
Introdução

A  mulher,  até  o  século  XVII,  recebeu  uma  educação  voltada  para  a 

formação  moral  e  valorização  dos bons costumes  da sociedade.  A  orientação 

tinha como principal objetivo a formação para governar a casa, educar os filhos e 

cuidar do marido. As mulheres tinham “a imagem da mãe-esposa-dona-de-casa 

como  a  principal  e  mais  importante  função  que  correspondia  àquilo  que  era 

pregado pela Igreja, ensinado por médicos e juristas, legitimado pelo Estado e 

divulgado pela imprensa”1.

A partir do século XVIII, as escolas de tempo integral aparecem como uma 

instituição  capaz  de  educar  as  mulheres,  não  havendo,  contudo,  mudanças 

significativas para as educandas, já que a “função do recolhimento é instruir as 

meninas nos princípios da religião e preservá-las dos ‘defeitos ordinários’ do seu 

sexo”2.

Durante todo o século XVIII e em boa parte do século XIX, a instrução era 

restrita  a  poucas  meninas,  cuja  educação  e  introdução  às  primeiras  letras  se 

diferenciava de meninos. De acordo com Jussara Reis Prá, as meninas aprendiam 

a ler e escrever, nessa seqüência. Em seguida aprendiam as quatro operações e 

para concluir a educação, coser e bordar. 

As moças que iam para o convento aprendiam música e Latim. Algumas 

poucas podiam se dedicar a outras disciplinas, dependendo de sua posição social. 

Os meninos aprendiam História, Geografia, Latim, Poética, Filosofia, entre outras 

disciplinas.  Dessa forma,  até meados do século XIX, a educação feminina era 

baseada  em  propósitos  para  o  aprendizado  dos  afazeres  do  lar  sem  haver, 

contudo, uma preocupação com a instrução profissionalizante.

1MALUF, Marina; MOTT, Maria Lúcia. Recônditos no mundo feminino. In: História da vida  
  privada no Brasil 3. Coord. NOVAIS, Fernando A; organizador do volume SEVCENKO, Nicolau. 
  São Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 374.
2 SILVA, 1981. p. 74. In: PRÁ, Jussara Reis, p.230).
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Surgem, no século XIX, as primeiras manifestações críticas do movimento 

feminista  no  Brasil  em  defesa  dos  direitos  da  mulher  quanto  à  educação, 

profissionalização e o voto.

De  acordo  com  Constância  Lima  Duarte3,  o  pensamento  feminista  em 

nosso país passa por quatro momentos distintos: as décadas de 1830, de 1870, 

de 1920 e de 1970. Entre essas épocas aconteceram pequenas manifestações e 

podem-se  identificar  nomes  de  mulheres  que  deram  sua  contribuição  para  a 

difusão das idéias feministas. A autora define o feminismo como ações realizadas 

por mulheres que tiveram como objetivo a ampliação de direitos civis e políticos do 

sexo feminino, assim como a equiparação dos direitos entre os dois sexos.Dessa 

forma, a autora descreve e valoriza os quatro momentos citados, atribuindo a eles 

importantes participações no processo do feminismo no Brasil.

 No  primeiro  momento,  Constância  Duarte  identifica  a  primeira  bandeira 

levantada pelo movimento em nosso país em defesa do direito  à  educação e 

destaca o nome de Nísia Floresta Brasileira Augusta (1810-1885), que publica em 

1832 o livro ‘Direito das mulheres e injustiça dos homens’, uma tradução com base 

numa  versão  francesa  da  obra  de  uma  feminista  inglesa  chamada  Mary 

Wollstonecraft.  Foi considerado o primeiro livro cujo conteúdo tratava dos direitos 

das mulheres à educação e ao trabalho. Ainda de acordo com Constância Lima 

Duarte, este período possui um traço marcante, pois recebe estímulos de idéias 

européias sobre os direitos da mulher, usados por Nísia Floresta em seu livro. Na 

verdade, segundo Constância Duarte, a tradução feita por Nísia Floresta Augusta 

não  foi  uma  tradução  convencional.  Ela  se  apropria  das  idéias  de  Mary 

Wollstonecraft  e  “devolve  um outro  produto,  pessoal,  em que  cada  palavra  é 

vivida, em que os conceitos surgem das páginas como algo visceral, extraídos da 

própria experiência e mediatizadas pelo intelecto”4.

Porém,  de  acordo  com  Constância  Duarte,  a  escrita  de  Nísia  Floresta 

Augusta  em  muito  se  assemelha  com  as  idéias  européias  do  livro  de  Mary 

3 DUARTE, Constância Lima. Feminismo no Brasil: Pequena história.
4 DUARTE, Constância Lima. Nísia Floresta Brasileira Augusta: Pioneira do Feminismo Brasileiro. 
Séc. XIX, 1997.
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Wollstonecraf no que diz respeito à denúncia da mulher como classe oprimida, na 

busca de uma sociedade mais justa em que a mulher seja respeitada em seus 

direitos, na denúncia da superioridade masculina pela força física, na valorização 

da função materna e também na idéia de educação como meio de promoção 

feminina5.

O segundo momento do feminismo no Brasil é marcado pela defesa do voto 

feminino, além de caracterizar-se pelo surgimento de jornais e revistas feministas, 

ente eles, “O Sexo Feminino”, na cidade de Campanha. 

No terceiro momento, há movimento maior pelo voto, também pelo direito 

ao curso superior, o trabalho no comércio, repartições, hospitais e indústrias. Já 

no quarto momento, houve necessidade de um posicionamento desse movimento 

contra a ditadura militar e a censura, pela redemocratização, anistia e melhores 

condições de vida. Constância Duarte ressalta que, além da conjuntura social e 

política enfrentada pela última fase do feminismo, o movimento ainda discutia o 

direito à sexualidade, ao prazer e ao aborto. No entanto, suas idéias chocaram-se 

com o pensamento predominante do catolicismo conservador e antifeminista.    

Logo após a Proclamação da República o ensino brasileiro passou a ser 

laico, tornando-se uma modalidade de educação diferente daquela oferecida pela 

Igreja.  No entanto,  atingiu  maior  expressividade no século  XX,  apesar  de não 

alterar de maneira significativa a educação feminina no país.

Paralelamente  à  educação  oferecida  pela  família  e  também 

institucionalizada a partir do século XVIII, percebe-se um outro modo informal de 

atingir a educação feminina no século XIX, os jornais.

O jornal,  conforme Maria  Lúcia Garcia  PALHARES-BURKE, consiste em 

uma importante fonte para a educação a partir do século XVIII, na Europa. Através 

dele, as idéias iluministas se propagaram. “Aderindo ao otimismo da época, no 

que diz respeito às possibilidades da educação, a imprensa periódica, no seu veio 

mais propriamente cultural do que noticioso, assumiu explicitamente as funções de 

agente de cultura, de mobilizadora de opinião e de propagadora de idéias”6. 

5 Idem.
6 PALLARES-BURKE, Maria Lúcia Garcia. A imprensa periódica como uma empresa educativa 
  do século XIX. Cad. Pesquisa. n.104. Julho, 1998. 
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Na América Latina, o jornal se desenvolveu a partir do século XIX, que, com 

influência  iluminista  do  poder  das  idéias  para  mudança de comportamento  de 

homens  e  mulheres,  é  referido  como  o  meio  mais  eficiente  de  influenciar  a 

sociedade em seus costumes e moral.  Ele era o meio pelo qual  se discutiam 

questões políticas e sociais.

No entanto, para que esse meio de comunicação pudesse atuar de forma a 

demonstrar  sua  potencialidade,  foi  necessária  a  independência  política  das 

colônias latino-americanas, já que existia uma censura das metrópoles européias. 

A imprensa no Brasil é censurada até o início do século XIX pelo governo 

português.  Para  que  o  jornal  fosse  implantado  e  usado  em  nosso  país,  os 

brasileiros  tiveram que  esperar  pela  transferência  da  corte  portuguesa  para  a 

colônia  em 1808. Um órgão oficial  do governo intitulado “A Gazeta do Rio de 

Janeiro”  é  o  marco  da imprensa periódica  brasileira,  que tinha como principal 

objetivo divulgar notícias e informações oficiais. De acordo com Pallares-Burke, 

até  os  anos  20  a  censura  ainda  dominava  esses  meios  de  comunicação, 

permitindo notícias do estrangeiro ou artigos em defesa do regime monárquico 

absolutista.

Com a volta  da  corte  para  a  metrópole  e  a  independência  do  Brasil,  a 

imprensa adquiriu características semelhantes à imprensa iluminista européia, o 

que  para  Pallares-Burke  torna  mais  evidente  seu  propósito  educacional  e  o 

crédulo no poder da educação.

A  imprensa  oitocentista  de  Minas  Gerais  teve  grande  participação  nas 

discussões  políticas  e  sociais  da  época.  No  entanto,  Nelson  Wernech  Sodré 

afirma que a província de Minas Gerais só conheceu a imprensa em 1823, quando 

surgiu em Ouro Preto o ‘Compilador Mineiro’. No interior, demorou um pouco mais, 

“em 1827, começaram a circular os primeiros jornais do interior mineiro, em São 

João del-Rei, o ‘Astro de Minas’ e ‘O Amigo da Verdade’, seguidos pelo ‘Eco do 

Serro’, de Diamantina, aparecido em 1828. Nesse mesmo ano, em Ouro Preto, 

circularia  também  ‘O  Precursor  das  Eleições’,  cheios  de  conselhos  sobre  a 

escolha dos representantes mineiros à Assembléia Geral”7 

7 SODRÉ, Nelson Werneck. A história da imprensa no Brasil. Civilização Brasileira, 1966. p.100.
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De acordo com estudos de Maria Augusta do Amaral Campos, a vila de São 

João del-Rei viveu uma explosão da imprensa local na segunda década do século 

XIX. “Os periódicos tinham uma programação parecida. Em linhas gerais, neles 

estavam incluídas notícias oficiais, decretos, resoluções da assembléia, discursos 

de  deputados  e  senadores.  Num  outro  bloco  apareciam  notícias  nacionais  e 

estrangeiras”8. Também havia espaço nos periódicos para discussão de variados 

assuntos do cotidiano.

No  que  diz  respeito  à  educação,  foi  inaugurado  em  1829  o  periódico 

semanal  “O Mentor  das brasileiras”  que pretendia  atingir  preferencialmente  ao 

público feminino da época. Circulou entre 1829 e 1832. Era impresso na tipografia 

do jornal O Astro de Minas. Escrito por homens, o Mentor das Brasileiras tinha a 

intenção de instruir a mulher para os bons costumes da época. Sugeria leituras 

tidas como ideais na Literatura, História e Arte.

Na cidade de Campanha circulou entre os anos de 1873 e 1889 um outro 

periódico, sugestivamente intitulado ‘O Sexo Feminino’, que também tinha como 

objetivo atingir o público feminino a fim de lhe oferecer instrução e encorajamento 

para emancipação através da educação. O jornal pertencia a uma mulher, que 

também era redatora, D. Francisca Senhorinha da Motta Dinniz. Os artigos tinham 

colaborações de suas filhas e de diversas mulheres da cidade e também da Corte. 

O primeiro  número inicia  com uma matéria  intitulada ‘A  educação da mulher’. 

Mostra-se preocupado com a educação que a mulher recebia somente para as 

tarefas do lar, propõe que sejam educadas também nas letras e deixa clara a sua 

intenção: “O ponto objetivo do novo periódico é, como mais uma vez tem dito, a 

educação e a instrução da mulher: estas duas expressões simbolizam a síntese 

de seus esforços”9. 

O presente trabalho tem por objetivo a análise de abordagem educacional 

não institucionalizada, voltada para a instrução da mulher no século XIX: o jornal. 

É possível que o periódico semanal ‘O Sexo Feminino’ ofereça subsídios para 
8 CAMPOS, Maria Augusta do Amaral. A imprensa local. In: A marcha da civilização.  As vilas 
  oitocentista de São João del-Rei e São José do Rio das Mortes. 1810/1844. Dissertação de 
  Mestrado. Belo Horizonte: FAFICH/UJMG, 1998. p. 179.  
9 O Sexo Feminino. 20 de setembro de 1873, p. 1.
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uma  análise  qualitativa  da  educação  da  mulher  no  período  em  que  circulou. 

Pretende-se identificar  o tipo de abordagem de educação presente no referido 

jornal. Busca-se levantar aspectos que permita compreender a educação dedicada 

às mulheres neste período.

 Afinal,  que  propósitos  educacionais  oferecia?  Quais  eram os  objetivos 

propostos? Qual a dimensão de educação entendida pelo jornal? Acredita-se que 

esses e outros questionamentos possam ser resolvidos com o estudo minucioso 

do periódico.

Metodologia e fontes utilizadas
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Para análise da história da educação da mulher,  faz-se necessário uma 

investigação bibliográfica, para se obter um embasamento teórico-metodológico 

para a realização dessa pesquisa qualitativa.

 Entendendo  pesquisa  qualitativa,  segundo  PATTON  (1986),  citado  por 

ALVES-MAZZOTTI  e  GEWANDSZNAJDER  (2002,  p.131),  como  sendo  um 

método no qual “a principal característica é o fato de que esta segue a tradição 

‘compreensiva’ ou interpretativa, (...) essa pesquisa parte do pressuposto de que 

as pessoas agem em função de suas crenças, percepções, sentimentos e valores 

e que seu comportamento tem sempre um sentido, um significado que não se dá a 

conhecer de modo imediato”. 

Dessa maneira, além de fontes bibliográficas, a pesquisa utilizar-se-á de 

fonte  histórica  impressa  do  século  XIX,  que  será  abordada  como  uma 

representação10 criada a partir de um contexto social e político da época.

 A opção pela fonte impressa se faz pelo fato de que essa teve grande 

influência no cotidiano social oitocentista, o jornal chegava facilmente aos lares 

brasileiros. De acordo com PALHARES-BURKE, em 1872 apenas cerca de 1/5 da 

população livre era alfabetizada. Porém, o acesso à imprensa periódica era cada 

vez maior entre os analfabetos. O fato é que a leitura em voz alta era costume 

entre os letrados. Assim, não só pessoas alfabetizadas poderiam ter acesso ao 

conteúdo  jornalístico,  mas  também  analfabetos  poderiam  ouvir  a  leitura  dos 

jornais.

Seguindo a metodologia do trabalho, será realizada a análise crítica dos

dados    fornecidos   pelo  periódico   dedicado  à  educação  da  mulher:  “O  Sexo

Feminino”. (1873-1889).  Assim como Marc Bloch comenta, é necessário que se 

faça um questionamento correto das fontes para se obter o que deseja,  “mas, 

10 Segundo Chartier, citado por Makowiecky (2003, p. 04), “vemos que a representação é o produto 
do resultado de uma prática. A literatura, por exemplo, é representação, porque é o produto de uma 
prática simbólica que se transforma em outras representações. (...) Então, um fato nunca é o fato. 
Seja qual for o discurso ou o meio, o que temos é a representação do fato. A representação é uma 
referência e temos que nos aproximar dela, para nos aproximarmos do fato. A representação do real, 
ou o imaginário é, em si, elemento de transformação do real e de atribuição de sentido ao mundo
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desde que nos não resignemos a  registrar  pura  e  simplesmente  o  que dizem 

nossas testemunhas, desde que entendemos forçá-las a falar, mesmo contra sua 

vontade, impõe-se mais do que nunca um questionário. E é esta, efetivamente, a 

primeira necessidade de qualquer investigação histórica bem conduzida”11. 

O  recorte  temporal  do  trabalho  abrangerá  os  anos  de  1873  a  1889.  O 

recorte se deve ao fato de serem esses os anos de início e término  de edição do 

jornal “O Sexo Feminino”.   Além disso, o recorte espacial  privilegiará a cidade 

mineira de Campanha, que é a sede inicial da edição do jornal trabalhado.

Um jornal escrito e destinado às mulheres na cidade de 
Campanha

11 BLOCH, Marc. Introdução a História. Lisboa: Europa-América, 1976. p. 60.
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A cidade de Campanha foi a sede inicial do jornal ‘O Sexo Feminino’. Faz-

se necessário conhecer  um pouco de sua história,  suas relações econômicas, 

políticas, sociais e assim, perceber se, de alguma forma, a cidade influenciou a 

escrita do referido jornal.

De  acordo  com  Marcos  Ferreira  de  Andrade12,  as  minas  de  ouro 

descobertas  por  paulistas  na  região  onde  hoje  é  a  cidade  de  Campanha 

permaneceram clandestinas até 1737. O ouvidor da então vila de São João del-

Rei, Cipriano José da Rocha, tomou posse da região e fundou o novo arraial, que 

a princípio recebeu o nome de São Cipriano. Depois, sob a jurisdição da Comarca 

do Rio das Mortes, passou a chamar-se Arraial da Campanha do Rio Verde de 

Santo  Antônio  do  Vale  da  Piedade.  No  final  do  século  XVIII,  sob  vários 

argumentos, entre eles o aumento da população e expansão econômica da região, 

o  arraial  foi  elevado  à  categoria  de  vila,  denominada  Vila  da  Campanha  da 

Princesa.

Através do trabalho de Marcos Andrade, pode-se perceber uma ligação da 

Vila da Campanha com a Corte que ia além do tráfico de ouro entre as duas 

regiões.  Para a elevação do arraial à condição de vila, aconteceram disputadas 

com a vila de São João del-Rei. Os fatos indicam que, para minimizar tal disputa, 

foram usadas algumas estratégias, como o nome dado à vila em homenagem a 

princesa, esposa do futuro D. João VI e a contribuição da terça parte da renda 

anual do ouro da região para a mesma, fato que continuou mesmo após a vinda 

da família real para o nosso país. “Em sinal de gratidão, o Príncipe Regente doou 

à Princesa, D. Carlota Joaquina, o senhorio da vila”13. A transferência da família 

real para o Rio de Janeiro também provocou uma tentativa de estreitamento da 

relação  da  vila  com  a  Corte,  quando  “os  vereadores  da  Câmara  da  Vila  da 

Campanha se prontificaram a fornecer víveres para o abastecimento da Corte”14.

A pesquisa de Marcos Ferreira de Andrade indica que Campanha era uma 

cidade economicamente importante no Sul de Minas no século XIX, com economia 

variada, voltada não apenas para a mineração, mas também para a produção de 
12 ANDRADE, Marcus Ferreira de Andrade. Família, fortuna e poder no império do Brasil – Minas  
    Gerais – Campanha da Princesa (1799 – 1850). Niterói, 2005.
13 ANDRADE, 2005. p. 26.
14 ANDRADE, 2005. p.29
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alimentos,  criação  de  gado,  plantio  e  produção  de  cana  para  açúcar  e  /ou 

aguardente, além do comércio de fumo. Milho, feijão, arroz e mandioca foram os 

gêneros alimentícios mais encontrados em inventários, mostrados no trabalho do 

autor.  Marcos  Andrade  chama  a  atenção  para  o  fato  de  que  as  unidades 

produtivas da região de Campanha estavam diretamente ligadas à plantação e 

colheita de alimentos ou à criação de gados. Além disso, a região havia se tornado 

um grande pólo abastecedor de gêneros alimentícios para a Corte,  sendo que 

“outro  aspecto  que  confirma  a  produção  de  gêneros  voltados  para  o 

abastecimento é o número de bestas que havia em várias unidades escravistas. 

Certamente,  muitas  delas  eram  utilizadas  para  o  comércio  de  produtos  que 

interligava a Província de Minas ao Rio de Janeiro e vice-versa”15.

A utilização de mão de obra escrava nas fazendas da região de Campanha 

era expressiva e de grande importância, aproximando-se, segundo Andrade, dos 

índices  das áreas  agroexportadoras.  Esse  autor,  ao  analisar  inventários,  pôde 

observar  que  a  concentração  de  propriedades  escravas  atingia  um  nível 

significativo,  sendo  37  a  média  de  escravos  entre  os  grandes  proprietários. 

Andrade considerou, em sua pesquisa, a propriedade escrava acima de 20 cativos 

como pertencente  à  elite  do  sistema escravista  regional.  Também considerou 

outros  aspectos  para  definir  as  famílias  da  elite  escravista,  como  o  prestígio 

familiar,  cargos  políticos,  administrativos,  civis,  eclesiásticos,  e  o  acesso  à 

escolarização16.

Além da importância econômica da região sul de Minas Gerais, há que se 

destacar outros aspectos de  relevância. A cidade de Campanha também foi palco 

de manifestações sociais e políticas, como os planos da Inconfidência Mineira por 

Alvarenga  Peixoto  e  sua  manifestação  abolicionista,  propondo  que  todos 

libertassem seus escravos,  inclusive ele próprio,  já que possuía cativos.  Outro 

destaque campanhense foi o deputado Perdigão Malheiros, que propôs o primeiro 

projeto sugerindo a abolição em 1842 e também escreveu um livro sobre o tema. 

Campanha também assistiu ao movimento separatista no sul de Minas Gerais e 

chegou a ser a capital do Estado de Minas do Sul por alguns dias.
15 Idem. p. 44
16 Idem. p. 64
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Os jornais começaram a circular na cidade de Campanha em 1832, sendo 

esta a  8ª  região de  Minas a possuir  um periódico.  O primeiro  a circular  foi  o 

chamado “Opinião Campanhense”, dirigido por Bernardo Jacinto da Veiga. Este 

jornal seguia a mesma orientação da “Aurora Fluminense”;  fato que demonstra 

relação de Campanha com o Rio de Janeiro no que diz respeito também à cultura 

e informação,  posteriormente demonstrado pelo jornal  “O Sexo Feminino”,  que 

recebia textos e publicava matérias de pessoas ligadas à Corte. 

Um fato  que demonstra  tal  relação é  a  propaganda feita  por  Francisca 

Senhorinha em seu jornal a respeito de um periódico publicado no Rio de Janeiro, 

intitulado ‘A Luz’, “Jornal Litterario e instructivo publicado todos os domingos por 

uma associação de Litteratos – Redactor F. A. Costa”17, ao qual Francisca tece 

grandes elogios e faz um apelo para que seja assinado também por suas leitoras 

e/ou leitores.

Leião as familias o periódico A Luz, cuja leitura lhes trará luz 
para  illuminar  tantas  inteligências  que  por  ahi  andão 
imbuidas de horriveis supertições, do espírito do erro e da 
mentira18.

 Fatos indicam que o jornal ‘O Sexo Feminino’, no início de sua edição, teve 

influência direta de pessoas da Corte, como Narciza Amália, escritora que assina 

vários artigos do periódico. Esses contatos podem ter contribuído para divulgação 

das idéias do jornal para além da cidade de Campanha. 

Também circularam pela cidade os jornais ”Nova Província”, 1854 e o “Sul 

de Minas”, 1859.  Segundo Maria Ângela de Araújo Resende19, outros periódicos 

tiveram importância em Campanha, inclusive no que diz respeito a discussões e 

propagandas republicanas no estado, como ‘O Colombo’ e ‘A Revolução’. 

É interessante relatar que antes mesmo da circulação do primeiro jornal de 

Campanha, havia sido fundada uma tipografia na então vila pelo padre José de 

Souza Lima, da qual ele próprio fundia os tipos.  Foi também de sua iniciativa a 

17 O sexo Feminino, 1873. p. 3
18 Idem, p.3
19 RESENDE, Maria Ângela de Araújo. A República em folhetim: A Pátria mineira formando  
    almas, 2005. 
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fundação  de  uma  biblioteca  e  a  cultura  da  vinha.  Não  foram  encontradas 

informações a respeito do que seria produzido ou publicado por tal tipografia20. 

Sendo a cidade de Campanha palco de manifestações sociais e políticas 

importantes do século XIX, também foi esta cidade testemunha da manifestação 

da mulher por seus direitos através de periódico escrito basicamente por mulheres 

em sufrágio da emancipação do sexo feminino.

A iniciativa de emancipação feminina por uma mulher 
chamada Francisca

20 BARBOSA, Waldemar de Almeida. Dicionário Histórico – Geográfico de Minas Gerais. Belo  
    Horizonte , 1971.p. 97-99.
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Francisca Senhorinha da Motta Diniz dirigiu e escreveu muitas das matérias 

do jornal o “Sexo Feminino”, contando com diversas colaboradoras, entre elas, 

suas filhas Albertina Diniz e Elisa Diniz Machado Coelho21. 

Natural da cidade de São João del-Rei,  Francisca Senhorinha era filha de 

Gertrudes  Alves de Mello  Ramos e de Eduardo Gonçalves da Motta  Ramos. 

Casou-se  com  o  advogado  José  Joaquim  da  Silva,  formou-se  na  área  do 

Magistério,  dedicando-se a educação primária.  Lecionou em Minas Gerais,  em 

São Paulo e no Rio de Janeiro22.

Thomaz de Aquino Araújo23 cita o nome de Francisca Senhorinha da Motta 

Diniz  como  funcionária  da  Escola  Normal  de  Campanha,  segunda  de  Minas 

Gerais, fundada a sete de novembro de 1873. Também é citado como professor 

da  referida  escola,  José  Joaquim  da  Silva  Diniz24.  Este  nome  também  é 

mencionado  no  primeiro  número  do  jornal  ‘O  Sexo  Feminino’  como  professor 

nomeado  do  2º  ano  (1874),  ocupante  da  1ª  cadeira  da  Escola  Normal  de 

Campanha.

D. Francisca Senhorinha iniciou seus trabalhos no jornalismo, contribuindo 

inicialmente para o periódico semanal intitulado ‘Estação’, um jornal de modas. 

Seu trabalho no jornal ‘O Sexo Feminino’ foi o mais expressivo, realizado entre os 

21 No dicionário: Mulheres do Brasil encontra-se informação a respeito da existência de duas filhas 
   de Francisca Senhorinha da Motta Diniz, sendo elas: Albertina Diniz e Elisa Diniz Machado 
   Coelho. No entanto, no jornal “O Sexo Feminino” do dia 5 de setembro de 1875, há um anúncio 
   do Colégio Maternal de N.S. da Penha, dirigido por Francisca Senhorinha onde se afirma que “a 
   diretora é secundada em todos os  trabalhos clássicos e colegiais por suas três filhas. D.D. Amélia, 
    Albertina e Elisa Diniz”. (O Sexo feminino,  1875. p.4)
22 SCHUMAHER, Schuma; VITAL BRASIL, Érico. Dicionário . Mulheres do Brasil de 1500 até a
    atualidade – bibliográfico e ilustrado, 2000.
23 Thomaz de Aquino Araújo foi aluno de Jonas Olintho, fundador de um Externato na cidade de
    Campanha em 1890. Escreveu uma monografia sobre o professor e seu Externato. É citado no
    trabalho Roberto Jefferson de Oliveira em sua pesquisa sobre a educação em Campanha – Minas 
    Gerais. OLIVEIRA, Roberto Jefferson de Oliveira. Homenagem ao Fundador do Centro de
   "Estudos Campanhense Monsenhor Lefort" Campanha - Minas Gerais - junho de 1997.
24 O nome do marido de Francisca Senhorinha da Motta Diniz, citado no dicionário Mulheres do 
    Brasil, aparece sem o sobrenome Diniz. No trabalho de Roberto Jefferson de Oliveira aparece na 
    lista de professores da Escola Normal o mesmo nome, porém acrescido do referido sobrenome. O 
    mesmo acontece com relação a uma de suas filhas, onde se encontra registrada no mesmo 
    dicionário como Albertina da Motta Diniz e no jornal ‘O Sexo Feminino’, há referências sobre 
    uma aluna chamada Albertina Augusta Diniz, participante de uma lista de 28 alunas da Escola 
    Normal de Campanha, sendo ouvinte por volta de idade para matrícula do curso. 
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anos  de  1873  a  1889.  Francisca  também redigiu  em 1880  os  semanários  ‘A 

Primavera’, de circulação no Rio de Janeiro e ‘A Voz da Verdade’. Além disso, 

contou  com a  ajuda  de  sua  filha,  Albertina  da  Motta  Diniz  para  escrever  um 

romance de costumes, ‘A Judia Rachel’, editado na cidade do Rio de Janeiro em 

188625. 

As informações acima permitem uma análise do prestígio alcançado pelo 

trabalho de Francisca não só na cidade de Campanha e também a respeito de sua 

formação intelectual, tendo artigos publicados em outros jornais em circulação na 

Corte, além da publicação de uma obra. Pelos fatos citados, pode-se afirmar que 

se  tratava de  uma mulher  de  reconhecida  cultura  e  inteligência.   Além disso, 

Francisca parece ter se preocupado com a formação acadêmica e intelectual de 

suas filhas, pois essas também tinham participação na vida intelectual não só na 

cidade de Campanha, contribuindo com artigos no jornal, mas também no Rio de 

Janeiro, onde ajudaram a mãe a administrar a escola por ela fundada, como pode 

ser observado no anúncio a seguir:

Collegio  Maternal  de  Nossa  Senhora  da  Penha,  para 
meninas e meninos até 9 anos. Praça da Aclamação, nº 32

                                              (...)
A directora e ex-professora publica, sendo mãe de família e 
dispondo do pessoal de suas três filhas, habilitadas por uma 
das Escolas Normaes, não menos deve animar os paes a 
escolher este seu estabelecimento, para educar nelle seos 
filhos,  cocorrendo  ainda,  em  favor  dos  mesmos,  a 
modicidade dos preços e boa e confortável alimentação com 
que trata as creanças26

Através  de  artigos  do  jornal,  é  possível  perceber  ainda  a  trajetória 

profissional  de  Francisca  Senhorinha  na  Corte.  Além  do  colégio  citado 

anteriormente, Francisca também fundou o ‘Colégio de Santa Isabel’, voltado para 

uma clientela de meninas de classe média do Rio de Janeiro, mas que também 

atendia meninos.

25 SCHUMAHER, Schuma; VITAL BRASIL, Érico. Dicionário . Mulheres do Brasil de 1500 até a
    atualidade – bibliográfico e ilustrado, 2000.
26 O Sexo Feminino, 22 de julho de 1875. p.4
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Collegio Santa Isabel.
                                              Rua do Lavradio. 101
                                              Sob a direcção da redactora desta folha e suas filhas.
                                              Ensino primário e secundário

A meninas, internas, meio –pensionistas e externas desde 5 
annos de idade. Meninos até 10 annos27.

Pode-se dizer que Francisca Senhorinha não apenas propôs instrução para 

o sexo feminino nos artigos de seu jornal, mas também contribuiu de forma efetiva 

com a educação de meninas em colégios por  ela dirigidos.  Sendo assim, sua 

proposta  educacional  para  a  mulher,  publicada  no  jornal,  poderia  adquirir 

concretude à medida que podia educar meninas, não apenas de modo informal 

através do jornal, como também através de uma educação institucionalizada.

Não há indícios para se afirmar até que ponto suas idéias alcançaram seus 

objetivos  ou  obteve a  atenção de mulheres  de  diferentes  condições sociais  e 

culturais da época, mas o jornal oferece subsídios para demonstrar que recebia 

colaborações de diversas mulheres. Dentre elas pode-se citar, a título de exemplo, 

D. Cândida A dos S, D. Laura Eulina, D. Anna de Menezes, D Júlia Maria da 

Costa,  D  Laura  Eulina  Calvão,  D.  Minervina  L.  Moreira  Suemade,  D.  Narciza 

Amalia, além de suas filhas. No entanto, o conteúdo das matérias assinadas por 

essas  e  outras  mulheres  demonstram  tratar-se  de  pessoas  que  tinham  certa 

cultura. 

É  importante  tentar  compreender  como  tantas  mulheres  aparecem  no 

século XIX com artigos publicados em jornais, não somente no periódico ‘O Sexo 

Feminino’, mas também no ‘Jornal das Senhoras’,  editado e dirigido por Joana 

Paula Manso de Noronha, no Rio de Janeiro em 1852.  Também ‘O Belo Sexo’, 

outro periódico fundado no Rio de Janeiro em 1862 por uma mulher chamada Júlia 

de  Albuquerque  Sandy  Aguiar  e  ‘A  Família’,  fundando  em  1888  por  Josefina 

Álvares de Azevedo, publicado no Rio de Janeiro28.

Também é importante notar que os periódicos citados anteriormente têm 

em comum o local de edição, a Corte. De acordo com Nelly Novaes Coelho, no 

27 O Sexo Feminino, 2 de junho de 1889. p. 4
28 COELHO, Nelly Novaes. A emancipação da mulher e a imprensa feminina (séc. XIX – séc. XX)
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Rio  de  Janeiro  todas  as  iniciativas  culturais  ganhavam  maior  importância  e 

expansão. Talvez esse fato justifique o número significativo de periódicos dirigidos 

por mulheres na Corte e luta por sua emancipação através da escrita em jornais. 

A publicação de artigos assinados por mulheres colabora para a idéia de 

que  havia,  na  sociedade  feminina  do  século  XIX,  uma  preocupação  e 

conscientização quanto  a  importância  de  sua instrução.  Maria  Lúcia  Palhares-

Burke também contribui para a discussão à medida que considera a imprensa 

como o meio mais eficaz e também poderoso de influenciar os costumes e a moral 

pública29.  Sendo  assim,  pode-se  afirmar  que  as  mulheres  que  escreviam nos 

periódicos utilizavam um recurso que poderia alcançar os objetivos propostos em 

seus artigos de forma ampla e assim difundir idéias. Quem sabe, conquistar novos 

membros que também pudessem compartilhar e auxiliar na propagação das idéias 

defendidas  em  cada  periódico.  Afinal,  havendo  mulheres  escrevendo  para 

mulheres, de certa forma poderia instigar a curiosidade e participação feminina 

nesse processo e assim aumentar o número de artigos escritos por mulheres.

 Além disso, percebe-se que a emancipação feminina através da divulgação 

em jornais teve suas idéias, de certa forma, aceitas pela sociedade da época, a 

julgar pelo número de participação feminina na imprensa. É importante ressaltar 

que a sociedade brasileira passava também por mudanças quanto ao pensamento 

de que, para a evolução do país, era necessário que todos tivessem acesso à 

instrução.  Isso  também  pode  ter  contribuído  para  a  aceitação  quanto  a 

participação efetiva de mulheres defendendo a emancipação feminina através de 

jornais.

Ainda sobre a aceitação dos ideais difundidos pelos periódicos, um subsídio 

encontrado no jornal ‘O Sexo Feminino’ oferece condições para afirmar que as 

idéias de Francisca Senhorinha tiveram aceitação do meio jornalístico da época, 

pois  nos  primeiros  números  do  periódico,  a  redatora  publicou  notas  de 

agradecimento a alguns jornais pela publicação de matérias se referindo ao seu 

jornal,  como  “República”,  “O  Itajubá”,  “Diário  de  Minas”,  “Echo  de  Minas”, 
29 PALHARES-BURKE, Maria Lúcia Garcia. A imprensa periódica como uma empresa educativa 
   no século XIX. 
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“Mosquito” e os periódicos campanhenses “Monitor Sul Mineiro”, “Monarchista“ e 

“Colombo”.

Merece nota o agradecimento que Francisca fez à redação do periódico 

“República”, pois além de agradecer, publicou em seu jornal a matéria  em que o 

referido periódico demonstra apoio à iniciativa de Francisca:

                                          Com prazer registramos hoje em nossas columnas um facto 
que vem confirmar  essas verdades:  apenas a  Eschola do 
Povo ergue a voz em favor dos direitos da mulhjer, a cidade 
da Campanha, em Minas Geraes, vê surgir  na imprensa um 
órgão intitulado  O Sexo Feminino, para sustentar aquellas 
idéias: e, o que mais é, esse periódico é redigido por uma 
senhora,  uma  distincta   professora,  auxiliada  em  seu 
empenho  por  muitas  outras   senhoras  distinctas  daquelle 
torrão tão feliz  que já  tinha filhas  capazes de sentir  e  de 
sustentar os seus direitos. 

                                              O enthusiasmo com que a Exmaª. Srª. D. Francisca  
Senhorinha  da  Motta  Diniz  atira-se  á  arena,  a  firmeza  e 
coragem  com  que  primeira  no  Brasil  se  apresenta  para 
apoiar  na  imprensa  uma  tão  grande  luta,  honrão  a  em 
extremo;  e  a  sua  linguagem  de  sobra  demostrão  que  as 
faculdades intellectuaes da mulher em nada são inferiores as 
do homem. 

                                              O que mais do que ella teria feito um homem, professor na 
cidade de Campanha?

                                              E demais, apra que em nosso paiz uma senhora ache-se 
habilitada a entrar nas lutas da imprensa, quanto não luctou 
para adquirir instrução, cercada como esta de um ambiente 
opressor cheio de preconceitos, de falta de recursos de todo 
o genero para o sexo feminino, e até de mortífero sarcasmo. 

                                               A Exma Sra. D. F. S. Da Motta Diniz emprehende  prestar  
um  relevante   serviço  ao  sexo  e  ao  seu  apiz.  Si  lhe 
prestarem o apoio que merece, a Campanha em breve se 
achará na vanguarda do progresso mineiro e esta provinciau 
tera  força  para  elevar-se  áquella  altura  em que  já  soube 
collocar-se em antigos tempos, aquella que ambiciona sahir 
de estreito circulo em todas têm vivido (...)

                                              O Periódico é de pequeno formato, sua assignatura é de 5$ 
annuaes ao de 2$500 por semestre. Com prazer, acceitamos 
as assignaturas para O Sexo Feminino”30.

                                                   

30  O Sexo Feminino, 1873. p. 3
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De  acordo  com  informações  de  Nelson  Werneck  Sodré,  o  Jornal  “A 

República” começou a circular na Corte em 3 de dezembro de 1870 como órgão 

do Partido Republicano, a princípio três vezes por semana e posteriormente, em 

1871, passou a ser diário. O redator não aparece claramente, mas Sodré afirma 

ser Quintino Bocaiúva, Aristides Lôbo e Manuel Vieira Ferreira os responsáveis 

pela escrita de quase todo o jornal31.

Este periódico  apresentava  características  interessantes,  como descreve 

Sodré:

Fazia  sorteios  com  prêmios,  inovação  curiosa,  depois 
largamente  usada  na  imprensa;  defendeu  a  idéia  do 
monumento a Tiradentes, figura histórica que o Império fizera 
esquecer;  pregou a  separação entre  a  Igreja  e  o  Estado; 
combateu o castigo corporal nas fôrças armadas; defendeu a 
federação32.

De acordo com a descrição anterior, percebe-se que se tratava de um jornal 

com idéias que propunham mudanças para o período em que circulou e esse fato 

permite arriscar a hipótese de que seu editor e/ou colaboradores, poderiam aceitar 

sem  relutância  a  idéia  de  emancipação  feminina  proposta  por  Francisca 

Senhorinha e assim tecer elogios e encorajá-la em sua iniciativa,  como fez no 

artigo já citado. 

No entanto, outro aspecto pode ser observado nos artigos que Francisca 

Senhorinha escrevia. Ao mesmo tempo em que propunha emancipação da mulher 

e  defendia  a  instrução  e  educação  do  sexo  feminino,  também  confirmava  a 

obrigação da mulher quanto à criação dos filhos: “Pensamos e já o temos repetido, 

que só a mãe é apta para educar”33.Também se mostra conservadora ao propor 

uma educação pautada na moral e na religiosidade. Ao discursar em um de seus 

artigos sobre a beleza feminina, conclui que:

31 SODRÉ, 1966.
32 SODRÉ, 1966. p.244
33 O Sexo Feminino, 1873. nº 6, p. 1.
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 “Se a mulher  não for  inteligente,  cultivada pela instrução 
(...), se não tiver no coração o germen de uma religião pura e 
santa,  si  não possuir  uma educação apurada,  jamais será 
uma  virtuosa  filha,  uma  mái  de  familia  modelo,  uma 
verdadeira  educadora  de  sua  prole:  não  passara  de  uma 
figura de cêra, ou de uma estátua de carne”34. 

Quando menciona que a mulher  deva ser  uma mãe de família  modelo, 

acaba por confirmar e aceitar a estrutura familiar da época em que vivia, na qual a 

mulher deveria ser dona-de-casa, cuidar dos filhos e zelar pelo bem estar moral e 

religioso da família. Neste sentido, há uma certa ambigüidade presente nas idéias 

de Francisca Senhorinha quanto à emancipação da mulher, que ao mesmo tempo 

recebe apoio nos artigos da editora para uma educação e instrução nas letras, 

mas que não demonstra apoio quanto ao uso desse benefício para emancipação 

plena da mulher nos primeiros artigos que publica. 

 

O Jornal: O Sexo Feminino

O Jornal, O Sexo Feminino, foi editado na cidade de Campanha em seu 

primeiro ano entre 1873 a 1874, somando 45 números35. A tipografia responsável 
34  O Sexo Feminino, 1873.n.º 6. p. 4. 

35 Na fonte utilizada, Jornal O Sexo Feminino, microfilmado em janeiro de 1979 por MEC – DAC- 
  Biblioteca Nacional. Serviço de Reprografia, há informação a respeito da falta do exemplar de  

23



por sua edição era da própria cidade, denominada “Typ. do Monarchista”, fonte 

encontrada no próprio jornal. 

Cada edição do periódico é composta por quatro páginas, organizadas em 

duas  colunas  cada  folha.  A  estrutura  durante  seu  primeiro  ano  é  a  mesma, 

contendo no início informações, como: nome, local de origem, data e número de 

edição. Após o nome do jornal, sempre se lê uma frase que indica o seu público 

principal: “Semanário dedicado aos interesses da mulher”.

Também se encontra no início de cada edição a informação da principal 

redatora, Francisca Senhorinha da Motta Diniz e a observação dizendo que toda 

correspondência  deveria  ser  dirigida  a  ela.  Sendo  assim,  provavelmente  era 

Francisca  quem selecionava os  artigos  que deveriam ser  publicados em cada 

edição, bem como a correspondência que merecia espaço em seu jornal.  Fato 

este que também pode ser notado quando na edição de 29 de novembro de 1873, 

Francisca escreve um aviso dizendo que a redatora não receberia artigos que não 

estivessem de acordo com o seu propósito: “instrução, educação e ilustração da 

mulher, e seus direitos”36. 

Além de informar o preço da assinatura do periódico, também apresenta um 

espaço dedicado a uma frase que utilizou em todas as edições do jornal, de um 

escritor  francês  chamado  Aimé  Martin37:  “É  por  intermédio  da  mulher  que  a 

natureza escreve no coração do homem”.  Era um dos objetivos de Francisca, 

encontrados  em  artigos  de  seu  jornal,  fazer  com  que  todos  conhecessem  a 

capacidade intelectual das mulheres e também de sua importância e colaboração 

na formação das pessoas. Neste sentido, cita alguns pensamentos de Aimé Martin 

em artigos publicados no periódico, sempre com idéias que exaltam a importância 

  número 43 do 1º ano de edição do jornal. Sendo assim, encontram-se microfilmados 44 
  exemplares do jornal neste período, não informando, contudo, se houve desvio ou dano do  
  exemplar faltoso. 
36 O Sexo Feminino, nº 13. p 4.
37 Louis-Aimé Martin, 1786-1847. De acordo com a professora Maria Ângela de Araújo Resende  
  (UFSJ), Aimé Martin é autor de uma célebre obra denominada ‘ De L’éducation dês mères de 
  famille ou de la civilisation du genre humain par lês femmes’ e também comenta que os textos 
  desse autor “funcionavam como uma cartilha para as mães de família e suas filhas”. (RESENDE, 
  Maria Ângela de Araújo, 2005. p. 189)
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da mulher na formação dos homens. Seus pensamentos funcionam como uma 

orientação para as mães de família.

No coração maternal se nutrem o espírito dos povos, os seus 
costumes,  prejuizos,  virtudes,  e  por  outros  termos,  a 
civilização do gênero humano.38

O primeiro artigo de cada número do jornal sempre é iniciado com o título 

de ‘O Sexo Feminino’, no entanto há muitos com outros subtítulos. Os conteúdos 

destes artigos sempre privilegiam a educação e emancipação da mulher. São, em 

grande parte, textos que mostram os objetivos do jornal e conseqüentemente o 

pensamento  de  Francisca  Senhorinha  a  respeito  da  causa  que  defende,  a 

emancipação feminina. Muitos desses textos não são assinados, porém a forma 

com que os assuntos são abordados oferece subsídios que levam a crer  que 

sejam escritos por Francisca, pois fala em nome do jornal e no que acredita. Além 

disso,  ela é a principal  redatora do jornal  e estes artigos funcionam como um 

editorial, onde a redatora expõe suas idéias e textos sobre o assunto que defende 

em todo o periódico.

Algumas seções no jornal não variam, tendo freqüência em todo o primeiro 

ano  de  edição  do  periódico,  como:  ‘Noticiário’,  ‘Colaboração’  e  ‘Variedades’. 

Outras variam, como ‘Literatura’, ’Poesia’, ‘Aviso’, ‘ Anúncio’ e ‘Teatro’.

No espaço  intitulado “Collaboração”,  Francisca  publicava  textos  fazendo 

propagandas da Escola Normal de Campanha e também de outros periódicos em 

circulação na época.  Nos primeiros números, foram publicadas várias matérias 

com  colaboração  da  Escola  Normal  de  Campanha,  geralmente  propondo 

problemas variados sobre a escrita da língua portuguesa, aritmética e matemática. 

Também eram publicados textos de colaboradores diversos do jornal, inclusive de 

pessoas de outras cidades, sempre privilegiando assuntos relativos à educação da 

mulher.

38 Aimé Martin, citado por Francisca Senhorinha. Jornal O Sexo Feminino, n. 8. 23 de outubro de
   1873, p. 1.
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Na  seção  “Noticiário”  eram  publicadas  matérias  diversas,  muitas  vezes 

dando notícias de nomeação de professoras, além de agradecimentos a vários 

periódicos  que  escreviam  em  seus  jornais  em  favor  das  idéias  de  ‘O  Sexo 

Feminino’.  É  nesse  espaço  que  Francisca  enumera  os  vários  periódicos  que 

recebia. Há também notificações da Escola Normal de Campanha, demonstrando 

a ligação daquela instituição de ensino com o jornal, mesmo porque Francisca 

Senhorinha  fazia  parte  do  corpo  docente  daquela  escola.  Foram  publicados 

anúncios sobre dias de exames da Escola Normal, resultados de exames, início 

das aulas e outros.

Através da análise do “Noticiário”, pode-se confirmar a idéia de que o jornal 

‘O Sexo Feminino’, bem como sua principal redatora, conseguiram boas relações 

fora  da  cidade  em  que  era  editado,  principalmente  na  Corte.  Em  um  dos 

noticiários, agradece o recebimento do folheto ‘Conferencias litterarias’, enviado 

pelo 

Exm. Sr. Conselheiro Manoel Francisco Corrêa, ex-ministro 
de  estrangeiros,  que  na  corte   se  acha  a  frente  de  uma 
revolução intellectual, com o grandioso talento de regenerar 
o ensino publico(...)39.

Este fato  contribui  para  a  análise  de  que  Francisca  tinha contatos  com 

pessoas influentes do universo intelectual na Corte, não necessariamente só com 

mulheres.  Recebia  vários  jornais  de  diversas partes  do  país  e  até  mesmo do 

exterior, como foi noticiado no jornal de 12 de março de 1874, o recebimento e 

agradecimento  do  envio  do  jornal  “O  Novo  Mundo”,  dos  Estados  Unidos. 

Novamente agradece o recebimento do referido jornal na edição de número 16 de 

seu periódico:

A redacção desta folha acaba de ser mimoseada com dous 
números do importantíssimo jornal illustrado, O Novo Mundo 
publicado em protuguez, na capital dos Estados Unidos pelo 
Dr José Carolos Rodrigues, pessoa de nossa amizade40. 

39 O Sexo Feminino, 28 de março de 1874, p. 4.
40 O Sexo Feminino, 27 de dezembro de 1873, p. 4.
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Francisca Senhorinha também oferece indícios para afirmar que seu jornal 

alcançou leitores de várias cidades, inclusive em outros países.

Parece  incrível  que  um  humilde  periódico  de  despresivel 
formato seja lido na velha capital da Hespanha na Europa e 
na soberba Nova-York dos Estados Unidos, o assombro da 
moderna civilisação e o modelo invejado do aperfeiçoamento 
do progresso moral, intellectual 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 assignaturas41. 

É interessante tentar compreender como as idéias de Francisca Senhorinha 

alcançaram leitores de lugares tão distantes do local de edição do jornal, apesar 

de  faltar  subsídios  para  se  fazer  uma  análise  de  como  essas  idéias  eram 

recebidas por leitores de variados lugares e quem seriam esses leitores: homens, 

mulheres, intelectuais ou se tinham ou não os mesmos ideais ou pensamentos de 

Francisca.  A julgar pelo agradecimento ao redator de ‘O Novo Mundo’, Dr. José 

Carolos Rodrigues, pode-se perceber que se tratava de um amigo de Francisca 

Senhorinha. Nesse sentido, a divulgação de seu periódico também pode ter tido 

contribuição de relacionamentos pessoais e/ou familiares. 

Também é interessante notar que os jornais que publicaram palavras de 

incentivo  ao  ‘Sexo  Feminino’  tinham  homens  como  redatores,  como  Quintino 

Bocaiúva, Aristides Lobo e Manuel Vieira Ferreira, principais responsáveis pelos 

artigos  publicados  no  jornal  ‘A  República’.  Além  de  F.A.  Costa,  nome  que 

Francisca Senhorinha agradece em um de seus artigos, referindo-se ao redator do 

jornal ‘A luz’.

Outro fato interessante é que o jornal “O Sexo Feminino” foi assinado por D. 

Pedro II, como parece ter feito questão de mostrar Francisca Senhorinha em um 

dos  artigos  do  jornal.   Não  é  possível  saber,  somente  através  da  leitura  do 

41 O Sexo Feminino, 7 de setembro de 1874. p. 1.
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periódico, como as idéias de Francisca foram recebidas na casa imperial,  mas 

certamente  a  família  real  tomou conhecimento  das idéias  de  emancipação da 

mulher, propostas pelo jornal.

Assinatura honrosa – S.M. Imperial,  o senhor D.  Pedro II, 
acaba de demonstrar que é dedicado protector das lettras, 
mandando  tomar  uma  assignatura  do  periódico  Sexo 
Feminino.  A redactora desta folha apreciando sobre modo 
esta  protecção  honrosa,  beija  agradecida  e  cheia  de 
reconhecimento as mãos de S.M.I. a quem de ora em diante 
será enviado este hebbdomadario.
(O Sexo Feminino, 14 de agosto de 1875. p. 2)

Na  seção  intitulada  ‘Variedade’,  encontram-se  charadas,  adivinhas, 

máximas e também artigos variados sobre a mulher, sua educação e textos sobre 

religião.  É  também  neste  espaço  que  Francisca  publica  vários  textos 

contextualizando a conquista  da mulher  no trabalho,  em funções diversas,  em 

alguns  países,  como na  área  médica,  nas  indústrias,  correios  e  telégrafos.  A 

publicação  desses  artigos  mostra  a  preocupação  da  redatora  em  noticiar  a 

conquista da mulher no mundo do trabalho, sempre ressaltando a importância da 

educação nesse processo de emancipação. 

Senhoras telegraphistas
Os  diários  de  Berlin  noticião  que,  ás  administrações 
telegraphicas daquella cidade, chegão repetidos pedidos de 
senhoras  para  se  empregarem  nesse  serviço, 
acrescentando,  porém,  estar  prehenchido  o  quadro  dos 
empregados, em que só em Berlim há 80 senhoras42.

No  espaço  do  jornal  dedicado  à  Literatura,  foram  publicados  textos 

traduzidos  do  francês  e  vários  outros  sempre  tendo  como  tema  assuntos 

referentes à religião ou educação e emancipação da mulher. É importante notar 

que os textos traduzidos foram trabalhos realizados por mulheres, assim como 

42 O Sexo Feminino, 12 de março de 1874. p. 3.
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quase todos os artigos do  jornal,  sendo pequena a participação masculina na 

publicação de artigos no periódico ‘O Sexo Feminino’. Outro fato interessante é 

que as mulheres que traduziram os textos para o jornal eram: Albertina Diniz e 

Amélia Diniz, filhas da principal redatora, mostrando assim participação efetiva da 

família de Francisca na edição do jornal.

Também  são  publicadas,  em  vários  números  do  periódico,  poesias  de 

temas religiosos, amorosos ou referentes à natureza, assinadas por algumas das 

colaboradoras.   O  nome que  mais  se  destaca  na publicação  de artigos  é  de 

Narciza Amália. Essa mulher assina vários artigos, não somente no primeiro ano 

de publicação do periódico. Não há indícios para se afirmar que havia, entre ela e 

a principal redatora, laços que pudessem indicar um relacionamento pessoal, de 

amizade. Porém, Francisca demonstrou grande admiração por seus trabalhos, o 

que pode ser observado ao anunciar aos leitores, no dia 11 de outubro de 1873, a 

colaboração de 

uma  das  pennas  mais  hábeis  que  tem  apparecido  na 
imprensa  diária  da  Corte.  A  Exª  Srª  D.  Narciza  Amália, 
poetisa, distincta, litterata não vulgar, talento transcendental, 
esta  acima  de  qualquer  elogio  que  a  penna  mais  bem 
aparada possa tecer43. 

O segundo ano do jornal passa a ser editado no Rio de Janeiro. No último 

número  do  primeiro  ano,  Francisca  Senhorinha se  preocupa em anunciar  aos 

eleitores a mudança para a Corte  e pede a continuação de contribuições das 

senhoras na publicação de artigos. 

 
Desde já previne-se ao público que o Sexo Feminino entrará 
em seo 2º anno, sendo publicado na côrte, recomeçando a 
numeração de 1  em diante.  Opportunamente  se  dirigirá  a 
redactora a seos colegas, scientificando-os do dia em que 
sahirá esta folha44.

43 O Sexo Feminino, 1873, nº 6, p.4.
44 O Sexo Feminino, 7 de setembro de 1874. p.4
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Através somente da análise do jornal, não é possível se afirmar o motivo de 

sua mudança para a Corte, no entanto, em estudos de Nelly Novaes Coelho45, 

encontra-se a afirmação de que Francisca Senhorinha teria sido convidada para 

ser professora na Corte Imperial, citando entre parênteses ‘D. Pedro II’. Pode ser 

que esta citação faça menção ao Colégio D. Pedro II e que Francisca Senhorinha 

tenha sido convidada para trabalhar no referido colégio, mas não há dados que 

confirmem, no momento, essa hipótese.

No entanto, o jornal nos dá indícios de que Francisca Senhorinha planejou 

a saída da cidade de Campanha ao publicar o pedido aceito de exoneração do 

cargo público de professora do curso normal e também de seu marido. Esse fato 

pode contribuir  para a análise de que Francisca possivelmente tenha recebido 

uma  proposta  de  trabalho  na  Corte,  um  dos  possíveis  motivos  que  poderia 

justificar a desistência de um cargo público efetivo no município de Campanha.

A redactora desta folha e seo marido.
Lê-se no Diário de Minas, de 28 de agosto do corrente anno 
e sob n. 500:
“Instrucção  pública  –  Foram  concedidas,  as  exonerações 
que pediram D.  Francisca Senhorinha da Motta  Diniz  e  o 
cidadão José Joaquim da Silva Diniz, aquella do emprego de 
professora da aula prática annexa à escola normal da cidade 
de Campanha, e este da primeira cadeira do segundo anno 
da mesma escola”46. 

                                              

O que é possível afirmar é que Francisca deu continuidade ao magistério, 

fundando na Corte uma escola, o que anuncia no primeiro número do jornal no Rio 

de Janeiro,  o  “Collegio  Maternal  de Nossa Senhora da Penha”47.  Ao que tudo 

indica, a mudança do jornal para a Corte possivelmente se deu para acompanhar 

a trajetória profissional de Francisca Senhorinha.

O segundo ano do periódico começa a ser publicado no dia 22 de julho de 

1875. O motivo na demora da edição do jornal não é divulgado, mas Francisca 

45 Nelly Novaes Coelho, escritora e crítica literária da USP – Universidade de São Paulo. A 
   emancipação da mulher e a imprensa feminina (séc. XIX – séc. XX).
46 O Sexo Feminino, 19 de setembro de 1875. p. 2.
47 O Sexo Feminino, 22 de julho de 1875.
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Senhorinha preocupa-se em publicar uma nota dizendo que o tempo sem edição 

do jornal tinha motivos justificáveis, mas não oferece detalhes ou pistas de quais 

seriam esses motivos.

A diagramação do jornal permanece a mesma, sendo constituído por quatro 

páginas  divididas  em  duas  colunas  cada  uma.  Passa  a  oferecer  assinatura 

diferenciada para a Corte e para as províncias. Além da frase de Aimé Martin, 

sempre publicada no início da folha, abaixo do título do jornal, começa também a 

publicar uma nova frase sem indicação do autor ou autora: “Se quereis que os 

homens sejão sabios e justos, ensinai a mulher o que é sabedoria e virtude”.  Essa 

frase  assemelha-se  com  as  idéias  do  autor  francês  Aimé  Martin  citadas  por 

Francisca  Senhorinha,  bem  como  as  idéias  da  própria  redatora  de  que  as 

mulheres eram responsáveis pela educação moral e virtuosa dos filhos.

Observa-se, na edição do segundo ano do jornal, que os títulos das seções 

do periódico são mais destacados, escritos com letra maior. No entanto, o tipo 

gráfico  para  a  escrita  do  conteúdo  é  menor,  comparado  com  as  edições  do 

primeiro número. Há também no jornal indicações a respeito das novas tipografias 

usadas para a edição de ‘O Sexo Feminino’. Inicialmente, o jornal foi editado pela

 “Typ.  e livraria de Lombaerts  e filhos”,  que ficava na Rua dos Ourives, nº  7. 

Posteriormente,  encontra-se  no  jornal  o  nome da “TYp.  Americana”,  indicando 

mudança de tipografia do periódico.

A relação com a ‘Lombaerts e filhos’ parecia ir além da edição do jornal. Há 

indícios de que essa tipografia pertencia a uma mulher, a ‘senhora Lombaerts’. 

Encontra-se  no  jornal  ‘O  sexo  Feminino’,  logo  abaixo  da  informação  sobre  a 

assinatura, uma parceria desta folha com um jornal de modas pertencente a essa 

senhora. 
As  pessoas  que  assignarem  conjuntamente  O  Sexo 
Feminino e a Sabon,  jornal  de moda da Sra Lombaerts e 
filhos, obterão esta dupla assignatura por 20u000 anuaes48.

48 O Sexo Feminino, 22 de julho de 1875. n. 1.

31



As  seções  do  jornal  permanecem  quase  que  as  mesmas  da  primeira 

edição. Passa a ser constante a publicação de propagandas numa seção intitulada 

“Annuncios”.  Neste espaço Francisca faz propagandas diversas.  A maior  parte 

sobre a escola por ela fundada: “Collegio Maternal de Nossa Senhora da Penha”, 

além de uma geléia  denominada “Salva-vidas”,  pois  se  propunha a  cura  pela 

ingestão desse alimento. 

Também é inaugurada uma outra  seção denominada “Folhetim do Sexo 

Feminino”. Nesse espaço foram publicadas histórias, ou melhor, romances. Esses 

romances foram divididos por capítulos e publicados durante a edição do jornal.  O 

primeiro romance foi  chamado “Mathilde e Eduardo”,  em seguida foi  publicado 

“Vaidade e candura - Romance moral”. Os dois romances não foram assinados. 

Nota-se que as idéias de Francisca Senhorinha a respeito da emancipação 

da mulher adquirem novos âmbitos na segunda edição do jornal. Antes, defendia 

basicamente a idéia de que a mulher deveria ter acesso à instrução básica para se 

tornar uma mãe de família capaz de instruir  os filhos numa educação moral  e 

religiosa. Nos primeiros artigos do jornal editado na Corte, não há uma mudança 

de idéias, mas um crescimento, uma ampliação do pensamento que já defendia 

desde os primeiros números de seu jornal, chegando a enfatizar, no segundo ano 

do  periódico,  uma  educação  que  privilegiasse  a  emancipação  econômica  da 

mulher, usando a instrução como meio de se obter uma qualificação para diversas 

profissões. 

Francisca  Senhorinha  também  discursa,  em  um  dos  artigos  de  seu 

periódico, sobre o tipo de trabalho que deveria obter a mulher na trajetória de sua 

emancipação profissional. Ela não defende a qualificação para um trabalho que 

exige  esforço  físico  da mulher,  mas sim para  aqueles  que necessitam de um 

estudo de nível superior. E assim comenta:

A mulher póde sem constrangimento e a vontade, accupar 
os officios que dependem de força physica? Os empregos 
que são próprios dos homens? De nenhum modo. Logo, o 
que é necessário, que ella faça pra ganhar o pão e tudo que 
é  mister  a  vida?  Respondemos:  Instrucção (...).  A  mulher 
instruída,  convenientemente,  póde  à  vontade  e  com  toda 
dignidade e propriedade de seo sexo occupar o emprego de 
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medico,  de  chimico,  naturalista,  physico,  pharmaceotico, 
pintor,  telegraphista,  tachygraphista,  botanico,  agente  de 
correios, negociante de rendas, sedas, fitas e muitos outros 
(...)49.

Também  no  segundo  ano  de  edição  de  “O  Sexo  Feminino”  é  possível 

perceber  a  utilização  de  exemplos  de  mulheres  que  obtiveram  sucesso  em 

determinadas profissões. É importante ressaltar que sempre buscou notícias de 

mulheres bem sucedidas em outros países, talvez no intuito de fazer com que as 

mulheres brasileiras percebessem a importância da luta para sua emancipação e 

também pelos seus direitos. E Francisca Senhorinha exemplifica:

 Nos  paizes  mais  adiantados  da  cultura  humana,  na 
Inglaterra e nos Estados Unidos, é que justamente a mulher 
goza  de  mais  liberdade  e  disfructa  maior  somma  de 
direitos50. 

O segundo ano de edição do jornal soma 22 números, iniciados em vinte e 

dois de julho de 1875 a dois de abril de 1876, de acordo com a fonte pesquisada51. 

No jornal de número 22, há indícios de que o periódico continuaria sendo editado, 

pois Francisca Senhorinha escreveu uma nota comunicando aos leitores que ela e 

sua família encontravam-se doentes (febre amarela) e, por esse motivo, iriam se 

afastar da Corte por algum tempo. Sendo assim, avisava que o jornal seria editado 

mensalmente.  No entanto, não há como afirmar se o jornal deu continuidade à 

publicação no restante de  seu segundo ano,  pois  não tenho como afirmar  se 

houve perda dos números faltosos ou se estes não chegaram de fato a serem 

publicados, talvez pela doença que se apoderou de toda a família da principal 

redatora. 

Neste sentido, o terceiro ano de publicação de “O Sexo Feminino” ocorreu 

num espaço de tempo ainda maior do que o que separou o primeiro do segundo 

ano de edição do periódico. Somente no dia dois de junho de 1889 foi editado, 
49 O sexo Feminino, 29 de julho de 1875. p. 1.
50 O Sexo Feminino, 22 de julho de 1875. p. 3.
51 O Sexo Feminino. 
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também  no  Rio  de  Janeiro,  o  exemplar  de  número  um  do  jornal  “O  Sexo 

Feminino”,  ano  três.  E  assim  descreve  Francisca  Senhorinha  a  respeito  da 

interrupção do periódico:

Por motivos justificáveis tivemos que interromper por algum 
tempo a publicação de nossa folha, mas agora continuamos 
animosos  no  bom  acolhimento  que  ella  terá,  deste  povo 
fluminense,  sempre  enthusiastico  pelas  idéias  do 
progresso52.

A  estrutura  e  diagramação  do  jornal,  em  seu  terceiro  ano  de  edição, 

permanecem  semelhantes  ao  segundo  ano  de  sua  publicação.  No  entanto, 

acrescentam-se novas informações no subtítulo do jornal e passa-se a nomeá-lo 

como:  “O  Sexo  Feminino  –  Semanário  Litterario,  Recreativo  e  Noticioso. 

Especialmente dedicado aos interesses da mulher”. Também anuncia, abaixo do 

subtítulo  do  jornal,  pela  primeira  vez,  ‘as  filhas  e  diversas  senhoras’  como 

colaboradoras. 

Os  ideais  de  emancipação  da  mulher  permaneceram como  objetivo  do 

jornal também em seu terceiro ano. Os artigos privilegiam temas relacionados a 

instrução, educação e emancipação feminina.

Os anúncios tornam-se mais variados, noticiando colégios com endereços, 

inclusive  o  novo  colégio  de  Francisca  Senhorinha:  “Santa  Isabel”.   Anuncia, 

também,  “Costureira  modista  das  famílias  –  trabalhos  perfeitos  e  preços 

moderados. Rua do Conde d’Eu, 189”53.

A seção Folhetim do Sexo Feminino também teve continuidade em seu 

terceiro ano, como um romance intitulado “A Diva Isabella”. É importante ressaltar 

que esse romance foi escrito por D. Elisa Diniz Machado Coelho, uma das filhas 

de Francisca Senhorinha, demonstrando ser esta também uma escritora.

Os  números  do  terceiro  ano  do  periódico  são  ainda  mais  reduzidos, 

somando 10 publicações54, sendo que o primeiro se inicia no dia dois de junho de 

1889 e o último é datado de oito de outubro de 1889,  pouco tempo antes da 
52 O Sexo Feminino, 2 de junho de 1889. p. 4
53 O Sexo Feminino, 18 de agosto de 1889. p. 4)
54 De acordo com a fonte pesquisada. O Sexo Feminino.
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Proclamação da República. Não é possível saber, somente através da consulta da 

fonte  pesquisada,  se  o  terceiro  ano  de publicação  foi  concluído  ou  se  outros 

números foram lançados. Porém, a escritora Nelly Novaes Coelho afirma que “a 

época  era  de  grandes  perturbações  políticas,  com  a  fermentação  dos  ideais 

abolicionistas e republicanos”55. Neste sentido, a possível interrupção do periódico 

pode ter sido afetada pelo momento político em que se encontrava. É importante 

ressaltar que são apenas hipóteses e que merecem maiores investigações.

De acordo com Kelly Cristina Nascimento, o jornal teve continuidade após a 

república. Ela afirma que o jornal passou a se chamar “O quinze de novembro do 

Sexo Feminino”, a partir de 1890 e durou até 1896. Afirma ainda que ”este jornal, 

mais engajado politicamente, defendia amplamente os direitos da mulher”56.  No 

entanto, essa afirmação também merece estudo e consulta a outras fontes que 

permitam  uma  análise  maior  da  continuidade  do  periódico  de  Francisca 

Senhorinha da Motta Diniz.

A proposta educacional do jornal: “O Sexo Feminino”

Já no primeiro número do jornal, percebe-se o objetivo da proprietária e do 

semanário, a instrução da mulher. Francisca Senhorinha mostra-se determinada e 

ousada  ao  iniciar  seu  primeiro  artigo,  chamando  a  atenção  de  ‘pessimistas’, 

‘curiosos’  e  ‘retrógrados’  para  o  fato  do  surgimento  de  seu  periódico.  Mas  é 

necessário  perceber  como a  idéia  de  educação  para  a  mulher  foi  traçada no 
55 COELHO, Nelly Novaes A Emancipação da Mulher e a Imprensa Feminina (séc. XIX – séc. XX) 
    In:www.kplus.com.br
    Professores.faccat.br/evaristo/Emancipacao_da_Mulher_e_a_Imprensa_Feminina.htm - 39k - 
56 NASCIMENTO, Kelly Cristina. As representações do feminino na imprensa mineira (mimeo)

35

http://www.kplus.com.br/


decorrer do jornal. Também perceber a dimensão e o entendimento de educação 

abordados pela proprietária através de seus artigos.

A redatora demonstra perceber que poderia haver crítica à sua iniciativa e 

idéias:

Riao os curiosos seu riso sardônico de reprovação à idéia 
que  ora  surge  brilhante  no  horizonte  da  cidade  de 
Campanha, agourem bem ou mal o nascimento, vida e morte 
do Sexo Feminino 57. 

E, ao mesmo tempo em que Francisca Senhorinha se mostrava otimista 

com a edição de seu jornal, tinha a dimensão de um possível fim, mas a certeza 

de que poderia contribuir  e ser analisado na posteridade em sufrágio do sexo 

feminino: “Morrerá talvez, mas sua morte será gloriosa e a posteridade julgará o 

perseguidor e o perseguido” 58. 

Em  seu  primeiro  artigo,  intitulado  ‘A  educação  da  mulher’,  já  se  pode 

perceber  uma  preocupação  com  a  formação  feminina,  não  somente  para  os 

afazeres  de  casa,  tarefa  que  a  redatora  não  descarta  na  formação  do  sexo 

feminino, mas também uma educação intelectual, voltada para o conhecimento 

das  letras  e  cultura  como um todo.  E  assim  inicia  seu  discurso  em favor  da 

educação feminina:

O século XIX, século das luzes, não se findará sem que os 
homens se convenção de que mais da metade dos males 
que os opprimem é devido ao descuido, que elles tem tido da 
educação das mulheres, e ao falso supposto de pensarem 
que a mulher não passa de um traste de casa, grosseiro e 
brusco  gracejo  que  infelizmente  alguns  indivíduos  menos 
delicados ousão atirar a face da mulher e o que é mais as 
vezes, em plena sociedade familiar!
Em vez de paes de família mandarem ensinar suas filhas a 
coser,  engomar,  lavar,  cozinhar,  varrer  a  casa,  etc...etc... 
mandem-lhes ensinar a ler, escrever, contar, grammatica de 
língua nacional perfeitamente,e depois, economia domestica, 
a  pluricultura,  a  litteratura  (ao  menos  a  nacional  e 
portuguesa),  a  philosophia,  a  historia  natural,  para  coroar 

57 O Sexo Feminino, 7 de setembro de 1873, p.1.
58 Idem, p. 1
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esses  estudos  a  instrucção  moral  e  religiosa:  que  essas 
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  paes  que  suas  filhas  assim 
educadas  e  instruidas,  não  saibão  coser,  lavar,  engomar, 
cortar uma camisa, etc, etc. (...)59

Francisca  Senhorinha  mostrou-se  uma  mulher  desafiadora  e  consciente 

quanto à importância de se diminuir a disparidade entre homens e mulheres em 

seu  tempo  quanto  ao  acesso  à  instrução  e  domínio  masculino  sobre  elas. 

“Principiemos a reagir contra o despotismo do homem, e o primeiro passo seja 

este, habituando-nos a vir à imprensa exprimir os nossos pensamentos” 60. 

É  necessário  considerarmos  as  diferenças  da  relação  entre  homens  e 

mulheres não como algo biológico, mas sim construídos social e historicamente, 

pois implica relações significantes de poder. Assim, pode-se pensar nas relações 

de gênero que baseiam as diferenças comportamentais de homens e mulheres 

Comentando Joan Scott, Andréia Frazão da Silva ainda acrescenta:

Baseando-se em Bourdieu, a autora afirma que os conceitos 
de gênero estruturam a percepção e a organização de toda a 
vida social, influenciando as concepções, as construções, a 
legitimação e a distribuição do próprio poder61.

Sendo assim, Joan Scott discute a relação histórica de gênero, buscando 

uma desconstrução dos termos que procuram denominar  a  diferença sexual  e 

define gênero como “um elemento constitutivo das relações sociais baseadas nas 

diferenças que distinguem os sexos. O gênero é uma forma primária de relações 

significantes de poder”62.

59 O Sexo Feminino, 7 de setembro de 1873, p.1.
60 O Sexo Feminino. 1873, p. 2.
61 SILVA, Andréia Cristina Lopes Frazão da. Gênero: uma categoria útil para estudo do corpo e da  
    saúde?  Labrys – estudos feministas. Janeiro /julho 2004.
62 Idem,
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Dessa  forma,  Francisca  Senhorinha  parece  ter  dimensão  de  que  suas 

idéias de emancipação feminina devam buscar forças para lutar contra as idéias 

de superioridade intelectual masculina, permitindo entender que ela não considera 

as diferenças como algo natural. 

A educação da mulher, de acordo com Constância Lima Duarte, passa a 

ser uma preocupação no século XIX no Brasil. Isto porque:

 As idéias filosóficas, políticas e educacionais francesas do 
século XVIII são tomadas como modelos de orientação pelas 
pessoas  responsáveis  pelo  país.  A  partir  da  crença 
generalizada de que viviam o auge da civilização,  mais  a 
propagação  de  ideais  liberais  de  que  a  educação  e  a 
instrução  deviam  ser  estendidas  a  toda  a  sociedade,  o 
acesso à escola vencia resistências e consolidava-se com 
uma realidade.63 

Essa idéia propunha uma educação que atingisse a todos. Neste sentido, 

Constância Duarte afirma ter se criado um consenso de que a sociedade não iria 

evoluir se não cuidasse da educação feminina, para a mulher atuar junto ao seu 

marido  nas  mudanças e  no  progresso.  Assim,  de  acordo com essa autora,  a 

preocupação  com  a  relação  estabelecida  entre  a  educação  da  mulher  e  o 

progresso  foram  idéias  dominantes  em  muitos  escritos  em  nosso  país  e  na 

Europa. 

Essa visão de educação ligada ao progresso da sociedade percebida nos 

estudos de Constância Duarte também é mencionada em um dos artigos escritos 

no periódico de Francisca Senhorinha:

O nosso povo necessita de instrucção suficiente para assim 
poder auxiliar o progresso de sua lavoura, de sua industria e 
da sua moralidade.
(...).
Repitamos:  a  pátria  não  pode  contar  com  o  cidadão 
ignorante,  e por conseguinte,  o individuo sem educação e 
sem leitura, jamais beneficiará o seu pais64. 

63 DUARTE, Constância Lima. Para a história da educação feminina brasileira, séc. XIX. p. 22
64 O Sexo Feminino, 20 de janeiro de 1874
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Além do periódico “O Sexo Feminino”, Constância Lima Duarte cita outros 

meios utilizados no século XIX para propagar a idéia de emancipação e instrução 

da mulher. Entre eles, ‘o Jornal das Senhoras (1852), que “Surpreendia os leitores 

ao  anunciar  que  pretendia  o  melhoramento  social  e  a  emancipação  moral  da 

mulher”65. Além de também citar um livro chamado ‘Educação das meninas, de 

Fénelon (1ª edição de 1687), traduzido em 1862 por Ana Euquéria Lopes Cadava, 

uma escritora gaúcha de romances e de outras traduções. O autor do referido livro 

afirma “que as mulheres têm um espírito mais fraco e curioso que os homens, que 

não  devem nunca  governar   o  estado  nem fazer  a  guerra  ou  entrar   para  o 

ministério  das  coisas  sagradas.  E  que  é  preciso  educá-las  sim,  pois  sua  má 

educação é mais perniciosa que a dos homens”.66

Sendo assim, a iniciativa de Francisca Senhorinha em seu jornal foi uma 

das formas para tornar pública a idéia de educação para as mulheres, idéia que já 

estava sendo difundida no país também por outras pessoas.

No  início,  o  discurso  de  Francisca  Senhorinha  privilegiava  a  instrução 

básica da mulher, que deveria aprender a ler e escrever. Em um de seus artigos, 

chega a comentar que isso poderia se dar não apenas em instituições escolares, 

mas também dentro da própria casa.

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 
collegio ou há domicilio por pedagogos da escolha paterna67.

Francisca Senhorinha também contribui em seu jornal  para a análise de 

uma educação voltada para a extensão da maternidade. Segundo sua proposta, 

nos primeiros artigos em que defende a idéia  de instrução feminina,  a mulher 

deveria ter acesso às letras, mas não abandonar o fato de ser ela a responsável 

65 DUARTE, Constância Lima. Para a história da educação feminina brasileira, séc. XIX. p. 22.
66 Idem, p. 22.
67 O Sexo Feminino, 14 de setembro de 1873. p. 1.
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pela educação e cuidado com os filhos.  A redatora propõe que a mulher  seja 

educada para melhor educar sua prole. E assim escreve:

A verdadeira educação é aquella que é dada pela mãi de 
família no lar doméstico.(...)
É só a mãi de família quem pode inocular no coração do filho 
os  verdadeiros  principios  de  uma  pura  religião,  que  nos 
ensina o amor de Deos e do próximo(...)68.

A  educação  da  mulher,  proposta  nos  artigos  do  jornal,  mostra-se 

preocupada  em  instruir  o  sexo  feminino  na  ciência,  nas  letras  e  nas  artes, 

objetivando uma mulher culta, ou melhor, uma mãe de família capaz de melhor 

educar  os  filhos  para  que  na  escola  recebessem  apenas  a  instrução69 da 

professora. Mas, Francisca Senhorinha vai além e propõe não só a instrução da 

mulher  voltada  para  a  educação  dos  filhos,  mas  que  esta  fosse  responsável 

também pela instrução como um todo de sua prole. Assim a redatora menciona a 

idéia de que as mães fossem, no início, ajudantes das professoras na educação 

de seus filhos. Porém, no futuro, caberia somente à mulher, mãe de família, a 

completa educação dos filhos,  possibilitando entender que não necessitaria de 

uma professora para educar e instruir  as crianças, como se pode observar no 

trecho abaixo:

Sejão  por  ora  as  mãis  de  famílias  coadjutoras  das 
professoras na educação até que futuramente troquem-se as 
posições,  vindo as coadjuvadas a tornarem-se coadjutoras 
da  educação  materna,  quando  esta  pertencer 
exclusivamente a mãi de família70.

Percebe-se que a idéia de Francisca Senhorinha de que a mãe de família 

fosse a única responsável pela educação e instrução dos filhos não persiste no 

decorrer  de  suas publicações,  mas não descarta  o propósito  de ser  a  mãe a 

68 O Sexo Feminino, 15 de novembro de 1873, p. 2.
69 Instrução aqui entendida como apenas ‘transmissão’ de conhecimentos, de acordo com o jornal. 
    A criança deveria vir de casa já educada pela mãe, ou seja, já trazer requisitos básicos de moral, 
    bom comportamento e religiosidade trabalhados no lar.
70 O Sexo Feminino, 11 de outubro de 1873, p.1.

40



responsável  pela  educação  moral  e  religiosa  de  sua  prole,  propondo  que  as 

crianças  fossem,  desde  pequenas,  educadas  no  seio  materno.  Mostra-se,  no 

decorrer  de  suas  publicações,  preocupada  e  esperançosa  de  que  os  filhos, 

recebendo a educação de sua mãe em casa, recebessem também a instrução 

institucionalizada,  defendendo  assim  a  criação  de  escolas,  diferentemente  da 

proposta  antes  apresentada  de  que  fosse  a  mãe  a  única  responsável  pela 

instrução  dos  filhos.  Fato  este  que  pode  ser  comprovado  no trecho  a  seguir, 

publicado no “Sexo Feminino”:

Esperamos  pois  que  algum  dia  vejamos  a  educação  das 
crianças aperfeiçoadas, tanto pelos cuidados da boas mãis 
de  família,  como  pela  propagação  de  estabelecimentos 
fundados para  receber  a  infância  de  todas  as  classes  da 
sociedade:  isto  que  presentemente  e  com  difficuldade 
poderemos obter, teremos sem custo no futuro, se todas as 
mãis desde já trabalharem para inocular no espírito de suas 
filhas o amor da verdadeira moral e religião71.

Pelo trecho citado anteriormente, pode-se perceber que Francisca também 

parecia  se  preocupar  com  o  fato  de  que  o  ensino  institucionalizado  deveria 

alcançar crianças de todas as classes sociais, ou seja, parece defender o acesso 

à instrução, independente de condição ou classe social. Porém, é incisiva na idéia 

de que isso iria ocorrer com a ajuda de uma educação moral e religiosa recebida 

anteriormente da mãe, no lar.

Francisca Senhorinha também noticia em seu jornal, com o título sugestivo 

de  “Vista  aos  retrogrados”,  a  criação,  de  uma  escola  em um prédio  simples, 

destinada  a  alunos  de  classe  desfavorecida,  demonstrando  novamente  se 

importar com a educação também de crianças de classe menos privilegiada72.

71 O Sexo Feminino, 8 de dezembro de 1873. p. 2.

72 O Sexo Feminino, 28 de março de 1874. p. 4. Francisca Senhorinha não comenta em seu anúncio 
    o lugar de instalação da referida escola e também qual faixa etária atenderia. Talvez estivesse 
    preocupada com o fato de simplesmente noticiar que alguém se preocupou em criar uma escola 
    que pudesse privilegiar alunos que não podiam pagar pelos estudos. 
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Em um artigo traduzido do francês por Amélia Diniz73, publicado no dia 25 

de outubro de 1873, estabelece-se uma diferenciação entre educação e instrução. 

De  acordo  com  o  artigo,  a  educação  estaria  ligada  aos  costumes,  hábitos  e 

formação moral do homem. Neste sentido, os princípios religiosos eram eficazes 

para a formação moral e boa conduta dos povos. A instrução dizia respeito a todo 

conhecimento científico produzido pelo homem e sua capacidade de se expressar 

através das letras. Sendo assim, 

a educação perfeita é a instrucção unida a polidez e ao bem 
viver, é a sciencia virtuosa. Nós somos tudo  ou nada, dizia 
Clemente  XIV,  segundo  a  educação  que  recebemos,  a 
primeira e a melhor educação possível é a religião74. 

Ainda sobre educação, é publicado no jornal um artigo, no dia quatro de 

outubro de 1873, explicando a existência de três tipos de educação: física, moral e 

intelectual. 

A  primeira  procura  formar  homens  robustos  e  sadios, 
tornando-os  aptos  para  os  diversos  misteres  da  vida 
laboriosa. A segunda tem por fim encaminhar o homem para 
o  amor  do  bem.  A  terceira  tende  a  fazer  adquirir 
conhecimentos, conservando-os e ampliando-os.75 

A educação atrelada à conduta moral e religiosa é uma temática bastante 

discutida no jornal. Em muitos dos artigos que propõem a instrução da mulher, 

sempre em seguida é ressaltada a educação moral e/ou religiosa como parte do 

processo  educacional.  Até  mesmo  quando  Francisca  fala  da  formação  da 

professora,  esses temas estão presentes, como se pode observar  em um dos 

trechos publicados no jornal:

Como  pregar  a  moral,  senão  quando  deveras  se  sente? 
Como edificar a esperança de um povo inteiro sinão com o 

73 Uma das filhas de Francisca Senhorinha da Motta Diniz
74 O Sexo Feminino, 25 de outubro de 1873, p.3.
75 O Sexo Feminino, 4 de outubro de 1873. p.1.
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exemplo?  O  mais  recatado  pudor  e  a  mais  rígida  moral 
devem ser os principaes adornos das professoras76.

No artigo de Fernanda Mendes Resende, Luciano Mendes de Faria Filho, 

Walquiria Miranda Rosa e Laurena Souza, também se encontram critérios para a 

formação  e  admissão  de  profissionais  para  o  cargo  docente,  comprovando  a 

exigência de formação religiosa e boa conduta moral dos professores. Segundo 

eles,  após  a  criação  da  escola  normal  de  Ouro  Preto,  era  exigência  que  o 

professor  fosse  habilitado  na  capital  e,  depois  que  passasse  por  exames, 

receberia seu diploma. Para assumir os cargos, eram submetidos a concurso e 

prova de habilitação, não somente professores públicos, mas também particulares. 

Além disso, “os professores deveriam apresentar juntamente, com a certidão de 

idade,  o  atestado  de  crença  religiosa  e  de  boa  conduta” 77.  No  texto,  não  é 

mencionado  onde  conseguiriam  tal  atestado,  porém  é  possível  que  uma 

autoridade da igreja fosse responsável por tal documento, já que deveria conter a 

informação a respeito da crença religiosa da pessoa. 

Além disso, a influência da religiosidade cristã católica sempre teve grande 

participação no cotidiano e conduta da sociedade brasileira. E não foi diferente 

quanto à educação, como observa Ivan A. Manoel em seus estudos a respeito da 

educação feminina e da igreja numa escola católica de São Paulo em meados do 

século XIX e início do século XX. Segundo ele, no Brasil predominou a influência 

da educação pela igreja católica por 360 anos, dos quais 259 estiveram sobre o 

monopólio  da  educação  jesuítica.  Segundo  esse  mesmo  autor,  a  educação 

permaneceu por mais de um século, até 1960, sobre a doutrina do catolicismo 

ultramontano e conservador, ainda com resquícios da influência de uma educação 

jesuítica,  para  só  depois  o  Concílio  Vaticano  II  indicar  novos  rumos  para  a 

educação católica.78  

76 O Sexo Feminino, 12 de março de 1874. p. 4.
77 RESENDE, Fernanda Mendes; FARIA FILHO, Luciano Mendes de; ROSA, Walquiria Miranda e 
    SOUZA, Laurena. Fonte para a história da educação em Minas Gerais no século XIX. p. 85
78 MANOEL, Ivan Aparecido. Igreja e educação feminina (1859 – 1919). Uma face do 
   conservadorismo. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1996. (Prisma). P. 15
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De acordo com Oscar D’Ambrosio, o catolicismo ultramontano foi marcado 

pela doutrina conservadora, sendo iniciado no pontificado de Pio VII (1800-1823) 

até o de João XXIII  (1958-1963).  A  Igreja,  no  período ultramontano rejeitou a 

ciência moderna, principalmente a teoria evolucionista de Darwin, a democracia 

burguesa,  o  capitalismo  e  o  comunismo.  “São  ainda  retomadas  decisões  do 

Concílio de Trento (1545-1563) no sentido de combater o protestantismo, o que 

gerou, na prática, a criação de seminários fechados para a formação do clero e de 

colégios católicos, masculinos e femininos, para a educação da juventude” 79.

Neste sentido, a Igreja, segundo Ivan Manoel, tornou-se parceira de uma 

oligarquia80 que,  na  verdade,  não  era  a  favor  de  uma  real  emancipação  e 

profissionalização  da  mulher  e  sim  de  que  esta  soubesse  ler,  escrever  e 

conversar, pois o comportamento da mulher de viver em função da casa, marido e 

dos filhos não se adequava mais à visão de uma sociedade brasileira que se 

urbanizava e se abria ao mundo moderno e à cultura. Era necessário para isso 

educar as jovens. “Não se tratava, portanto, de uma educação profissionalizante, 

mas uma educação voltada para o polimento sociocultural das mulheres”.81 Neste 

sentido, parece que a idéia era de que, em um mundo civilizado e em busca da 

modernização, não poderia haver pessoas que não fossem instruídas, mesmo que 

fosse somente nas habilidades de ler e escrever, como parece ter sido a proposta 

de educação da oligarquia brasileira para a mulher. Ivan Manoel ainda acrescenta:

Quanto  mais  tentativas  eram  feitas  para  a  extensão  de 
direitos  às  mulheres  e  já  se  começava  a  pensar  na 
profissionalização feminina, tanto mais a face conservadora 
da oligarquia se firmava, encontrando, para isso, respaldo na 
doutrina conservadora católica.
(...).

79 D’AMBROSIO, Oscar. Questões de doutrina - A filosofia do catolicismo conservador. Jornal 
   Unesp, n. 190/julho 2004 .www.unesp.br/aci/jornal/190/religiao.php - 20k -
80 Sobre o conceito de oligarquia, Ivan Manoel esclarece que “A palavra oligarquia, entretanto, não 
   é um conceito que adquire concretude apenas por indicar um seguimento de classe social. O 
   conceito é concreto porque esse segmento de classe é composto por pessoas reais, que têm nome e 
   endereço que estabelecem intercruzamentos familiares por meio dos casamentos e compadrios. 
   (MANOEL, Ivan Aparecido, 1996. p. 16).
81 MANOEL, Ivan Aparecido, 1996. p. 22.
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“Toda proposta de profissionalização feminina ou concessão 
de direitos cívicos às mulheres era entendida como atentado 
às  leis  criadas  por  Deus,  um  retrocesso  à  barbárie,  o 
desmoronamento da sociedade civil.82

Com toda essa influência da Igreja católica na educação, é possível pensar 

que  a  formação  e  educação  da  mulher  voltadas  para  as  virtudes  morais  e 

religiosas, percebidas através de muitos artigos do periódico “O Sexo Feminino”, 

tenham,  de  certa  forma,  demonstrado  a  preocupação  de  uma  sociedade  em 

manter ‘os bons costumes’, dentro de uma moral pautada na religiosidade cristã 

católica tão presente na época. E para isso, tudo indica que a sociedade contava 

com a participação feminina para que tais idéias se perpetuassem, pois a mulher 

ou a mãe, em contato no dia-a-dia com as crianças, poderia incutir  nelas uma 

formação que primasse pelos valores morais e religiosos. A mulher,  de acordo 

com Francisca Senhorinha, seria a única apta a educar seus filhos.

Assim, novamente percebe-se que a mulher deveria ser educada para que 

a  criança recebesse  em casa  uma educação esmerada  na formação  moral  e 

religiosa.

Ainda sobre a educação da mulher, há uma instrução em um dos artigos 

dizendo que 

a educação physica produzirá a belleza, a educação moral a 
virtude e a educação intellectual o saber e pois esta tríplice 
educação fará moças bellas, virtuosas e sabias.83

No  entanto,  o  jornal  de  Francisca  Senhorinha  publicou  vários  artigos 

preocupados  com  a  profissionalização  da  mulher,  a  princípio  voltada  para  o 

magistério,  diferentemente  da  idéia  proposta  no  início  das  publicações  do 

periódico em que a mulher fosse educada para educar no lar. Vê-se aqui uma 

mudança no pensamento traçado no jornal a respeito da educação feminina. Essa 

mudança é percebida ao longo da publicação do jornal, a princípio com pequenos 

artigos estimulando a participação feminina em escolas normais, além de notícias 

a respeito da Escola Normal da cidade de Campanha.

82 Idem, p. 32.
83 O Sexo Feminino, 8 de agosto de 1875. p. 1. 
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E  quando  fala  da  formação  da  professora,  Francisca  Senhorinha  deixa 

claro,  em  seus  artigos,  quais  características  deveriam  ter  as  mulheres  nessa 

profissão, sendo a inteligência um dos fatores importantes para melhor “transmitir 

o ensino conveniente”84. Também ressalta uma “experiência amadurecida e uma 

idéia clara de Pedagogia”85 como fatores importantes na formação docente. Assim, 

mostra-se  preocupada  com  a  formação  institucionalizada  da  professora  para 

melhor ensinar os alunos.

No  periódico,  são  publicadas  com  freqüência  em seu  primeiro  número, 

notícias  a  respeito  da  Escola  Normal  de  Campanha  e  sobre  a  formação  de 

professores.  Muitas  dessas  notícias  oferecem  subsídios  para  perceber  como 

deveria ser a formação docente. No noticiário do dia sete de setembro de 1873, há 

informação a respeito da nomeação de uma professora para a escola pública de 

meninas da freguesia do Carmo, D. Maria Amélia de Noronha. As descrições a 

respeito  da  professora  nomeada  demonstram  que  o  perfil  da  profissional  da 

educação, assim como a educação da mãe de família anteriormente discutida, 

deveria se pautar numa formação moral e religiosa, como se pode perceber no 

trecho a seguir:

Felicitamos  aos  habitantes  do  Carmo  pela  acquisição  de 
uma  tal  professora,  moça  educada  em  sãos  princípios 
religiosos  e  suificientemente  habilitada  para  transmitir  a 
instrucção elementar86.

Ainda  sobre  a  formação  das  professoras,  Francisca  Senhorinha parecia 

acreditar que só a formação institucionalizada e o conhecimento do conteúdo a ser 

ministrado não bastavam para ensinar, também sendo “preciso ver si possue o 

dom de transmitir”.87 Pode ser que, quando Francisca Senhorinha mencionou a 

questão de se ter ‘dom’ para lecionar, tenha se referido à capacidade de transmitir 

com  precisão  e  inteligibilidade  uma  informação  a  outra  pessoa,  pois,  ao  que 

84 O Sexo Feminino, 27 de setembro de 1873. p.2
85  Idem, p. 2
86 O Sexo Feminino, 7 de setembro de 1873.
87 O Sexo feminino, 27 de setembro de 1873. p. 2
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parece,  o  conhecimento  sistematizado  não  era  suficiente  para  se  tornar  uma 

professora, era necessário saber transmitir esse conhecimento.

No  entanto,  demonstrou  confiança  na  educação  institucionalizada  para 

instruir  as mulheres, a Escola Normal  da cidade de Campanha. Muitos artigos 

mostram  que  Francisca  encontrava  nessa  instituição  uma  forma  de  preparar 

professores capazes de bem educar e instruir  o sexo feminino, como se pode 

perceber no anúncio que fez das primeiras normalistas da cidade:

Escola normal da cidade de Campanha
Teremos  professoras-modelos,  verdadeiras  garantias  do 
futuro  glorioso  da  juventude  confiada  as  suas  luzes 
pedagógicas, a sua instrução, moralidade e educação. Quem 
mal aprende ensina pior: quem bem aprende melhor ensina.
A Campanha tem de gravar em letras de ouro nas páginas 
de sua história o dia 7 de janeiro de 1873, dia memorável 
que veio proporcionar às jovens campanhenses o importante 
e feliz ensejo de se instruírem, ornando os seus nomes com 
o honroso qualitativo de normalistas88. 

No próprio jornal, encontram-se indícios para perceber como funcionava a 

escola normal da cidade de Campanha, pois Francisca Senhorinha se preocupou 

em publicar várias matérias a respeito da referida escola. O primeiro número do 

jornal contem informações a respeito da primeira turma de alunas do curso, sendo 

enumerados os nomes de 28 normalistas. Dessas, 12 eram apenas ouvintes por 

não terem idade para matrícula. As matérias ministradas no curso normal também 

foram publicadas no periódico, sendo composta por:

1º anno
Exercícios diários de calligraphia na escola prática.
1ª cadeira: grammatica de língua portuguesa, exercício de 
leitura de clássicos em prosa e verso. Exercícios  de redcção 
– leitura reflectida da constituição política do Império.
2ª  cadeira:  arithmetica  –  systema  métrico  –  noções 
elementares de geometria plana, três lições por semana de 
desenho linear.
2º anno

88 O Sexo Feminino, 7 de setembro de 1873.

47



1ª  cadeira:  Instrucção  moral  e  religiosa,  pedagogia  e 
legislação do ensino.
2ª  cadeira:  Noções  geraes  de  geographia,  geographia  e 
história  do  Brasil,  principalmente  da  província  de  Minas 
Geraes. Três lições de musica por semana89.

Dessa forma, o curso normal da cidade de Campanha era organizado em 

dois  anos,  sendo que o primeiro  era dedicado basicamente às habilidades de 

leitura (de clássicos), escrita e matemática. Somente no 2º ano, a normalista tinha 

contato com os conhecimentos gerais e uma matéria específica do curso intitulada 

“Pedagogia”. Quanto à matéria específica, não há informações a respeito de como 

era  ministrada  ou  o  que  propunha.  Pode  ser  que  através  dessa  matéria,  as 

normalistas aprendessem a metodologia que deveriam usar na educação primária, 

pois  Francisca  Senhorinha  afirma,  em um de  seus  artigos,  que  a  professora, 

“ministrando  instrucção  aos  alumnos-mestres,  experimentão-lhes  a  vocação, 

desenvolvem,  robustecem,  e  aperfeiçoão-lhes  o  caracter,  e  os  exercitão  na 

pedagogia”  90.  Além  dessas  informações,  foram  publicados  os  nomes  dos 

primeiros professores do curso, sendo eles: Dr. Joaquim Leonel de Rezende Alvim 

e Antônio José Rodrigues de Moraes, ambos professores do primeiro ano. José 

Joaquim  da  Silva  Diniz,  professor  da  primeira  cadeira  do  segundo  ano.91 É 

interessante notar que o quadro de professores da primeira turma do curso normal 

da  cidade  de  Campanha  era  composto  basicamente  por  homens,  levando  a 

hipótese de que, na década de 1870, ainda eram poucas as mulheres habilitadas 

no magistério.

De acordo com Constância Lima Duarte, as escolas normais só passaram a 

atender mulheres a partir  da década de 1870, mesmo tendo dados de que as 

primeiras escolas normais são datadas de 1835 (em Niterói),  1840 (em Minas 

Gerais), 1841 (na Bahia) e 1846 (em São Paulo)92. No início, eram freqüentadas 

por homens e foram paulatinamente freqüentadas por mulheres.

89 O Sexo feminino, 7 de setembro de 1873. p.3.
90 O Sexo Feminino, 8 de fevereiro de 1874. p.1
91 O Sexo Feminino, 7 de setembro de 1873. p. 3
92 DUARTE, Constância Lima. Para a história da educação feminina brasileira, séc. XIX. p23
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No entanto, em estudos de Fernanda Mendes Resende, Luciano Mendes 

de Faria Filho, Walquiria Miranda Rosa e Laurena Souza, encontra-se a afirmação 

de que “no que diz respeito a feminização do magistério, consta nos relatórios dos 

presidentes de província que era garantido pela lei n. 13 a freqüência de mulheres 

na escola normal. Porém, somente na década de 70 é que se registra um maior 

número da  entrada de mulheres na  escola de Ouro Preto”  93.  Essa afirmação 

permite dizer que houve participação, mesmo que pequena, de mulheres em curso 

normal  antes  de  1870,  porém,  o  maior  fluxo  de  participação feminina  ocorreu 

mesmo depois da década de 70.  

Mencionam em estudos realizados por  eles  no  Arquivo Público  Mineiro, 

dados de uma escola normal na década de 30. De acordo com esses autores, a 

escola normal de Ouro Preto foi criada em 1835, mas funcionou a partir de 1840. 

O  professor  Francisco  de  Assis  Peregrino  foi  responsável  por  sua  instalação, 

sendo que havia previsão de freqüência feminina. A escola normal é fechada em 

1852, sem deixar claro o motivo de seu fechamento94.  Sobre a escola normal de 

Campanha, acrescenta:

Segundo  CHAMON,  a  lei  1769  de  1871  recria  a  escola 
normal  de Ouro Preto juntamente com mais duas escolas 
normais  na  cidade  de  Campanha  e  Minas  Novas,  tendo 
como  objetivo,  segundo  a  lei,  ensinar  as  matérias 
necessárias para habilitação dos aspirantes ao professorado 
de instrução primaria.95

 No próprio jornal “O Sexo feminino”, pode-se confirmar a afirmação feita 

pelos autores acima citados quanto à criação de escola normal na então província 

de Minas Gerais, quando Francisca Senhorinha afirma, em um de seus artigos, 

que: 

Depois  que  o  Acto  Addcional  conferio  as  Assembleas 
Provinciaes o legislarem sobre a instrucção primária, foi, que 

93 RESENDE, Fernanda Mendes; FARIA FILHO, Luciano Mendes de; ROSA, Walquiria Miranda e 
    SOUZA, Laurena. Fonte para a história da educação em Minas Gerais no século XIX. p. 86
94 Idem, p. 86
95 Idem, p. 85
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eu saiba, a Província de Minas Geraes a primeira a decretar 
a creação de uma escola normal, pela lei 13 de 28 de março 
de 1835 96. 

Também  nesse  artigo,  Francisca  Senhorinha  confirma  o  fato  de  que  a 

instrução primária ficava a cargo das províncias naquela época. Em outro artigo, 

comemora  o  fato  da  mesma  escola  normal  oferecer  vagas  para  ‘senhoras’, 

contribuindo  assim  para  o  que  ela  chama  de  “emancipação  política”  do  sexo 

feminino.97 Esse fato  também colabora  para  a  idéia  antes  discutida  de  que a 

mulher  poderia  participar  da  instrução  oferecida  pela  escola  normal  antes  da 

década de 1870.

Fernanda  Mendes  Resende,  Luciano  Mendes  de  Faria  Filho,  Walquiria 

Miranda Rosa e Laurena Souza também discursam a respeito do processo de 

feminização da profissão docente. Além de baixos salários, havia a lei n. 13 que 

não permitia ao interessado na carreira do magistério outra função ou ocupação 

profissional.  Esse  fato,  para  os  autores  já  citados,  impossibilitava  o  acesso 

contínuo  de  homens  na  profissão  do  magistério,  pois  além  da  pequena 

remuneração, não poderiam conciliar um outro trabalho para aumentar a renda. 

Neste sentido, acreditam ter ocorrido um maior  movimento de mulheres nessa 

carreira. E ainda acrescentam:

Chamon  (1996),  em  seus  estudos  sobre  o  processo  de 
feminização  do  magistério  mineiro  aponta  como  possíveis 
causas da  entrada  das  mulheres  no magistério  os  baixos 
salários, as péssimas condições de trabalho e a vinculação 
da  profissão  como  um atributo  feminino  e  a  extensão  do 
trabalho materno. Além da profissão ter caráter vocacionado, 
devendo  ser  feito  por  amor  e  não  por  recompensas 
materiais.98

Na  citação  feita  anteriormente,  pode-se  perceber  uma  proximidade  de 

idéias também contidas no jornal “O Sexo Feminino” a respeito da educação da 

96 O Sexo Feminino, 21 de fevereiro de 1874. p. 2)
97 O Sexo Feminino, 4 de abril de 1874. p.1)
98 RESENDE, Fernanda Mendes; FARIA FILHO, Luciano Mendes de; ROSA, Walquiria Miranda e 
    SOUZA, Laurena. Fonte para a história da educação em Minas Gerais no século XIX. P. 86
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mulher  quando  menciona  a  profissão  de  professor  como  uma  extensão  da 

maternidade. O jornal é incisivo ao afirmar, em muitos artigos, que a educação da 

mulher era voltada para atuar na formação moral e religiosa da criança no lar, 

contribuindo assim para a idéia de que caberia à mulher o papel da educação das 

crianças na sociedade. 

A educação da mulher também é abordada no jornal “O Sexo Feminino”, 

chamando atenção para o fato de que bem educada e instruída, a esposa poderia 

atuar  de  forma  mais  efetiva  na  vida  do  casal,  podendo  ajudar  o  marido  a 

administrar seus negócios, até mesmo na falta do esposo. E para isso, Francisca 

enumera, em um dos artigos, algumas reivindicações, como:

Queremos conhecer os negócios de nosso casal para bem 
administrarmo-lo quando a isso formos obrigadas.
Queremos saber o como se fazem os negócios fora de casa.
Queremos em fim saber o que fazemos, o por que o pelo 
que das cousas.
Queremos  ser  companheiras  de  nossos  maridos  e  não 
escravas99.

Além do discurso produzido nesse artigo mostrando o desejo da mulher em 

conhecer  e  fazer  parte  da  vida  do  casal  nos  negócios,  também há  um outro 

discurso  sobre  o  casamento  presente  no  periódico,  a  percepção  de  que  o 

matrimônio seria uma forma de se fazer fortuna sem trabalho, através do dote que 

muitos recebiam pelo enlace, idéia que Francisca parece questionar:

Quantos pais por ahi não vivem em labular desabrido para 
preparar um dote à suas filhas e depois entregá-la em corpo 
e alma a um genro em pouco se lhe dá em esbanjar esse 
dote que obteve por meio do casamento que para elle não foi 
um fim, mas sim um meio de obter fortuna sem trabalho?100

Ainda a respeito do casamento, é importante ressaltar a pesquisa de Silva 

Brugger101,  que ajuda a compreender como se dava o matrimônio nas relações 
99 O Sexo Feminino, 4 de outubro de 1873. p.2
100 O Sexo Feminino, 4 de outubro de 1873. p. 2
101 BRUGGER, Silvia Maria Jardim. Valores e vivências matrimoniais: triunfo do discurso 

51



entre os grupos sociais na metade do século XVIII e início do século XIX. A autora 

demonstra  em seu  trabalho  que  o  casamento  atendia  a  interesses  familiares, 

sendo preocupação paterna a orientação e escolha das relações matrimoniais de 

seus filhos. Sobre isso, comenta:

A busca de alianças favoráveis economicamente era comum 
aos diversos grupos sociais. Para os mais pobres, sobretudo 
no meio rural, a simples posse de filhos em idade produtiva 
se constituía em atrativo para a união. Para os mais ricos, 
buscavam-se prestígio social e acesso a cargos públicos102.

De acordo  com Silvia  Brugger,  a  mulher  exercia  um  papel  central  nas 

relações matrimoniais estabelecidas na família, pois era ela quem poderia ser um 

atrativo para maiores conquistas socioeconômicas para o grupo familiar. Dessa 

forma,  a  prática  do  oferecimento  do  dote  se  tornou  predominante  entre  as 

mulheres. O dote funcionaria assim como que “um chamariz a valorizar as jovens 

casadoiras  no  ‘mercado’  nupcial  e  a  atrair  melhores  partidos  para  a  unidade 

familiar da noiva”103. 

É possível identificar a prática do dote em casamentos no artigo publicado 

por  Francisca  Senhorinha,  no  entanto  ela  parece  discordar  de  tal  costume, 

alegando que o verdadeiro fim do casamento era a legitimação da união e do 

amor entre um homem e uma mulher. Quanto a essa idéia, pode-se dizer que o 

pensamento de Francisca Senhorinha se aproxima do que Silvia Brugger discute 

com relação à influência do romantismo no casamento. Segundo essa autora, o 

discurso sobre o matrimônio que mais se destaca no decorrer do século XIX foi a 

moral  conjugal  romântica,  apesar  de  ressaltar  que  tal  moral  se  deu  mais  no 

discurso do que na prática. A respeito da influência romântica nos matrimônios, 

Silvia Brugger exemplifica:

Nos processos de banhos matrimoniais da segunda metade 
do  século  XIX,  percebe-se  a  utilização  de  argumentos 

     amoroso.  (Bispado do Rio de Janeiro, 1750 -1888), Niterói, 1995.
102 Idem, p.17
103 Idem, p.25
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românticos, como por exemplo, a existência de amor entre 
os  cônjuges.  Porém,  nestes  mesmos  documentos,  fica 
patente também a permanência da prática de ser a família a 
responsável pelas questões matrimoniais; o que mudou foi a 
forma pela qual a união era articulada e o discurso que sobre 
ela se desenvolveu104.

Através  da  citação  acima,  pode-se  dizer  que  as  relações  matrimoniais 

encontraram novas formas e argumentos  para  se concretizarem com base no 

romantismo,  mas  não  abandonou  o  fato  de  ser  a  família  a  responsável  por 

influenciar na escolha matrimonial de seus filhos.

No mesmo artigo em que Francisca Senhorinha publica um texto discutindo 

sobre  o  casamento,  sugere  que  a  mulher,  recebendo  educação  e  instrução, 

saberia discernir qual a intenção de seu futuro marido, assim como saber seus 

próprios  direitos.  Dessa  forma,  poderia  perceber  se  o  casamento  estaria 

ocorrendo em função do dote oferecido ou por outros motivos, quem sabe, afetivo.

Preparem-se  pois,  as  meninas  para  estes  embates  de 
fortuna:  dêem-se  lhes   educação  e  instrucção,  que  ellas 
quando casadas, solteiras ou viúvas, desde que conheção 
os  seus direitos,  poderão também adivinhar  pelo rosto  as 
intenções e o coração daquelle homem que se propuzer à 
sua mão, tomando-as por suas esposas105.

Em um outro artigo, Francisca propõe até mesmo que as mulheres fossem 

‘independentes’ dos homens por meio da educação. É importante questionar até 

que ponto iria essa independência no artigo em questão. Se estaria propondo de 

fato que a mulher pudesse prover seu próprio sustento através do trabalho (e que 

trabalho seria esse?) ou, se instruída, tinha condições para ser independente no 

auxílio  ao  marido  ou  à  família  nos  negócios.  Fato  é  que,  no  início  de  sua 

publicação,  o  jornal  não  permite  uma  análise  de  uma  independência  pela 

profissionalização feminina, fora a preocupação com a formação da mulher para 

magistério, como pode ser observado no trecho abaixo:

104 Idem, p.84
105 O Sexo Feminino, 4 de outubro de 1873. p. 2.
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Sêde  independentes  do  homem  por  meio  da  educação 
apurada que deveis vos procurar: cultivar sobre tudo vossa 
inteligência com a maior somma de instrucção que puderdes: 
ornai  o  vosso  espírito  com o  temor  de  Deos,  expurgai  a 
vossa alma desses vão temores de embustes superticiosos, 
amai o trabalho, e si vos casardes, não temereis  um futuro 
triste(...)106.

No  periódico,  há  indícios  que  ajudam  na  análise  de  como  Francisca 

Senhorinha  pensava  e  divulgava  o  ensino  em  seu  jornal.  Ela  demonstrou 

preocupação com a leitura mecanizada.  Chamou atenção,  em um dos artigos, 

para o fato de que era fácil ensinar a ler e escrever mecanicamente, mas difícil era 

utilizar  dessas  habilidades  racionalmente,  ou  seja,  utilizando  o  raciocínio  e  o 

entendimento  do  que  se  lê.  Neste  sentido,  defendeu  a  idéia  de  uma  melhor 

qualificação da mulher no magistério para levar o ensino devido não somente nas 

cidades ou vilas, mas também ‘no campo’, ou seja, defendia a instrução por um 

profissional habilitado em qualquer lugar, inclusive na zona rural.

Através de um de seus artigos, Francisca Senhorinha oferece informações 

ou talvez suas impressões a respeito da real situação da educação em nosso país 

e na província de Minas Gerais. Ela afirma que:

No  Brasil  em  geral,  e  especialmente  n’esta  grande  e 
opulenta  província  tudo  está  ainda  por  fazer:  nem cursos 
scientificos,  nem  collegios  de  artes,  nem  mesmo  escolas 
primarias regularmente montadas.
(...)
As que por ahi existem, disseminadas por uma zona de mil 
léguas  quadradas,  mal  podem  preencher  os  fins  de  sua 
instituição, sem casas apropriadas, sem livros didacticos, e 
até sem os utensílios e trastes mais necessários107.

106 O Sexo Feminino, 8 de novembro de 1873. p. 2.

107 O Sexo Feminino, 20 de janeiro de 1874. p. 2 -3.
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Ainda completa seu artigo falando que os métodos de ensino da educação 

primária geralmente eram desconhecidos nas escolas, mas não apresenta indícios 

a respeito de quais seriam os métodos a que se referia. Segundo esse mesmo 

artigo, os livros em que os alunos liam ou resolviam atividades, em geral,  não 

agradavam (ao menos a Francisca Senhorinha) “pela futilidade dos conceitos e 

incorreção da linguagem”.108 Assim, propunha, nesse artigo, como deveriam ser os 

materiais em que os alunos seriam instruídos:

E  não  seria  imcomparavelmente  mais  proveitoso  que  o 
menino,  apenas  podesse  ler,  encontrasse  n’esses  livros 
doutrinas sans e puras, idéias elevadas, sentimentos nobres 
para formar o coração e o espírito do futuro cidadão.109 

 

Em um outro artigo, pode-se perceber o discurso produzido pelo jornal a 

respeito da instrução pública, a qual deveria privilegiar a formação de um cidadão 

para o Estado. Dessa forma, a educação contribuiria para a manutenção da ordem 

vigente, como se pode observar,  no artigo publicado no dia dois de março de 

1874, no jornal “O Sexo Feminino”:

E na verdade, o professor tem que preparar cidadãos para o 
Estado:  do  bom  ou  mau  ensino,  que  elle  der,  resultará 
proveito  ou  damno  para  a  pátria;  as  suas  palavras  e 
discursos, as suas idéas e sentimentos, as suas acções e 
costumes,  terão  grande  influencia  sobre  o  futuro  dos 
discípulos.  E assim,  a  educação preparatória  dos  mestres 
deve ser methodica e completa. O funcionário incumbido de 
instruir a mocidade em nome do Poder Publico deve ser o 
modelo  de  um  perfeito  cidadão,  deve  ser  a  imagem  das 
virtudes privadas e publicas. (...)110

Através de uma estatística publicada na seção “Noticiário”, do dia 18 de 

abril de 1874, é possível perceber a preocupação de Francisca Senhorinha com o 

alto  índice  de  analfabetos  na  Corte.  Segundo  ela,  a  população  livre  somava 
108 O Sexo Feminino, 20 de janeiro de 1874. p. 2
109 Idem, p.3
110 (O Sexo Feminino, 2 de março de 1874. p. 1)
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226.033 pessoas, sendo que apenas 99.156 sabiam ler. Ainda oferece dados com 

relação  às  crianças  em  idade  escolar,  que  somavam  41.514.  No  entanto, 

freqüentavam a escola 10.046 crianças111. Não há informações a respeito da fonte 

sobre os dados publicados,  mas é possível  que sejam informações fornecidas 

pelos  relatórios  da  província,  pois,  segundo  estudos  de  Fernanda  Mendes 

Resende e Luciano Mendes de Faria Filho112 sobre relatórios dos presidentes das 

províncias, era comum citar dados e prestar conta sobre a educação nos referidos 

relatórios. 

Além disso, segundo esses mesmos autores, o investimento na educação 

no século XIX não é muito conhecido na literatura. No entanto, citam exemplos de 

relatórios da província em que os presidentes afirmam destinar para a instrução 

um orçamento considerável.113 Mesmo havendo investimentos por parte do poder 

público na educação, os números divulgados por Francisca Senhorinha em seu 

jornal  mostram  uma  disparidade  numérica  bem  acentuada  com  relação  à 

população alfabetizada e à analfabeta. Se havia realmente um investimento na 

educação como afirmam relatórios da província,  talvez  a operacionalização de 

uma política pública mais efetiva com relação à educação tenha comprometido um 

melhor  aproveitamento  dos  recursos  mencionados  em  relatórios  provinciais 

destinados  à  instrução.  Mas  isso  é  apenas  uma  hipótese  que  necessita  de 

maiores investigações.

Ainda sobre matérias que tratavam do tema da educação no jornal “O Sexo 

Feminino”, é interessante ressaltar um artigo que comenta sobre o trabalho com 

turma multi-seriada, ou seja, a instrução de crianças de diferentes faixas etárias e 

séries. Um dos trechos do artigo explica que “o mestre tem de dirigir cinco ou seis 

divisões de alumnos de um gráo de instrucção muito diversos, a cada uma dellas 

tendo  lição  distincta”114,  mostrando  assim  a  forma  como  muitos  professores 

111 O Sexo Feminino, 18 de abril de 1874. p.2
112 RESENDE, Fernanda Mendes; FARIA FILHO, Luciano Mendes. História da política 
     educacional em Minas Gerais  no século XIX – os relatórios dos presidentes da província. 
     Revista brasileira de história da educação. N.2. jul/dez, 2001
113 Idem, p. 95.
114 O Sexo Feminino, 2 de março de 1874. p. 4
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trabalhavam,  tendo  que  dividir  sua  atenção  na  mesma  turma  com  diferentes 

interesses e níveis de ensino.

A respeito de metodologia utilizada nas escolas no século XIX, podemos 

observar  na  literatura  alguns  estudos,  como  dos  autores  Fernanda  Mendes 

Resende e Luciano Mendes de Faria Filho. Segundo eles, até o início do século 

XIX, tem-se conhecimento apenas do método de ensino individual. Neste método, 

o  professor  dá  atenção  individualizada  às  crianças  por  alguns  instantes.  Os 

autores ainda ressaltam que, nesse método, era difícil  controlar a disciplina da 

turma.115 

 Em 1825 passam a circular, no jornal ‘O Universal’, as vantagens de se 

usar  o método mútuo e,  a partir  de 1840,  é  divulgado entre  os professores o 

método  simultâneo.  No  método  mútuo,  também  chamado  lancasteriano,  o 

professor orientava monitores e estes deveriam passar as lições para os outros 

meninos,  corrigir  exercícios,  além de  ter  autonomia  para  castigar.  Os  autores 

ressaltam em seus estudos que esse método levava a questionamentos quanto ao 

papel do professor, já que caberia a um outro menino (monitor) a autonomia do 

ensino,  própria  do professor.  No método simultâneo,  também havia monitores, 

mas  esses  apenas  auxiliavam  o  professor  em  tarefas  do  dia-a-dia,  como  as 

correções de atividades. Ainda em meados de 1840, se criou um outro método 

com o  objetivo  de  aproveitar  as  vantagens  de  cada  um dos  métodos  citados 

anteriormente,  denominado  ‘ensino  Misto’.  Segundo  Resende  e  Faria  Filho,  a 

metodologia  de  ensino  era  motivo  de  preocupação,  no  século  XIX,  para  os 

presidentes  de  província  e  tiveram  importância  nas  discussões  à  cerca  do 

ensino.116

No jornal “O Sexo Feminino”, não se encontram muitos índicos que levem a 

perceber  a  metodologia de ensino utilizada.  No entanto,  Francisca  Senhorinha 

comenta em seu anúncio sobre o ‘Collegio Maternal de N. S. da Penha’ que:

Sempre que for possível será aplicado o systema de ensino, 
dito inductivo ao concreto: tão proveitosamente adotado na 

115 RESENDE, Fernanda Mendes; FARIA FILHO, Luciano Mendes. História da política 
     educacionalem Minas Gerais  no século XIX – os relatórios dos presidentes da província. p.102
116 Idem, p.102-104.
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Europa  e  nos  Estados  Unidos.  Dar-se  há  preferência  as 
douctrinas que constituem os três primeiros annos lectivos 
do Imperial Collegio de D. Pedro II”117.

Percebe-se dessa forma uma influência de métodos de outros países na 

escola dirigida por Francisca Senhorinha. 

Em outro artigo, é anunciada uma publicação sobre educação, traduzida do 

francês por Francisca Senhorinha: “Sallas d’ Asylo. Primeiras lições à infância por 

Mad, Pape Carpantier”. A respeito dessa orientação de ensino, explica:

Educar  instruindo  e  recreando  ao  mesmo  tempo,  tal  é  a 
tarefa que executou magistralmente Mad. Carpantier “.

            (...).
Sob a forma de jogo e divertimento de toda a ordem, gratos 
em  extremo  à  infância,  incutem  uma  instrucção  segura, 
própria da idade, e conjuncismente amoldão da maneira a 
mais proveitosa o coração e o espírito da infância.
(O Sexo Feminino, 22 de julho de 1875. p. 4)

Francisca Senhorinha ainda acrescenta que, “não há actualmente, nenhum 

systema d’instrucção publica em que as Sallas d’ Asylo deixem de figurar como 

pedra fundamental de organização”118

Através das citações acima, percebe-se uma nova dimensão de educação 

divulgada no jornal “O Sexo Feminino” em que Francisca Senhorinha preocupa-se 

com  a  formação  institucionalizada  das  crianças  na  primeira  infância, 

diferentemente do que propunha no primeiro ano de edição de seu jornal, quando 

entendia  que  as  crianças  deveriam  ser  educadas  pelas  mães  e  só  depois 

instruídas na escola. Francisca Senhorinha criou, na Corte, o ‘Collegio Maternal de 

N.S. da Penha’, que atendia crianças de 4 a 10 anos. Posteriormente, criou um 

outro colégio que atendia meninas a partir de 5 anos e meninos até 10 anos. A 

criação dessas escolas, divulgadas em seu jornal, demonstram a preocupação de 

117 O Sexo Feminino, 29 de julho de 1875
118 O Sexo Feminino, 22 de julho de 1875. p. 4
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Francisca não só com a educação das mulheres, como foi intensamente mostrado 

no periódico, mas também com a educação na primeira infância. 

Outra mudança percebida no discurso do jornal com relação à educação diz 

respeito à profissionalização da mulher. Boa parte dos artigos de seu periódico 

defende  a  idéia  do  acesso  feminino  ao  curso  normal.  Porém,  Francisca 

Senhorinha  publicou  vários  artigos  em  que  demonstrou  incentivo  ao  ingresso 

feminino  em  cursos  superiores  como  forma  de  se  obter  formação  e 

profissionalização em diversas áreas,  buscando a emancipação profissional  da 

mulher por meio da educação.

Neste sentido, também publicou várias notícias a respeito de conquistas 

femininas em outros países quanto ao acesso ao curso superior  ou conquista 

profissional, como pode ser observado na notícia abaixo:

Uma doutora.
Assegura-se que a Srª Brés, a quem a faculdade de Paris 
conferio ultimamente o doutorado em Medicina, acaba de ser 
nomeada medica do harém do Sultão em Constantinopla119. 

Assim,  Francisca  Senhorinha  mostra,  através  de  suas  publicações,  o 

engajamento de idéias quanto à emancipação da mulher por meio da educação e 

também o seu livre acesso ao mundo do trabalho por meio do curso superior.

Através das análises feitas dos artigos do jornal ‘O Sexo Feminino’ sobre 

educação, é possível afirmar que esse oferece subsídios para o entendimento e 

percepção que a proprietária  tinha a respeito  da instrução.  Pode-se dizer  que 

houve uma mudança quanto à proposta educacional  para a mulher,  o  que foi 

percebido no decorrer de suas publicações.

119 O Sexo Feminino, 22 de julho de 1875. p.4.
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Considerações finais

O trabalho realizado, tendo como objeto e principal fonte o jornal “O Sexo 

Feminino“,  possibilitou  algumas  análises  no  que  diz  respeito  à  abordagem 

educacional presente em um meio não institucionalizado de educação que circulou 

no  século  XIX.  Desde  os  primeiros  artigos,  a  principal  redatora,  Francisca 

Senhorinha da Motta Diniz, demonstrou o objetivo de seu periódico: a instrução e 

emancipação da mulher. Percebe-se que o propósito apresentado pelo periódico 

passa por diferentes momentos. 

No  início,  a  proposta  de  educação  presente  em  muitos  artigos  mostra 

preocupação quanto à educação feminina voltada para a extensão do trabalho no 
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lar, tornando a mulher capaz de instruir sua prole através da educação recebida, 

pautada em uma formação moral e religiosa.

Em seguida, a mulher é estimulada, através de muitos artigos, a instruir-se 

por meio da formação oferecida pelos cursos normais,  que na época era uma 

possibilidade de formação profissional  que se tornava uma realidade cada vez 

mais próxima do sexo feminino. 

Finalmente,  a  educação  institucionalizada  também  foi  incentivada  por 

Francisca Senhorinha como meio de se obter formação e profissão em diferentes 

áreas, mostrando, no decorrer das publicações do jornal, notícias que informavam 

a profissionalização de mulheres através do ensino superior, em diversos países. 

Assim, pode-se dizer que houve uma mudança na proposta educacional 

pretendida  pelo  jornal,  inicialmente  pleiteando  uma  educação  básica  para  as 

mulheres e, posteriormente, defendendo sua emancipação profissional através de 

uma educação mais ampla, em nível superior.

É  importante  ressaltar  que  Francisca  Senhorinha  da  Motta  Diniz  era 

professora e toda a sua família também fazia parte da área do magistério, como 

pôde  ser  observado  no  decorrer  da  leitura  do  periódico.  Esse  fato  pode  ter 

contribuído para o engajamento  de Francisca e  suas filhas  numa proposta de 

educação voltada para a emancipação da mulher, pois toda a família era envolvida 

no processo educacional da época, levando a crer que poderiam, dessa forma, 

valorizar a instrução.

Faz-se  necessário  mencionar  ainda  que  a  iniciativa  de  Francisca 

Senhorinha ao publicar um periódico escrito e destinado à mulher, não deixa de 

ser  uma  inestimável  contribuição  para  o  entendimento  do  processo  de 

escolarização  e  emancipação  do  sexo  feminino  no  período  em que  o  mesmo 

circulou no século XIX.
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