos, não se abalando com as críticas e ofensas dos
“retrógrados”. No momento seguinte, ela exalta as características
da mulher, retomando seu papel de instrutora e missionária, para
então chegar ao exemplo de Abraham Lincoln, um grande
representante dos Estados Unidos, que, segundo ela, só teve êxito
e sucesso porque foi bem instruído por sua mãe.
Em seguida ela comenta o tratamento dado à mulher nos
EUA e introduz novo exemplo, o de Madame de Girardim. Para
finalizar sua argumentação, a jornalista utiliza o discurso de um
escritor para justificar e fundamentar seu discurso.
Percebemos o direcionamento dado pela jornalista ao leitor
logo a partir do título, que introduz a ideia de triunfo e sucesso
diante da proposta não só da redatora, como do próprio jornal. É
dessa forma que a jornalista realiza sua enunciação. Percebemos
que a posição que o sujeito enunciador (a jornalista) ocupa em
relação ao interlocutor, é uma posição de influência a partir de
suas falas e observações. Ela assume o pronome pessoal nós,
enfatizando a ideia de coletividade, de uma construção conjunta
envolvendo principalmente a classe feminina.
Ela retoma a proposta do periódico, e evidencia mais uma
vez (como em outros exemplares)

Temos necessidade de criar para cada freguesia ou lugarejo uma escola para
o sexo masculino e outra para o feminino; com a coeducação dos sexos
conseguiremos o mesmo resultado e outros ainda mais vantajosos, com menos
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despesa, preferindo principalmente para esse género de escolas as professoras. É
sabido quanto a mulher é carinhosa, quanto ela gosta de cumprir seus deveres e a
moderação com que sabe ensinar.
Um ilustrado escritor disse – que a escola mista regida pela mulher deixa de ser essa
prisão sombria, cheia de horrores e castigos, a que a criança tem aversão; torna-se
como que a continuação do lar domestico, que a irmã mais velha ensina a seus
irmãos e irmãs menores. Mas há um preconceito em nosso país contra a coeducação
dos sexos.
Tem-se que haja perigo na reunião dos dois sexos, na mesma escola durante
certas e determinadas horas do dia, sob a vigilância do professor ou professora!
Estes escrúpulos, porém, desaparecerão com o tempo.
Lembro esta ideia ao nobre filho do senhor diretor da instrução pública, a
quem peço até a sua opinião a respeito.
Para a escola mista eu prefiro, em vez de professor, a professora, por motivos
muito importantes. Em primeiro lugar, por que as professoras garantem mais os
princípios de moralidade. Em segundo lugar, por que a mulher pobre no Brasil
deixará de ser escrava ou criada para como nos Estados - Unidos, seguir a profissão
do magistério.
Os nobres colegas sabem que quando acabou a guerra nos Estados Unidos
criaram-se ali 4 mil escolas, e imediatamente 4 mil mulheres se apresentaram para
regê-las; sabem ainda que em Nova – York, como em quase toda a união, o número
de professoras é extraordinariamente maior do que o dos professores.
Além disso, Sr. Presidente, temos de garantir um futuro para a mulher porque o
homem, que por sua constituição pode suportar outros trabalhos mais facilmente
viverá.
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Temos ainda que a mulher representa na sociedade catual um papel muito
importante. Agita-se, como o sabeis, no seio de nosso Brasil uma d’essas questões
tristes, uma questão que em toda parte tem trazido a dor e a perturbação; refiro-me
a questão religiosa.
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10. Influência da educação maternal sobre os filhos
Francisca Senhorinha da Motta Diniz,
«Influência da educação maternal sobre os filhos»

In O Sexo Feminino. (Ano 2, N.º 17, 7 de janeiro de
1874).

Inúmeros exemplos a história nos dá de que Deus tem concedido benévolo
destino a muitos homens que foram educados por suas mães, e debalde tentaram os
retrógrados negar a influência benéfica que uma mãe sensível sem fraqueza, e
religiosa sem rigidez, tem exercido sobre o caracter de seus filhos.
Uma mãe inspirará somente virtude a seus filhos, não falará a seu coração
inutilmente, mas penetrar-lhes-á n’alma sons sublimes que se erguerão até á
Divindade.
Assim rodeada, desde o berço, a exemplos da mais tocante piedade, a
graciosa criança caminhará na estrada do Senhor, protegida pela azas de sua mãe; o
seu génio é como o incenso que espalha seu perfume na terra, mas que arde para o
céu.
O que é uma criança para sua mãe? É uma alma que se trata de formar. Os
bons professores fazem os bons estudantes: mas só as boas mães fazem homens
virtuosos Kant dizia que de sua mãe havia recebido os bons sentimentos que tinha
em sua alma.
Mães! Não se assuste a vossa fraqueza com o grandioso título de educadora!
Não, nós não queremos impor-vos estudos pedantescos, nem deveres austeros; é á
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felicidade que pretendemos conduzir-vos: são os nossos direitos postergados, que
desejamos reaver; são as nossas forças e a vossa soberania que invocamos; é em
fim, convidando-vos a percorrer a estrada afortunada da virtude e do amor que nos
propusemos a pedir que vos instruais, para que possais educar vossos filhos nos são
princípios da moral.
Com esse móvel conseguiremos a paz do mundo, a ordem das famílias, a
glória de nossos filhos e a ventura da humanidade.
Espíritos pouco refletivos nos acusaram talvez de querermos ressuscitar as
mulheres sábias.
Descansem, lhes pedimos, e dizemos-lhes: com a elevação da mulher á
altura e grau de civilização que lhe compete, o nosso fim longe de egoístico, é mais
grandioso, é temente á verdadeira educação dos filhos e consequentemente a formar
homens bons e virtuosos, pelos meios brandos de cuja eficácia só podem dispor os
afetos e amor de uma boa e verdadeira mãe.
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11. Aniversário do periódico O Sexo Feminino
Francisca Senhorinha da Motta Diniz,
«Aniversário do periódico O Sexo Feminino»

In O Sexo Feminino. (Ano 2, N.º 45, 7 de setembro
de 1874)

O dia de hoje em feliz coincidência com o aniversário de independência
nacional, perfaz um ano indicador do grito da independência da mulher: O Sexo
Feminino tocou o fim de seu ano de existência, quem o diria?
Galhardamente fez a sua peregrinação pelo vasto mundo da imprensa; lutou
como poderia faze-lo uma mulher; sempre saudado por seus delicados
companheiros de igual peregrinação, encontrou a toda hora o caminho juncado de
flores.
No mundo do pensamento, muitas vezes topou sectários das mesmas
doutrinas, pelas quais propugnavam seus ilustres colegas compartilhando das
mesmas idas. Suma delicadeza da parte de inúmeros e distintos cavalheiros, é a
prova mais inequívoca de que no Brasil sabe o brasileiro render preito de
homenagem, consideração e respeito ao sexo frágil – a mulher!
A tiragem deste hebdomadário era de 800 exemplares, e cousa singular, esta
folha não contou 10 números devolvidos!
Neste momento solene, a redatora envia seu reconhecimento aos signatários
desta folha, e máximos aos desta tão boa cidade da Campanha.
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Parece incrível que um humilde periódico de desprezível formato seja lido
na velha capital da Espanha na Europa e na soberba Nova - York dos Estados
Unidos, o assombro da moderna civilização, e o modelo invejado do
aperfeiçoamento de progresso moral, intelectual e material.
Desde o Amazonas até os confins do Rio Grande do Sul é esta folha
conhecida, e ainda agora choviam os pedidos de números editados e novas
assinaturas.
Devo prevenir ao sexo masculino que não pense que as mulheres estão
adormecidas pelo sono do indiferentismo; não, algumas já se tem feito ouvir, e
outras levadas por sua modéstia não tem querido externar seus pensamentos pela
imprensa.
Vou fazer menção de um nome que muito concorreu para fazer avultar as
assinantes desta folha; é a Exma. Sra. D. Christina de Queiroga, que se enuncie em
um estilo tão correto, que muitos homens não são capazes de imitar.
A menção honrosa que aqui consigno deste nome, que tem jus ao meu
reconhecimento em nada é somenos aos nomes de outras muitas senhoras que
concorreram com seus escritos para esta folha, dentre os quais sobressai o da Exma.
Sra. D. Narcisa Amália distinta poetisa de Resende a primeira que em frases
encomiásticas saudou o Sexo Feminino.
O benévolo e entusiástico acolhimento que teve esta folha geralmente, a
redatora atribui a duas causas – a primeira, a magnitude da ideia que única em todo
Império, e singular em seu gênero foi audazmente atirada a publicidade – a segunda
à suma e delicada deferência de que quiseram dar provas a uma senhora que só
confiada na benevolência do sexo contrário é que empreender pôde este afanoso
cometimento.
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No gabinete aristocrata dos cidadãos mais altamente colocados no nosso
país, quais são os ministros; na humilde e modesta mesa de estudo do cidadão
democrata; no lar doméstico do simples camponês, em todos estes lugares penetrou
o pequeno semanário Sexo Feminino, e ninguém o repeliu!
Permitam os leitores que a redatora desta folha por um momento sinta em
seu coração uma sensação dessas que o coração experimenta, mas os lábios não
podem expressar.
Devo aqui consignar uma circunstância concomitante do aparecimento
desta folha, que é devida a tenaz insistência e espontânea cooperação de um jovem,
simpático e inteligente tipógrafo que um só momento não perdeu para que não se
interrompesse esta publicação.
Ainda concorreu poderosamente em prol desta folha o digno e ilustrado
redator e proprietário do monarquista que fez desaparecer toda e qualquer
dificuldade.
Só um involuntário olvido poderá levar a redatora a omitir qualquer nome
de pessoas que concorrerão para o seu jornal. É este pois o último número do Sexo
Feminino que com chave de ouro, em um dia de entusiasmo e de júbilo nacional,
vem encerrar o seu primeiro ano.
D’ora em diante será esta folha editada na corte, d’onde oportunamente me
dirigirei aos leitores, e aos meus ilustrados colegas com que permuto este semanário.
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CONCLUSÃO
Ao terminar a este trabalho, ditam as regras que façamos um balanço da
empreitada: o fosso que separa os projetos que ambicionamos, as metas que
traçamos, os sonhos que ousámos sonhar e a obra que acabamos por realizar não
pode, não deve ser visto como um peso que nos oprime; pelo contrário,
ultrapassadas as vicissitudes múltiplas que fizeram a execução deste projeto, pondo
em causa sua concretização da melhor maneira possível. Contrariados os vendavais
que sopraram desfavoravelmente, tenho razões para rejubilar, pese embora as
limitações que humildemente devo reconhecer de que este trabalho enferma.
A minha primeira dificuldade e consequente limitação desta investigação
radica na escassez de bibliografia diversificada em que pudesse apoiar a minha
investigação. Essa limitação não me fez esmorecer o entusiasmo que me levou a
abraçar este projeto. Pelo contrário, o facto de ser figura pouco estudada e muito
menos divulgada, fez-me tomar a consciência de que urge desenterrar a história de
vida das mulheres oitocentistas, para melhor compreender a História e evidenciar o
contributo de cada delas nas lutas sociais que travaram pelos seus direitos e direitos
de todos.
Acresce ainda referir que, no que concerne às tão almejadas fontes de
primeira mão que durante muito tempo persegui, só numa fase muito avançada da
investigação é que encontrei alguns escritos importantes que só em parte constam
nesta Antologia: daí a incompletude da segunda parte deste trabalho, que reclama
ser continuada e aperfeiçoada. Essa limitação, associada a outros constrangimentos
alheios à investigação, concorreram não só para a incompletude da Antologia, a qual
me privou de uma análise sistemática desses escritos, conforme estava previsto no
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projeto de tese e reiterado no capítulo dedicado à metodologia. Fica assim
comprometido a integridade do primeiro objetivo desta investigação: Elaborar e
apresentar uma breve Antologia de Textos Pedagógicos da autoria de Francisca
Senhorinha. Partindo dos textos pedagógicos dispersos de Francisca Senhorinha, foi
possível a sua concatenação com o formato de uma Antologia Pedagógica. Destaco
a qualidade dos textos, a sua pertinência, em detrimento da quantidade que julguei
poder encontrar. Poderia ter aumentado a quantidade, mas teria comprometido
seguramente a qualidade: são textos profundamente pedagógicos.
Não falarei das contingências externas que me limitaram, mas quero falar
das minhas próprias limitações, quero confessar que a escritora que habita em mim
compungiu - me a alma a seguir as pegadas de Francisca e não permitiu que a
investigadora que se esperava que em mim nascesse tivesse a isenção suficiente para
que eu me afastasse emocionalmente daquela mulher parideira – não só das suas
próprias filhas -, mas das moças livres a quem soube fazer renascer e inspirar a
ousadia de ensaiar os primeiros voos peregrinos, capazes de romperem
historicamente com as amarras que as subjugavam às convenções misóginas,
socialmente aceites, e encetarem os primeiros voos em liberdade, numa nação que
se desejava desenvolvida.
Foi ela, foi Francisca quem me compungiu a seguir este caminho, mas
foram também todos aqueles e sobretudo aquelas mulheres que não escreveram, que
não investigaram e que não divulgaram o nome, a figura e a obra de Francisca e
fizeram dela uma figura quase desconhecida.
Posto isto, resta-me reconhecer e anotar que estou perfeitamente consciente
que se trata de um trabalho inacabado, no qual estou empenhada em dar
continuidade, conjuntamente com os meus orientadores, no sentido de continuar a
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estudar e divulgar, tanto quanto me for possível, o pensamento, a obra e a figura da
mulher, cuja vida dedicou à causa da educação, particularmente ao sexo feminino,
naquele tempo, cujas circunstâncias e vicissitudes eram tão dificultosas quanto
nobre era a causa que abraçou.
Conhecer e dar a conhecer o nome Francisca Senhorinha, enquanto mulher
integrante que soube escrever uma página cândida na História do Brasil, refaz os
caminhos da glória em que contextualizou o progresso da nação, para conhecer
melhor a vertente da educação e procurou os meios para levá-la ao alcance de todos
na sociedade.
Dentro dos pressupostos em que assenta a prática pedagógica de Francisca
Senhorinha, pode-se compreender a expressão de dever, compromisso e
responsabilidade para registrar as nuances em tempo de contribuição para a inserção
das mulheres na sociedade através da educação.
O valor dos textos cívicos e pedagógicos de Francisca Senhorinha no
contexto oitocentista brasileiro concentra-se nas relações oriundas da sociedade
sobre o papel de cada um para a construção da cidadania e garantir o direito de todos.
Sobre este propósito, Francisca Senhorinha com a sua luta revolucionária marca o
cenário político e social brasileiro, através do Jornal O Sexo Feminino, pois o
mesmo se refere à coletividade, que de forma direta ou indiretamente focaliza a
sociedade por vários ângulos mostrando a tematização da importância das lutas
sociais para empreender a busca de cada cidadão na dinâmica que constitui a
proposição subjetiva vista na sociedade sobre o conceito da prática pedagógica da
época em questão.
O papel de Francisca Senhorinha, enquanto educadora, se revelou decisivo
para a emancipação da mulher brasileira, pois permitiu a interação no contexto
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social e representativo da história, cuja condição humana visualiza as pessoas no
sentido de valores, atenuando a plurissignificação dos mesmos. O pragmatismo
social e justificável da prática pedagógica de Francisca Senhorinha define-se pela
direção colocada na Escola Normal em pleno exercício direto do conhecimento
aplicado aos alunos, que seriam experimentais para atingir de certa forma, não
somente as mulheres, mas todo o cidadão brasileiro.
As representações, no que concerne à educação da intervenção cívica de
Francisca Senhorinha, no estado de Minas Gerais, mostra a aplicabilidade em
desenvolver um papel gerenciador onde tributam ao cidadão o conhecimento, a
legalidade dos valores e a intencionalidade das lutas sociais.
A grande limitação dos direitos em relação às mulheres marca o
procedimento das reações dos grupos feministas diante das lutas sociais. O universo
cultural de Francisca Senhorinha, em seus aspetos, tendo o seu modo de pensar, de
viver, mudou não somente Minas Gerais, mas a história das mulheres no contexto
geral do país. A mudança é global e revela o indivíduo capaz de se representar na
história social do seu lugar. Mudanças, transformações sempre existiram e também
foram representadas, Francisca Senhorinha naturalmente representa os grandes
momentos da história, em relação ao processo de mudança e das lutas sociais dos
grupos feministas marcando a multiplicidade das ações a favor das mulheres e dos
menos favorecidos.
Francisca Senhorinha convida-nos a mostrar um olhar inovador para a vida,
as pessoas e as circunstâncias em que nos envolvemos. O século XIX coloca-nos
entre as lutas sociais e a extensão dos direitos, apresentando características de ordem
sentimental, emocional e racionalista, revelando de maneira clara e objetiva a
preocupação com os problemas da análise interior, voltados para o drama social,
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expresso no cotidiano das pessoas. Daí, as lutas sociais mostrarem o ser humano
diante de seus questionamentos em relação à própria vida. Neste sentido, os atos das
lutas revelam-nos que de certa forma houve uma transgressão de limites, pois as
mulheres viviam numa sociedade patriarcal, que impunha os seus limites, retrataram
a realidade dentro de seus aspetos lógicos e imaginários, uma vez que o livro A Judia
Rachel, no seu referencial aborda de maneira plena essa transgressão de limites,
abordando em sua narrativa a compressão do mundo reformulado de maneira
experimental, que nos permite situar o fictício no texto ficcional.
Educação e História estão necessariamente ligadas a uma questão social.
Esta questão da desigualdade social influencia a possibilidade de ver os dados do
mundo com mais verdade, que vem da perceção do poder e das razões dos direitos.
Toda a interação da educação com a história nos ensina a ver o processo dos
questionamentos da visualização das mulheres nos espaços consagrados a lugares
femininos como o parapeito das janelas, o interior das igrejas, nas casas no seu diaa-dia. O rastreamento do papel da mulher na sociedade veio confirmar a sua
importância na história e pela cultura.
Através das lutas sociais, pôde-se criar um novo caminho para
contextualizar a história. A inserção da mulher na sociedade faz parte das lutas
sociais e do universo criado pela oratória de Francisca Senhorinha.
A oratória de Francisca é sobretudo a compreensão dos outros, a
compreensão do próprio sujeito. Com o livro A Judia Rachel, Francisca Senhorinha
elaborou uma linguagem, dentro de um processo de manipulação das palavras, com
o objetivo de obter determinado efeito para expressar a visão da realidade na vida
das mulheres.
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Os fatos da vida constituem pontos de partida para a elaboração de novos
conceitos em relação ao poder e os direitos. As lutas sociais, vivenciadas no século
XIX, procuraram reproduzir com maior fidelidade possível a sociedade patriarcal,
como preocupação principal o objetivo de adequar a vida das mulheres com o
trabalho e a educação, para garantir a sua inserção na sociedade. As lutas sociais
foram um processo de produção de significados, a partir de conhecimentos e
habilidades de cada indivíduo, em busca de uma nova ideologia. Com o jornal,
Francisca Senhorinha, conduzia as mulheres para a leitura e o ato de ler implicava
uma série de fatores, permitindo o encontro de várias vozes, com seu contexto
socioecónomico e cultural.
Francisca Senhorinha acreditava que adquirir o conhecimento poderia
proporcionar ao aprendiz algo a ser produzido por ele, através da educação como
forma de profissão, como se vê no texto da primeira edição do Jornal O Sexo
Feminino, em 1873, onde a riqueza intelectual, de acordo com as suas convicções,
produzirá o dinheiro, e com este se satisfarão as necessidades. “O dinheiro, Deus o
dá e o diabo pode tirar, mas a sabedoria que Deus dá, o diabo não a roubará.”
Portanto, o caminho da educação produz diferentes significados que
representam o conhecimento, exigindo uma nova aproximação do próprio indivíduo
diante de suas interferências no poder criativo, para se inserir no contexto social e
histórico do ser humano. Com o jornal, Francisca Senhorinha, permite-nos um
diálogo com a própria história. Então, a aplicabilidade do contexto do jornal na vida
das mulheres do século XIX marcou a veracidade e o espaço de cada um na
sociedade. Quanto aos objetivos desta pesquisa, vejo a grande importância da
educação na realização profissional do individuo e é evidente o valor substancial da
práxis de Francisca Senhorinha a favor dos direitos humanos. Acredito que a
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intervenção de Francisca Senhorinha através de sua participação como educadora,
escritora e redatora do jornal O Sexo Feminino contribuiu com relevância para os
caminhos que a História da Educação em Minas Gerais seguiu no final do século
XIX, em conformidade com o mundo moderno que se aproximava. Neste contexto,
o problema a que me referi no desenrolar desta pesquisa é que vale sempre a
pergunta de partida em função da figura de Francisca Senhorinha e em que medida
a mesma se revelou importante para a emancipação da mulher brasileira e o valor
significativo do jornal O Sexo Feminino teve no contexto social e político na vida
das pessoas do século XIX. Sendo assim, as minhas hipóteses atribuem aos textos
do jornal O Sexo Feminino como expressão de vida da sociedade do século XIX em
busca de uma mudança de comportamento numa forte sintonia com a modernidade.
Contudo, vejo também sobre as linhas do livro A Judia Rachel uma representação
do papel de educadora de Francisca Senhorinha, no seu agir, na sua intervenção para
mudança na vida das pessoas. Vejo como participação positiva a atuação de
Francisca Senhorinha em decorrência do novo propósito de vida das pessoas no final
do século XIX e uma afirmação favorável da educação neste sentido
A partir do jornal, observamos a representação histórica e todos os aspetos
urgenciais de ações vivenciados pelas mulheres, junto com as suas lutas sociais.
Então, Francisca Senhorinha tornou-se num marco dentro da história, pois o seu
discurso operava sobre uma cultura que esteve totalmente voltada ao paradigma
masculino. A história do povo brasileiro busca uma outra história, a história geral.
As contribuições de Francisca Senhorinha marcam a trajetória de uma nação
vinculada às bases econômicas e, neste contexto, as lutas sociais, a favor das
mulheres e dos menos favorecidos, traçam o retrato do Brasil profundo no século
XIX, com a necessidade da revisão nos conceitos de valores.
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Neste sentido, buscar em Francisca Senhorinha o expoente da educação e
história no século XIX é manter-se na construção da cidadania em função da
realidade e do amadurecimento da condição humana frente ao progresso da nação.
Colocar-se no lugar do outro pressupõe inúmeras reflexões que nos permitem ver
na educação o intercâmbio de uma nova prática do conhecimento mais próximo de
nossa visão da sociedade em que vivemos.
Os escritos pedagógicos dispersos de Francisca, dispersos pelas folhas
soltas dos jornais e o seu romance A Judia Rachel caldeados pela sua praxis, quer
como professora, quer como fundadora e diretora de um colégio com uma missão
bem específica, fazem de Francisca Senhorinha uma verdadeira educadora.
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Segunda-feira, 6 de janeiro de 2014

Há mais de 140 anos, era editado e impresso aqui em Campanha,
O Jornal "O Sexo Feminino" de propriedade da redatora dona
Francisca Senhorinha da Motta Diniz.

http://istoecampanha.blogspot.com.br/2014/01/exemplares-de-o-sexofeminino.html
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