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“Que melhor glória do que educar futuros 

cidadãos que saibam honrar a pátria e 

engrandecê-la com o mérito que sempre 

resulta das boas ações?” (Francisca Clotilde, 

1887). 



 
 

RESUMO 

Tem por objetivo principal ressignificar a prática pedagógica de Francisca Clotilde (1862-

1935), considerando sua formação e atuação em escolas, tendo como foco o Externato Santa 

Clotilde (1891-1935). Parte do problema: Como era a prática pedagógica de Francisca 

Clotilde no Externato Santa Clotilde e quais os vestígios dessa prática na cidade de Aracati? A 

fim de responder a problemática planteou os seguintes objetivos específicos: levantar a 

bibliografia pertinente à temática, identificar as concepções educativas vivenciadas por ela em 

sua formação, caracterizar a concepção educativa adotada em sua prática pedagógica, 

identificar as peculiaridades dessa prática, analisar o currículo escolar utilizado no Externato 

Santa Clotilde, buscar por documentos da escola fundada por ela, analisar as fotografias da 

professora com seus alunos e identificar as contribuições da professora na cidade de Aracati. 

Para análise, parte das categorias teóricas: Educação, Mulher, Discurso, balizadas nas áreas 

História da Educação, História das Mulheres, Análise do Discurso. Parte do referencial 

teórico de Mota (2007), Almeida, L. (2008) e Almeida, G. (2012), concernente à biografia do 

sujeito da pesquisa. Ancora-se em Foucault (2011), Boudieu (1989), Perrot (2017), Pedro 

(1998) sobre poder e poder feminino; Bakhtin (1997, 2003), Fiorin (2006) e Candido (2006), 

referente à Análise do Discurso; assim como utiliza referenciais diversos referentes à pesquisa 

em História da Educação, a exemplo de Nagle (2002), Gatti Junior (2007) e Boto (2012). É de 

natureza qualitativa, classificada como bibliográfica, documental e de campo. Utiliza uma 

abordagem teórico-metodológica, valendo-se de fontes hemerográficas e documentais. 

Mostra-se relevante por trazer à tona a prática pedagógica de uma mulher pioneira na 

educação cearense, que rompendo com padrões preestabelecidos instalou uma instituição de 

ensino privada e mista que chegou a ser referência de ensino durante seu funcionamento em 

Aracati. Adensa, ainda, os estudos de história de mulheres, instituições educativas, práticas de 

educadores, história de intelectuais, dentre outros. 

 

Palavras-chaves: Francisca Clotilde. Prática Pedagógica. História da Educação. Instituições 

Educativas. Aracati. 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

Esta investigación tiene el objetivo principal de resignificar la práctica pedagógica de 

Francisca Clotilde (1862-1935), considerando su formación y actuación en escuelas, teniendo 

como foco el Externato Santa Clotilde (1891- 1935). Parte del problema: ¿Cómo fue la 

práctica pedagógica de Francisca Clotilde en Externato Santa Clotilde y cuáles son los rastros 

de esta práctica en la ciudad de Aracati?  Para responder al problema, planteó los siguientes 

objetivos específicos: encontrar la bibliografía pertinente al tema, identificar las concepciones 

educativas que experimentó en su formación, caracterizar la concepción educativa que 

imprimió en su práctica pedagógica, identificar las peculiaridades de esta práctica, analizar el 

currículo escolar adoptado en Externato Santa Clotilde, buscar documentos de la escuela 

fundada por ella, analizar las fotografías de la maestra con sus alumnos e identificar sus 

contribuciones a la ciudad de Aracati. Para el análisis, parte de las categorías teóricas: 

Educación, Mujer, Discurso, basadas en las áreas de Historia de la Educación, Historia de las 

Mujeres, Análisis del Discurso. Parte del marco teórico de Mota (2007), Almeida, L. (2008) y 

Almeida, G. (2012) sobre la biografía del sujeto de investigación. Se basa en Foucault (2011), 

Boudieu (1989), Perrot (2017), Pedro (1998) sobre el poder y el poder femenino, Bakhtin 

(1997, 2003), Fiorin (2006) y Candido (2006), sobre el Análisis del Discurso, así como utiliza 

varias referencias con respecto a la investigación en la Historia de la Educación, como Nagle 

(2002), Gatti Junior (2007) y Boto (2012). Es de naturaleza cualitativa, clasificada como 

bibliográfica, documental y de campo, utilizando un enfoque teórico-metodológico y fuentes 

hemerograficas y documentales. Es relevante para la Historia de la Educación porque saca a la 

luz la práctica pedagógica de una mujer pionera en la educación de Ceará, que, rompiendo 

con los estándares preestablecidos, estableció una institución de educación privada y mixta 

que se convirtió en una referencia durante su operación en Aracati. También espesa los 

estudios de historia de la mujer, instituciones educativas, prácticas de educadores, historia de 

intelectuales, entre otros. Contribuye aún para los estudios de historia de la mujer, 

instituciones educativas, prácticas de educadores, historia de intelectuales, entre otros. 

 

Palabras clave: Francisca Clotilde. Práctica pedagógica. Historia de la Educación. 

Instituciones Educativas. Aracati 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta investigação trata da prática pedagógica de uma mulher que atuou como 

professora, escritora, poeta, abolicionista, jornalista, dramaturga, deixando reminiscências por 

onde passou. Seu nome fez-se conhecer por todo território nacional e além-mar, por meio de 

suas publicações em jornais e revistas da época. 

Este trabalho trata de Francisca Clotilde, mas nessa história se entrelaçam outras 

histórias; a história da imprensa, das mulheres, do desenvolvimento das letras no Ceará e, 

inclusive, a minha história, se levarmos em consideração que não existe neutralidade na 

escolha temática de uma pesquisa. 

Foi na Universidade Federal do Ceará, durante o curso de Letras, em 2014, que 

ouvi pela primeira o nome de Francisca Clotilde, ao participar de um grupo de estudos da 

professora Edilene Ribeiro (em memória), que tinha como objetivo dar visibilidade às 

mulheres escritoras do período colonial. Eu era aluna do Curso de Letras e até então não 

escutara nada sobre aquela escritora que fora precursora da literatura feminina no Ceará.  

No mesmo período, participava como bolsista investigadora PIBIC (Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação Científica) de um amplo projeto chamado Ação Política e 

Educativa dos Jesuítas portugueses de volta ao Nordeste do Brasil no século XX, coordenado 

pela professora Maria Juraci Maia Cavalcante.  O envolvimento com a linha de pesquisa que 

abrigava o projeto me instigou no que se refere à investigação no campo educacional. 

Quando conheci a figura de Francisca Clotilde fiquei curiosa sobre vários 

aspectos, principalmente, pelo fato dela ser precursora em nossa literatura, com seu romance 

A Divorciada, de 1902. Buscar por esse romance foi a minha primeira ação após conhecê-la, 

cujo livro encontrei digitalizado online em parte, o que me satisfez também em parte. 

Contudo, esse livro foi a porta de entrada pela qual adentrei no universo de nosso sujeito.  

O despertar para a pesquisa por meio da literatura de Francisca Clotilde conectou-

se com o interesse pela pesquisa em Educação, pois ao receber de presente da pesquisadora 

Anamélia Custódio Mota o livro Francisca Clotilde: uma pioneira da Educação e da 

Literatura no Ceará (2007) percebi que havia muito a ser desvendado de sua vida no âmbito 

educacional, principalmente no que se refere à escola de ensino misto, fundada por ela, 

instalada em Fortaleza, Baturité e Aracati, em momentos distintos de sua vida. 

Destarte, é interessante salientar que a escolha da temática passa pela minha 

subjetividade por estar envolvida com a causa do resgate de escritoras femininas e pelo 

interesse na pesquisa na área da educação.  Passa pela minha subjetividade também, porque a 
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partir do momento em que escrevo também estou usufruindo de um lugar de fala que outrora 

muitas mulheres não tiveram. Pensar nessa representatividade me fez considerar que ao me 

inserir nesse meio, nessa fala, não estou realizando um ato isolado, eu passo a fazer parte 

também da história de mulheres; das mulheres podres, professoras, artistas etc.  

Nas pesquisas sobre a escritora encontrei alguns trabalhos; poucos, porém 

reveladores da vasta atuação de Francisca Clotilde em várias frentes sociais. Diante desse 

sujeito multifacetário, escolhi como foco de análise a prática educativa da professora, que teve 

sua formação no Colégio Imaculada Conceição, em seguida foi professora na Escola Normal 

de Fortaleza, tornando-se a primeira professora concursada dessa instituição e finalmente, ao 

pedir demissão desta, funda sua própria escola, o Externato Santa Clotilde, na capital e no 

interior do Ceará.  

Diante desse sujeito que se revelou carente de estudos, e sabendo da importância 

da pesquisa histórica para a manutenção de uma memória coletiva, segui a trilha de Francisca 

Clotilde, por meio das pesquisas existentes, procuramos contato com as autoras, com as 

fontes, fiz o projeto de pesquisa que foi aprovado e financiado pela FUNCAP (Fundação 

Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e, aos poucos, a pesquisa 

foi ganhando a sua própria identidade, apoiando-se no que já tinha sido escrito, mas 

construindo seu próprio caminho, a partir de nossa experiência. 

A pesquisa impulsionada pelos anseios em conhecer mais sobre o Externato Santa 

Clotilde planteou algumas indagações: Como o externato se mantinha? O que pode ter dado 

errado em Fortaleza para que a escola fechasse as portas com poucos anos de funcionamento? 

Como era a relação entre meninos e meninas? Qual a concepção pedagógica? Em Aracati, 

Quais eram as metodologias de ensino? Como eram as salas de aula? Contava com quantos 

professores? Quais eram os conteúdos ensinados? Que influência exerceu nos alunos e alunas 

e na cultura local? O que levou o Externato a fechar as portas logo após o falecimento de sua 

fundadora? Tais indagações resumiu-se na problemática da pesquisa, que é: Como era a 

prática pedagógica de Francisca Clotilde no Externato Santa Clotilde e quais os vestígios 

dessa prática na cidade de Aracati? 

Considerou-se no projeto de pesquisa que as respostas a essas perguntas nos 

levariam a entender as particularidades que fez a escola de Francisca Clotilde ser considerada 

como referência em Aracati. Ademais, durante o processo investigativo compreendi que a 

escola não poderia ser estudada desconectada da trajetória pedagógica de sua fundadora, pois 

percebi o Externato Santa Clotilde como a concretização de uma pedagogia que foi construída 

a partir das experiências vividas anteriormente. Diante disso, a pesquisa ampliou seu foco, 
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visando analisar a prática pedagógica de nosso sujeito, abrangendo nesse estudo, sua 

formação no Colégio Imaculada Conceição, sua atuação como professora na Escola Normal e 

a pedagogia aplicada no Externato Santa Clotilde.  

Assim, essa investigação se pretende corroborar para a ressignificação da prática 

pedagógica de Francisca Clotilde, que exerceu um papel pedagógico por meio da imprensa e 

de instituições escolares. O Externato Santa Clotilde que levava como lema “Deus, Pátria e 

Dever” é pioneiro em instituir um ensino misto no interior do Estado e obteve grande 

prestígio acolhendo meninas e meninos. Os eventos da escola eram noticiados em jornais e 

seus alunos e alunas participavam de eventos locais, encenando os dramas escritos por ela. 

Contudo, antes desse projeto profícuo teve sua formação no Colégio Imaculada Conceição; a 

seleção para professora titular na Escola Normal, na qual foi aprovada com êxito, inaugurando 

a presença de mulheres concursadas naquela instituição; a participação em bancas 

examinadoras de escolas diversas; e não poderíamos deixar de lançar o nosso olhar sobre essa 

trajetória que antecedeu à instituição de sua própria escola. 

Muito dessa trajetória encontra-se noticiada em jornais da época e em 

documentos, como seu diário, ainda existente, que pertence à família, datado de 1894. Foram 

53 anos dedicados à educação. Com a sua morte, o colégio de Francisca Clotilde fecha suas 

portas em 1935. 

O presente texto é resultado de dois anos de investigação na Linha de Pesquisa 

História e Educação Comparada. A pesquisa consistiu no aprofundamento no referencial 

teórico, diálogo com fontes hemerográficas e documentais, o qual resultou nas reflexões e 

resultados aqui apresentados.  

Assim, o texto que ora apresento é um convite a um passeio pela Belle Époque 

fortalezense em finais do século XIX; um convite a sentir os bons ventos de Aracati no início 

do século XX, a observar a educação se desenvolvendo, escravos e mulheres se emancipando 

pouco a pouco até os dias de hoje; um convite a conhecer o universo de Francisca Clotilde, 

uma mulher multitalentosa, precursora na literatura e na educação cearense, que em sua 

prática pedagógica inseriu a moral cristã, o patriotismo e amor na relação com alunos e 

alunas.  

O convite foi feito, a leitura é o passaporte, o(a) leitor(a) é o(a) passageiro(a) 

nessa viagem de retorno à sociedade finissecular cearense; mas os caminhos, os sujeitos e os 

lugares outros se entrelaçam nesse roteiro que inicia comigo na faculdade e termina com 

Francisca Clotilde em 1935. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICO –METODOLÓGICOS 

 

O primeiro ano desta pesquisa foi de intensa investigação bibliográfica, 

construção e desconstrução de hipóteses, referenciais, título e metodologia. No segundo ano, 

realizamos a pesquisa de campo na cidade de Aracati, conhecemos alguns familiares da 

professora, tivemos contato com as fontes deixadas por ela e partimos para a redação da 

dissertação, um momento complexo, porém prazeroso de se realizar. A produção que aqui 

apresentamos é resultado desse processo investigativo e reflexivo de dois anos. Não 

apresenta, contudo, um resultado acabado, mas foi o que pudemos fazer no referido período, 

no qual trazemos em seu conteúdo resultados de nossas pesquisas em bibliotecas, participação 

em eventos científicos, visitas a Aracati e mergulho no referencial teórico que nos baseia. 

Na Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel, em Fortaleza, no setor de 

microfilmagem, nos deparamos com uma gama de publicações de nosso sujeito, conforme 

apontavam os referenciais que havíamos estudado. Esse contato foi importante para que 

percebêssemos que não poderíamos dar conta de todas as publicações dela e sobre ela. 

Interessava-nos sua trajetória educativa; então a partir dessa experiência decidimos delimitar 

as fontes que mais nos interessavam nessa investigação.  

 As TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação) são utilizadas como aliadas 

nesse procedimento investigativo, possibilitando o rápido e fácil acesso às fontes 

hemerográficas que objetivamos na pesquisa. Certamente, fomos privilegiados com recursos 

que outros pesquisadores numa época não muito distante não tiveram acesso, a exemplo do 

acesso ao acervo da Biblioteca Nacional; a mesma atualmente oferece um serviço no qual 

preenchemos em sua plataforma informações sobre o material que buscávamos, a mesma 

entrou em contato informando da existência e facilitou o acesso a ele. Nesse caso, solicitamos 

o material que tinham referente ao periódico Folha do Commercio, de 1911, que nos foi 

disponibilizado, mediante pagamento prévio referente aos serviços de digitalização. Além 

disso, conseguimos acessar vários periódicos importantes à nossa pesquisa, por meio da 

Hemeroteca Digital Brasileira, da Fundação Biblioteca Nacional. Trata-se de portal de 

periódicos nacionais onde todos podem ter acesso livre, de qualquer lugar, sem nenhum ônus. 

Nesse sentido, somos gratos aos idealizadores desse fácil acesso que enriquece as pesquisas 

acadêmicas na contemporaneidade. 

Na Hemeroteca Digital Brasileira registramos todas as ocorrências sobre o nosso 

sujeito, presentes nos quatorze periódicos que encontramos. As ocorrências encontradas nos 

jornais de Fortaleza, situados na segunda metade do século XIX e início do século XX, 
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revelam que os jornais impressos ainda eram os principais meios de veiculação da 

informação, tudo passava pelo crivo da imprensa e a leitura tinha status privilegiado na 

sociedade. Observamos nosso sujeito trilhar um caminho profícuo nas letras, escrevendo seu 

nome na história como beletrista e educadora. O caminho trilhado por ela pode ser percebido 

nos diversos jornais da época. Contudo, é um caminho difuso e disperso, no qual precisamos 

juntar notícias como num quebra-cabeças; uma história que se fosse de um homem teria sido 

facilmente contada, o que nos leva a considerar que o esquecimento de Francisca Clotilde por 

tanto tempo passa também por questões de gênero.   

Outro achado importante encontramos na Biblioteca Dolor Barreira, que foi a 

terceira edição do livro A Divorciada, publicada em 2014, por iniciativa da Secretaria de 

Cultura do Governo do Estado do Ceará. E descobrimos que Francisca Clotilde foi 

homenageada enquanto escritora, abolicionista e contemporânea da padaria espiritual na X 

Bienal Internacional do livro que aconteceu em 2012, em memória de seus 150 anos de vida.  

Ao passo que realizávamos a pesquisa algo novo chamava atenção, e aos poucos 

fomos delimitando a investigação. A pesquisa que, a princípio, levava o nome do Externato 

Santa Clotilde se abriu para uma pesquisa mais ampla sobre a sua prática pedagógica. Por 

isso, nos interessou entender sua prática educativa, desde sua formação no Colégio Imaculada 

Conceição, passando pela sua atuação na Escola Normal, primeiro como professora, depois 

como diretora da Ala Feminina e depois se tornando autônoma, instando sua própria escola, 

em Fortaleza, Baturité e em Aracati, ao lado de outro projeto educativo que foi a revista A 

Estrella, administrada por sua filha Antonieta Clotilde. Com essa mudança de nosso foco 

investigativo, foi necessária a mudança do título, no qual consideramos conveniente colocar 

“A prática pedagógica de Francisca Clotilde na educação de Aracati”, partindo da hipótese 

que a professora poderia ter deixado reminiscências de sua prática pedagógica na educação na 

terra da referida cidade. 

Diante da vasta produção de Francisca Clotilde, elegemos aquelas que 

interessavam a esta pesquisa, as quais conseguimos acesso:  revista A Estrella, Folha do 

Commercio, revista A Quinzena e o diário de Francisca Clotilde. 

Diante do exposto, podemos apresentar que esta investigação denomina-se como 

bibliográfica, documental e de campo. Adotamos a abordagem qualitativa, que atende melhor 

aos nossos objetivos pelo seu caráter contestador da objetividade. Neste tipo de pesquisas 

desconfia-se de ideias predeterminadas e estruturas preconcebidas. Destarte, vai de encontro 

com as categorias que escolhemos, pois entre os pesquisadores qualitativos existe uma crença 
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na importância dos contextos culturais, políticos e sociais, entendendo que a educação não 

pode ser estudada separada dos fatores culturais.  

Ao utilizar a pesquisa qualitativa assumimos seu caráter exploratório, não 

limitando a pesquisa a dados estatísticos nem a espaços previamente delimitados. Essa 

abordagem permitiu que seguíssemos para onde as fontes apontavam. O pesquisador 

qualitativo deixa-se guiar pelas pistas e não tem limite de tempo e espaço para a pesquisa. 

Reconhece que cada perspectiva é única, de modo que mesmo que o objeto da pesquisa seja 

comum a muitos pesquisadores, cada olhar que é lançado sobre esse objeto oferecerá 

contribuições diferentes, pois assim como na fotografia, ao mudar a perspectiva têm-se uma 

nova foto, igualmente numa pesquisa as possibilidades de análise de objetos são infinitas, pois 

esta vai além da descrição pura e simples, para analisar, interpretar e propor explicações de 

situações e fenômenos complexos. 

Como procedimento, adotamos o confronto constante das fontes com o referencial 

teórico. Os resultados foram registrados por meio de fichamentos, resumos, resenhas, artigos, 

apresentação oral, e participação em grupos de estudo e eventos científicos.  Todo material 

obtido foi documentado e as respectivas análises serviram para a redação desse trabalho que, 

por sua vez, consiste em uma produção do conhecimento na área da Educação. Os textos 

encontrados nas fontes hemerográficas foram analisados rigorosamente pela ótica da Análise 

do Discurso, não só levando em conta o que está escrito, mas o contexto de produção e a 

relação com as outras vozes do discurso.  

A abordagem que utilizamos é teórico-metodológica e optamos por trabalhar com 

fontes hemerográficas e documentais. Utilizamos como categorias Educação, Mulher, 

Discurso, dada as temáticas que atravessam esta pesquisa. Não descartamos nessa 

investigação o diálogo com a Literatura, dado o engajamento de nosso sujeito nesse âmbito, 

além de concordar que esta contribui para renovar a linguagem dos historiadores com novos 

recursos narrativos.  

Assim, esta pesquisa usa como referenciais pesquisas existentes sobre nosso 

sujeito de Mota (2007), Almeida, L. (2008) e Almeida, G. (2012). Ancora-se em Foucault 

(2011), Boudieu (1989), Perrot (2017), Pedro (1998) sobre poder e poder feminino; Bakhtin 

(1997, 2003), Fiorin (2006) e Candido (2006), referente à Análise do Discurso; assim como 

utiliza referenciais diversos referentes à pesquisa em História da Educação, a exemplo de 

Nagle (2002), Gatti Junior (2007) e Boto (2012). 

As categorias de análise que atravessam esta investigação são: Educação, Mulher 

e Discurso, que serão metodologicamente fundamentadas na História da Educação, História 
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das Mulheres e Análise do Discurso. Para tal, consideramos fulcral apresentar algumas 

considerações referentes às referidas áreas de estudo. 

 

2.1 História da Educação 

 

A História da Educação, área de investigação ao qual se inscreve este trabalho, 

consolidou-se como ciência nas últimas três décadas, contribuindo com inúmeras 

investigações, principalmente no que concerne às práticas educativas, instituições escolares, 

sujeitos, muitas vezes marginalizados pela historiografia que privilegiava a história dos 

“vencedores”. 

Para uma pesquisa relevante nesse âmbito, a História da Educação nos convida a 

educar o olhar. Masschelein (2006) defende que educar o olhar é um convite a caminhar; um 

caminhar que se deixa conduzir por aquilo que se vê, observando o poder que domina as ruas, 

um olhar disposto a sentir o que as imagens têm a dizer, transcendendo nossas expectativas 

subjetivas. Essa ação de deslocar-se exerce um poder sobre nós, assim como nos convida à 

experimentação. De maneira análoga, a partir desse referencial entendemos que quando 

alguém sobrevoa um terreno ou lê sobre ele o conhecimento que vai obter é superficial ou, 

simplesmente teórico, diferente da experiência de caminhar sobre o mesmo terreno e poder 

escrever sobre ele partindo dessa experiência subjetiva.  

Masschelein (2006) defende que a investigação crítica é aquela que abre os olhos, 

que nos distancia de nós mesmos e que abre espaço para uma transformação possível, não 

obedecendo a determinadas regras e procedimentos que compartilham determinada 

comunidade; não requer uma pedagogia rica, mas sim, uma pedagogia pobre, que nos ajude a 

estar atentos. Assim, consideramos que é necessário despir-se de certas “armaduras” de 

verdades prontas, ou categorias predefinidas. É preciso investigar realmente e não somente 

reproduzir o que já foi feito, pois acreditamos que por mais que o objeto de estudo já tenha 

sido estudado muitas vezes, os resultados não podem ser os mesmos, pois a subjetividade do 

pesquisador, a área a qual a pesquisa esta inscrita, as fontes, assim como as categorias de 

análise resultarão numa pesquisa nova, e consequentemente, em resultados diferentes dos que 

já se têm, podendo ser complementares ou divergentes.  

Examinando as bases dessa ciência percebemos o complexo que foi para 

constituir-se como tal, primeiro, dada a dificuldade cultural de reconhecer como científico um 

campo do conhecimento que trabalha com questões pretéritas; como se o presente fosse 

desconectado do tempo passado. Em segundo lugar, no que se refere a sua própria identidade 
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como ciência, ou seja, a definição sobre com o que deveria se ocupar e como deveria 

trabalhar. 

A História da Educação no presente revela-se como uma árvore frutífera no que se 

refere à produção intelectual de resgate de histórias locais e de personagens antes desprezados 

como sujeitos. O deslocamento temático para a micro-história ocorrido nos últimos anos 

permitiu enxergar fatos e pessoas impossíveis de ver olhando para o todo. Nesse viés, 

entendemos que não existe apenas uma visão da história, de modo que a produção intelectual 

em História da Educação permite uma visão tridimensional dos objetos e sujeitos, e reforça 

que não existe história autônoma, pois tudo está conectado, que não existe uma história geral 

homogênea, mas micro-histórias heterogêneas. Dessa forma, o deslocamento para temas mais 

específicos nessa área do conhecimento não abandona o global, mas entende a relação da 

micro com a macro-história, reconhecendo que não é possível descrever o todo, por isso 

particulariza para uma análise mais complexa. Nessa perspectiva, percebemos diálogo entre as 

duas histórias. Uma não se opõe a outra, mas consiste num recorte, uma delimitação, tendo 

em vista que não podemos dar conta de uma História Geral, nem tampouco generalizar as 

histórias. Diante disso, consideramos que o recorte histórico é como utilizar uma lupa sobre 

um objeto. Utilizá-la não diminui a importância do objeto, mas possibilita enxergar o que não 

se pode ver a olho nu; no caso de um microscópio, permite enxergar as partículas, os 

elementos que compõem os objetos. Assim, a delimitação não simplifica o fato social, pelo 

contrário, o enxerga em sua particularidade, relacionado ao seu caráter mais geral. 

 

[...] todo conceito classificador é falso porque nenhum acontecimento se assemelha a 

um outro e porque a história não é a constante repetição dos mesmos factos: só nos 

faz crer nisso o jogo de ilusões que os conceitos classificadores suscitam. o ser e a 

identidade não existem senão por abstração, ora a história não quer conhecer senão o 

concreto. A esta pretensão não é possível dar inteira satisfação, mas teremos feito 

bastante se decidirmos nunca mais falar em religião ou de revolução, mas somente 

de religião budista ou de Revolução de 1789, a fim de que o mundo da história seja 

povoado exclusivamente por acontecimentos únicos (que podem de resto 

assemelhar-se mais ou menos) e nunca por objetos uniformes (VEYNE, 1983, p. 

169 apud BOTO, 2012, p. 141). 

 

Costa (2010) aponta que o diálogo com as fontes é, sem dúvida, a maior 

contribuição para a compreensão da História da Educação. Esse diálogo deve ser crítico, não 

ingênuo, no qual o pesquisador deve estar a tento às pistas que apresentam, pois, segundo ele, 

a fonte é a “a fala” dos atores sociais da época, seja ela qual for, um documento, uma 

fotografia, uma pintura, um edifício etc. 
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Gatti Junior (2007) fornece uma visão panorâmica do percurso da História da 

Educação em âmbitos nacionais e internacionais, apresentando seu desenvolvimento e 

diferentes enfoques atribuídos à temática das instituições escolares, que nos últimos anos vem 

recebendo atenção especial por parte dos pesquisadores, promovendo uma investigação que 

parte do local e do regional como condição necessária para a elaboração de teorias mais 

abrangentes. Destaca que essa área contribui muito para a temática, tendo em vista que a 

História da Educação torna-se interdisciplinar ao abraçar contribuições de diversas áreas, 

possibilitando análises diferentes de um objeto ou fato histórico, pois não existe uma forma 

única de compreender a realidade.  

Por princípio não se considera que o historiador produza “História”, mas apenas 

uma possibilidade interpretativa que, rigorosa, não se toma como a única 

possibilidade. Esse processo de renovação coaduna-se com a intensificação do 

esforço do trabalho interdisciplinar, na inovação temática e metodológica e na 

continuidade do processo de alargamento da noção de fonte histórica (GATTI 

JÚNIOR, 2007, p. 176). 

 

O significado de prática que aqui adotamos relaciona-se com a apresentada por 

Gallego (2012), que utiliza o conceito de prática de Foucault, designada como aquilo que se 

faz e que acontece e também dá conta do que se diz, contrariando a noção de prática que se 

opõe a teoria. A partir dessa distinção, define prática pedagógica como “o conjunto das 

relações estabelecidas entre sujeitos que anunciam (professores), as instituições de onde se 

anuncia (a escola) e o discurso que se anuncia (pedagogia)” (p. 190, tradução nossa).  

Boto (2012) resume em sete tópicos como vê o tema história das práticas 

educativas em seus objetos, procedimentos e limites. No primeiro tópico explica que entende 

o interesse da Nova História pelas práticas educativas como uma resposta a dois modelos - 

positivista e marxista - que a dada altura, foram considerados, à luz das práticas, como 

estratégias apressadas, ligeiras e anacrônicas. No segundo, esboça que o tema das práticas 

culturais tornou-se oportuno, dando aos pesquisadores a possibilidade de “fugir” da síntese e 

do dever político e acadêmico de buscar compreender o lugar público ocupado pela dinâmica 

escolar. No terceiro, informa que tais estudos apontam para o conceito de apropriação de 

Chartier, para o qual existe uma ação de invenção criadora no cerne das práticas de recepção 

cultural, que por sua vez, transforma os discursos que se pretendem modeladores no mesmo 

momento em que são recebidos. Em seguida, destaca que o tema das práticas apresenta uma 

multiplicidade de abordagens dentro da historiografia da educação, como por exemplo, as 

práticas relacionadas aos cuidados com a criança e a própria representação da infância, 

práticas escolares desenvolvidas no interior das Escolas Normais etc. No quinto tópico, 
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apresenta um paradoxo do próprio paradigma das práticas educativas, que, segundo ela, 

convive com ideias progressistas e teleológicas, ao mesmo tempo. No penúltimo tópico, 

conclui que apesar desse paradigma apresentar muitas investigações a respeito da construção 

da escola brasileira, considera que há uma reativação nas conclusões, pois adeptos de 

Foucault e Chartier rejeitam qualquer dimensão de herança, acepção de tradição, de 

causalidade, refletindo se, de fato, é possível abdicarmos de qualquer tentativa de filiação, 

continuidades, esquemas conceituais na operação historiográfica ou será que estamos 

condenados a ver as coisas sempre uma por uma? E, além disso, como verificar as tendências 

de uma época em termos de escolarização? No último tópico considera que se nos últimos 

vinte anos o desafio desse paradigma foi encontrar a particularidade em meio dos estudos 

genérico e generalista, atualmente o desafio colocado aos historiadores da educação talvez 

seja o entrelaçamento das pesquisas. Diante disso, sugere que as pesquisas sejam articuladas 

em conjunto, pois, assim conseguiremos encontrar significados mais amplos, que pesquisas 

individuais não se revelam capazes de obter. 

Dominique (2001) postula que a cultura escolar não pode ser estudada sem a 

análise correta das relações conflituosas ou pacíficas que ela mantém, durante cada período 

histórico, com o conjunto das culturas que lhe são contemporâneas, sejam elas religiosa, 

política ou popular. Para a autora, a vida escolar abrange as ideias, mentes, corpos, objetos, 

ações, normas e práticas, e que normas e práticas não podem ser levadas em conta se não se 

levar em conta o corpo dos agentes sujeitos à ordem. 

Nagle (2002) defende que a História da Educação, enquanto método científico, 

nos dá elementos para a construção da identidade, seja ela individual ou política. Cabe ao 

pesquisador ter a sensibilidade para identificar os silêncios dos quais a historiografia brasileira 

está repleta. Segundo ele, somente a pesquisa histórica no campo educacional é quem pode 

dar a memória coletiva de uma nação. Precisamos saber a identidade desse país em que 

vivemos, enfatiza o autor.  

Quando a gente diz que o país, é um país desmemoriado, e ele não se lembra do que 

aconteceu há dez anos, vinte anos, trinta anos, sem discutir, cem anos e nós 

padecemos dessa deficiência, apenas a pesquisa história, em geral, e no caso da 

educação, a pesquisa histórica no campo educacional, é que nos pode dar esta 

memória coletiva de tanta importância para dar a identidade, quer de um Estado, 

quer de um povo. Então, nós, cada vez mais, estamos desprezando isso que 

chamamos de identidade. É como nós temos o nosso RG 1562 etc. Precisamos saber 

qual é esta identidade deste País em que nós vivemos (NAGLE, 2002, p. 17).  

 

Teodoro (1994), prefaciando o livro História do Ceará se conecta a nossa linha de 

defesa ao afirmar que cada vida pessoal é uma história que faz parte de uma história maior, 
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que se perde nas sombras do passado e nas interrogações do futuro. Embora seja situada num 

tempo e num espaço, não se esgota nem se explica apenas nesse tempo e nesse espaço 

imediato. Segundo ela, o limite e espaço aparente faz com que seja importante conhecermos 

bem as circunstâncias que nos levaram a ser o que somos. Daí, a relevância de uma História 

regional, que por identificar peculiaridades locais revela a identidade coletiva e explica 

circunstâncias que devem ser desveladas, consolidando o que há de bom ou possibilitando a 

mudança do que prejudica o desenvolvimento social e humano daquela parte do mundo onde 

situamos a pesquisa. 

Carvalho e Fialho (2017) destacam que a vida de toda pessoa tem valor autônomo 

para a história, contribuindo para uma melhor compreensão da realidade. Ressaltam a 

importância dos estudos das narrativas de mulheres, muitas vezes ignoradas pelo discurso da 

historiografia oficial, para o questionamento de paradigmas socioculturais no que concerne ao 

lugar que foi ocupado pela figura feminina, além de revelar e preservar histórias e memórias 

de mulheres, também protagonistas. Defendem que 

Possibilitar maior visibilidade à voz do indivíduo que vivenciou determinada 

situação, fato ou conjuntura histórica, que durante muito tempo ficou expurgado das 

versões da historiografia oficial, ocupando espaços mínimos e marginalizado, 

embora tenha participado ativamente do processo histórico, torna-se imprescindível 

(CARVALHO; FIALHO, 2017, p. 2). 

 

Queiroz (2009) defende a construção da identidade do professor como necessária 

tanto no passado como no mundo contemporâneo. Tal construção, segundo ela, faz-se, 

fundamentalmente, pela definição de sua significação social, que nos leva a refletir sobre a 

função que exerce diante das transformações urgentes da sociedade. Salienta que os estudos 

que valorizam o professor como sujeito histórico e socialmente contextualizado, reconhecem 

que o desempenho e formação têm relação intrínseca com as circunstâncias, ocasionando 

experiências subjetivas, assim como com o saber que perpassa a atividade docente, no seu 

cotidiano, através de seus valores como sujeitos, de como se coloca no mundo, de sua 

trajetória de vida, de suas representações, suas angústias e anseios, do sentido que ele dá a sua 

vida de educador. 

Referente ao uso de imagens como fontes históricas na pesquisa em educação, 

Dussel (2015) aponta que as imagens são fontes históricas. A imagem como fonte é um 

recurso de pouco mais de vinte anos, devido ao giro visual e pictórico nas ciências humanas e 

sociais. O giro visual que trata a autora se refere aos materiais visuais de todo o tipo, tomados 

como tão complexos e significativos quanto à cultura impressa. Considera que o 
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desenvolvimento tecnológico favoreceu para que as imagens adentrassem ao campo de 

investigação, dado o fácil acesso que a cultura digital permite. Segundo ela, esse 

desenvolvimento tornou possível registrar, arquivar e disseminar as imagens com mais 

rapidez e com mais economia. A exemplo disso, esse favorecimento também nos tocou nessa 

pesquisa, quando conseguimos acesso a um material digitalizado que nos foi enviado da 

Biblioteca Nacional. Além disso, tivemos acesso a fontes microfilmadas na Biblioteca Pública 

Menezes Pimentel, recursos estes que há dez ou vinte anos atrás seriam utopias, o que nos 

leva a concordar com a autora que esses movimentos facilitam e, ao mesmo tempo, 

pressionam os acadêmicos tanto para o estudo como para o uso das imagens em suas 

investigações e em suas apresentações. 

Dussel (2015) investiga qual o impacto desse movimento na História da 

Educação, e embora considere que ainda não existam respostas claras, o atual contexto nos 

coloca frente a um extenso número de trabalhos de resgate histórico por meio de imagens, o 

que considera relevante tratar da temática partindo de quatro comentários para uma discussão 

historiográfica, tendo em vista que pouco se tem discutido sobre o assunto, suas 

metodologias, e o que isso implica em termos da escrita de histórias educativas. 

Esse referencial nos leva a olhar para os objetos com mais atenção, para as 

fotografias como acessórias à reconstituição de histórias. Entendê-las como objetos 

complexos e não completos - que possuem significados em si mesmos - mas conectados a 

outras fontes e metodologias. Os quatro comentários da autora sobre a questão nos levam a 

compreender o giro visual não como fundamental na investigação, mas como um recurso que 

se utilizado em diálogo com outras fontes pode favorecer para uma pesquisa muito mais 

dinâmica e complexa em significados. 

O primeiro comentário que Dussel (2015) faz se refere à metáfora fotográfica e os 

limites das fontes, apontando a fotografia como realidades particulares orquestradas por quem 

detém o poder da câmera. Quanto a esse aspecto, julgamos que devemos levar em conta a 

temporalidade, pois, certamente, a fotografia teve funções diferentes na história. Hoje ela 

captura o instante, em outra época, tirar uma foto era um evento, fato que deve ser avaliado 

pelo historiador/pesquisador. 

 As fotografias, segundo a autora, podem ser fontes daquilo que não se tem 

registro, e a interpretação histórica deve ser complexa, analisando os sujeitos, as hierarquias 

que se revelam nas gestualidades, na forma como o corpo se coloca, como se colocam os 

signos que estão nas mãos, os objetos ao redor que permitem ver as relações de submissão, 
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organização social, expressões como nojo, vergonha, orgulho, inquietação. Tudo isso deve ser 

observado e levado em conta.  

O segundo comentário feito pela autora se refere ao ponto cego que considera em 

relação à historicização visual e suas tecnologias, desprezadas por muito tempo por 

acreditarem que não tinham qualidade histórica. Para ela, as tecnologias visuais estão longe de 

ser neutras de conteúdos históricos, pelo contrário, são carregadas de “elementos políticos, 

epistemológicos, estéticos, éticos, e que supõe uma pedagogia; é preciso ensinar a conhecer, a 

olhar reflexivamente, a distanciar-se, a se transformar em expectador [...]” (p. 469, tradução 

nossa). 

Em seu terceiro comentário, Dussel (2015) defende que o visual não é algo 

externo à História da Educação, como um reflexo no espelho ou apenas um rastro deixado 

pelos eventos passados que podemos apreciar em fotografias ou filmes, mas que o visual deve 

ser estudado em suas interconexões com a produção do espaço, das epistemologias e das 

identidades no campo educativo. 

 

Nesse sentido, é necessário reconhecer a importância do visual na configuração da 

disposição arquitetônica e do mobiliário, a decoração das salas de aula, a regulação 

de como se mostram ou dispõem publicamente os corpos dos alunos e docentes. A 

pedagogia moderna adotou muitas formas visuais, lições de coisas, armários de 

exposição nas salas de aula, museus escolares, mapas, quadros e retratos para colar 

nas paredes, estátuas, mobiliário e arquitetura escolar, livros de textos ilustrados, 

excursões organizadas para ver e aprender, exposições escolares, inclusive os 

códigos de vestimenta e os regimes de aparências nas escolas. Todas foram maneiras 

de educar os modos de ver dos estudantes, os sentidos que deviam se construir em 

torno dessas experiências visuais (DUSSEL, 2015, p. 472, tradução nossa). 

 

 

No último comentário sobre a temática que se propôs, Dussel (2015) discute 

alguns desafios que o giro visual coloca à História da Educação. Embora as imagens pareçam 

opor-se à escola por sua característica divertida, interdisciplinar, natural ou mais próxima da 

realidade, talvez essa oposição com a escola necessite ser datada e compreendida como uma 

configuração particular de éticas, pedagogias e tecnologias visuais, o que a autora considera 

que em algum momento da história houve uma ruptura de associar algo prazeroso ao escolar, 

e aponta como algo que necessita ser historicizado e questionado. Dá como exemplo o cinema 

que em seus primórdios tinha uma relação forte com o público juvenil de doze a quinze anos, 

mas que com o passar do tempo passaram a criticar a má influência que este poderia exercer 

sobre tal público, sendo considerado como escola de perversão criminal. A autora cita que 

Mercante considerou o cinema como algo que desperta as nossas paixões mais baixas. 

Analogamente, finaliza seus comentários lançando uma série de perguntas aos historiadores, 
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que agora trazemos à tona: “Quais são nossas “paixões baixas” que nos levam a buscar em 

imagens as nossas próprias perguntas? Por que as imagens? Que tipo de imagens ou de 

conhecimentos estamos pedindo a elas? 

 

Olhar não é simplesmente ver, nem mesmo observar com mais ou menos 

“competência”: um olhar supõe a implicação, o ser afetado que é reconhecido, nessa 

implicação em si, como sujeito. Reciprocamente, um olhar sem forma e sem fórmula 

é como um olhar silencioso. O caminho é necessário para que o olhar tenha acesso à 

linguagem e à elaboração, a única maneira, a fim de "proporcionar uma experiência 

e um ensino", isto é, uma oportunidade de explicação, conhecimento e 

relacionamento ético: devemos então envolver-se para ter uma chance - dando forma 

às nossas experiências, reformulando nossa linguagem (DIDI-HUBERMAN, 2006, 

p. 41 -42 apud DUSSEL, 2015, p. 478-479, grifo da autora, tradução nossa). 

 

 

Dussel (2006), em outro trabalho, nos convida a educação do olhar a fim de 

identificar os diversos sentidos envolvidos nos gêneros visuais, como a pintura, o cinema, a 

fotografia e a televisão, destacando que a imagem não é um artefato puramente visual, 

icônico, nem um fenômeno físico, mas que a prática social material produz determinada 

imagem, inscrevendo-a num marco social particular, colocando em jogo uma série de saberes 

e disposições que ultrapassam em muito a imagem em questão. 

Elsie Rockwell é uma pesquisadora que sugere estudar as culturas escolares a 

partir de três aspectos: materialidade, temporalidade e gestualidade; o que vai de encontro a 

nossa visão de que o historiador não pode se prender a informações que estão na superfície. É 

preciso ir além da realização de um trabalho puramente descritivo ou cronológico. Desse 

modo, concordamos que é preciso olhar para os diversos espaços escolares e pensar na 

materialidade de outra forma, entendendo que assim como o ser humano passa por 

transformações, os objetos também sofrem esses processos. Uma fotografia pode carregar 

muito mais significados do que suspeitamos num primeiro momento. Considerar a 

temporalidade também resulta importante na tentativa de identificar como se foi construindo 

determinada cultura escolar, assim como procurar entender as informações que os gestos têm 

a nos dizer, o que nos leva a considerar também, a educação do corpo nesse contexto. Esse 

referencial nos atrai a dar uma atenção especial aos significados dos objetos, a construir o 

conhecimento a partir de realidades sociais particulares, propondo relações relevantes para 

inquietudes teóricas e práticas mais gerais.  

A escassez de documentação não deve ser impedimento para a pesquisa em 

Educação, principalmente no que concerne às mudanças nas culturas escolares. Historicizar a 

concepção que se tem da realidade atual das escolas é um fundamento necessário para uma 

antropologia histórica da educação (ROCKWELL, 2009, p. 32). 
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Essa busca reconhece a heterogeneidade das tradições nacionais e regionais e a 

diversidade das culturas escolares de um país ou região para outro, correspondendo 

a diferentes histórias construtivas que marcaram as configurações educacionais 

locais. Atualmente, os vestígios dessas histórias são encontrados em várias locais: 

refletidos, entre linhas, na documentação oficial; mantido na tradição oral e memória 

coletiva; acumulado nas diversas práticas e concepções do mundo. Com esses sinais, 

é preciso trabalhar para começar a entender como ela foi socialmente construida e, 

ao mesmo tempo, imaginar como podem ocorrer processos desejáveis de 

transformação, mas que tendem a ser negados sob a noção de uma escola imutável. 

(ROCKWELL, 2009, p. 32 e 33, tradução nossa). 

 

 

Rockwell e Ezpeleta (2007) apontam que coexiste com a história documentada, a 

história não documentada das instituições escolares. Nessa história, a homogeneidade 

documentada decompõe-se em diferentes realidades cotidianas, revelando informações 

ocultas por esses documentos formais homogeneizadores. Diante desse pressuposto, 

consideram importante além dos documentos oficiais, os nãos oficiais, como documentos 

pessoais; informais, como agendas, diários, cadernos ou uma reconstituição de histórias por 

meio da história oral. Por essa perspectiva, entendemos que uma análise que leva em conta a 

dimensão política e a cotidiana apresentará resultados mais próximos da realidade. 

Rockwell (1995) em seu estudo “De huellas, barbas e veredas: una historia 

cotidiana en la escuela” realiza uma análise qualitativa de escolas no México, que segundo 

ela, compartilham características que definem as escolas em muitos países, como são as 

inquestionáveis estrutura promocional de graus e a relação básica de um docente com um 

grupo de alunos. Este trabalho foi um dos que nos serviram de base para pensar a relação da 

prática educativa de Francisca Clotilde com a cultura, vendo a instituição fundada por ela 

como uma experiência que está relacionada com um conjunto de relações e práticas 

institucionalizadas historicamente. 

 

O que forma finalmente de fato esse processo é uma trama complexa na qual 

interatuam tradições históricas, variações regionais, numerosas decisões políticas, 

administrativas e burocráticas, consequências imprevistas do planejamento técnico e 

interpretações particulares que fazem professores e alunos dos materiais em torno 

dos quais se organizam o ensino. As políticas governamentais e as normas 

educativas influenciam no processo, mas não o determinam no conjunto. A realidade 

escolar resultante não é imutável ou resistente à mudança (ROCKWELL, 1995, p. 

14, tradução nossa). 

 

Este trabalho foi interessante para pensar que por mais que a escola esteja inserida 

em um contexto em que deve seguir certas normais oficiais, essa norma educativa oficial não 

se incorpora à escola de acordo com sua formação explícita original; é recebida e 

reinterpretada dentro de uma ordem institucional existente e desde diversas tradições 
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pedagógicas no jogo dentro da escola. Não se trata simplesmente de que existam algumas 

práticas que correspondam às normas e outras que se desviam delas. Toda experiência escolar 

participa nesta dinâmica entre as normas oficiais e a realidade cotidiana. 

Rockwell (1995) aponta que o contato que os educandos têm com os 

conhecimentos expostos no programa oficial é, necessariamente, mediado pela prática 

institucional. O curriculum acadêmico oficial não tem outra maneira de existir, de 

materializar-se, que como parte integral da complexa realidade cotidiana da escola. Se integra 

a outro curriculum, que se bem “oculto” desde certa posição, é o mais real desde a perspectiva 

dos que participam no processo educativo. Logo, pensar a partir desse viés sugere a não 

avaliar a instituição escolar sob parâmetros meramente normativos, mas sim melhor analisar e 

reconstruir a lógica própria do processo, o que não quer dizer que vendo por esse aspecto 

conseguiremos contar tudo o que acontece ou aconteceu na escola, tendo em vista que uma 

série de dimensões formativas atravessa toda a organização e as práticas institucionais da 

escola. 

Segundo Rockwell (1995), a experiência escolar cotidiana sempre comunica uma 

série de interpretações da realidade e de orientações valorosas, ainda que estas orientações 

não estejam explícitas no programa oficial.  

 

É provável que os valores mais evidentes que transmitem as escolas sejam aqueles 

que se dão mediante atividades organizadas explicitamente para isso. As cerimonias, 

os concursos e as saudações à bandeira integram um repertório de versos, canções e 

elementos formais do discurso docente que foram selecionados ou elaborados 

durante anos especialmente para a escola. Contêm referencias ao ideal de uma 

infância definida em termos escolares, ao amor à pátria, e a unidade nacional, e 

elogios à limpeza e à ordem (ROCKWELL, 1995, p. 47, tradução nossa). 

  

Entendemos, portanto, que estudos na área da História da Educação devem levar 

em conta a cultura, tendo em vista que escola e cultura são indissociáveis. A cultura material 

escolar insere em sua análise elementos antes desprezados nas pesquisas históricas. Logo, 

todo o embasamento fornecido por esse referencial teórico nos auxiliou a analisar melhor as 

fontes com as quais tivemos acesso, principalmente no que se refere às fotografias. Diante 

destas, procuramos observar não só o que estava posto diante de nossos olhos, mas 

procuramos levar em conta a materialidade, a temporalidade e a gestualidades dessas fontes 

visuais. 

Entendemos por meio da base teórica aqui resumida que lançar o olhar sobre as 

instituições escolares é muito mais que traçar um percurso cronológico de um determinado 

espaço social destinado para o processo de ensino-aprendizagem. É preciso um olhar atento 
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para ir além das informações que os documentos oficiais nos fornecem, porque como é 

sabido, nem sempre a lei que está no papel ocorre na prática. Por isso, é importante estar 

atento a todos os sujeitos participantes do processo, no caso da escola, é importante observar 

aspectos tais como mestres e funcionários, clientela, conteúdos escolares, currículo, 

organização e vida econômica, política e cultural da cidade, até mesmo o destino profissional 

dos alunos. 

Assim, cada um desses estudiosos/as apontados/as deu sua contribuição na 

formação de nossa abordagem teórica nesse trabalho. Logo, nosso estudo se filia à História da 

Educação como área de investigação, escolhe como enfoques as práticas pedagógicas, 

instituições escolares, história de educadores e de intelectuais da educação. Nesse 

procedimento buscamos educar o olhar, deixando-nos guiar pelas fontes, mantendo um 

diálogo crítico e constante com elas. Ao tratar das práticas pedagógicas de uma professora que 

também consideramos uma intelectual da educação, adotamos como prática o conjunto das 

ações da professora Francisca Clotilde, relacionadas à educação, às instituições com as quais 

se filiou e aos discursos escritos por ela, que em suma, se resumem na pedagogia de nosso 

sujeito. O estudo mantém nessa abordagem o diálogo com fontes hemerográficas - jornais e 

revistas do século XIX e início do século XX - com referenciais teóricos, como Raimundo 

Girão (1956), Antônio Bezerra de Menezes (1992) e com documentos - diário de Francisca 

Clotilde (1894) e fotografias do acervo da família de nosso sujeito. As fotografias de 

Francisca Clotilde são consideradas nessa perspectiva como fontes históricas ricas em 

significados. Estas vieram somar ás nossas análises, adensando assim a este estudo que 

privilegia a prática pedagógica de nosso sujeito na cidade de Aracati. 

Ao escrever sobre Francisca Clotilde estamos também adensando aos estudos de 

História das Mulheres, com uma micro-história que por muito tempo foi “esquecida”1, 

embora seja pioneira na literatura e na educação cearense. A História por muito tempo negou 

os direitos de igualdade feminina, o que fez com que tivéssemos um silenciamento de séculos 

no que se refere à produção feminina, assim como sua inserção na história oficial mesmo 

quando romperam com a ordem falocêntrica e exerceram poderes na sociedade, como é o caso 

de nosso sujeito, que consideramos que exerceu um poder por meio da palavra e de sua 

prática pedagógica. 

 
1 Adjetivo utilizado por Otacílio Colares, ao referir-se a Francisca Clotilde e outros personagens da história do 

Ceará, em “Lembrados e Esquecidos” (1993). 



30 
 

Diante disso, ao tratar da categoria “Mulher” consideramos relevante inserir a 

trajetória de Francisca Clotilde relacionada à História das Mulheres. Para isso, realizamos um 

estudo aprofundado, o qual apresentamos uma síntese na seção seguinte. 

 

2.2 História das Mulheres 

 

O decreto de 15 de outubro de 18272 constitui-se como a primeira Lei Geral 

relativa ao Ensino Elementar. O decreto, outorgado por D. Pedro I mandou criar “escolas de 

primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos do Império.” A lei 

representa um marco no que se refere à educação nacional, tendo em vista que antes dessa 

tentativa de organizar a educação, ter acesso a ela era privilégio de poucos, por meio das 

Aulas Régias, ou bem antes, por meio de uma educação mais parecida com aculturação e 

catequização aplicada pelos jesuítas. Constitui-se como marco, principalmente para as 

mulheres, que a partir de então puderam ter acesso ao ensino das primeiras letras, sem 

esquecer do fato que as mulheres negras não participaram desse acesso, tendo em vista que o 

escravismo não permitia enxergá-las com igualdade de direitos. 

A Lei de 1827, em seu Art.11 estabelece que “Haverão escolas de meninas nas 

cidades e vilas mais populosas, em que os Presidentes em Conselho, julgarem necessário este 

estabelecimento.” Para o ensino das meninas que iniciavam sua vida escolar foram nomeadas, 

pelos Presidentes em Conselho, mestras, mulheres de reconhecida honestidade, de acordo 

com o Art.12. As mestras, de acordo com o art.13, receberiam os mesmos ordenados e 

gratificações dos mestres, contudo, o Art. 12 deixa claro que elas não ensinariam Noções de 

Geometria, limitando-se apenas ao ensino de Noções de Aritmética, somente as quatro 

operações, o que nos leva a concluir que no final, elas não recebiam o mesmo valor que os 

professores.  

Além disso, devido à clara divisão de gênero existente na sociedade neste período, 

considerou-se necessário acrescentar na grade de conteúdo o ensino de prendas que servissem 

à economia doméstica. 

 

 

 

 
2 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Lei de 15 de outubro de 1827. Disponível em: 

<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-38398-15-outubro-1827-566692-

publicacaooriginal-90222-pl.html>. Acesso em: 10 jan. 2018. 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-38398-15-outubro-1827-566692-publicacaooriginal-90222-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-38398-15-outubro-1827-566692-publicacaooriginal-90222-pl.html
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As tarefas desses mestres e mestras não eram, contudo, exatamente as mesmas. Ler, 

escrever e contar, saber as quatro operações, mais a doutrina cristã, nisso consistiam 

os primeiros ensinamentos para ambos os sexos; mas logo algumas distinções 

apareciam: para os meninos, noções de geometria; para as meninas, bordado e 

costura (LOURO, 2017, p. 444). 
 

 A esse respeito, Louro (2017) aponta que após a Independência “O discurso sobre 

a importância da educação na modernização do país era recorrente” (p. 443). Diante dessa 

necessidade de organizar a educação nacional estabeleceram legalmente as escolas de 

primeiras letras “em todas as cidades, vilas e lugarejos mais populosos do Império”. Contudo, 

a realidade ficou bem distante dessa imposição, conclui a autora. 

 

Aqui e ali, no entanto, havia escolas - certamente em maior número para meninos, 

mas também para meninas; escolas fundadas por congregações e ordens religiosas 

femininas ou masculinas; escolas mantidas por leigos- professores para classes de 

meninos e professoras para as de meninas. Deveriam ser, eles e elas, pessoas de 

moral inatacável; suas casas ambientes decentes e saudáveis, uma vez que as 

famílias lhes confiavam seus filhos e filhas ( LOURO, 2017, p. 444). 

 

  

Destaca-se o papel das congregações e ordens religiosas que se preocuparam com 

a educação primária de meninos e meninas, ainda que fosse uma educação confessional, 

preocupada prioritariamente com a educação moral da religião católica. 

Acreditava-se nesse período que “as mulheres deveriam ser mais educadas do que 

instruídas” (LOURO, 2017, p. 446), sendo primordial a preocupação com a formação moral e 

preparação para o exercício das atividades do lar e maternas. Desse modo, a preocupação para 

com a educação da mulher nesse período se deu não por suas necessidades, mas devido à 

“função social de educadoras dos filhos ou, na linguagem republicana, na sua função de 

formadora dos futuros cidadãos” (LOURO, 2017, p. 447). 

Louro (2017) explica que as últimas décadas do século XIX apontou para a 

necessidade da educação da mulher, agora sob outra perspectiva, vinculando-a a 

modernização da sociedade, à higienização da família e à construção da cidadania dos jovens, 

devido à Proclamação da República, em 1889. Iniciava-se aí um projeto educativo que via as 

mulheres como formadoras dos futuros cidadãos, e para que essa função fosse bem cumprida, 

“elas deveriam ser diligentes, honestas, ordeiras, asseadas [...]” e de uma moral intacta. Logo, 

reforçou-se nesse período que a mulher deveria ter uma sólida formação cristã. 
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Ainda que a República formalizasse a separação da Igreja Católica com o Estado, 

permaneceria como dominantes a moral religiosa, que apontava para as mulheres a 

dicotomia entre Eva e Maria. A escolha entre esses dois modelos representava, na 

verdade, uma não escolha, pois se esperava que as meninas e jovens construíssem 

suas vidas pela imagem da pureza da virgem. Através do símbolo mariano se 

apelava tanto para a sagrada missão da maternidade quanto para a manutenção da 

pureza feminina. Esse ideal feminino implicava o recato e o pudor, a busca constante 

de uma perfeição moral, a aceitação de sacrifícios, a ação educadora dos filhos e 

filhas (LOURO, 2017, p. 447, grifo da autora). 

 

 O poder público, vendo a necessidade de escola para toda a população se obrigou 

a investir na formação de professores para que atuassem na instrução de crianças, criando para 

isso as Escolas Normais, nos moldes das que funcionavam na França. Segundo Almeida, J. 

(2009), essas escolas eram instituições precárias que abriam e fechavam em consonância com 

decisões politicas, com limitações orçamentárias que impediam seu bom funcionamento. O 

ensino ministrado aí era limitado e elementar, ensinavam apenas aquilo que os futuros 

professores e professoras iriam ensinar às crianças na sua prática pedagógica. A autora aponta 

que mesmo que a intencionalidade fosse de uma educação para toda a população, educar a 

mulher ainda não era visto com bons olhos, pois mesmo nas províncias mais desenvolvidas, 

as mulheres viviam em situação de inferioridade e dependência. 

 

Nesse contexto, as escolas normais foram vistas como uma alternativa possível para 

a instrução feminina, além de suprirem a necessidade de mão de obra para um 

ensino que tinha como meta expandir-se e estender-se à população, de acordo com 

os ideais liberais e democráticos que passavam a se disseminar com a proximidade 

da República entre as mentes ilustradas do País. Porém, as primeiras escolas normais 

eram parcas de recursos, fracas quanto aos programas, ausentes de uma proposta 

pedagógica coerente quanto aos objetivos de formação de professores, além de não 

possuírem profissionais habilitados para lecionar. Era uma instituição frágil que não 

conseguiu nas décadas seguintes se alicerçar no também precário Sistema Escolar, o 

que somente aconteceu quando as moças passaram a procurar por esse tipo de 

ensino, que se configurou praticamente como uma das únicas vias de acesso da 

parcela feminina à educação escolarizada (ALMEIDA, J.,  2009, p. 141). 

 

A criação das Escolas Normais representa um avanço na organização da educação 

nacional, pois ao observar o abandono da educação, viu-se que faltavam mestres e mestras 

com boa formação e, assim, criaram essas escolas a fim de formar professores e professoras. 

Contudo, observou-se que a adesão das mulheres era bem maior que a dos homens, de modo 

que tiveram que abrir exceção na lei que dizia que os professores ensinariam exclusivamente 

para as classes de meninos e as professoras às classes de meninas. Louro (2017) explica que a 

saída dos homens da sala de aula está relacionada com o processo de urbanização e 

industrialização que ampliou oportunidades de trabalho para eles; além da ampliação das 
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atividades de comércio, a maior circulação de jornais e revistas e outros fatores que 

contribuíram para o processo de feminização do magistério. 

Louro (2017) cita o relatório de 1877 que, diante da carência de professores para 

as classes de meninos, autoriza que professoras normalistas ensinem nessas classes, contudo 

deixando claras algumas precauções: que as professoras tivessem atingido no mínimo 23 anos 

de idade e que os meninos não ultrapassassem a idade de 10 anos. “Buscava-se assim cercar e 

salvaguardar a sexualidade dos meninos e das professoras” (p. 453). Coadunamos com a 

autora ao afirmar que o relatório trata de sexualidade; trata da sexualidade da mulher ao 

prescrever que ela deveria ter a idade mínima de vinte e três anos para ensinar numa classe de 

meninos de até dez anos. A idade mínima sugere uma idade em que consideravam a mulher 

mais madura, que não faria nada que ferisse a moral cristã. A idade máxima também 

estipulada para os meninos trata da sexualidade da criança, delimitando a idade de dez anos 

como o marco divisor da pureza, como se a partir dos dez anos de idade fosse possível que o 

menino se perdesse em pensamentos impuros ao observar uma professora juvenil em suas 

aulas. 

Com a crescente adesão por parte das mulheres e, ao mesmo tempo, abandono das 

salas de aulas por parte dos homens, ocorre o processo denominado de feminização do 

magistério. Contudo, observamos que o exercício do magistério para as mulheres não deixa de 

ser visto como algo transitório, ou seja, para a sociedade a mulher trabalhava fora de casa 

enquanto não se casava, quando isso vinha a ocorrer ela deveria abandonar a função de mestra 

tão logo que se impusesse a verdadeira missão de esposa e mãe. Acreditava-se também que o 

magistério era próprio para mulheres porque era uma profissão de um só turno, o que não lhes 

atrapalhava nas suas “obrigações domésticas”. “O trabalho fora seria aceitável para as moças 

solteiras até o momento do casamento, ou para as mulheres que ficassem sós – as solteironas e 

viúvas” (LOURO, 2017, p. 453). 

Em pouco tempo de sua fundação, as Escolas Normais transformam-se em escolas 

de mulheres, com o objetivo de transformar meninas/mulheres em professoras e assim as ditas 

características femininas são articuladas às tradições religiosas da atividade docente, dando-

lhe uma nova conformação para a mulher, a de mãe espiritual, que não deixa de ser uma 

representação da mulher professora (LOURO, 2017, p. 463). 

Louro (2017) afirma que “todos os discursos foram e são igualmente 

representações; representações que não apenas espelharam essas mulheres, mas que 

efetivamente as produziram.” Com essas palavras a autora pretende destacar que a própria 

representação que se tem de professora acaba formando e “fabricando” professoras. Sobre 
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esse aspecto a autora explica que nesse processo de representação “[...] estão envolvidas 

questões de poder, ou seja, as representações são construídas na dependência do poder e ‘têm 

efeitos de poder’” (LOURO, 2017, p. 465). 

 

Vale notar quem utiliza o poder para representar o outro e quem apenas é 

representado. Isso se torna particularmente importante, se pensarmos que, na maior 

parte das vezes, as mulheres e as mulheres professoras são definidas, e, portanto, 

representadas, mais do que se definem. Homens- parlamentares, clérigos, pais, 

legisladores, médicos- autoarrogando-se a função de porta-vozes da sociedade, 

dizem sobre elas. Como consequência, elas também acabam, frequentemente, 

definindo-se e produzindo-se em consonância com tais representações (LOURO, 

2017, p. 465). 

 

 

Louro (2017), ao falar da representação, afirma que os porta-vozes da sociedade 

eram quem falavam sobre as mulheres, eram, portanto, quem detinham o poder de definir; as 

mulheres, por sua vez, eram as representadas e quem acabavam se reproduzindo de acordo 

com as representações que se tinham sobre o ser mulher e o ser professora. 

Nesse período cria-se a representação da professora solteirona, visto que 

casamento e magistério eram incompatíveis. Entendemos assim que muitas moças acabaram 

abdicando de casar-se devido o magistério, assim como outras abdicaram das salas de aula ao 

contrair um casamento. A solteirona era como uma mulher que falhara, mas que, ao mesmo 

tempo, era uma mulher que tinha um nível de instrução mais elevado que as outras, 

provedoras de seu próprio sustento e que usufruíam de alguns poderes masculinos. 

 

A antiga professora solteirona podia também ser representada como uma figura 

severa, de poucos sorrisos, cuja afetividade estava de algum modo escondida. As 

imagens fotográficas ajudam a reconstituí-la: roupas escuras, abotoadas e de mangas 

compridas, rosto fechado, cabelo em coque, costas retas, pés unidos, mão postas ao 

lado do corpo ou sobre os joelhos – na verdade, nas fotos antigas, também as 

crianças estão frequentemente muito sérias e perfiladas. As caricaturas dos jornais 

de época também falam dessa severidade e secura; representam-nas geralmente 

como mulheres sem atrativos físicos, por vezes quase bruxas, munidas de uma vara 

para apontar o que está escrito num quadro negro, quase sempre de óculos (LOURO, 

2017, p. 466-467). 

 

 

Segundo Louro (2017), a incompatibilidade entre casamento e magistério se 

justificava na curiosidade que a condição de casada poderia gerar nas crianças e jovens ao 

querer saber da vida afetiva e sexual da professora. Além disso, cogita-se que era impossível 

dedicar-se ao lar e aos filhos com uma profissão, além dos inconvenientes que poderia gerar 

uma mulher com autonomia financeira. 
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As mulheres que se desviavam das normas, que tinham um grau de instrução mais 

elevado e que eram autônomas financeiramente eram tidas como “[...] desviantes, como uma 

ameaça aos arranjos sociais e à hierarquia dos gêneros de sua época” (LOURO, 2017, p. 469). 

Além disso, por muito tempo a ignorância era sinônima de pureza, de modo que as mulheres 

com instrução eram tidas como não puras. Dessa forma, essas mulheres escapavam à 

representação do senso comum do que era ser mulher. “Isso poderia levá-las a uma outra 

representação: a de mulher-homem” (LOURO, 2017, p. 469, grifo da autora). 

Com o passar do tempo ocorreram transformações nos discursos sobre educação, 

ensino e sobre os sujeitos do processo educativo e, consequentemente, muda também as 

representações sociais do ser professora. “Representações sociais se constituíam e mudavam. 

Afinal, as representações de professoras carregaram, através dos anos, algumas continuidades, 

mas também se transformam historicamente” (LOURO, 2017, p. 470). 

 

Os discursos sobre a educação e o ensino, sobre os sujeitos que deveriam reger o 

processo educativo ou sofrê-lo, ou seja, sobre mestres e mestras e estudantes, 

transformavam-se, alimentavam-se de novas teorias, incorporavam novos interesses, 

refletiam e constituíam novas relações de poder. As mulheres professoras teriam de 

fazer-se, agora, de modos diferentes, incorporando em suas subjetividades e em suas 

práticas as mudanças sociais. Assim, as professoras e “normalistas” foram se 

constituindo “educadoras”, depois “profissionais do ensino”, para alguns “tias”, para 

outros, “trabalhadoras da educação” (LOURO, 2017, p. 471, grifos da autora). 

 

 

Assim, entendemos que para cada período, a história criou a sua representação de 

professora, que estava sempre de acordo com os discursos sociais. “Na medida em que o 

discurso científico ganha terreno no âmbito pedagógico, as teorias psicológicas e sociológicas 

contribuem para engendrar uma nova representação de professora” (LOURO, 2017, p. 471). 

Almeida, J. (2009) aponta que a subjugação feminina no âmbito do magistério era 

universal, revelando um contrato de 1923, de El Salvador, do qual também nos apropriamos 

nesse trabalho, a fim de mostrar o controle social sobre a mulher até mesmo no exercício da 

profissão de professora. 

 

A professora, senhorita......................, por meio deste contrato de trabalho fica 

obrigada a: 

1. Ministrar aulas na Escola....................durante o tempo de vigência do contrato de 

trabalho. 

2. Comportar-se com decoro e vestir-se com modéstia e asseio. 

3. Não sair de casa no período entre 18 horas da tarde e 6 horas da manhã. 

4. Não passear em sorveterias do centro da cidade. 

5. Não sair de carro ou automóvel em companhia de homens, a não ser seus pais e 

irmãos. 

6. Não usar saias e vestidos a menos de um palmo do tornozelo. 

7. Não fumar, não beber uísque, vinho e cerveja. 
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8. Não usar maquilagem e tingir o cabelo. 

9. Não usar palavras impróprias que ofendam sua pessoa e sua profissão. 

10. Limpar a sala de aula antes dos alunos chegarem. 

11. Cuidar da limpeza, da higiene e da moralidade da sua sala de aula. 

O não cumprimento das obrigações acima implicará na sua demissão imediata e 

justa (DOCUMENTO. Contrato de trabalho para professoras. San Salvador, 1923 

(mimeo) apud ALMEIDA, J., 2009, p. 150). 

 

 

De acordo com esse contrato, entendemos que tornar-se professora era igual a 

optar por uma vida religiosa, na qual a mulher abria mão de uma vida social em função da sua 

vocação. Da mesma forma, a professora deveria ser de uma moral intacta, vestir-se de acordo 

e ser exemplo para suas alunas. 

De acordo com Almeida, J. (2004), a feminização do magistério, que dava 

mostras incipientes nos finais do século XIX, seria fortalecida após a República. “Na 

reconfiguração da sociedade que se desejava progressista e esclarecida, com o potencial de 

regeneração nacional, havia a crença numa visão de escola que domestica, cuida, ampara, ama 

e educa” (p. 1). Segundo a autora, essa crença vai ter seu prolongamento nas décadas 

seguintes, colocando nas mãos femininas a responsabilidade de guiar a infância e moralizar os 

costumes. 

Almeida, J. (2004, p. 3) considera que “A educação que se pretendia igual para os 

dois sexos diferenciava-se nos seus objetivos, pois de acordo com o ideário social, o trabalho 

não deveria fatigar o sexo feminino, nem se constituir num risco a uma constituição frágil e 

nervosa.” Desse modo, a educação da mulher tinha como principal fim prepará-la para o 

serviço doméstico, cuidado com o marido e os filhos. Assim, a mulher que fosse educada 

dentro dessas aspirações masculinas, seria uma companhia agradável para o homem que 

transitava regularmente no espaço urbano. “A mulher-mãe deveria ser pura e assexuada e nela 

repousariam os mais caros valores morais e patrióticos” (ALMEIDA, J., 2004, p. 3). 

Mesmo com as conquistas femininas no início do século XX, como acesso ao 

ensino superior e a algumas profissões, os ideais permaneceram por longos tempos 

cristalizados na mentalidade brasileira e moldando a figura da mulher em um perfil. As 

responsabilidades da mulher para com o lar era prioridade e os trabalhos permitidos eram 

aqueles que estivessem relacionados com as “qualidades inerentes à mulher”, por isso, eram 

bem vistas, além da profissão de professora, a de enfermeira ou parteira, atividades que 

pressupunham cuidar de alguém, doar-se com nobreza e resignação e servir com submissão 

(ALMEIDA, J., 2004, p. 3). 

Almeida, J. (s/d) analisa que no final do século XX as relações simbolicamente 

construídas entre os sexos foram abaladas nas suas estruturas pela emergência de um lado 
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social feminino que rejeitou as noções de superioridade masculina. Segundo a autora, o 

movimento feminista, em poucas décadas, conseguiu romper com relações de autoridades 

milenares, abalando a estrutura tradicional familiar, rompendo, ainda, com uma forma de 

alienação considerada, até então, natural, na qual a mulher deveria ser submissa ao homem. 

O movimento feminista ganha força no Brasil a partir da década de 1960 e mais 

acentuadamente na de 1970, quando mulheres se unem na busca por igualdade e maiores 

direitos, rejeitando as diferenças de sexos naturalizadas por séculos. Elas reivindicavam a 

separação entre o espaço público e o privado “afirmando que as mulheres poderiam 

desempenhar os mesmos ofícios que os homens e, portanto, também possuíam as mesmas 

capacidades e direitos sociais e políticos” (ALMEIDA, J., 2004, p. 168). Foi uma revolução 

de dentro para fora, na qual as mulheres gritaram “em alto e bom som” o que queriam, 

reivindicaram a liberdade negada por séculos e o direito de exercerem a sexualidade sem as 

barreiras impostas pelo preconceito. 

As mulheres adentraram ao mercado de trabalho, mas exerciam funções menos 

remuneradas; atualmente em alguns setores é possível notar ainda divisões de trabalho 

pautadas no sexo, fazendo assim que a mulher receba menos que o homem. O perfil feminino 

que o movimento feminino esculpiu na década de 1970 não fez que o homem acompanhasse a 

mudança, de modo que as atividades do lar ainda eram vistas como atividades femininas, o 

que resultou para as mulheres numa dupla jornada de trabalho, realidade também presente em 

muitos lares na atualidade. 

Almeida, J. (2004) explica que nas décadas seguintes, com maior adesão de 

mulheres, o feminismo começa a produzir um anteparo teórico voltado para as questões de 

identidade e diferença e a não separação entre vida privada e pública. Essas questões tiveram 

visibilidade na imprensa, no cinema, na literatura, nas artes e adentrou também à Academia. 

 

Ao ocupar espaço na produção cientifica foi possível chegar ao reconheci mento dos 

estudos de gênero em áreas das Ciências Humanas como a Antropologia, 

Sociologia, a Demografia, a História, a Literatura, a Saúde e Sexualidade, a 

Psicanálise, a Ciência Política, a Economia e, mais recentemente, a Educação, 

História da Educação e Religião, principalmente nos países onde estes estudos estão 

mais avançados. Esse reconhecimento trouxe contribuições para a construção de um 

campo epistemológico no qual se levou em conta que o mundo pertencia aos dois 

sexos, apesar das relações de dominação e subordinação que entre ambos sempre se 

estabeleceu no decorrer da História da Humanidade, e que poderiam ser quebradas 

por uma relação de parceria (ALMEIDA, J., 2004, p. 168-169). 

 

 

Aos poucos as mulheres ganharam a liberdade sexual por meio dos métodos 

contraceptivos, o direito de votar, de se separar, um maior acesso à escolarização e ao 
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mercado de trabalho. Neste último, as situações de inferioridade vividas no meio familiar, 

estenderam-se ao espaço público e, além disso, tinham que lidar com uma dupla jornada de 

trabalho. 

Almeida, J. (2004), analisando a história da educação da mulher, explica que a 

educação feminina, durante muito tempo, tanto na escola como na família, foi normalizada e 

controlada por homens e em consonância com o que eles achavam necessário: para eles, o 

espaço público e a politica; para elas, o cuidado com a casa, com os filhos e a economia 

doméstica. Historicamente essa divisão pautada no sexo trouxe impactos que se traduzem na 

subordinação feminina ainda nos dias atuais. Contudo, atualmente, a maioria dos lares de 

baixa renda e da classe média são chefiados por mulheres, o que revela que a mulher não quer 

mais viver subjugada a um homem; elas se separam, têm dupla jornada de trabalho, são 

microempreendoras, fazem faculdade, muitas com o incentivo dos filhos. E assim, embora a 

desigualdade persista, cada passo que se dá é um passo em direção à igualdade de gênero. 

Ao analisar a história das mulheres, Perrot (2007) analisa que a mulher sempre foi 

dotada de um poder social, que para ela é um poder ambíguo e atual. Há um dizer na nossa 

cultura que expressa que “por trás de um grande homem existe uma grande mulher”.  A 

mulher é dotada de um poder exercido na dimensão privada da vida, são os chamados poderes 

informais. 

 

Elas modulam a aula inaugural do Gênesis, que apresenta a potência sedutora da 

eterna Eva. A mulher, origem do mal e da infelicidade, potência noturna, força das 

sombras, rainha da noite, oposta ao homem diurno da ordem e da razão lúcida, é um 

grande tema romântico [...] As mulheres, além disso, não são exclusivamente forças 

do mal. São também potência civilizadora, outro tema muito antigo reatualizado no 

século XIX pela insistência sobre a função educadora de uma criança revalorizada 

[...] (PERROT, 2007, p. 177 e 178). 

 

Com relação às mulheres cearenses, elas estavam “macaqueando ou arremedando 

as outras capitais do Império” (O Sol, 16/09/1856, p. 03-04 apud CUNHA, 2008, p. 22). Com 

essas palavras o jornal criticava as mulheres cearenses que procuravam imitar as mulheres das 

outras capitais do império, andando pelo mau caminho da dança, música, piano e leitura de 

novelas. A reinvindicação pela educação era tema constante nos periódicos no Ceará 

(CUNHA, 2008, p. 22). 

Para alguns estudiosos, o começo da educação cearense se dá com a instalação do 

Liceu, em 1845, fruto da ascensão da burguesia. Era uma escola que visava à formação de 

rapazes aos moldes europeus, destinados a fazer parte da elite pensante da cidade de 

Fortaleza. 
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As meninas precisaram esperar mais duas décadas para adentrarem no ensino 

secundário. Algumas delas já tinham acesso ao ensino primário em casa ou em escola pública 

primária. Cunha (2008) verificou que na década de 1840 surgiram escolas públicas em 

Fortaleza, Baturité e Aquiraz, onde consta nomeação de professoras para o ensino primário. 

Nessas escolas os alunos aprendiam as quatro operações de matemática, frações decimais e 

ordinárias, princípios de moral cristã, de religião do Estado e gramática da língua nacional. 

Para as meninas acrescentavam-se as prendas domésticas, como coser, bordar e fazer rendas 

(CUNHA, 2008). 

O acesso ao ensino secundário para o público feminino só foi possível com a 

criação do Colégio Imaculada Conceição, inicialmente destinado a acolher meninas órfãs da 

província. Em pouco tempo, o colégio abre suas portas para atender as meninas da elite, 

oferecendo curso profissionalizante para formar professoras primárias.  Nessa escola, as irmãs 

de São Vicente de Paulo se incumbiam de incrementar a mentalidade feminina que deveria 

seguir o exemplo da Virgem Maria, exemplo de sofrimento, fragilidade, resignação. “Nessa 

proposta educacional, religião e sentimento tecem o casamento perfeito nos anseios mais 

íntimos das patrícias” (CUNHA, 2008, p. 29). 

As primeiras Escolas Normais surgem - em Niterói, 1835; Minas Gerais, 1840; 

São Paulo, 1846 – atendendo, inicialmente, somente o público masculino e ofertando um 

pouco mais que uma complementação do primário (MAYER, 1991, p. 207 apud CUNHA, 

2008, p. 32). A Escola Normal do Ceará situa-se entre as primeiras criadas no país, sendo 

instalada em 1880, denominada de Pedro II. Esta escola simboliza a intenção da província de 

estar atualizada com os modelos europeus de instrução de meninos e meninas.  

Desde sua fundação, a Escola Normal Pedro II tinha como objetivo formar 

professoras para as escolas públicas da província. A formação ocorria num período de três 

anos, no qual estudavam Português, Literatura, Francês, Matemática, Álgebra, Geometria, 

Aritmética, Física, Ciências Naturais, Geografia, História e Pedagogia, além de duas aulas de 

trabalhos de agulha durante a semana. O horário das aulas era de 09h00 às 14h40min 

(CUNHA, 2008, p. 33). 

Os professores da Escola Normal eram os mesmos do Liceu, e havia entre eles 

professoras para as disciplinas de Francês, Prendas e Música, dentre elas, Francisca Clotilde, 

que em 1882 submeteu-se a concurso para o estabelecimento, sendo aprovada, entrando para a 

história como a primeira professora concursada da instituição, cargo que exerceu até março de 

1890 (CUNHA, 2008). 
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Assim, analisamos que o século XIX foi palco de grandes mudanças sociais, 

principalmente no que concerne ao papel da mulher. “Foi o século da especulação política do 

movimento feminista, do que resultaram importantes conquistas em relação a criar novas 

condições de vida social para as mulheres e redefinição da sua identidade sexual, ao deixar de 

ter a mera função de procriação” (HOLANDA; MORATO, 2015, p. 77). No século XX várias 

conquistas para o feminino irão acontecer, graças ao discurso feminista e o discurso 

freudiano, ao questionarem o mundo feminino e a questão da diferença sexual (HOLANDA; 

MORATO, 2015). No século XXI seguimos desconstruindo discursos falocêntricos ainda 

existentes, herdados do modelo patriarcal cristalizado na nossa cultura desde os tempos 

coloniais. 

A partir do referencial de Perrot (2007) percebemos que o silêncio da história pesa 

mais sobre as mulheres; primeiro, porque as mulheres são menos vistas no espaço público, o 

único, que segundo a autora, merecia interesse e relato. Em seguida, decorrente da primeira 

razão, pelo fato de serem pouco vistas, pouco se falava delas, resultando no silêncio das 

fontes. Diante das razões apontadas pela autora, entendemos que existe um déficit; uma falta 

de vestígios quando buscamos por fontes femininas, principalmente quando se trata do século 

XX para trás. Mas existem as fontes que falam delas, pelas quais podemos ouvir as suas 

silenciadas vozes. Como exemplo, Perrot (2007) aponta os arquivos públicos e cita os 

arquivos policiais e judiciários que podem servir de fontes para investigações nesse âmbito. 

No que se refere ao nosso sujeito, pela sua atuação na imprensa cearense, as 

fontes hemerográficas têm muito a contar sobre a sua história. A professora também tinha o 

hábito de guardar documentos, textos, fotografias, diários, o que facilitou para que hoje 

tivéssemos conhecimento de sua trajetória. E embora, muito tenha se perdido trás as diversas 

cheias que inundou o Aracati na primeira metade do século XX, e também devido ao 

movimento natural do tempo, conseguimos nessa pesquisa ressignificar a prática educativa de 

Francisca, juntando informações espalhadas em jornais dos séculos XIX e XX, como num 

quebra-cabeças. 

Na seção seguinte apresentamos a Análise do Discurso enquanto área do 

conhecimento na qual nos amparamos na abordagem da categoria “discurso”, tal como 

apresentamos a abordagem teórica adotada, que é a de Mikhail Bakhtin. 
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2.3 Análise do Discurso 

 

Nessa investigação escolhemos trabalhar com a categoria discurso, visto que nos 

deparamos com discursos da professora Francisca Clotilde que interessam a essa pesquisa, 

sobre os quais não poderíamos nos debruçar sem o aprofundamento específico. Assim, a 

categoria discurso será analisada sob a égide da Análise do Discurso, partindo, sobretudo, do 

referencial teórico de Mikhail Bakhtin.  

A Análise do Discurso é um campo da Linguística que despertou nosso interesse 

desde o início dessa pesquisa, pois foi a partir do discurso que tivemos o nosso primeiro 

contato com nosso sujeito. Por meio desse campo entendemos que podemos identificar 

construções ideológicas, em virtude das complexas relações imbricadas na produção textual. 

Entendemos que podemos identificar elementos essenciais da concepção pedagógica de nosso 

sujeito. Logo, esse campo nos auxilia na compreensão das fontes escritas e visuais que 

utilizamos nessa investigação, visto que até a mesmo a fotografia é dotada de um discurso. 

Nessa investigação nos deparamos com muitas fotografias da professora Francisca 

Clotilde com suas turmas no Externato Santa Clotilde, sobre as quais lançamos nosso olhar e 

chegamos à conclusão de que essas imagens além de significar um momento histórico, é 

dotada de muitas informações históricas, se observarmos bem os diversos elementos que 

compõem a fotografia. As imagens são construídas sob a ótica de um signo linguístico, sua 

interpretação vai além do visível. De acordo com Bahktin (2009, p. 31), “Toda imagem 

artístico-simbólica ocasionada por um objeto físico particular já é um produto ideológico”, de 

modo que o objeto físico se transforma em signo, sem deixar de fazer parte da realidade 

material, mas passando a refletir e a retratar, de alguma forma, outra realidade. Assim, as 

fotografias também podem ser analisadas sob a ótica da Análise do Discurso, visto que a 

imagem também é um produto ideológico, dotada de discursos. A fotografia transmite um 

discurso, uma ideologia e uma mensagem que deseja registrar num determinado tempo e 

espaço. 

Nessa investigação também nos deparamos com textos escritos pela professora; 

são artigos, contos, poemas, peças de teatro, romance (A Divorciada, 1902), além de sua 

escrita em seu diário que data do ano de 1894. Ao nos debruçarmos sobre esses textos, 

observamos em Francisca Clotilde, uma subjetividade oscilante entre o ousado e o tradicional; 

uma mulher que escreve sobre política, manifestando-se a favor da candidatura de Franco 

Rabelo e criticando duramente a Oligarquia Accioly, fazendo isso numa época em que mulher 

não deveria ocupar-se de política, até mesmo porque não tinha nem o direito de votar; escreve 
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também criticando a escravidão e sobre a libertação após a Abolição. Era uma mulher 

engajada socialmente, como podemos ver pela sua atuação registrada nos jornais da época; no 

entanto, em alguns de seus artigos a vemos defender que o lugar da mulher era no seio do lar, 

cuidando do marido e dos filhos, o que demonstra um posicionamento diferente do que ela 

realizava na sua práxis. Mas, vejamos que ser mulher na sociedade finissecular do século 

XIX-XX apresenta muitos obstáculos, principalmente para uma mulher que escreve. Por isso, 

consideramos relevante entender a subjetividade de Francisca Clotilde atrelada às ideologias e 

transformações sociais de sua época. Logo, para compreender a complexidade de seus textos, 

a Análise do Discurso nos convida a uma análise que vai além do plano puramente descritivo. 

Para além do que está posto, consideramos importante identificar o contexto de produção dos 

textos que analisamos, sejam eles de sua autoria ou escritos sobre ela, assim como as 

ideologias, teorias e as outras vozes que fundamentam os argumentos da professora.  

Candido (2006) considera que a obra literária não pode ser compreendida fora de 

seu contexto social e aponta o discurso como um lugar de disputa. Nesse sentido, 

consideramos que sua tese não se restringe somente ao campo da crítica literária, mas pode 

ser somada a outros campos, como este que nos apetece, a História da Educação. Assinala que 

uma produção literária depende do artista e das condições sociais que determinam a sua 

posição. Contextualizar o texto, para ele, remete a noção de identificar o lugar de onde se fala; 

lugar circunscrito e estruturado ao redor das posições que esses produtores culturais ocupam 

socialmente e no meio intelectual, estabelecendo relações entre si e com outros campos que 

formam a vida social; lugar marcado pelos jogos de poder e relacionado ao campo político. 

Dessa forma, compreende, baseado na teoria de Bourdieu, que reconhecer as regras e 

convenções estabelecidas pelos agentes e produtores intelectuais explicita o estatuto do texto 

e ilumina sobre as aproximações e distanciamentos que estes possuem em relação à sociedade 

a que se referem e representam. 

Conforme esse referencial, entendemos que não se faz literatura sem o contato 

com a cultura e a história, sendo, por isso, necessário entender que na criação literária se 

intercruzam aspectos individuais e coletivos, sendo importante considerar que originalidade e 

imaginação partem das condições reais de seu tempo e do lugar da existência social e de suas 

experiências subjetivas. Levar em conta esses aspectos contribui para uma análise do discurso 

mais sociológica, sem prender-se, contudo, a essa área específica, pois uma crítica que se 

pretende integral, deixa de ser unilateral sociológica, psicológica ou linguística, mas utiliza 

livremente os elementos capazes de conduzir a uma interpretação coerente, seguindo as pistas 

das próprias fontes (CANDIDO, 2006). 
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Assim, a primeira tarefa é investigar as influências concretas exercidas pelos fatores 

socioculturais. É difícil discriminá-los, na sua quantidade e variedade, mas pode-se 

dizer que os mais decisivos se ligam à estrutura social, aos valores e ideologias, às 

técnicas de comunicação. O grau e a maneira por que influem estes três grupos de 

fatores variam conforme o aspecto considerado no processo artístico. Assim, os 

primeiros se manifestam mais visivelmente na definição da posição social do artista, 

ou na configuração de grupos receptores; os segundos, na forma e conteúdo da obra; 

os terceiros, na sua fatura e transmissão. Eles marcam, em todo o caso, os quatro 

momentos da produção, pois: a) o artista, sob o impulso de uma necessidade interior, 

orienta-o segundo os padrões da sua época, b) escolhe certos temas, c) usa certas 

formas e d) a síntese resultante age sobre o meio (CANDIDO, 2006, p. 30). 

 

 

A tese de Antonio Candido explicita a influência de fatores socioculturais na 

produção dos discursos, de modo que podemos afirmar que não existe discurso neutro, 

independente dos fatores sociais, das ideologias e das técnicas de comunicação.  

Ao nos propor analisar textos compreendemos que ali se insere um discurso que, 

por sua vez, sofre influências na sua produção. Na nossa pesquisa trabalhamos com discursos 

publicados em fontes oficiais e não oficiais. Por isso, utilizar a Análise do Discurso significa 

que adotamos uma postura reflexiva diante dos textos, não buscando o significado isolado do 

contexto de produção, mas entendendo o fator social como estruturante do discurso. 

Outrossim, a concepção de Bakhtin sugere que os enunciados devem ser 

analisados dentro de um contexto de fala, pois o texto não tem sentido completo em si mesmo 

e não pode ser compreendido fora das relações sociais. Portanto, o sentido do texto será o 

resultado das situações de interação associado à dimensão linguística do texto. Dessa forma, 

entendemos que os discursos de Francisca Clotilde sofrem influências externas, resultado das 

suas relações com os meios aos quais estava inserida, seja nas associações literárias, 

abolicionistas ou instituições escolares. 

 

2.3.1 A Análise do Discurso Bakhtiniana 

 

Admitimos que a leitura da obra de Mikhail Bakhtin consistiu num grande desafio 

para nós, quiçá por tratar de um filósofo da linguagem, quiçá por considerar que não 

possuímos a base necessária para compreendê-lo. Contudo, não desanimamos diante do 

obstáculo que foi compreendê-lo por meio de seus escritos e seu legado deixado ao Círculo de 

Bakhtin3. Isto posto, nessa seção nos dedicamos a apresentar a compreensão que tivemos 

sobre a sua teoria, que está relacionada com a nossa temática, baseada em nossas leituras e 

apontamentos concernentes ao discurso na sua concepção. 

 
3 O teórico russo liderou grupos de estudos científicos e filosóficos que ficaram conhecidos como Círculo de 

Bakhtin. 
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Mikhail Mikhailovitch Bakhtin (1895-1975) é um dos mais importantes filósofos 

e teóricos do século XX. Um dos mais significativos para a literatura e para diversas áreas, 

que hoje se apropriam de suas teorias na análise de discursos. Segundo Fiorin (2006), Bakhtin 

mesmo passando por várias privações materiais e, acometido por doenças crônicas, 

perseguições, prisões e exílio, conseguiu deixar uma produção intelectual de grande 

significado para as Ciências Humanas.  

O filósofo russo nasceu em Moscou, mas teve contato com uma variedade 

linguística, pois na época, a Rússia, na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, 

havia diversas etnias e diversos grupos sociais; cada um deles com suas particularidades 

culturais. Imerso nessa realidade multicultural, Bakhtin percebeu que mesmo com as 

diferenças entre as línguas, havia algo que interligava todas elas, chegando à conclusão que 

esse algo em comum era a proposta enunciativa.  

Estudar a sua biografia nos motivou a tentar entender a sua teoria, visto que o 

mesmo era formado em História e Filologia e mesmo assim ousou em estudar a língua, 

tornando-se hoje uma das maiores referências nos estudos da linguística. Bakhtin não só se 

aprofundou nos estudos da língua, como procurou difundi-los por meio da produção 

intelectual e de grupos de estudos que criou para debater sobre a linguagem. O mesmo reunia-

se com estudantes e apoiou a Revolução Russa.  

Em 1928 foi preso pelo regime de Stalin, mas ainda conseguiu publicar uma de 

suas obras mais importantes, “Problemas da obra de Dostoievski”, de 1929, onde consta sua 

principal teoria do dialogismo. Cumpriu pena, isolado de seu país no Cazaquistão até 1936. 

Mesmo com o fim de sua pena continuou fadado a viver em cidades pequenas, cuja escolhida 

por ele foi a cidade de Saransk, onde criou grupos de estudos enquanto trabalhava como 

professor de escola pública. Em 1945 torna-se chefe de departamento de Estudos Literários do 

Instituto Pedagógico de Saransk. Aposenta-se em 1961. Em 1969 buscou tratamento de saúde 

em Moscou, onde viveu até sua morte, em 1975.  

Em seus estudos trata da questão do sujeito, literatura, cultura, concluindo com a 

análise do povo e sua produção cultural. O conjunto de sua obra caracteriza-se como 

interdisciplinar, a partir de uma abordagem dialética de questões relacionadas à filosofia, 

linguística, psicanálise, teologia, poética, teoria social e literária, todas interligadas pela 

linguagem (FIORIN, 2006). 

A contribuição de Bakhtin e seu Círculo é ampla, dentre as quais se destacam os 

conceitos de dialogismo, interação verbal, gêneros do discurso, polifonia, carnavalização, 
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cronótopo, isotopia, dentro outros. Nesse trabalho nos aprofundamos apenas nos de 

dialogismo e polifonia, os quais consideramos fundamentais na análise dos discursos. 

Ancorados em sua teoria, destacamos que o ponto de partida para entender o 

discurso é que não há discurso sem interação entre interlocutores, seja no processo de 

comunicação ou como representação do pensamento. Se hoje este conceito nos parece óbvio 

foi porque alguém afirmou sobre, e esse alguém foi Bakhtin.  

Entendemos a explicação de Bakhtin sobre polifonia como a existência de 

múltiplas vozes sobre qualquer atividade estética, e dialogismo como uma das formas 

composicionais do discurso, na qual as relações são estabelecidas entre diferentes enunciados 

e a construção do sentido é partilhada por distintas vozes. Não está atrelado à ideia de um 

diálogo face a face entre interlocutores, mas sim entre discurso, visto que o interlocutor só 

existe enquanto discurso. 

  Assim, as relações dialógicas surgem entre categorias lógicas e alcançam toda 

espécie de enunciado na comunicação discursiva. Logo, 

 

Dois enunciados distantes um do outro, tanto no tempo quanto no espaço, que nada 

sabem um sobre o outro, no confronto dos sentidos revelam relações dialógicas se 

entre eles há ao menos alguma convergência de sentidos (ainda que seja uma 

identidade particular do tema, do ponto de vista, etc.) (BAKHTIN, 1997, p. 331). 

 

 

Dessa forma, entendemos que o discurso tem natureza dinâmica, e todo enunciado 

estabelece relação com outros enunciados, influenciando e sendo influenciado por outras 

produções discursivas. Assim, a linguagem sempre vai está ligada a um tempo, a um espaço, a 

nossa posição diante do mundo, levando em conta seus interlocutores. 

Há no dialogismo uma soma de múltiplas vozes no discurso, ou seja, a enunciação 

nada mais é que fruto da interação social entre distintos sujeitos. Assim, o dialogismo se 

revela como cerne de toda a linguagem, uma constante troca com o outro, na qual todo 

enunciado é apenas um elo de uma cadeia infinita de enunciado, um ponto de encontro de 

opiniões e visões de mundo. Ou seja, a relação dialógica é inerente à própria vida humana.  

Para Bakhtin (1997, p. 289) “Um enunciado absolutamente neutro é impossível. A 

relação valorativa do falante com o objeto do seu discurso (seja qual for esse objeto) também 

determina a escolha dos recursos lexicais, gramaticais e composicionais do enunciado”, de 

modo que um enunciado faz referência a outros, seja refutando, concordando ou 

simplesmente se baseando, igualmente, esse enunciado, abre-se para respostas de outros 
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enunciados futuros. Ou seja, emitir um enunciado, produzir um texto, é um posicionamento 

diante de algo. Sem posicionamento não há enunciado, não há resposta. 

O conceito de dialogismo de Bakhtin vai de encontro ao de polifonia do discurso, 

ao considerar que todo discurso é polifônico, o que denota que as palavras não são signos 

neutros, transparentes e não afetados pelos contextos aos quais estão inseridos os falantes de 

uma língua. Cada enunciado é marcado por um posicionamento de seu enunciador, sendo 

assim o discurso permeado por outras vozes, valores e desejos. 

Quando nos propomos a analisar textos entendemos que é preciso considerar o 

contexto de produção dos mesmos, e procurar identificar as vozes que atravessam o discurso, 

mesmo que essa interação não esteja de modo explícito. A subjetividade do sujeito se 

constitui a partir das relações sociais das quais participa; ele não é nem submisso às estruturas 

sociais nem possui uma subjetividade autônoma em relação à sociedade, mas se constitui por 

meio dela e como a realidade é heterogênea, o sujeito não absorve somente uma voz social, 

mas várias vozes (SILVA; PAULA, 2009, p. 23). 

 

Nosso discurso, isto é, todos os nossos enunciados [...] é pleno de palavras dos 

outros, de um grau vário de alteridade ou de assimilabilidade, de um grau vário de 

aperceptibilidade e de relevância. Essas palavras dos outros trazem consigo a sua 

expressão, o seu tom valorativo que assimilamos, reelaboramos, e reacentuamos 

(BAKHTIN, 1997, p. 294). 

 

Segundo Bakhtin (1997), nosso discurso é repleto de palavras dos outros que 

trazem consigo o seu tom valorativo que assimilamos, reelaboramos, e reacentuamos. Essas 

outras vozes não têm nada que ver com cópia de outros discursos, mas em linhas claras 

podem ser compreendidas como referências a outros discursos com os quais tivemos contato 

durante a vida. Coadunando com isso, Pêcheux (1997) afirma que da mesma forma que não 

existe discurso sem um sujeito, não existe discurso sem ideologia e é dessa forma que a língua 

faz sentido. 

Ancorados nessa teoria, interpretamos que não existe discurso que escape às 

ideologias. O discurso pedagógico também é atravessado por outras vozes que refletem as 

relações dialógicas das variadas interações verbais. O termo “voz”, empregado por Mikhail 

Bakhtin remete às diferentes reminiscências e referências presentes em um discurso. Desse 

modo, entendemos que não existe discurso neutro e, que por isso, sua produção deve ser 

levada em consideração na análise do discurso. Além disso, essa teoria nos auxilia a 

compreender melhor o discurso pedagógico em determinada prática educativa, pois busca 
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compreender não só o que foi dito, mas captar as influências daquele discurso, o interdito e o 

não dito. 

O referencial de Bakhtin (1997) sugere entender cada enunciado como resposta a 

outros enunciados, como ecos ou ressonâncias de outros enunciados, levando-os em conta de 

alguma forma, seja confirmando, rejeitando ou baseando-se neles. Segundo o teórico, cada 

enunciado é pleno de variadas atitudes responsivas a outros enunciados de dada esfera da 

comunicação discursiva. 

A teoria de Bakhtin considera que quando produzimos um enunciado, procuramos 

produzi-lo de maneira ativa, mas, ao mesmo tempo, procuramos antecipá-lo, e essa resposta 

antecipável, por sua vez, exerce ativa influência sobre o enunciado. Quando falamos sempre 

levamos em conta o fundo aperceptível da percepção do nosso discurso pelo destinatário, se 

atentando até que ponto ele está a par da situação, se dispõe de conhecimentos especiais de 

um dado campo cultural da comunicação, levamos em conta as suas concepções e convicções, 

os seus preceitos, as suas simpatias e antipatias. Logo, para Bakhtin, tudo isso irá determinar a 

ativa compreensão responsiva de um enunciado pelo destinatário do discurso. O autor 

arremata afirmando que essa consideração irá determinar também a escolha do gênero do 

enunciado, dos procedimentos composicionais e dos meios linguísticos do enunciado. “Sem 

levar em conta a relação do falante com o outro e seus enunciados (presentes e antecipáveis), 

é impossível compreender o gênero e o estilo do discurso” (BAKHTIN, 1997, p. 304). 

Fiorin (2006) analisa a responsividade em Bakhtin da seguinte forma: 

 

Segundo este filósofo, toda compreensão de um texto, falado ou escrito, implica 

uma responsividade e, conseqüentemente, em um juízo de valor. O que isto quer 

dizer é que, ao se apropriar de um determinado texto, o leitor se posiciona em 

relação a ele, por meio de atitudes distintas: pode concordar ou não, pode adaptá-lo, 

pode acrescentar ou retirar informações, pode exaltá-lo... Ou seja, sua reação 

consiste numa resposta, o que caracteriza uma compreensão responsiva ativa 

(FIORIN, 2006, p. 210). 

 

 

Compreendemos a partir desse referencial que a língua como sistema possui uma 

reserva de recursos puramente linguísticos, que quando juntos em um enunciado a 

compreensão do mesmo não se esgota nesses recursos. A escolha de todos os recursos 

linguísticos é feita pelos falantes sob maior ou menos influência do destinatário e da sua 

resposta antecipada. Logo, segundo Bakhtin, quando se analisa uma oração isolada seu 

contexto, os vestígios do direcionamento e da influência da resposta antecipável, as 

ressonâncias dialógicas sobre os enunciados antecedentes dos outros, os vestígios 
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enfraquecidos da alternância dos sujeitos do discurso, que sulcaram dentro do enunciado, se 

perdem, porque tudo isso é estranho à natureza da oração enquanto unidade da língua. “Todos 

esses fenômenos estão ligados ao todo do enunciado, e onde esse todo desaparece do campo 

de visão do analisador deixam de existir para ele” (BAKHTIN, 1997, p. 306). 

 

O enunciado nunca é simples reflexo ou expressão de algo que lhe preexistisse, fora 

dele, dado e pronto. O enunciado sempre cria algo que, antes dele, nunca existira, 

algo novo e irreproduzível, algo que está sempre relacionado com um valor (a 

verdade, o bem, a beleza, etc.). Entretanto, qualquer coisa criada se cria sempre a 

partir de uma coisa que é dada (a língua, o fenômeno observado na realidade, o 

sentimento vivido, o próprio sujeito falante, o que é já concluído em sua visão do 

mundo, etc.). O dado se transfigura no criado (BAKHTIN, 1997, p. 348). 

 

Logo, entendemos que qualquer estudo que se pretenda a entender uma realidade 

social e que irá trabalhar com textos, deve considerar a complexidade de um discurso e não 

entendê-lo como recurso puramente linguístico, pois conforme Bakhtin, “Os signos tomados 

isoladamente, o sistema de uma língua ou o texto (enquanto unidade de signos) não podem ser 

verdadeiros, nem falsos, nem belos” (BAKHTIN, 1997, p. 353). 
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3 FRANCISCA CLOTILDE E AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

Interessa-nos neste capítulo dedicado à prática pedagógica de Francisca Clotilde 

apontar os resultados obtidos por meios das análises da historiografia, bibliografia e das 

fontes as quais tivemos acesso, conquanto convém entender a sua prática educativa como 

resultado do que aprendeu em seus estudos no Colégio Imaculada Conceição, da sua 

experiência na Escola Normal, como professora e depois como diretora da Ala Feminina da 

mesma escola e também sua experiência como professora e diretora do Externato Santa 

Clotilde. Durante essa trajetória Francisca Clotilde vai formando a sua pedagogia, ora 

adensando o que aprendeu no colégio das freiras e na Escola Normal, ora rejeitando algumas 

práticas comuns à época, como o uso da palmatória. 

O nome de Francisca Clotilde esteve por muitos anos esquecido, embora tenha 

sido precursora em nossa literatura e na educação do Ceará. No ano de 1952, Stela Barbosa 

Araújo deu relevo ao seu nome tomando-a como patrona na Ala Feminina da Casa Juvenal 

Galeno. É dela a afirmação de que a escola dirigida por Francisca Clotilde, em Aracati, 

tornou-se a melhor da região jaguaribana. Seu discurso veio a público no livro Mulheres do 

Brasil: Pensamento e ação, volume 1. 

 

Francisca Clotilde – alma de anjo, coração de jovem num corpo alquebrado pelas 

lides do ensino, torturado por vagas rugidoras de tantas injustiças – eu a conheci de 

perto, intimamente, filialmente, porque ela foi minha mestra por alguns anos, 

ensinando-me, guiando-me aperfeiçoando-me. [...] E eu, humilde e pequenina, 

deixo-lhe aqui o meu tributo de reconhecimento e gratidão, numa corbeile de 

doloridas saudades e suspiros chorados que traduzirão, embora mui palidamente, o 

elevado conceito em que nós, os seus alunos, sempre a colocamos com admiração e 

respeito (AMARAL, 1971, p. 231-251). 

 

 

A exemplo de Stela Barbosa Araújo, Anamélia Custódio também a tomou como 

patrona na Academia Tauaense de Letras, na cadeira de nº 11, no ano de 2007. Na mesma 

academia, Rosângela Ponciano, musicista e professora, toma posse como membro 

correspondente, tendo como patrona Antonieta Clotilde, professora, poeta e redatora da 

revista A Estrella; filha de Francisca Clotilde. 

O interesse pela temática levou-nos a buscar por trabalhos científicos sobre a 

professora, os quais destacamos como mais relevantes a nossa pesquisa:  Francisca Clotilde: 

uma pioneira da educação e da literatura cearense, de Anamélia Custódio Mota, livro 

publicado em 2007; Francisca Clotilde e a Palavra em Ação (1884-1921), dissertação de 

mestrado de Luciana Almeida, de 2008 e Mulheres Beletristas e Educadoras: Francisca 
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Clotilde na Sociedade Cearense – de 1862 a 1935, tese de Gildênia Moura de Araújo 

Almeida, de 2012. Tais trabalhos foram fundamentais para o início dessa pesquisa, mas aos 

poucos trilhamos o nosso caminho, com objetivos e problemática diferentes. E assim, 

deixamo-nos guiar pelas fontes com as quais tivemos acesso, jornais, revistas, fotografias e o 

diário de Francisca Clotilde. Desse modo, as próximas linhas que dissertamos são resultados 

de nossas análises do rico material acessado no período dessa pesquisa. Logo, adiante 

tratamos da biografia e da prática pedagógica de nosso sujeito, analisamos textos de sua 

autoria dos quais depreendemos sua concepção pedagógica e apontamos as reminiscências 

dessa prática na cidade de Aracati. Mas, antes, localizamos nosso sujeito no tempo e no 

espaço, começando por apresentar o local onde Francisca Clotilde deixou seu nome gravado 

na história.  

 

3.1 Sobre o Ceará e o município de Aracati 

 

Após conhecer a cidade de Aracati, realizamos um estudo acerca da história local, 

pois consideramos que tudo está relacionado: objeto de estudo, sujeito e o contexto. Contudo, 

convém falar um pouco do que foi a ocupação do território cearense e a fundação de suas 

vilas, antes de apresentarmos as peculiaridades do município de Aracati. Para isso, usaremos, 

maiormente, os referenciais de Clóvis Ramiro Jucá Neto (2007) e Abelardo Costa Lima 

(1979).  

O Estado do Ceará faz parte do nordeste brasileiro. É uma das unidades 

federativas do país e sua capital é Fortaleza, que concentra a maior quantidade de pessoas. 

Outras cidades importantes do estado são Juazeiro do Norte e Crato, na Região Metropolitana, 

Sobral, na Região Metropolitana de Sobral, e Aracati, na Região do Vale do Jaguaribe. Seu 

clima é predominantemente semiárido e tropical. Por conta disso e também por falta de 

políticas públicas relacionadas, o sertão sofre bastante com as secas.  

Quando foi criada a capitania hereditária do Ceará, a “Seara Grande” não 

despertou muito interesse à Metrópole por conta de sua pouca produtividade, da baixa 

rentabilidade e localização geográfica. Além disso, existia o preconceito com o sertão 

nordestino, que era tido como “terra de bárbaros”. A sua ocupação se deu por meio dos 

vaqueiros que conduziam suas boiadas vindas tanto do Piauí, como do litoral açucareiro. O 

Estado, aproveitando-se dos caminhos das boiadas procurou capitalizar a atividade pecuária. 

As veredas abertas pelos sertanejos posteriormente tornaram-se vilas (NETO, 2007). 
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J. A. Liberal de Castro prefaciando a obra de Santiago (2017) considera que a 

capitania do Ceará desenvolveu-se tardiamente, principalmente porque no período colonial 

esteve subalterna à capitania de Pernambuco, vindo a conseguir sua autonomia somente 

depois da Carta Régia de 1799, e com a abertura dos portos, em 1808, que criou novas 

oportunidades de comércio. Ainda assim, segundo o prefaciador, o progresso nessa Província 

foi lento até a metade inicial do século XIX. Como resultado da lentidão do processo 

educativo que aí se instaurou, o Liceu só veio a ser instalado em 1845, e a Escola Normal 

mais tardiamente ainda, em 1882. E aponta que um progresso visível só ocorrerá a partir da 

segunda metade do século XIX quando as calamidades climáticas dão uma trégua, abrindo 

oportunidades para o plantio e exportação de algodão. E ainda com as secas de 1877,1879 e 

1888, o final desse século foi marcado pelo desenvolvimento material e imaterial, 

demonstrado no cenário cultural de Fortaleza, quando muitos intelectuais começam a se reunir 

em entidades de expressivo prestígio local e nacional, emergindo um contexto favorável à 

problemática do ensino elementar. 

J. A. Liberal de Castro aponta outro fator de retardo na capital cearense: o período 

em que a Oligarquia Accioly deteve na capital um poder centralizado e incontestável, 

impedindo qualquer tipo de atualização pedagógica. Somente com o desmonte forçado desse 

poder, com a intervenção armada, em 1912, que foi possível estabelecer um debate intelectual 

pertinente a fim de resolver antigos problemas intelectuais. Nosso sujeito participou desse 

movimento emitindo opiniões contra esse poder por meio de jornais da época, e declarando-se 

a favor da candidatura de Franco Rabelo. Ou seja, Francisca Clotilde falava de política numa 

época em que a mulher não deveria ocupar-se desse assunto. É dela o texto “A mulher na 

Política” (1912) (Anexo B). 

Neto (2007) verificou em documentos setecentistas que “Fosse na zona litorânea, 

fosse no interior, todo o território que não produzisse açúcar no Nordeste da América 

Portuguesa era tido como sertão” (p. 112). Por isso os portos do Ceará e do Rio Grande do 

Norte eram chamados de “portos do sertão”. Para os primeiros ocupantes do sertão, a região 

logo se mostrou violenta, devido às diversas e prolongadas secas. “Com os períodos secos, 

vinham as epidemias, muita morte de gente, de bicho e o solo tornou-se ainda mais infértil” 

(p. 113). Além desse fator, a ocupação da região causava medo devido os povos indígenas que 

resistiram como puderam às conquistas. Conquista para o colonizador e invasão para o 

“índio” que já morava naquelas terras. 

A Capitania do Ceará ficou conhecida como “terra de ninguém”, dado o abandono 

a que esteve imersa por toda a metade do século XVII. Com a expansão da pecuária, o 
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panorama mudou parcialmente por todo o século XVIII; século no qual o território passa por 

muitas transformações. Neto (2007) mostra que entre 1700 e 1820 foram criadas 18 vilas que 

estavam no itinerário do caminho das boiadas e sob o domínio do Estado Português, dentre 

elas, a vila de Santa Cruz do Aracati, em 1748. 

 

[...] Vila de Aquiraz (1713), a Vila de Fortaleza (1726), a Vila do Icó (1736),a Vila 

de Santa Cruz do Aracati (1748),a Vila do Soure (1755) - atual Caucaia, a Vila Real 

de Messejana (1758), Vila Real do Arronches (1759) – atual Parangaba, a Vila 

Viçosa Real (1759), a Vila de Montemoro-Novo d’América (1764) – atual Baturité, 

a Vila Real do Crato (1764), a Vila Real de Sobral (1773), a Vila Real da Granja 

(1776), a Vila de Campo Maior de Santo Antonio de Quixeramobim (1789), Vila 

Nova de El’Rei (1791) – atual Ipu, a Vila de São Bernardo das Russas (1801),a Vila 

de São João do Príncipe (1802) – atual Tauá, a Vila de Jardim (1814) e a Vila de 

Lavras da Mangabeira (1816) (AZEVEDO, 1956). Destas, as atuais Caucaia, 

Messejana, Parangaba, Viçosa, Baturité e Crato foram criadas a partir de 

aldeamentos indígenas, sendo denominadas pelos documentos da época como “Vilas 

de Índios”. As demais eram chamadas de “Vilas de Brancos.” (NETO, 2007, p. 

156). 

 

 

Neto (2007) informa que as boiadas penetraram o Nordeste seguindo as margens 

dos rios, em busca de novas pastagens. De modo lento, a árida região foi ocupada 

constituindo as bases de uma ‘civilização do couro’, ou seja, a expansão da atividade 

açucareira proporciona a penetração nos sertões, que por muito tempo não eram vistos como 

lugar propício para atividades econômicas. A partir daí, em pouco tempo a atividade pecuária 

passará a ser a principal economia de subsistência do território do Ceará, uma atividade que 

auxiliava e garantia o funcionamento da economia açucareira. Posteriormente, se tornará a 

principal responsável pela ocupação da Capitania. 

Neto (2007) informa, ainda, que no final da década de 1930, a descoberta da 

técnica de salgar a carne modificou bastante o panorama da economia na Capitania do Ceará, 

quando o gado passou a ser negociado no litoral açucareiro, “já abatido”, salgado ou em 

forma de couro, oriundos dos portos do Ceará e do Rio Grande do Norte. E acrescenta que a 

ativação do comércio marítimo com Pernambuco criou a alternativa mais rentável para a 

economia cearense, possibilitando a fixação de parte dos lucros na própria Capitania, e criou a 

possibilidade de transformação do capital em melhorias nas vilas que estavam envolvidas com 

a produção de carne salgada, mais especificamente, a Vila de Santa Cruz do Aracati. A 

referida vila figura como uma das vilas com maiores arrecadações no final do século XVIII.  

Ainda baseados no referencial de Neto (2007), observamos que o município se 

estruturou inicialmente no século XVIII em torno das fazendas de gado. “Elas localizavam-se 

em pontos estratégicos dentro das sesmarias, muitas das vezes em locais elevados e sempre 
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próximos a um riacho ou rio” (p. 206). O autor informa que “No entorno das fazendas 

originou-se a maioria dos núcleos, onde mais tarde foi fundada a maioria das vilas de brancos 

na Capitania cearense, alterando, lentamente, durante o século XVIII e início do século XIX, 

a dispersão reinante” (p. 203). 

O sistema de sesmarias, segundo Neto (2007), auxiliou nesse processo e gestou a 

concentração de terras nas mãos de sesmeiros, que sem nenhuma legislação até a segunda 

metade do século, ganharam sucessivas sesmarias, em época e lugares diferentes. 

 

A análise da distribuição das sesmarias na Capitania do Ceará entre 1678 e 1820 

empreendida por Pinheiro (2006, p. 33) indica, ainda, clara concentração fundiária. 

Revela que 25,68% dos sesmeiros com duas ou mais cartas detinham 50,93% das 

terras distribuídas. Os 74,31% restantes tinham acesso somente a 49,07% das terras. 

A concentração se exacerba quando o recorte leva em conta os que receberam mais 

de três sesmarias - 11,69% dos sesmeiros – correspondente a 32,45% das áreas 

doadas. Já os 48 sesmeiros com mais de cinco sesmarias, 3% do total, receberam 

13,76% das terras doadas [...] (NETO, 2007, p. 196-197). 
 

O declínio da pecuária no sertão começou com a seca de 1790 a 1793. Em 30 de 

dezembro de 1795, Manoel Esteves de Almeida, que era vereador da Vila de Santa Cruz de 

Aracati, descreve sua extensão e as suas consequências para a economia cearense. O vereador 

informa que já não havia mais gados e, consequentemente, findara também o comércio de 

carne seca. Mesmo com o fim da seca, Neto (2007) informa que a pecuária não terá a mesma 

expressão do século XVIII e a comercialização do charque não teve a mesma força, e a 

economia que vai substitui-la será a do cultivo de algodão. 

Neto (2007) descreve, amparado em Lemenhe (1991, p. 59), que somente Aracati 

e Icó tiveram suas funções comerciais vitalizadas com o novo contexto econômico, pois a 

agricultura não fornecia às outras vilas da Capitania condições para a alteração de sua 

espacialidade. Aponta também que, no que diz respeito ao espaço territorial da Capitania, por 

um lado, observa-se a manutenção da “hegemonia” de Aracati, por outro, o desenvolvimento 

da agricultura e a separação administrativa da Capitania de Pernambuco. Além disso, aponta 

para a emergência de Fortaleza na economia que irá ter destaque “na captação de produção 

agrícola e tomará de Aracati a exclusividade do comércio de couro.” (p. 229). O autor relata 

que mesmo que tenha perdido a força como exportadora de carne salgada, Aracati continuou a 

ser uma das principais vilas da Capitania durante o século XIX. 

Neto (2007) trata das diretrizes urbanísticas portuguesas em um capítulo especial, 

descrevendo as idealizações portuguesas para a organização do espaço territorial e das vilas 

fundadas no Ceará. Segundo ele, a organização do espaço intra-urbano seguiu os padrões 
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urbanísticos da Escola do Urbanismo Português setecentista, porém não foram diretrizes 

seguidas à risca, visto que precisaram adaptá-las às condições sociais e físicas de cada vila. 

Neto (2007) destaca a Vila de Aracati e a Vila de Icó como as principais vilas 

cearenses, e dedica um capítulo para cada uma, o qual nos interessa aqui o que se refere à Vila 

de Santa Cruz de Aracati, com o qual aprendemos muito sobre os primórdios da cidade, que 

foi o principal “porto do sertão” cearense. 

Segundo a Carta Régia de fundação do Aracati, a Vila foi elevada no dia 10 de 

fevereiro de 1748, a quinze quilômetros da foz do rio Jaguaribe, no lugar que antes se 

chamava “Povoado dos Barcos”. Tal documento descreve com riqueza de detalhes como se 

deu a elevação, apontando o ouvidor geral Manuel José de Faria como encarregado da 

elevação, embora não fosse engenheiro militar; assim como especifica como foi demarcada a 

vila tendo como ponto de partida a demarcação da praça.  

 

Com a “agulha de marcar” apontada para “a lês-sueste” mediram cinqüenta e oito 

braças e meia até umas casas que “se disse eram de D. Rosa”, onde se fincou mais 

uma estaca. Daí, a corda foi esticada no rumo sul-sudoeste cento e cinco braças, 

onde se pôs um outro marco; e, novamente com a corda em punhos, marcou-se mais 

um ponto a cinqüenta e oito braças e meia no rumo “aluesnoroeste”. Por fim, deste 

ponto, esticou-se mais uma vez a corda cento e cinco braças até a casa de Domingos 

Tavares, fechando a praça em forma retangular. Na direção, “nor-nordeste” que 

fazia face ao rio, puxou-se a corda mais uma vez, cinqüenta e duas braças e meia e 

vinte e nove braças e uma quarta na direção “lês-sueste” para marcação do 

Pelourinho. Duas semanas depois, no dia 24 de fevereiro, levantou-se o pelourinho 

de tijolo de barro e cal, no centro da praça, e no dia 26 foram demarcadas 15 braças 

de frente para a casa de Câmara e Cadeia [...] (NETO, 2007, p. 324). 

 

 

A Carta Régia também após a delimitação da praça propôs a demarcação de ruas 

retas e alinhadas (p. 336). 

Neto (2007) informa também que o Conselho Ultramarino orientou que as casas 

tivessem as fachadas iguais, a fim de dar beleza ao aspecto público do núcleo; orientação que 

não foi seguida à risca até que o ouvidor José Costa Dias e Barros proibiu a construção de 

fachadas de taipa e determinou que todas as casas fossem feitas de tijolos e seguissem o risco 

da parede da casa de João Ignº Uxoa, os sobrados seriam mais altos e as “janelas rasgadas” (p. 

348). 

 

Até a década de oitenta do século XVIII, pouco do que fora apregoado pelas ordens 

régias para o Aracati havia sido implantado. O espaço construído achava-se 

totalmente disperso, sem continuidade em seu traçado urbano. As ruas não estavam 

devidamente alinhadas, as fachadas não seguiam um mesmo padrão e tampouco a 

praça ocupava um lugar central do núcleo ou sediava a Igreja Matriz e a Casa de 

Câmara e Cadeia (NETO, 2007, p. 353). 
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No início do século XIX, a Vila do Aracati já possuía mais de trezentas casas 

aforadas, três edifícios religiosos: a Matriz, a Capela Nossa Senhora do Bonfim e Nossa 

Senhora do Rosário dos Pretos, e um terreno demarcado para a Capela de Nossa Senhora dos 

Prazeres.  

No seu trabalho, Neto (2007) escreve que o processo de urbanização da América 

portuguesa apresenta uma relação íntima entre economia/política, técnica e poder. Explica que 

as vilas foram criadas em lugares estratégicos no movimento político de expansão lusitana. 

Acrescenta que embora a fundação de vilas garantisse a presença do Estado português na vila, 

por outro lado não garantia uma homogeneidade em seus desenhos a despeito das normas 

urbanísticas estipuladas para a maioria das vilas fundadas.  

Em nossa pesquisa de referências sobre essa cidade, encontramos o livro Terra 

Aracatiense, de Abelardo Costa Lima, e o encontramos disponível em versão digital na 

plataforma digital Issuu, numa publicação de Marciano Ponciano, professor e poeta local, que 

é primo de Rosângela Ponciano (bisneta de Francisca Clotilde), por parte de pai. A edição 

digitalizada é a segunda edição de 1979, que não difere em nada da primeira edição de 1941, 

conforme explica Eusébio de Sousa, então diretor do Arquivo Público e Museu Histórico do 

Estado do Ceará. O referido diretor exalta a cidade como a maior vila das que pertenciam à 

capitania do Ceará, que fora intitulada de Santa Cruz de Aracati. Ainda segundo ele, quando 

província regulou parte do comércio da região por conta do Porto Marítimo Fortinho, que 

chegou a embarcar de cinco a seis embarcações de nacionalidade estrangeira. ”Tal era sua 

opulência que quiseram fazer dela capital cearense” (LIMA, 1979, p. 14). 

Lima (1979) apresenta os limites de Aracati, conforme o Dec. Estadual n.448, de 

20 de janeiro de 1938: ao Oeste com o município de Cascavel; ao Norte com o oceano 

(Atlântico); a leste com o Estado do Rio Grande do Norte e ao Sul com o município de União 

e município de Russas. 

O município foi criado em 1748, possui duas zonas: a sertaneja e a praiana. O 

clima local é classificado como quente, porém é amenizado constantemente pelas brisas 

mareiras, por isso foi apelidado carinhosamente como “terra dos bons ventos”. Lima (1979) 

apresenta a população da época, conforme último recenciamento, que era de 28 mil 

habitantes. Verificamos que os dados do recenciamento de 2000 apontam para 61,146 

habitantes, conforme o site Brasil Channel4. O mesmo apresenta os seguintes limites do 

 
4  BRASIL CHANNEL. Aracati- CE. Disponível em: 

<http://brasilchannel.com.br/municipios/mostrar_municipio.asp?nome=Aracati&uf=CE>.  Acesso em: 02 jan. 

2019. 

http://brasilchannel.com.br/municipios/mostrar_municipio.asp?nome=Aracati&uf=CE
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município da Região Jaguaribana: Itaiçaba, Palhano, Beberibe, Jaguaruana, Icapuí, Fortim, 

Mossoró (RN), Barauna (RN) e Oceano Atlântico. 

Segundo Lima (1979) “O município de Aracati é cortado de Norte a Sul pelo rio 

Jaguaribe, o maior do Estado, cujo nome na linguagem indígena significa rio das onças.” (p. 

33, grifo do autor). Informa ainda que em 1929 a indústria pastoril em Aracati era a mais 

importante do Estado, apresentando-se com: 21 mil bovinos, 25 mil caprinos, 25 mil ovinos, 

3120 cavalares e muares e 6 mil suínos. 

Lima (1979, p. 40-45) escreveu seu livro em 1941 sobre Aracati e nos diz quais as 

fontes de rendas naquela época para a Cidade de Aracati. Aponta que a indústria extrativa era 

uma das principais fontes de rendas do município. Os dois principais ramos eram: a cera da 

carnaúba e o sal. “A terra aracatiense pela sua extrutura geográfica e pela sua posição 

geográfica, possui grandes e exuberantes carnaúbas e terrenos naturais próprios para salinas.” 

Além dessa, aponta a cana-de-açúcar que era cultivada em grande escala, com a produção de 

aguardente, rapadura e açúcar mascavo. Acrescenta, ainda, a agricultura com a plantação e 

venda da mandioca, feijão, milho, coco. Finalmente, informa que contribuía também para a 

economia local a indústria fabril e manufatureira. 

Lima (1979) dá notícia sobre a instrução de Aracati informando que a instrução “é 

tida como um dos principais assuntos” (p. 48). 

 

Aracati é um dos municípios cearenses que marcham na vanguarda da cruzada pro-

alfabetização. A instrução é cuidada com carinho. Dia a dia se abrem novas escolas, 

tanto na cidade como nos arrebaldes e nos mais longínquos lugarejos. E assim o 

facho bendito da instrução, alimentado pelos esforços dos aratienses e a bôa vontade 

dos Governadores do município, vem iluminando muitas inteligências (p. 47). 

 

O município possue um grupo escolar com a frequência de duzentos e cinquenta 

alunos, 19 escolas rurais estaduais com 750 alunos, 20 escolas municipais com 600 

alunos, 8 particulares e 2 colégios um para o sexo masculino e outro para o 

feminino. Ambos são particulares (p. 47). 

 

 

Lima (1979, p. 62) aponta que em 1772 a vila de Santa Cruz do Aracati já era o 

maior empório comercial que se erguia em terras do Ceará Grande. Era a metrópole e a vila 

mais populosa, acima da própria capital. O comércio da carne de charque era o mais rendoso. 

Sobre a história da imprensa em Aracati, o autor considera que “a história da 

imprensa aracatiense está cheia de fatos interessantes e movimentados - reflexos próprios da 

vida social e política do Aracati, desde o aparecimento do primeiro jornal até os dias de hoje.” 

E enumera vários jornais do município. São eles: O Clarim da Liberdade (1831), Coruja 

(1844), Aracati (1859), Época (1860), Gaspar da Terra (1860), Lince (1860), O Alvo (1860), 
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Líz (186), Por Estudantes (?), Cometa (1861), Judas Iscariote (1861), O Ordeiro (1861), 

Época (1862), A Barquinha (1863), Montanha (1863), O Pudor (1863), Trombeta (1864), 

Barrete Frígio (1869), Tribuna do Povo (1870), Voz da América (1872), Jornal do Aracati 

(1873), O Jaguaribe (1886), Colibrí (1887), Farol (1888), O Trocista (1896), A Pátria (1897), 

A Voz (1897), Nuvem (1898), A Revista (1902), O Sapo (1902), Canoé (1903), O Malho 

(1903), O Noticiador (?), O Aracati (1906), A Estrela (1908), descrita como “apreciada 

revista literária dirigida pela ilustrada professora Antonieta Clotilde”, O Sol (1908) 

[Aristóteles Bezerra, filho de F. Clotilde, era um dos redatores]; A Gazetinha (1908), O 

Rosário (1908), O Lírio, O Correio da Semana (1909), O Raio (1910), A Instrução (?), Folha 

do Commercio (1911), O Jaguaribe (1913), A Alvorada (1914), O Progresso (1916), Jornal 

Pequeno (1917), O Porvir (1917), A Semana (1918), A Palavra (1919), O Flirt (1919), Estrela 

do Mar (1921), A Região (?), O Jaguaribe (?), Aracati por dentro (1929), A Reforma (1930), 

A Ordem, A Ideia, A Lanterna, O Farol, O Estudante, Iára, o Tacape (LIMA, 1979). 

Na terceira parte do livro em que trata de “Aracatienses ilustres”, o autor traz uma 

lista com detalhes de nomes masculinos. São eles: Adolfo Caminha, que descreve como 

precioso ficcionista; José Benevuto, farmacêutico respeitado; Pedro Pereira, o primeiro 

brasileiro a apresentar projeto de lei em favor da extinção da escravidão; Castro e Silva; José 

Avelino; Major Facundo, Barão de Aracati e inúmeros médicos, engenheiros, agrônomos, 

militares, dentistas e farmacêuticos (LIMA, 1979). 

Foi nessa cidade que Francisca Clotilde escreveu seu nome na história. Em nossas 

visitas a Aracati percebemos a admiração que até hoje as pessoas têm por Francisca Clotilde. 

Os mais novos conhecem seu nome por meio das homenagens feitas a ela por meio da 

Associação Solar das Clotildes, do Teatro Francisca Clotilde e da história contada pelos guias 

do Museu Jaguaribano, lugar onde também se pode apreciar objetos de uso da professora, 

assim como a segunda edição do romance A Divorciada, de 1996. 

Em nossa pesquisa de campo conhecemos a cidade de Aracati e, certamente, os 

conhecimentos que adquirimos sobre o município nos livros não se comparam ao que 

apreendemos caminhando por suas ruas e conversando com as pessoas que vivem por lá. 

Andar pelas suas ruas é como voltar no tempo, ao observar sua arquitetura, prédios e casas 

com estruturas do século XVIII e XIX, umas preservadas e outras não. Cada casa com uma 

cor em particular tornam o lugar mais alegre, dão vida ao local, dão a impressão de um lugar 

bom para se viver; muitas das casas ainda conservam fachadas originais trabalhadas com 

azulejos portugueses.   
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Em nossa primeira visita à cidade fomos sem muitas pretensões de ter contato 

com fontes que tivessem a ver com Francisca Clotilde. O intuito era apenas ter um primeiro 

contato com o local, observá-lo e ouvir o que aquele lugar tinha para contar. Em nossa 

segunda visita conhecemos membros da família de Francisca Clotilde e conseguimos acessar 

as fontes que pertencem à família. As visitas que realizamos constituem-se como experiências 

de muito aprendizado, que compartilhamos aqui, entrelaçadas ao conhecimento adquirido por 

meio dos livros que consultamos acerca da história local. 

Aracati é uma cidade com rico patrimônio histórico e cultural, tanto que o seu 

Centro Histórico foi tombado, em 2000, como patrimônio nacional, pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). É conhecida como cidade dos bons 

ventos. Apreciada também pelo seu carnaval e por suas praias, dentre elas a mais procurada é 

a praia de Canoa Quebrada. No passado sofreu muito com as inundações do rio Jaguaribe, 

porém depois da última cheia de 1985, construíram na cidade um dique de proteção que 

permanece até os dias atuais, separando a cidade do rio que lhe deu origem. 

Em um primeiro momento, o que chamou a nossa atenção foi olhar para as casas e 

perceber a diferença destas com as casas da capital Fortaleza. A sensação foi de estar em outra 

época, ao observar os monumentos, as casas coloridas e alinhadas e as ruas de pedras. 

Caminhando pelas ruas, percebemos que o fato de apresentar, em geral, uma arquitetura 

antiga, a cidade não pode ser considerada “atrasada” no que se refere a oferecer produtos e 

serviços hoje considerados indispensáveis à sociedade, como aeroporto, acesso à internet, 

supermercados e lojas. Acrescenta-se, ainda, sorveterias, açaiterias, academias e outros 

comércios de moda. 

Saindo caminhando da Rodoviária de Aracati, uma placa informa do Monumento 

Cruz das Almas, datada do século XVIII. Conta-se que naquele local onde ergueram a cruz 

enforcavam os escravos que haviam sido condenados à morte. Mais adiante nos deparamos 

com a Igreja Nossa Senhora do Bonfim, também do século XVIII, em estilo barroco e ao seu 

fundo o cemitério da Irmandade do Bonfim, onde eram enterrados padres e pessoas de 

prestígio da sociedade aracatiense.  

Passando pela Igreja Nossa Senhora dos Prazeres, observei duas professoras a 

guiar seus alunos e alunas em “fila indiana”, mostrando e ensinando-os sobre a história local. 

Foi uma das cenas mais marcantes dessa visita, tanto que tratei de fazer esse registro. Uma 

das professoras apontava e explicava, provavelmente sobre a história da igreja, que pelo sua 

estilística deve ser do século XVIII, período barroco.  
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Figura 1 - Igreja Nossa Senhora dos Prazeres 

 
                 Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

Adentramos a rua mais conhecida da cidade, a Rua Coronel Alexanzito ou Rua 

Grande, como também é conhecida, antiga Rua do Commercio. Foi nessa rua onde Francisca 

Clotilde morou e estabeleceu sua escola na cidade. A rua abriga diversos monumentos 

históricos e arquitetônicos da cidade, como a Igreja do Bonfim, Casa de Câmara e Cadeia, o 

Sobrado Barão de Aracati, onde funciona atualmente o Museu Jaguaribano, casas e casarões 

de cearenses famosos, como Adolfo Caminha, o pianista Jacques Kleir, o escritor e jurista 

Beni Carvalho e não podemos deixar de mencionar a Casa Ponciano, com o seu delicioso 

suco de tamarindo de receita secreta. 

Vimos nessa rua uma casa em estilo colonial, onde funciona no pavimento 

inferior a Biblioteca do Patrimônio e o Sine/IDT (Instituto de Desenvolvimento do Trabalho). 

No pavimento superior funciona a Câmera de Vereadores de Aracati. Essa casa é a Casa da 

Câmera e Cadeia, que hoje não exerce mais a função carcerária no primeiro pavimento, mas 

conta-se que até 1988 as pessoas passavam e podiam ver os presos que eram expostos 

propositalmente para que se envergonhassem de seus crimes e para que a população os 

reconhecessem. Após essa data, foi construído outro presídio para a cidade, situado na Rua 

Cel. Pompeu, 1787 - Nossa Senhora de Lourdes, conforme explica Neto (2007). 
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Figura 2 - Rua do Commercio/ Avenida Coronel Alexanzito 

 
         Fonte: Régis (2013) e Acervo pessoal.5 

 

 

Foi nessa rua que visitamos o Museu Jaguaribano e conhecemos um pouco da 

história da cidade e seus principais representantes. O museu funciona onde morou o Barão de 

Aracati, que é como ficou conhecido José Pereira da Graça (1812-1889), primeiro e único 

Barão de Aracati, filho da cidade que chegou a ocupar o órgão máximo do Poder Judiciário no 

Brasil Império. Outrossim, o museu guarda um acervo riquíssimo sobre a história local. 

Na mesma rua, vimos a casa onde funcionou o Externato Santa Clotilde, que 

atualmente leva a cor rosa, situando-se à esquina, ao lado da Casa de Cultura. A casa foi 

vendida logo após o falecimento de Francisca Clotilde e fechamento da escola, de modo que 

ficou difícil conhecermos o casarão por dentro tendo em vista que nas vezes que fomos, a 

mesma encontrava-se fechada. Porém, ficamos satisfeitos em conhecer o casarão onde 

funcionou o Externato Santa Clotilde.  

 

 

 

 

 

 
5 A foto da esquerda faz parte do acervo de Marcinho Ponciano, retirada em finais do século XIX, de acordo com 

Régis (2013). A foto da direita é de acervo pessoal da autora deste trabalho, feita em 2019 durante a pesquisa de 

campo. 
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Figura 3 - Casarão onde funcionou o Externato Santa Clotilde em Aracati 

 
                    Fonte: Acervo pessoal.6 

 

Seguindo na mesma rua, encontramos a instituição Solar das Clotildes, da qual 

falaremos melhor no final do trabalho e a Casa Ponciano, famosa pelo seu suco de tamarindo. 

Bem ao lado está a casa de Rosângela Ponciano, onde vive com sua mãe, Aldeize Mary, 

professora aposentada. 

A Casa Ponciano é considerada um Patrimônio Cultural da cidade, fundada em 

meados do século XX, por José Milton Ponciano da Costa, que inicialmente trabalhava com a 

venda de secos e molhados. Atualmente a casa conserva a mesma estrutura, e ainda aceita um 

sistema antigo de pagamento, com as compras anotadas num “caderninho”. Percebemos que 

esta casa é mais que um comércio, é um lugar de encontro de amigos que param por lá para 

conversar, beber uma boa dose de cachaça ou se refrescar com o suco de tamarindo, uma 

receita de família que passou de geração em geração e que eles não revelam a ninguém. No 

ano de 2014 o bloco de rua “Os loucos da Praça” homenageou a Casa Ponciano exaltando sua 

importância para a cultura local. Em nossa pesquisa na internet encontramos a marchinha, 

criada por Hilberson Giló, que foi cantada pelas ruas de Aracati no referido ano7. 

Assim, apresentamos um pouco do local onde Francisca Clotilde vai viver de 

1908 a 1935, instalar sua escola, o Externato Santa Clotilde, sendo a sua prática pedagógica 

considerada a melhor da região jaguaribana. Falaremos mais adiante dessa escola, mas antes 

 
6 Outras fotos do casarão podem ser vistas no Anexo E deste trabalho. 
7 GILÓ, Hilberson. Casa Ponciano-Loucos da Praça [áudio]. Disponível em: 

<https://soundcloud.com/hilberson-gil/casa-ponciano-loucos-da-pra-a>. Acesso em: 08 dez. 2018. 

https://soundcloud.com/hilberson-gil/casa-ponciano-loucos-da-pra-a
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apresentaremos uma breve análise biográfica de nosso sujeito, entrelaçando sua história aos 

lugares por onde andou. 

 

3.2 Quem é e por onde andou Francisca Clotilde 

 

Supomos que começamos essa seção causando certo estranhamento por usar 

“quem é” ao invés de “quem foi”, visto que a mesma faleceu em 1935. Mas pedimos licença a 

quem nos lê e às normas gramaticais para usar o presente do indicativo ao nos referir a 

Francisca Clotilde em sua biografia, pois percebemos que ela queria ser lida e viver por meio 

da palavra, conquanto que é expressivo dizer que ela é.  

O que pleiteamos responder é: quem é essa mulher que escreveu sobre o divórcio 

em 1902? Quem é essa mulher que foi professora concursada pioneira na Escola Normal D. 

Pedro II? Quem é essa mulher que estampava seu nome nos periódicos de Fortaleza em pleno 

século XIX? Quem é essa mulher que defendia a moral cristã, mas que se “amasiou”, estando 

na condição de “separada”, com um companheiro de trabalho e com ele teve filhos? Quem é 

essa mulher que fundou uma escola mista no interior do Ceará no início do século XX? Por 

onde andou essa mulher e que vestígios deixou nesses lugares? 

O conhecimento de nosso sujeito se deu por meio da Literatura, ao participar na 

Universidade Federal do Ceará de um grupo de pesquisa que tinha como objetivo o resgate de 

escritoras no período colonial. Nessa busca, o nome de Francisca Clotilde se sobressaiu em 

meio aos de outras escritoras marginalizadas em nossa literatura. Embora não seja deste 

período colonial, foi quem despertou nosso interesse para uma investigação em História da 

Educação. Desse modo, a literatura de Francisca Clotilde foi o mote desse trabalho, por meio 

de seu romance A Divorciada, de 1902. Por isso, antes de falar da escritora, consideramos 

justo começar pela sua obra, com a qual tivemos o nosso primeiro contato. 

É interessante salientar que essa produção, A Divorciada (1902), coloca a 

escritora como a segunda romancista cearense, antecedida por Emília de Freitas, com o 

romance A Rainha do Ignoto, de 1899, que por sua vez, foi sua aluna na Escola Normal, em 

Fortaleza.  Raquel de Queiroz surge trinta anos depois, entrando no rol das pioneiras como a 

terceira romancista, com o livro O Quinze, publicado em 1930 (MOTA, 2007). Contudo, essa 

última é a mais conhecida.  

Cunha (2008) aponta que o romance de Francisca Clotilde não foi bem aceito pela 

crítica e recebeu a pior crítica que poderia ter que foi a não leitura. A violência simbólica 

gerada por conta do tema antifamiliar decepciona com seu enredo aparentemente conservador. 
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Porém, o título foi suficiente para revelar o quão a sociedade não estava aberta a tratar dessa 

temática.  

A pesquisadora Cecília Cunha (2008) encontrou no jornal A Semana, do dia 08 de 

maio de 1916, um texto de Raimundo Magalhães, no qual ele faz um balanço da literatura 

cearense e cita nosso sujeito. Nesse trecho ele expõe que A Divorciada foi o único romance de 

Francisca Clotilde, que recebeu indiferença e, por isso ela não ousou mais publicar naquele 

gênero, quando escrevia era em “trabalhos outros de menos valor”, como verificamos no 

trecho a seguir. 

 

Apenas uma senhora, D. Francisca Clotilde, que tem passado grande parte da sua 

existência em vilas e cidades do interior, no exercício do magistério, fez uma 

tentativa no gênero, publicando há anos, A Divorciada, romance que a crítica 

recebeu silenciosamente, com a mais fria indiferença, para não dizer desdém. 

A distinta patrícia, que aliás se fez notas por algumas poesias e trabalhos em prosa, 

parece que desanimou com a fria recepção que lhe fizeram. Deixou repousar a pena 

e quando, por vezes, a empenha é, em regra geral, para emprega-la em trabalhos 

outros, de somenos valor (CUNHA, 2008, p. 170). 

 

 

Em nossas pesquisas na Biblioteca Nacional - Hemeroteca Digital Brasileira 

encontramos algumas referências à publicação de A Divorciada. A primeira que expomos é, 

curiosamente, do dia 19 de outubro de 1901; curioso porque o livro é de 1902, o que sugere 

que antes da publicação, já se tinham conhecimento dessa produção de Francisca Clotilde. Na 

referida ocorrência, em nota no jornal A Cidade8, a redação do jornal escreve parabenizando 

pelo seu aniversário a “notável” escritora do “esplêndido” “romance A Divorciada e outras 

muitas obras de custoso valor literário, que pelo primor do estilo e beleza da linguagem, 

recomendam o talento precoce da exímia poetisa do Norte.” E, finaliza informando que 

enviaram flores em homenagem à “ inspirada cultora das musas”. 

Ainda no jornal A Cidade, encontramos, em publicação do dia 25 de outubro de 

1904, um texto de Alba Valdez com o título “Francisca Clotilde”, em que exalta a escritora, 

como se estivesse defendendo-a da indiferença para com a sua obra.  

 

Vivesse ella em outro meio que não o nosso, ora indiferente, ora desdenhoso, onde a 

imprensa na nobre acepção da palavra ocupasse o lugar que lhe compete por todos 

os títulos, Francisca Clotilde receberia de todos os lados os aplausos e estimulosos 

que as eminentes celebrações naturalmente despertam (A Cidade, em 25 de outubro 

de 1904). 

 
8 HEMEROTECA DIGITAL BRASILEIRA. A Cidade (Sobral) - Acervo Biblioteca Nacional. Disponível em: 

http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/. Acesso em: 10 jul. 2018. 

 

http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
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Colares (1977, p. 60) avalia que sobre essa produção criou-se “uma espécie de 

cinturão de gelo, um clima pior que o combate - o da indiferença total ou mesmo criminosa, 

porque significou a omissão de toda a geração contemporânea da autora.” Segundo ele, o seu 

romance dar a lume, no Ceará, ainda preconceituoso de 1902, o tema do divórcio, uma ideia 

avançada da escritora. 

Del Priore (2011) cita A Divorciada entre os best-sellers da época que 

despertavam a imaginação do homem antes de dormir. Segundo ela, o assunto da mulher 

adúltera, virgem, devassa ou pertencente às altas rodas de prostitutas figuravam entre os livros 

para se ler só com uma das mãos. E nisso consistia o que esta autora chama de “hipocrisia do 

século XIX”, pois se por um lado a temática poderia macular as mulheres, por outro, 

despertava o interesse dos homens, que não deixavam a imaginação dormir. Segundo a autora, 

o século XIX reprimia o sexo, mas foi por ele obcecado, vigiava a nudez, mas olhava pelos 

buracos das fechaduras, impunha regras ao casal, mas liberava os bordéis. 

O divórcio no Brasil só foi permitido por lei a partir de 1977, e até hoje nota-se 

que ainda existe um “tabu” com mulheres divorciadas. A questão que Francisca Clotilde 

lançou foi uma semente no passado em direção ao direito da mulher de ser feliz, não sendo 

forçada a estar numa relação sem afeto ou até mesmo abusiva, por causa de normas religiosas 

ou sociais. 

No jornal Folha do Commercio9 encontramos um artigo de opinião sobre o 

romance A Divorciada, publicado no jornal gazeta de pesqueira, Pernambuco, dirigido por 

Zeferino Galvão, transcrevendo-o e parabenizando a escritora pela valiosa publicação. O 

romance foi analisado nas seguintes palavras pelo jornal pernambucano: 

 

Com o maximo interesse fizemos a leitura desse romance, composto delicamente 

pela exmª. d. Francisca Clotilde, inspirada poetisa cearense e bastante conhecida nas 

letras patrias, quer dedilhando a lyra ou escrevendo seintillante prosa nos periodicos 

de Aracaty, quer disseminando o ensino entre a juventude que tem sede de 

instrucção. 

É um livro de 233 paginas e que nos foi offerecido com uma dedicatoria captivante, 

pela gentil senhorita Antonietta Clotilde, inteligente colega que redige A 

Estrella,com a mesma proficiencia de sua ilustre genitora. Narra a historia simples e 

profundamente moralizadora de um coração que ama e sabe sacrificar se, comtanto 

que não lacere a alma de um velho pai, -escravo do preconceito e crente de que 

promovia a felicidade da filha. 

Os quadros estão bem traçados e numa linguagem doce e compreensível, sem esses 

atavios de escriptores pedantescos, que no intuito de notabilidade se preciptara 

muitas vezes no labyrintho do gongorismo. Commovem, quanto desenham os 

sofrimentos da valorosa Nazareth; e inspiram tédio, se descrevem os repugnantes 

vicios do dr. Arthur e de Maria da Gloria. 

 
9 FOLHA DO COMMERCIO. A Divorciada [nota]. Edição de 16 de abril de 1911. Acervo da Biblioteca 

Nacional, 1911. 
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A pena da ilustre escriptora, fortalecida pelo sopro do christianismo, gravou com 

perfeição essas virtudes tão necessárias, especialmente à mulher, e que se illuminam 

sob as vestes da caridade e da resignação.  

Falando no divorcio, obtido pela protagonista do romance, não lhe emprestou as 

cores deslavadas da sociedade moderna, apontou o, mas dentro orbitas da pudicícia,e  

como remedio extremo ás almas que buscam repouso e não a sequencia de prazeres 

mundanos. 

É um livro para os espiritos sentimentais, que repellem os dramas sanguinolentos de 

Ponson du Terrail e ficam esternecidos com as descripções ingenuas de Bernardin de 

Saint-Pierre. 

Com a posse desse aprazivel romance A Divorciada, temos que renovar os nossos 

agradecimentos, pois, a oferta penhora (Folha do Commercio, em 16 de abril de 

1911). 

 

No que se refere à leitura do romance A Divorciada, a mesma poderia ter sido 

decepcionante, se não fosse a nossa sensibilidade em perceber a riqueza historiográfica que 

aquele texto nos revelava, além das significativas rupturas expressas nas entrelinhas dessa 

narrativa. No enredo, aparentemente estruturado nos moldes tradicionais religioso e patriarcal, 

chamou nossa atenção a perspicácia da autora ao construir uma trama dentro desses padrões, 

sem dar um fim triste à mulher que subverte o padrão, como era de costume nos romances do 

Romantismo; pelo contrário, constrói um enredo que justifica a causa do divórcio. Ao final, o 

próprio patriarca que havia arranjado o casamento de Nazareth, personagem principal, é quem 

a convence ao divórcio, reconhecendo que seus cálculos falharam, que seu afeto paternal, 

quiçá um pouco egoísta, concorreu para a infelicidade matrimonial da filha. Assim, a autora 

justifica o divórcio como uma necessidade diante de um casamento visivelmente fracassado.  

Divorciada, Nazareth aparece na trama como recolhida e desolada para o amor, 

mas encontrava no seu filho a esperança de dias melhores e repousava serena na certeza do 

dever cumprido. Este já seria um final interessante, tendo em vista que as personagens 

românticas que subvertiam as normas geralmente tinham finais tristes, como o abandono, a 

tuberculose e a morte. Porém, não satisfeita, Francisca Clotilde dá um final feliz a Nazareth, 

que aparece no último capítulo vestida de noiva, com um vestido lilás, ao lado do noivo que 

escolhera desde o início, sob flores que eram lançadas por meninas vestidas de branco, ao som 

de sinos, recebendo a benção do padre que numa bela locução fala do amor puro que une duas 

almas, identificando-as pelos laços sagrados do casamento. 

Mas como foi possível criar esse desfecho? A única ação que poderia justificar 

esse final seria a morte. E é o que ela faz nessa criação literária.  Não podendo subverter 

drasticamente os padrões religiosos e sociais, ela finda com a vida do marido algoz, o 

desventurado bacharel, que por conta da vida desregrada que levava no Norte, aliada aos 

rigores do clima, a moléstia consumiu seu organismo ao extremo, tornando-se a morte 
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inevitável. Colares (1993, p. 79) sobre esse desfecho aponta que “o divórcio foi a solução 

encontrada para um desfecho confuso e difícil de justificar”. 

Estudando a sua biografia é impossível não notar a semelhança da vida da 

escritora com a da personagem criada por ela, Nazareth. Se esse romance não é 

autobiográfico, podemos confirmar que realmente a vida imita a arte. De fato, é possível que 

seja um romance autobiográfico. Ambas casam-se por influência do pai e, em pouco tempo, 

se veem abandonadas pelos maridos que ganham o mundo por causa do vício da bebida e em 

busca de aventuras, deixando-as em condições difíceis para a época, mulheres descasadas, 

sem a proteção de um patriarca. Nesse sentido, percebemos muito da escritora em suas 

personagens em termo das inquietações associadas ao lugar da mulher na sociedade de sua 

época. 

No documentário Francisca Clotilde: uma história de amor e lutas vimos que a 

mesma casa-se em 1880 com Francisco de Assis Barbosa Lima, assim que termina os estudos 

no Colégio Imaculada Conceição, por sugestão do pai, que falece pouco tempo depois. Em 

seguida, seu marido entrega-se a bebidas e a abandona. Sem proteção do pai e com a ausência 

de um marido, se vê com a necessidade de inserir-se no mercado de trabalho, o único possível 

para mulheres naquela época, o magistério. É aí que começa a participar intensamente no 

cenário intelectual de Fortaleza, por meio da educação e da imprensa.  

Assim como Nazareth não se fecha para o amor, Francisca Clotilde também não, 

pois segundo informação verbal de sua bisneta Rosângela Ponciano, no referido 

documentário, depois de alguns anos da separação, em Fortaleza, encontra aquele que foi o 

grande amor de sua vida, chamado Antônio Duarte Bezerra, episódio que, segundo ela, 

escandalizou a família e a sociedade, pois esta nos finais do século XIX até meados do século 

XX não aceitava a mulher que vivia com outro homem sem ser casada. 

Reunindo informações obtidas da historiografia consultada, analisamos que 

Francisca Clotilde não se deixa abater, pelo contrário, o preconceito sofrido por ser 

“amasiada”, a rejeição de seu romance, assim como o falecimento de seu companheiro, 

Antônio Duarte Bezerra, tornaram-se motes para sua autonomia nos âmbitos pessoal e 

profissional.  

Por meio de Mota (2007) pudemos saber notícias sobre a biografia de Francisca 

Clotilde. Esse referencial é fruto de uma pesquisa minuciosa, que foi capaz de reconstituir um 

passado disperso em jornais, revistas e na memória coletiva dos familiares e amigos da 

escritora. Essa obra abriu caminho para outras pesquisas que tratam do resgate e 
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ressignificação de Francisca Clotilde enquanto sujeito histórico e, a nós, despertou o interesse 

em busca de mais informações sobre a professora. 

 

Quando se lançar o olhar sobre a História da Educação e da Literatura no Ceará, e no 

Brasil das últimas décadas do Século XIX e as primeiras décadas do Século XX, 

teremos sempre que recorrer a Francisca Clotilde pelo que ela representa de esforço 

e luta, paciência e tenacidade, indiscutivelmente, um heroico e formidável esforço, 

sobretudo se pensarmos nas condições ambientes em que ela a realizou (MOTA, 

2007, p. 143). 

 

 

As informações obtidas por meio de Mota (2007) permitiu-nos conhecer a 

biografia da professora e traçar o seguinte percurso educacional: em 1880 recebe diploma 

para lecionar; em 1884 torna-se a primeira professora concursada da Escola Normal; em 1893 

[sic] funda o Externato Santa Clotilde, em Fortaleza, que funciona por três anos. No 

finalzinho do século, muda-se para Redenção e depois para Baturité, onde o instala 

novamente; em 1908, embarca para Aracati, com as filhas Antonieta e Ângela Clotilde, 

objetivando instalar nesta cidade, mais uma vez, sua instituição educativa. Nessa cidade, 

tornou-se referência em educação, chegando a ser reconhecida como a melhor escola da 

região jaguaribana, funcionando aí por 27 anos, mas findando-se logo após sua morte, em 

1935. 

A partir da leitura da segunda obra basilar desta investigação, escrita por Almeida, 

L. (2008) percebemos a vasta produção intelectual de Francisca Clotilde na imprensa 

cearense, a qual revela sua autonomia como escritora e a influência que exercia na sociedade 

de sua época.  

 

O mais instigante é que os indícios legados por ela são quase todos públicos. Sinal 

de que era uma mulher que se apresentava no espaço urbano, na cidade que acolhe e 

segrega as mulheres. A essência de seu pensamento se deixou registrar, em 

panfletos, almanaques, brochuras, revistas, jornais e nos livros que publicou, 

concretizando em mais de cinco décadas um largo programa de vária escrita. A 

imprensa era seu lugar, no Ceará que via mais de uma centena de jornais circulando 

e agremiações culturais e literárias que surgiam, em fins do século XIX (ALMEIDA, 

2008, p. 22). 

 

A dissertação escrita por essa pesquisadora dá continuidade ao estudo que iniciara 

ainda na graduação, cuja produção publicara em livreto, pelo Museu do Ceará, em 2006. 

Sabendo da existência desse estudo tratamos logo de adquiri-lo, aspirando ao aprofundamento 

nas questões relacionadas a nosso sujeito. A partir de Almeida (2006) avaliamos a importante 

contribuição que exerceu a revista A Estrella no projeto pedagógico de Francisca Clotilde, 

servindo como meio de propagar a arte literária e sua pedagogia. Entendemos também que 
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não poderíamos julgar nosso sujeito baseados em valores do presente, era preciso entendê-la 

como sujeito de sua época e não da nossa. 

 

Oscilando entre tradição e modernidade em relação à condição feminina, algumas 

mulheres conseguiram romper com as estruturas sociais que lhes eram impostas na 

vida, mas não se permitiram libertar na escrita e vice-versa. Em um evidente sinal de 

redefinição de valores, elas passam a assimilar novos papeis que se sobrepunham, 

sem dispensar os tradicionais, na maior parte dos casos. E a escrita feminina não 

podia deixar de apreender tais pensamentos, diversos em suas matrizes- sem ser, 

obrigatoriamente, divergentes- a respeito de ideologias valores femininos e lugares 

sociais da mulher (ALMEIDA, 2006, p. 30). 

 

 

 A autora revela nessa produção e em sua dissertação, a importância da revista A 

Estrella, fundada por Antonieta Clotilde e sua mãe, em Baturité, funcionando no interior do 

Estado por quinze anos. Essa revista serviu como instrumento pedagógico e tinha pretensões 

nacionais ao adensar a sua rede de colaboradores escritores do Brasil afora. Exerce, portanto, 

relevante contribuição educacional e literária em âmbito nacional.  

Segundo Almeida, L. (2008), a escrita de Francisca Clotilde tem um caráter 

educativo. Tanto sua escrita como sua profissão representam um projeto de uma vida inteira, 

afirma a autora. Nesse estudo torna-se evidente o deslocamento feito por ela da cidade para o 

interior. Esse aspecto nos chama atenção, pois julgamos que esse deslocamento estabeleceu 

pontes através da imprensa e construiu espaços que perpassam as fronteiras geográficas, 

influenciando na vida política e cultural dos lugares por onde passou. 

Almeida, G. (2012), a partir do gênero biografia modal, e fundamentada em 

pressupostos da história social e educacional, realiza um estudo sobre Alba Valdez, Ana Facó, 

Ana Nogueira Batista e Francisca Clotilde, tendo essa última como sujeito principal. Quanto a 

ela, divide o estudo nas fases: infância, juventude, maturidade e velhice. Destrincha, com 

riqueza de detalhes informações que complementam as bibliografias anteriores e levanta 

novos dados sobre a vida da professora, revelando os preconceitos enfrentados por viver um 

amor fora das normas sociais, pois ao ser abandonada pelo primeiro marido, não enxergou 

nisso um obstáculo para viver um novo amor e com ele constituir uma família; algo que foi 

contra os costumes de sua época.  

 
Francisca Clotilde, a F. Clotilde, que não ficou esquecida como beletrista e 

educadora em terra brasileira, pode ter ficado um pouco o seu nome adormecido, 

mas sempre vem alguém e a acorda. Muito já se pesquisou sobre ela, e sempre fica 

algo a mais para saber sobre alguém. Então, em nossa pesquisa com certeza ficou 

lacunas que não foi possível preenchê-las, mas o bom da pesquisa é isso, é ser uma 

história sem fim, sempre há algo para sabermos mais sobre alguém ou alguma coisa 

(ALMEIDA, G., 2012, p. 243). 
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Os estudos que baseiam esta investigação informam que Francisca Clotilde 

descende de famílias de intelectuais cearenses e de posse. É a filha mais velha dos cinco que 

tiveram João Correia Lima e Ana Maria Castelo Branco. A família acometida pela grande 

seca na década de 1870 deixa o ambiente bucólico da Fazenda São Lourenço, no sertão dos 

Inhamuns, atual Tauá, para morar em Baturité, cidade onde residiam familiares de sua mãe e 

onde aprende as primeiras letras com a professora Ursulina Furtado. Seguindo para Fortaleza 

torna-se interna no Colégio Imaculada Conceição, fazendo parte da ala das meninas ricas, pois 

não era órfã e, ademais, era proveniente de família tradicional do maciço de Baturité 

(ALMEIDA, G., 2012, p. 167).  

O Colégio Imaculada Conceição foi uma das primeiras escolas instaladas no 

Brasil Império, pioneira na educação de jovens, fundada em 1865 e que funciona até os dias 

atuais. Segundo informações obtidas no site da instituição, a mesma foi instalada à Rua 

Formosa, número 28 e 30, tendo a dupla finalidade de abrigar e educar meninas órfãs que 

deveriam além de receber educação aprender atividades úteis. Essas atividades úteis 

entendidas como atividades que pudessem exercer no lar, como esposas e mães. Informa 

também que, dado o crescente aumento do público, em dois anos mudaram para o endereço 

com maior capacidade, onde estão até hoje, na Avenida Santos Dumont, 55. 

 

O então Bispo D. Luís, em comum acordo com a Superiora, transferiu, em 1867, o 

estabelecimento para o prédio onde até hoje funciona. .A Diretora do Colégio foi 

sempre a superiora das Irmãs, não tendo a princípio mandato determinado. Somente 

a partir do Concílio Vaticano II é que as superioras passaram a ter um mandato de 

três anos, renovável por mais três e, em casos excepcionais, por mais três anos. 

Coube, portanto, às Filhas da Caridade, filhas de São Vicente, a grandiosa missão de 

ministrar a formação moral, religiosa, intelectual bem como orientar socialmente as 

crianças e jovens cearenses (SITE COLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO).10 

 

 

A instituição que tem como patrono São Vicente de Paulo, dirigida pelas Irmãs de 

Caridade vindas da França, foi responsável pela formação de grande parte das professoras 

primárias dessa época. Na modalidade de internato inicialmente atendia meninas órfãs, mas 

posteriormente, em virtude da procura, estendeu seu público para famílias abastadas, como é 

o caso de Francisca Clotilde que aí conclui seus estudos em 1880, recebendo o diploma para 

exercer o magistério. 

Raquel de Queiroz que também se insere no rol de escritoras pioneiras, a primeira 

mulher a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, no ano de 1977, assim como 

Francisca Clotilde, estudou nessa instituição, recebendo em 1925 o diploma para ser 

 
10 COLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO. Nossa história. Disponível em: < 

http://www.imaculadafortaleza.com.br/modulo.php#linkSobre>.  Acesso em: 10 jun. 2018. 

http://www.imaculadafortaleza.com.br/modulo.php#linkSobre
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professora com apenas quinze anos de idade. Sobre o colégio traz um importante relato sobre 

a instituição no romance “As três Marias”, de 1939. 

 

O colégio era grande como uma cidadela, todo fechado em muros altos. Por dentro, 

pátios quadrados, varandas brancas entre pitangueiras, numa quietude mourisca de 

claustro. 

De um lado, vivíamos nós, as pensionistas, ruidosas, senhoras da casa, estudando 

com doutores de fora, tocando piano, vestindo uniforme de seda e flanela branca. 

Ao centro, era o ‘lado das Irmãs’, grandes salas claras e mudas onde não entrávamos 

nunca. 

 E, além, rodeando outros pátios, abrigando outras vidas antípodas, lá estavam as 

casas de Orfanato, onde meninas silenciosas, vestidas de xadrez humilde, aprendiam 

a trabalhar, a coser, a tecer as rendas dos enxovais de noivas que nós vestiríamos 

mais tarde, a bordar as camisinhas dos filhos que nós teríamos, porque elas eram as 

pobres do mundo e aprendiam justamente a viver e a penar como pobres. 

Uma proibição tradicional, baseada não sabe em que remotas e complexas razões, 

nos separava delas. Só as víamos juntas na capela, alinhadas nos seus bancos do 

outro lado do corredor, quietinhas e de vista baixa, porque as regras que lhes 

exigiam modéstia, humildade e silêncio, eram ainda mais severas do que as nossas. 

(QUEIROZ, 1973, p. 25). 

 

 

Ao descrever o ambiente do Colégio Imaculada Conceição, Raquel de Queiroz 

parte de uma experiência pessoal, da qual percebemos o papel de moldar a juventude feminina 

aos moldes patriarcais, preparando-as para a única profissão possível para o sexo feminino, 

sobretudo, para a missão maior de cuidadora do lar. As internas inseridas num regime de 

claustro tinham as vinte e quatro horas do dia programadas pela disciplina rígida das irmãs 

vicentinas, que tinham como base a caridade. Contudo, sabe-se que, embora ajudassem nesse 

período as órfãs possibilitando a oportunidade de um ensino formal e de ter onde morar, não 

romperam com a luta de classes existente na sociedade por trás dos muros dessa cidadela. 

Pelo contrário, sabe-se que dentro desta instituição essas diferenças foram aprofundadas, pois 

quando se abre para receber filhas de famílias ricas vindos de várias cidades do Ceará, trata 

logo de criar um lugar distinto para aquelas jovens. Como apontado no romance de Raquel de 

Queiroz, ainda no período em que esteve lá existia claramente a separação entre a ala das 

meninas pobres e a ala das meninas ricas. Logo, as pobres viviam sob regras mais severas, 

isoladas e discriminadas por questões de classe. 

Meyer (2015) revela em seu estudo que o Colégio Imaculada Conceição não era 

um espaço de recolhimento. Considera que o mesmo exercia a função social de fortalecer a 

noção de gênero a que as meninas deveriam obedecer. Nesse lugar, as normas de devir e agir 

pulsavam intensamente, associadas à simbologia culpaminosa que a religião tem, 

principalmente no que se refere às mulheres. Ressalta que a carga moral era excessiva e 
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exaustivamente trabalhada para que elas soubessem a exata dimensão dos prejuízos que 

teriam caso violassem as regras. 

Nessa instituição consideramos que foi onde Francisca Clotilde aprendeu parte de 

sua base teórica. Aos poucos vai construindo a sua pedagogia a partir das experiências 

vividas, eliminando o que considera negativo. Muito dessa experiência ela vai adensar à sua 

prática pedagógica, no entanto, deixa clara a negação ao regime de internato, expresso na 

escola que criou, deixando explícito com o nome Externato. Além disso, inova propondo um 

ambiente misto, em que meninos e meninas compartilhavam dos mesmos ensinamentos. 

Em 1880 Francisca Clotilde conclui seus estudos no Colégio Imaculada 

Conceição, retorna a Baturité e no mesmo ano casa-se com Francisco de Assis Barbosa Lima, 

quando tinha dezoito anos de idade, no dia 1º de novembro. A união realizou-se em horário 

noturno, na casa dos pais da noiva. Na época não existia o casamento civil e o casamento 

religioso ainda poderia ser realizado fora da igreja (ALMEIDA, G., 2012) Essa prática de 

casamento fora do templo foi abolida pela Igreja Católica a partir da reforma do Código de 

Direto Canônico11, promulgada pelo Papa João Paulo II, em 1983, o qual no código 1115 

determina que a celebração seja num lugar sagrado, condizente com a dignidade sacramental 

do casamento. 

 Almeida, G. (2012) revela que, pelo sobrenome, o marido de Francisca Clotilde 

descendia de família tradicional e de bom nível econômico no Ceará, oriundos de 

Pernambuco e ligados à área jurista. Como era de costume na época, supõe-se que foi um 

casamento arranjado pelo pai, que falece logo após seu matrimônio, com apenas vinte e cinco 

dias depois, acometido de uma lesão cardíaca. 

Em 1882, aos vinte anos de idade torna-se professora defendendo uma dissertação 

sobre a sintaxe. Com a aprovação passa a ser professora das primeiras letras, conforme aponta 

Mota (2007, p. 19) “Aos 09 de junho de 1882, Francisca Clotilde foi nomeada para a 2ª 

cadeira do sexo feminino da Capital cearense, através de Portaria assinada pelo então 

presidente da Província do Ceará, o Bacharel Sancho de Barros Pimentel”. 

Datada de 29 de novembro de 1883, encontramos uma nota no órgão O 

Libertador12, intitulada “instrução pública”, que divulga o ato solene de exame das alunas da 

escola regida por Francisca Clotilde, presidido pelo presidente da província, Dr. Satyro Dias. 

 
11 PAPA JOÃO PAULO II. Código de Direito Canónico. Tradução de Antônio Leite, S. J. 4. ed. Conferência 

Episcopal Portuguesa: Lisboa, 1983. Disponível em: <http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-

canonici/portuguese/codex-iuris-canonici_po.pdf>.  Acesso em: 19 mar. 2019. 
12 HEMEROTECA DIGITAL BRASILEIRA. O Libertador (Órgão da Sociedade Cearense Libertadora-CE) 

1881 a 1890. Edição de 29 de novembro de 1883.  Disponível em: <https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-

digital/>. Acesso em: 23 abr. 2018. 

http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/portuguese/codex-iuris-canonici_po.pdf
http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/portuguese/codex-iuris-canonici_po.pdf
https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
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Segundo nota, “Immediatamente cantaram as allumnas o hymno da Eschola, composto pela 

ilustre professora; e recitaram lindos versos” (p. 2). As examinandas exibiram provas de 

conhecimentos em todas as matérias do ano letivo: Gramática Portuguesa e Análise, 

Aritmética, Leitura, Sistema Métrico, Doutrina Cristã e Noções Práticas de Física e Ciências 

Naturais. Segundo esta nota, responderam conscientemente as perguntas do presidente que se 

dignou a fazer, ficando satisfeitíssimo. Distinguiram-se muitas alunas em especial, Maria 

Adelia, filha de Dr. Laurencio Cabral Mariano Prismel e Margarida Tertuliana de Queiróz, de 

10 anos, Joana de Jenes, filha do Dr. Barbosa Lima. “O presidente encerrou a sessão literária 

dirigindo os maiores elogios ao provecto Professor de Pedagogia José de Barcelos e a ínclita 

Professora D. Clotilde, manifestando o seu aprazimento.” Consideramos que não por mera 

coincidência, a rua José de Barcelos, no bairro Parque Araxá que começa na Bezerra de 

Menezes se encontra no final com a rua Francisca Clotilde, no mesmo bairro, em Fortaleza. 

José de Barcelos foi contemporâneo e colega de Francisca Clotilde, exercendo a função de 

professor no Liceu do Ceará e diretor na Escola Normal. 

Em 13 de dezembro de 1883, encontramos no jornal O Cearense13 um 

requerimento de Francisca Clotilde despachado, referente ao pedido de inscrição para os 

exames de português e francês, realizado no Liceu da capital. Observamos que nesse período 

todos os exames eram noticiados desde a solicitação de inscrição, passando pela composição 

da banca examinadora à aprovação dos candidatos. 

Percebemos Francisca Clotilde progredir, paulatinamente, na sua carreira como 

educadora. Essa aprovação tornou Francisca Clotilde, aos vinte e dois anos, a primeira 

professora concursada da Escola Normal Pedro II, que localizava-se na Praça Marquês de 

Herval, atualmente Praça José de Alencar, que tinha como objetivo formar professoras 

primárias. Passa, então, de professora de nível primário para o nível superior, contribuindo 

para a formação de novas professoras. A aprovação nesse exame encontramos no mesmo 

jornal, O Cearense14, no dia 19 de março de 1884, cuja nota informa que  

 

Os exames exigidos pelos professores interinos, pela última lei provincial, foram 

prestados com proficiência pela inteligente professora, que exhibio mais uma prova 

de seus felizes dotes. 

Tambem prestou os mesmos exames a Exm. Sra. D. Arsenia de Magalhães digna 

professora do Tamboril, onde se tem tornado notavel pela intelligencia com que 

ensina e pelo zelo e gosto que revelam a perfeita educadora. 

 
13 HEMEROTECA DIGITAL BRASILEIRA. O Cearense (CE). 1846-1891. Edição de 13 de dezembro de 

1883. Disponível em: <https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>. Acesso em: 23 abr. 2018. 
14 HEMEROTECA DIGITAL BRASILEIRA. O Cearense (CE). 1846-1891. Edição de 19 de março de 1884. 

Disponível em: <https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>. Acesso em: 23 abr. 2018. 

 

https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
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Francisca Clotilde foi nomeada ainda no mesmo ano, mais precisamente no dia 10 

de abril de 1884 como professora interina efetiva, com portaria assinada pelo Dr. Satyro Dias. 

Referente à Escola Normal, a criação da mesma significou um marco na história 

de mulheres no Ceará, pois permitiu que adentrassem ao mercado de trabalho. Amparada pela 

lei provincial nº 1790 de 28 de dezembro de 1878, só veio se concretizar em 1881, 

funcionando em Sala Anexa ao Liceu. O ensino era laico, se contrapondo ao obtido por 

Francisca Clotilde no Colégio Imaculada Conceição. Instalando-se em sede própria em 1884 

abre concurso para professores, no qual a professora presta exame, sendo aprovada “com 

distinção”. Na Escola Normal trabalhou ao lado de José de Barcelos, Tomáz Pompeu de 

Sousa Brasil, Justino Domingos da Silva, João Augusto da Frota, João Lopes Ferreira Filho, 

Joaquim Catunda, Agapito Cícero de Sampaio, Rodolfo Teófilo, Elvira Pinho, dentre outros 

(MOTA, 2007). 

O estudo de Silva (2002) aponta que a criação da Escola Normal concretiza os 

anseios de igualdade, ainda que fosse uma “igualdade formal”. Relata que a Escola Normal no 

Ceará era diferente de outras no Brasil, porque garantiu sua continuidade de funcionamento 

desde que foi criada, realizando inúmeras mudanças com o passar do tempo. Essas mudanças 

vão desde a estrutura curricular, passando por alterações na duração do curso e de seu nome, 

até a construção de um novo prédio, em 1923.  Apesar das modificações, o Curso não altera 

sua base curricular propedêutica, centrada nas grandes áreas de conhecimento, o que aponta 

para a concepção de profissionalização do magistério que na época tinha por fundamento o 

domínio de conhecimentos universais. Ainda sobre essa instituição, Santiago (2017) a cita 

junto ao Liceu do Ceará como instituições formadoras de um nível elevado de ensino, com 

um acentuado interesse dos governantes em favorecer o incremento da educação, ainda que 

fosse para uma população restrita.  

Na Gazeta do Norte15 encontramos uma nota que noticia o aniversário de 

Francisca Clotilde, celebrado na Escola Normal, que contou com a presença de pessoas 

ilustres, no dia 19 de outubro de 1887, nº35, edição 235: 

 

Houve hoje uma bella festa na Escola Normal. Por ser o anniversario natalício da 

estimada e distincta professora da escola primaria, exmª srª d. Francisca Clotilde 

Barboza Lima, fizeram sua alumnas uma sessão litteraria que prolongou se das 11 

horas ás 2 da tarde. Estiveram presentes os srs. Presidente da província, chefe de 

policia, inspector da instrucção publica, muitas senhoras e cavalheiros. 

 
15 HEMEROTECA DIGITAL BRASILEIRA. Gazeta do Norte (1880-1890). Edição de 19 de outubro de 1887. 

Disponível em: <https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>. Acesso em: 23 abr. 2018. 

https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
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Foram cantados hymuos escolares, e algumas inteligentes crianças pronunciaram 

discursos e recitaram poesias. Por ultimo, a ilustre professora agradeceu, comovida e 

satisfeita, as provas de apreço e estima que vinha de receber. 

Digna é de congratulações a mesma inteligente e boa que sabe conquistar tão 

eloquentes demonstrações do amor das crianças, de cuja educação se incumbe 

(Gazeta do Norte, em 19 de outubro de 1887). 

 

Tudo parecia ir bem na vida de Francisca Clotilde, mas algo não ia bem, o seu 

casamento. Almeida, G. (2012) revela que a professora havia sido deixada por seu marido, e 

que o mesmo era viciado em jogatinas e no álcool. Ela estava só e talvez isso a tenha 

motivado em seu progresso profissional. Trabalhar significou autonomia, liberdade. Em seu 

trabalho fez amigos, professores, escritores, jornalistas. Inseriu-se na lide abolicionista, 

tornou-se sócia do Clube Literário, e se apaixonou. As suas ações revelam sua ousadia, pois 

ela fez muitas coisas que não cabia a uma mulher da época. E isso ela soube fazer muito bem, 

soube impor suas escolhas e basta olhar o que se tem escrito sobre ela nos jornais da época 

que se percebe o respeito que tinham para com ela. 

Almeida, G. (2012, p. 194) revela que Francisca Clotilde conheceu o professor 

capitão Antônio Duarte entre 1884 e 1885, por ele se apaixona e começam a ser relacionar, o 

que lhe trouxe problemas, pois ela era casada na Igreja. Para os costumes da época, o 

casamento na Igreja Católica une o casal para todo o sempre, independente de estarem juntos 

ou não fisicamente. E para a mulher, o julgo era mais pesado. O conveniente seria que ela se 

guardasse e não tivesse mais nenhum relacionamento amoroso. Imaginamos o conflito interno 

pelo o qual a própria passou, pois ela era muito religiosa e como podemos ler em alguns de 

seus textos, era defensora da moral cristã. Diante disso, podemos perceber a complexidade da 

sua maneira de ser, dadas às circunstancia as quais estava inserida e pela formação religiosa 

que teve. Se por um lado, no âmbito pessoal, ela rompe com inúmeros padrões 

predeterminados para as mulheres, por outro lado deixa registrado em seus textos e na sua 

prática educativa o quanto valorizava a educação moral e religiosa recebida da família e das 

freiras no Colégio Imaculada Conceição. 

Antônio Duarte Bezerra foi professor de matemática do Liceu e da Escola 

Normal, foi sócio do Clube Literário, e capitão renomado; fundou junto com o professor João 

Ferreira Lopes Filho o Ginásio Cearense, participou como redator do jornal O Combate e A 

Evolução (ALMEIDA, G., 2012, p. 196). Em nossa investigação na Biblioteca Nacional -

Hemeroteca Digital Nacional encontramos um texto que foi escrito da redação do jornal A 
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Evolução16 para a professora, na ocasião de seu aniversário, no qual ele era o redator 

principal, de modo que atribuímos a autoria do texto a ele.  

 

Certamente á inteligência a única supremacia que pode ser considerada elevada as 

mais longinquas regiões: 

Rendendo verdadeiro culto ás conquistas alcançadas pelo talento curvamo-nos 

respeitosos ao depararmos com o carro triumphal que transporta para o vértice da 

pyramide da gloria os que conseguem ultrapassar os limites traçados ás 

mediocridades. 

Nestas condições está a nossa distincta e illustrada colega de redação a Exm.ª Sr.ª D. 

F. Clotilde, cujo nome no mundo litterario é vantajosamente conhecido. 

Seus escriptos não só revelam grande erudição, como também evidenciam de modo 

claro que a inspirada poetisa cearense é uma das estrelas cujo brilho vivificante se 

projecta nos lugares mais recônditos, não podendo portanto passar despercebido. 

A redação d’ A Evolução faltaria a um dever sagrado senão viesse depor no dia do 

anniversario de tão prestimosa collaboradôra os protestos sinceros de eterna gratidão 

pela importantíssima coadjuvação que lhe há prestado. 

Si como jornalistas nos desvanecemos em ser o nosso periódico honrado com as 

suas melodiosas producções, como Cearenses nos ufanamos ao contemplar um dos 

mais belos astros da constelação Alencar. 

Fazendo sinceros votos para que por muito tempo a infatigável preceptora veja 

reproduzir-se a data memorável que jubilosos solemnisamos, desejamos e 

igualmente que com sua pena de ouro continue á prestar serviços relevantíssimos á 

Pátria e á Humanidade (A Evolução, em 19 de outubro de 1888). 

 

Ainda no jornal A Evolução, analisamos a importância da data de seu natalício 

para a sociedade literária, pois a cada ano é recorrente notas de felicitações direcionadas a ela 

a cada dia 19 de outubro.  

No dia 19 de outubro de 1888, era dia de aniversário do Liceu da capital, uma 

nota divulgava esse dia que seria celebrado com duas sessões solenes e danças, que 

aconteceriam no Club Iracema e outro no Cearense, mas o que se destaca nesse dia são as 

mensagens direcionadas a Francisca Clotilde, pois também era seu aniversário, que inclusive 

é divulgado em nota, que na ocasião do aniversário do Lyceu ela seria homenageada pelas 

sociedades literárias. No mesmo dia, encontramos um texto de Magnon de Goethe, traduzido 

por Francisca Clotilde.   

Seguindo sua carreira profissional, a professora tem outra ascensão, pois na data 

de 17 de junho de 1885 é nomeada diretora do Ensino Primário da cadeira feminina superior 

anexa à Escola Normal. Para a cadeira masculina superior foi nomeado o professor Thomás 

Antônio de Carvalho. As escolas primárias anexas à Escola Normal eram supervisionadas 

pelo diretor José de Barcellos (ALMEIDA, G., 2012, p. 195). Em nota no periódico O 

 
16 HEMEROTECA DIGITAL BRASILEIRA. A Evolução (Órgão Científico, Literário e Noticiário)- 1888. 

Edição de 19 de outubro de 1888. Disponível em: <https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>. Acesso em: 

23 abr. 2018. 

https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
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Cearense17 do dia 7 de março de 1890, n. 53, p. 1, encontramos um despacho que concede à 

professora o ordenado de mil e duzentos réis. 

Sobre esse período, encontramos no Jornal Pedro II18, edição do dia 13 de janeiro 

de 1887, a notícia “Festa Infantil” que divulga festa realizada na casa de Dr. Barbosa Lima em 

que as alunas da “distinta” professora Francisca Clotilde apresentaram um drama em dois 

atos, de sua autoria e outras comédias, as quais se exibiram graciosamente, segundo nota. 

Em 17 de fevereiro de 1887, no Jornal O Libertador19, encontramos a divulgação 

da Revista A Quinzena, número 3, na qual consta o artigo A Educação Moral das Crianças, 

de Francisca Clotilde. Em 8 de julho de 1888 encontramos uma nota que divulga a banca 

examinadora de concurso para provimento de uma cadeira de ensino misto da povoação de 

Massapê. Foram nomeados para a banda os professores Justiniano de Serpa, D. Francisca 

Clotilde Barbosa Lima, Joaquim Oliveira Catunda e o Rvd. Dr. João Augusto da Frota. Nota-

se que a partir de sua aprovação para lecionar na Escola Normal torna-se frequente sua 

presença em bancas examinadoras, todas noticiada pela imprensa. 

Almeida G. (2012, p. 211) revela que no dia 22 de maio de 1889 nasce e falece a 

primeira filha do casal. É preciso considerar que a perda de um filho abala à vida de uma 

mulher, é difícil seguir em frente, muitas entram em depressão e outras nunca superam o 

trauma. Não podemos mensurar quais os efeitos reais dessa perda para Francisca Clotilde, 

mas o que as fontes mostram foi que ela seguiu em frente. Francisca Clotilde não para. No 

mesmo ano publica o livro didático Lições de Aritmética, escrito para as alunas da Escola 

Normal, mas que outras escolas poderiam aderir. Pela notícia que encontramos em A 

Constituição20 ela queria que aderissem, que lessem, tanto que ela enviava remessas 

direcionadas às redações dos jornais, conforme verificamos em nossas pesquisas nos jornais. 

Segundo Almeida, G. (2012), alguns pesquisadore(as) afirmam que o professor Antônio 

Duarte foi um dos autores do livro, o que é bem provável, visto que ele era professor da área e 

ambos estavam se relacionando. Porém, como não encontramos o livro nem referência ao 

professor nas notas que encontramos sobre essa publicação, consideramos que ao menos o 

 
17 HEMEROTECA DIGITAL BRASILEIRA. O Cearense (CE). 1846-1891. Edição de 7 de março de 1890. 

Disponível em: <https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>. Acesso em: 23 abr. 2018. 
18 HEMEROTECA DIGITAL BRASILEIRA. Pedro II (1840 a 1889). Edição n. 4- 13 de janeiro de 1887. 

Disponível em: <https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>. Acesso em: 23 abr. 2018. 
19 HEMEROTECA DIGITAL BRASILEIRA. O Libertador (Órgão da Sociedade Cearense Libertadora-CE) 

1881 a 1890. Edição de 17 de fevereiro de 1887.  Disponível em:<https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-

digital/>. Acesso em: 23 abr. 2018. 
20 HEMEROTECA DIGITAL BRASILEIRA. A Constituição (CE) - 1863-1889. Edição de 16 de junho de 

1889- ed. 00120, p. 1. Disponível em: <https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>. Acesso em: 23 abr 

2018. 
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professor teve participação nessa produção. Tais pesquisadores afirmam a coautoria de 

Antônio Duarte Bezerra, mesmo sem ter registros dessa informação, pelo fato do mesmo ser o 

professor de matemática do Liceu no período e porque era companheiro da professora. 

Contudo, quanto a isso, preferimos apontar apenas os que as fontes revelam. Mas, lançamos 

um questionamento para reflexão: será que alguns pesquisadores atribuem a autoria do livro 

Lições de Aritmética ao professor Antônio Duarte baseados num preconceito existente até 

hoje com mulheres que dominam às ciências exatas? 

Sobre essa produção encontramos algumas referências nas fontes hemerográficas 

consultadas. A Contituição, em 16 de junho de 1889, divulga a seguinte nota: 

 

Temos sobre a nossa banca este interessante trabalho da Sra D. Francisca Clotilde 

Barbosa Lima, professora da escola do sexo feminino anexa à Escola Normal. 

Conhecida como inspiradora poetiza, a inteligente Sra. mais se recomenda agora 

com esse proveitoso livro, e mostra que as suas horas de lazer se não exgottam pela 

cadencia e harmonia do verso, mas também são dadas a preocupação do meio por 

que a instrucção de suas alumnas se torne mais fácil e alegre. 

E o conseguio vantajosamente com o trabalho que acaba de publicar, pois quer seja 

pela escolha dos problemas, quer seja pelo modo de chegar de prompto á solução 

destes, as Noções D’ Arithmetica estão convenientemente adaptadas ao ensino 

primario. 

É incontestavelmente um livro útil este que acaba de produzir a digna preceptora, e 

os seus colegas adaptando-o em suas escolas fazem aquisição de excelente auxiliar á 

parte arithmetica do ensino que lhes está confiado (A Constituição, 16 de junho de 

1889, ed. 00120, p. 1). 

 

 

No jornal Pedro II21 encontramos também registro dessa produção na edição do 

dia 02 de junho de 1889, o qual narra o recebimento da obra da professora Francisca Clotilde, 

que segundo a nota, “é um trabalho destinado a prestar úteis e reais serviços aos que 

desejarem aprender as matemáticas, e sobretudo, adotado ao uso das escolas primarias, 

conforme a intenção da autora, que é uma professora mais preparadas da província”. 

No jornal A República22, dia 16 de julho de 1895, o Congresso de Selencias 

Práticas publica nota em divulgação de uma reunião extraordinária, na qual receberam a 

doação desse livro por parte da escritora. 

 

 

 

 
21 HEMEROTECA DIGITAL BRASILEIRA. Pedro II (1840 a 1889). Edição n. 4- 12 de junho de 1889. 

Disponível em: <https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>. Acesso em: 23 abr. 2018. 
22 HEMEROTECA DIGITAL BRASILEIRA. A República (Fusão do Libertador e Estado do Ceará) - 1892 a 

1897. Edição de 16 de julho de 1895. Disponível em:<https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>. Acesso 

em: 23 abr. 2018. 
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Noticia da reunião extraordinária da associação Congresso de selencias praticas, que 

conferiu o título de sócio benemérito ao exmo. Sr. Coronel José Beserril Fontenelle, 

presidente do Estado, pelo interesse e valiosos auxílios que tem prestado a mesma 

sociedade e de sócia honraria a madame Emille Beaubrier, pelos relevantes serviços 

que prestou a sociedade como professora gratuita de francez e agradece também a 

d. Francisca Clotilde o importante donativo de exemplares de sua aritmética 

para as aulas do Congresso (A República, 1895, grifo nosso). 

 

Além dos livros, Noções de Aritmética, de (1889) e A Divorciada (1902), 

Francisca Clotilde publicou Coleção de Contos, de (1887), os dramas Fabiola e Santa 

Clotilde, ambos sem data, e a coleção de artigos publicados no Folha do Commercio e 

posteriormente editado e publicado como livro, com o título de Pelo Ceará (1912). Este 

último não encontramos em nossa pesquisa, porém a pesquisadora Luciana Andrade de 

Almeida (2008) encontrou em sua pesquisa na Biblioteca Nacional, mas informara que o livro 

estava bastante danificado, o que nos leva a concluir que realmente o mesmo não existe mais. 

Contudo tivemos acesso aos artigos que foram publicados em 1911 no jornal aracatiense, 

disponível no acervo da mesma biblioteca. 

O período de transição de um século para o outro, XIX-XX, foi de intensa 

atividade intelectual para a professora e escritora, ao passo que na vida pessoal passava por 

momentos de perdas e dificuldades financeiras. Foi um período de intensa participação na 

vida política e social, mesmo em época em que a mulher não era tida como cidadã. “[...] Aos 

homens, o cérebro (muito mais importante do que o falo), a inteligência, a razão lúcida, a 

capacidade de decisão. Às mulheres, o coração, a sensibilidade, os sentimentos” (PERROT, 

2017, p. 186). 

Contudo, mesmo nesse período em que a mulher não tinha voz para tratar de 

questões políticas, Francisca Clotilde ignora o predeterminado e escreve para jornais, 

emitindo sua opinião, exercendo, assim, um poder por meio da imprensa. A mesma contribui 

para libertação dos escravos no Ceará, e para retirada da Oligarquia Accioly do poder. 

Almeida, L. (2008) observa a participação das mulheres nessas campanhas como um 

momento em que elas começam a refletir e a questionar as situações de subordinação e 

acrescenta que as abolicionistas e envolvidas com a política foram alvos de resistência 

masculina e feminina. Segundo ela, essa invasão de espaços outrora masculinos era muito 

desconcertante para a época e que as mulheres envolvidas com a causa da abolição não foram 

mais rechaçadas porque elas priorizavam atividades filantrópicas que, por sua vez, eram bem 

aceitas como atividades fora do lar. 

Mota (2007) considera que a fase abolicionista foi das mais importantes na 

trajetória de Francisca Clotilde. Ao inserir-se nessa lide, por meio da participação na 
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Sociedade das Senhoras Libertadoras e publicações referentes à temática, torna-se também 

precursora na causa libertadora, revelando que sua missão educativa não se limitava à sala de 

aula. 

Mota (2007) informa que a Sociedade foi oficializada, no dia 06 de janeiro de 

1883, na chácara de José do Amaral, no Bairro Benfica, contando com a presença de Maria 

Tomásia Filgueiras Lima, Carolina Cordeiro, Elvira Pinho, Francisca Clotilde Barbosa Lima, 

Joana Antônia Bezerra e Joaquina Francisca do Nascimento (esposa de Francisco José do 

Nascimento - o Dragão do Mar). 

Mota (2007) relata que Aracapé foi o primeiro município a libertar os escravos, 

fato ocorrido no dia 01 de janeiro de 1883, seguido por Tauá, sendo declarada no dia 25 de 

abril. A partir daí, aos poucos, outros municípios foram libertando seus escravos. Em 

Fortaleza, capital da Província do Ceará, a abolição deu-se em Sessão solene no Plenário da 

Assembleia no dia 24 de maio de 1883, na qual foram cantados os hinos nacional, da 

independência, da redenção e o de 24 de maio. Contou com um momento em que Maria 

Tomásia fez uma oração e outro em que Francisca Clotilde recita uma poesia de sua autoria 

que falava da Libertação.  

Para comemorar a libertação dos escravos em toda a Província, Fortaleza sediou a 

Festa da Libertação dos Escravos, no dia 25 de março. O Ceará abre caminho para a 

libertação, fato e evento noticiado amplamente na imprensa, e a partir desse feito ampliam-se 

os órgãos que aderiram à causa abolicionista no Brasil. A extinção da escravidão oficialmente 

em todo o país só veio ocorrer quatro anos depois, quando a Princesa Isabel assina a Lei 

Áurea, que declara extinta a escravidão no Brasil. 

Em ocorrência no jornal O Libertador23 (edição do dia 02 de abril de 1884, p. 1), 

encontramos Francisca Clotilde a participar da Magna Sessão em que o Ceará foi proclamado 

a primeira província livre do Império, realizada a 25 de março de 1884. Segundo a notícia, a 

sessão foi realizada na Praça do Senador Castro Carreira, enfrente ao edifício da Estação 

Central da Estrada de Ferro de Baturité. E narra que, Dona Maria Thomazia, diretora geral da 

Sociedade Cearense das Senhoras Libertadoras entrou acompanhada de uma legião de 

senhoras que representavam os 58 municípios da província. Todas estavam vestidas de 

branco, com um laço azul a tiracolo, onde se lia em letra de ouro o nome do município, 

levavam lindos estandartes, símbolos dos ramos principais das lavouras de cada um desses 

 
23 HEMEROTECA DIGITAL BRASILEIRA. O Libertador (Órgão da Sociedade Cearense Libertadora-CE) 

1881 a 1890. Edição de 02 de abril de 1884, p.1.  Disponível em: <https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-

digital/>. Acesso em: 23 abr. 2018. 
 

https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/


80 
 

municípios. Entre aclamações, o Dr. Satyro Dias, em tom grave e forte, convida ao povo 

cearense, a fim de ouvir a declaração solene de que na província do Ceará não havia mais 

escravos.  

Seguindo a trajetória de Francisca Clotilde, vimos que, em 1890, curiosamente, a 

professora pede demissão da Escola Normal, conforme documento encontrado por Almeida, 

G. (2012). A autora apresenta algumas hipóteses para esse pedido de demissão: uma pressão 

social por conta de sua situação conjugal. Concordamos que seja possível, pois uma 

professora deveria ter uma moral intacta, deveria ser exemplo e ela, como já apontamos em 

linhas anteriores, estava vivendo com um homem que não era o seu marido, com ele tivera um 

filho, que com poucos dias morreu. Supomos até que os mais fervorosos cogitaram ser um 

castigo de Deus. Outra hipótese que a autora aponta para o pedido de demissão é um motivo 

político, que é o fato da professora estar envolvida naquela época com dirigentes do jornal O 

Combate, que eram membros do Partido Operário. Outra hipótese que a autora acrescenta é o 

fato dela estar grávida, de Antonieta Clotilde e como ela já havia perdido o primeiro filho, seu 

pedido de demissão pode ter sido simplesmente para dedicar-se à maternidade com cuidado. 

Acrescentamos ainda a hipótese do plano de abrir sua própria instituição, por sentir-se 

preparada para fundar a sua própria escola, tanto que no ano seguinte ela funda o Externato 

Santa Clotilde, que provavelmente ela não decidiu isso de um dia para o outro. 

Alguns autores apontam que ela foi demitida por motivos políticos, mas em sua 

pesquisa Almeida, G. (2012) encontrou um documento assinado por Francisca Clotilde no 

qual ela pede demissão, o que não quer dizer também que ela não tenha sido motivada a pedir 

demissão. Sem saber ao certo o motivo desse pedido de demissão, concluímos apenas que 

essa ação será o mote para que a professora crie sua própria instituição escolar.   

Encontramos divergências nas datas de fundação do Externato Santa Clotilde no 

referencial que utilizamos. Uns apontam 1893 e outros 1891. Porém, observamos que dois 

autores apresentaram a mesma referência de Girão (1956), mas que escreveram datas 

diferentes para a fundação da escola de Francisca Clotilde. Por isso, fomos em busca do livro 

de Raimundo Girão a fim de verificar qual a data que está lá. No Acervo Nirez encontramos o 

referido livro e a data que está lá é o ano de 1891 para a data de fundação do Externato Santa 

Clotilde, que é, portanto, a data que adotamos nesse trabalho. Girão e Martins (1966) 

confirmam a mesma data para a fundação do Externato. Santiago (2017, p. 120) também 

informa o ano de 1891 para o ano de fundação da escola em sua pesquisa sobre arquitetura e 

instrução pública no Ceará, citando-a em meio a outras escolas de iniciativas particulares, que 

aparecem em quantidade na época. Além disso, nos anexos de seu trabalho, Almeida, G. 
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(2012, p. 330) expõe as duas fontes que utilizou para afirmar a data de fundação do Externato, 

que comprovam essa informação mostrando que, segundo Menezes (1992), o Externato Santa 

Clotilde “sob a direção de Francisca Clotilde, foi fundado em 15 de janeiro de 1891, à praça 

Marquês de Herval n.º 6 [Hoje Praça José de Alencar]. O ensino é misto. Ao curso de 1.ªs 

letras frequentam 52 alunos, sendo 6 do sexo masculino e 46 do feminino.” Os autores que 

apontam a data de 1893 utilizam também como referência Colares (1993), contudo não 

adotamos essa informação, visto que o mesmo apresenta outras datas que não condizem com 

os outros fatos já confirmados pelos documentos, como a data de morte de Francisca Clotilde 

que ele diz que foi em 1932, mas foi em 1935 e a data de fundação de A Estrella, a revista de 

Antonietta Clotilde, que ele afirma que “apareceu em Baturité, no ano de 1909” (p. 79), e os 

estudos posteriores confirmam o ano de 1906.   

Mota (2007, p. 24), ancorada em Raimundo Girão (1956) informa que essa escola 

foi uma das casas de ensino que mais se projetaram na crônica educacional de Fortaleza, 

localizada na Praça Marquês de Herval, número 6, com o mesmo programa do Curso Anexo à 

Escola Normal, funcionando das 11 às 3/2 da tarde. No mesmo ano em que funda a escola 

nasce mais um filho, Antonieta Clotilde, a 29 de maio. Nesse ano ela volta a escrever, mas 

agora com um pseudônimo, algo que não era de seu costume. Quanto a isso, Almeida G. 

(2012, p. 214) considera que a escritora passava por represálias, porque era “amasiada”. Ela 

começa a publicar contos e poemas como Jane Davy, que escreve sobre amor. No conto 

“Almas Gêmeas”, ela fala do idílio entre dois jovens que se amam.  

Em 20 de setembro de 1892 nasce mais um filho do casal, Arquimedes. Almeida 

G. (2012, p. 214) narra sobre uma nota de periódico em que parabenizam capitão Antônio 

Duarte pelo seu aniversário, assinado como Antonieta, Aristóteles e Adalberto. A autora 

cogita que esse Adalberto seria a própria Francisca Clotilde, até porque as palavras carinhosas 

na publicação e no final a palavra “beiginho” [sic] não ficou bem para o conservadorismo da 

época.  

No ano seguinte a professora sofreu uma grande perda, morre a 13 de janeiro de 

1893 aquele que foi o grande amor de sua vida, Antônio Duarte Bezerra, que ela chama de 

“capitãozinho” em seu diário. No ano seguinte mais uma perda, morre o filho caçula do casal, 

Arquimedes, conforme explica Rosângela Ponciano no documentário Francisca Clotilde: 

uma história de amor e lutas. Assim, os filhos que Francisca Clotilde teve com Antônio 

Duarte Bezerra foram: Maria (1889), Antonietta Clotilde (1890), Aristóteles (1891) e 

Arquimedes (1892). Destes vieram a óbito Maria, com poucos dias de vida e Arquimedes, 

como verificamos em seu diário.  
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O diário é uma valiosa fonte histórica escrita por Francisca Clotilde no ano de 

1894, pertencente à família da professora, um dos poucos documentos escritos por ela que não 

foram levados pelas cheias que inundaram Aracati em 1924. Sobre esse documento, 

Rosangela Ponciano complementa informando que nosso sujeito passou a escrevê-lo após a 

morte de seu companheiro Antônio Duarte Bezerra e nesse escrito em todo momento ela se 

reporta a ele. O documentário informa que por conta de viver esse amor fora dos costumes de 

sua época foi marginalizada e enfrentou, sozinha, as consequências de sua decisão.  

Em trecho de seu diário, Francisca Clotilde escreve “Não triunfamos da guerra 

crua que o mundo nos moveu? Por mais que a maledicência se cevasse na nossa reputação 

não nos deixamos abater. O nosso amor, como escudo poderoso nos alentava, nos 

abroquelava contra os nossos inimigos.” E em outro trecho “Julgo-me só, desalentada. Às 

vezes tenho medo de enlouquecer. Juntos, como vivíamos, se dispuséssemos de elementos 

favoráveis, teríamos revolucionado o mundo.” Estes fragmentos revelam, além da estima que 

alimentava pelo seu companheiro, que ambos sofreram represálias por viverem esse amor, 

que não se deixaram abater por isso e que, após sua morte, sente-se só, desesperada ao ponto 

de pensar que ia enlouquecer. Mas, os filhos tornaram-se o estímulo para continuar, conforme 

podemos analisar no trecho transcrito por Mota (2007, p. 125): “No meio de meus trabalhos, 

quando o desânimo se apodera de mim, quando me sinto prestes a esmorecer, o amor que voto 

a meus filhos me conforta e me dá estímulo para prosseguir na luta”. 

Nós também tivemos acesso ao diário de Francisca Clotilde, uma fonte 

riquíssima, a qual a família guarda com muito cuidado e cautela, pela fato de ser um 

documento que trata da intimidade da professora. Recomendados de que deveríamos 

manusear com cuidado e de que não poderíamos fotografar, seguimos as orientações e 

focamos em identificar os assuntos de que ela tratava, o estilo de sua escrita e se teria alguma 

informação sobre o Externato Santa Clotilde. 

Em seu diário Francisca Clotilde descreve o que sentia, a partir do dia 14 de 

março 1894. Diferente da prática comum de diário, na qual as mulheres escrevem para si 

mesmas, ela escreve para Antônio Duarte, que ela chama carinhosamente de “capitãozinho”, 

fala em mortificação, em saudade, na dor em ter que viver sem ele e sem “seus filhinhos”. 

Sente-se só, triste, desalentada, são palavras utilizadas por ela. A palavra “fatalidade” é a que 

mais se repete no diário, referindo-se à morte de seu companheiro. Vimos também que em um 

dia registra o aniversário de seu filho, Aristóteles Bezerra, que chama de “maninho”. No dia 

19 de março escreve sobre São José falando de seu dia. Em muitos dias escreve sobre a 

vontade se confessar e certo dia quando o faz escreve sobre a alegria da confissão, nesse dia 
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ela parecia feliz e, acreditava que “agora ia mudar de vida”. Com o passar dos dias retorna 

novamente a dor da saudade, o qual percebemos o quão difícil estava sendo para ela seguir 

adiante sem seu estimado companheiro. Certo dia, ela descreve um sonho que teve com ele, 

outro dia escreve que foi visitá-lo e relata que ouviu “uma música suavíssima vindo do seu 

túmulo”, fato que ela chama de “doce ilusão”. No dia 07 de maio, ela escreve: “Como tem 

sido difícil trabalhar e morrer noite e dia, o que ganho apesar de ser muito favorável não 

chega nem ao menos para socorrer às necessidades mais urgentes.” Ressaltamos também 

nesse documento o capricho na escrita, sem rasuras, sem rascunhos, como se realmente fosse 

um documento para ser lido por outra pessoa. A escrita do diário termina em 1º de junho de 

1894. 

 Alguns dias após a data em que ela para de escrever, encontramos notícias suas 

no jornal A República24. Em 12 de junho de 1894, o jornal noticia um evento do qual 

participou a professora acompanhada com sessenta e tantas meninas. Neste, é descrita como 

digna professora, ao lado de outras, a saber: D. Felismina Theobaldo e D. Maria Amaral, que 

“reuniram esforços aos do ilustre e fervoroso vigário cônego João Paulo Barbosa.” O evento é 

descrito como uma grande festa realizada na Igreja Matriz do Patrocínio no dia 10 de junho de 

1894. Nessa edição também chama a atenção a nota que fala do término das eleições diretas 

para presidente do Brasil, que começou em março e terminou somente em junho. Essa eleição 

marca o fim da República de Espada e início da República Oligárquica, que em sua maioria 

representou os interesses dos grandes cafeicultores. O presidente eleito foi Prudente de 

Moraes com 88,38% dos votos sobre 11,32% de Afonso Pena. 

É oportuno recordar também que, segundo a Constituição de 1891 que vigorou até 

1930, que só votavam homens, acima de 21 anos, que não fossem analfabetos, religiosos e 

militares. Além disso, o voto era aberto e como os coronéis exerciam grande influência, o 

resultado era no mínimo duvidoso, para não dizer manipulado. Lembrando ainda que essa é a 

chamada República Café com leite, período em que a presidência do país reveza-se entre São 

Paulo e Minas Gerais, Estados com maior produção de café no período, grande motor 

econômico do país.  

Ainda no mesmo ano e no mesmo periódico, vimos na edição de 03 de dezembro 

uma nota que divulga uma reunião que aconteceu no Centro Literário, no dia anterior, no qual 

se reuniram talentosos das letras. Segundo a notícia, na ocasião foram lidos diversos trabalhos 

 
24 HEMEROTECA DIGITAL BRASILEIRA. A República (Fusão do Libertador e Estado do Ceará) - 1892 a 

1897. Edição de 12 junho de 1894. Disponível em: < https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>. Acesso 

em: 23 abr. 2018. 
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de sócios, dentre eles “Magdalenas”, versos de Francisca Clotilde. No ano seguinte, no dia 28 

de junho de 189525, o jornal divulga uma produção sua no jornal A Federação, de Manaus, 

intitulada “Amor de Poeta”. A redação do jornal a descreve como uma escritora “mimosa e 

delicada, um talento peregrino que resplandece fulguroso”. E, informa que “O nome da filha 

de Iracema já é muito conhecido nos jornais do sul.” A última ocorrência sobre a professora 

no A República26 é uma felicitação de aniversário, do ano de 1897, do amigo Sofhocles 

Camara que a descreve como “talentosa escriptora e distincta preceptora”. 

As notícias sobre ela nesse período revelam o prestígio que alcançara em 

Fortaleza, como mulher, como professora e escritora. Foi uma época de bastante produção 

como poeta e de atuação como educadora. Ela participava com seus alunos em eventos 

solenes, os quais recitavam poesias ou dramatizavam alguma peça de sua autoria. Era lida nas 

reuniões literárias, lembrada no dia de seu aniversário. Contudo, antes que findasse o século, 

resolveu partir rumo ao interior do Ceará. “Seu externato não sobrevive na capital da 

província, fecha-se em 1896 (ALMEIDA, G., 2012, p. 217).” Almeida, L. (2008, p. 135) 

aponta como possível causa de sua transferência para o interior um surto de tuberculose e 

outras epidemias que atingiram a capital nos últimos anos do século XIX. 

Encontramos também divergência com relação à cidade para onde Francisca 

Clotilde mudou-se ao sair de Fortaleza. Uma referência não cita a sua passagem por Redenção 

antes de residir em Baturité. Mas a professora tem uma filha que nasceu nessa cidade 

justamente em período posterior ao fechamento das portas do Externato Santa Clotilde em 

Fortaleza. Ângela Clotilde nasceu em 19 de dezembro de 1897 em Redenção. Desse modo, 

coadunamos com Almeida, L. (2008, p. 135), a qual informa que “Seguira para Redenção, no 

ano de 1897, e rumou para Baturité, onde viveu entre 1904 e 24 de fevereiro de 1908.” E em 

outro momento cita os lugares por onde andou “Fortaleza, Baturité, Redenção, Aracati para 

não falar dos caminhos imaginários além-mar” (p. 250). Coadunamos ainda com Mota (2007, 

p. 16) que também menciona essa passagem por Redenção ao afirmar: “Em 1897 passa a 

morar em Redenção - a primeira cidade a libertar seus escravos, e de lá, em Baturité.” Desse 

modo, conclui-se que antes de morar em Baturité, Francisca Clotilde migra para Redenção, 

onde vive por pouco tempo. Apesar de não encontrarmos registros da professora nessa cidade, 

o nascimento de Ângela Clotilde atesta essa passagem. 

 
25 HEMEROTECA DIGITAL BRASILEIRA. A República (Fusão do Libertador e Estado do Ceará) - 1892 a 

1897. Edição de 28 junho de 1895.  Disponível em: < https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/.  Acesso 

em: 23 abr. 2018. 
26 HEMEROTECA DIGITAL BRASILEIRA. A República (Fusão do Libertador e Estado do Ceará) - 1892 a 

1897. Edição de 19 de outubro de 1897. Disponível em: < https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/. Acesso 

em: 23 abr. 2018. 

https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
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Sobre o alcance espacial e intelectual de Francisca Clotilde, Almeida, L. (2008) 

examina que  

 

O alcance de suas idéias e as iniciativas gregárias em torno do livro e da instrução 

não são percebidos somente na extensa obra que legou. Esta dimensão também se 

faz presente no volume de periódicos citados neste trabalho. Somam mais que meia 

centena, referidos à medida que a autora se relacionava com eles, seja publicando ou 

editando. Observe-se também as ruas pelas quais passou, os caminhos e lugares que 

percorreu nas cidades. Fortaleza, Baturité, Redenção, Aracati, para não falar nos 

caminhos imaginários de além-mar. Formam uma cartografia diversa, com pegadas 

em espaços de intelectuais e letrados, nas oficinas de jornais e tipografias, no 

gabinete de leitura, nas livrarias, na escola normal, no externato. Espaços onde 

legitimou-se junto a seus pares intelectuais (ALMEIDA, L., 2008, p. 250). 

 

 

Mota (2007) e Almeida, L. (2008) não precisam a data que Francisca Clotilde 

chegou a Baturité, apenas a data em que saiu de lá rumo a Aracati, dia 05 de março de 1908, o 

que nos leva a deduzir a contar da data de nascimento da filha Ângela Clotilde, 19 de 

dezembro de 1897, que nasceu em Redenção, que ela foi para Baturité depois disso, então ela 

viveu lá com a família por no máximo dez anos.  

Ângela Clotilde, que ajudou a esclarecer esse percurso de Francisca Clotilde é 

fruto do confuso retorno com seu primeiro marido em Redenção. Ficamos curiosos quanto a 

esse fato e sedentos de mais informações sobre isso, mas infelizmente ainda não encontramos 

e nem encontraram informações sobre isso. Em conversa com a família, vimos que eles 

também compartilham da mesma curiosidade. Em hipótese levantada por Almeida, G. (2012, 

p. 219) a mesma considera que possivelmente quando a professora reencontrou o marido, o 

mesmo exigiu que ela cumprisse suas “obrigações” de esposa, conforme a moral da época que 

dizia que a mulher era subordinada ao cônjuge. 

Instalada novamente em Baturité, familiarizada e apoiada pela comunidade local, 

a professora estabelece aí o seu externato com o mesmo nome, localizado na comunidade de 

Calaboca, atualmente Acarapé.  

Sobre sua atuação em Baturité, o ex-aluno e beletrista Mário Linhares dá notícia 

da professora, em História Literária do Ceará (1948).   

 

Conheci-a como professora pública em Baturité, em minha meninice, aí por 1904. 

Minha mãe era muito sua amiga, aproximou-nos. Foi ela quem corrigiu os meus 

primeiros versos e me ensinou os segredos da metrificação. Sua modéstia e a 

obscura vida de educadora no interior cearense estiolaram-lhe o vigor da 

inteligência, que não teve a projeção que a faria um dos nomes mais queridos das 

nossas letras femininas (LINHARES, 1948 apud MOTA, 2007, p. 25) 
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Mota (2007) aponta outros célebres alunos de Francisca Clotilde em Baturité, são 

eles: o ex-ministro Dr. Walter Falcão, o poeta Vasco Benício, autor de Harpejos (1907), obra 

que foi prefaciada por ela. 

Conforme verificamos nos periódicos e nos referenciais que utilizamos, de 

Baturité ela continua a colaborar em vários jornais, dentro e fora do Estado, como no 

Almanack do Ceará, Almanack dos Municípios do Estado do Ceará, Almanack das Senhoras 

Alagoanas, A Violeta (Rio de Janeiro) etc. 

Em Baturité, em 1906, a filha Antonieta Clotilde inaugura também a revista A 

Estrella, um periódico ousado no interior do Ceará com pretensões nacionais, com objetivos 

literários e educativos. A pesquisadora Luciana Almeida, no documentário que trata de 

Francisca Clotilde, considera que por conta da experiência acumulada em decorrência dos 

vários anos escrevendo para jornais, a professora aplica esse conhecimento junto à filha, 

Antonieta Clotilde, para o desenvolvimento e manutenção desse periódico no interior do 

Ceará por quinze anos. “Paralelamente às atividades do magistério, consolidou seu nome na 

pauta diária da imprensa, expondo-se a comentários de mestres, colegas e alunos” (CUNHA, 

2008, p. 148) Além disso, colaborou na edição da Revista A Estrella, fundada pela filha, em 

Baturité em 1906. 

Almeida, G. (2012, p. 231) aponta que, em 1908, a escritora e seus filhos com 

ajuda do amigo, o médico Eduardo Dias, passam a residir em Aracati. Para esta cidade, a 

professora transfere-se com os filhos, Aristóteles Bezerra, Antonietta Clotilde e Ângela 

Clotilde, com o Externato Santa Clotilde e com a revista A Estrella.  

Analisando nossa base teórica, consideramos a mudança para Baturité como um 

“divisor de águas” na vida de Francisca Clotilde. A saída da Escola Normal, seguida pela 

morte de seu companheiro Antônio Duarte e dois filhos impulsionaram a tomar o comando de 

sua vida, de modo mais incisivo. Diante disso, funda o Externato Santa Clotilde, que começou 

despretensiosamente em Fortaleza, mas que a partir da mudança para Baturité e instalação 

nessa cidade ganha notabilidade, sendo convocada em seguida para a cidade de Aracati, pelas 

autoridades locais, para instalar seu Externato. Partindo para Aracati com a família, o 

Externato e a Revista, Francisca Clotilde se lança a uma nova fase na qual vai adquirir 

prestígio educacional e obter a repercussão de sua prática pedagógica. 

Assim, apontamos que o Externato Santa Clotilde foi fundado por Francisca 

Clotilde, em 15 de janeiro de 1891, na cidade de Fortaleza, localizado na Praça Marquês de 

Herval, número 6, adotando o mesmo programa do Curso Anexo à Escola Normal, 

funcionando das 11 às 3/2 da tarde (GIRÃO, 1956, p. 22, grifo nosso). Conforme Almeida, L. 
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(2008) a grade do curso direcionado às normalistas era dividida em quatro anos, sendo um 

ano de preparatório e três anos de curso normal. 

O Externato adotou a mesma grade das normalistas, que faziam um curso de três 

anos, no horário de onze da manhã até às duas e quarenta da tarde. Já, o Externato deveria ter 

algo a mais em sua grade, pois as aulas começavam no mesmo horário, às 11 da manhã, mas 

só terminavam às 15: 20min.  

Almeida, L. (2008) aponta os conteúdos da grade das normalistas em casa fase. 

Na primeira, preparatório no qual realizavam atividades de leitura, recitação, compreensão, 

ortografia e gramática da língua portuguesa e da língua francesa. Estudavam também sistema 

Métrico e Aritmética, música vocal e prendas domésticas. Passada essa fase, adentravam ao 

curso propriamente dito e passavam a estudar geografia, história, caligrafia, aritmética, 

música, álgebra, geometria, historia natural, pedagogia, francês, trabalhos de agulha, 

português e desenho. 

Desde o seu início em Fortaleza, o Externato Santa Clotilde adotou a modalidade 

de ensino misto, ofertando o curso de primeiras letras para um número de 52 alunos, sendo 6 

do sexo masculino e 46 do feminino (ALMEIDA, G., 2012). Nota-se por essa notícia a adesão 

majoritária de mulheres na sua escola, o que revela que mesmo a professora inovando ao 

aderir um ensino misto, a adesão não foi tão significativa no que se refere ao número de 

meninos. 

Almeida, G. (2012) relata que houve uma reforma na instrução pública em 1878, 

que autorizou a criação das escolas normais, cujo curso teria a duração de três anos, permitiu 

o acesso do sexo feminino à instrução oficial e determinava que o ensino poderia ser fixo ou 

ambulante, esta última deveria ser mista. Portanto, percebemos que a escola de Francisca 

Clotilde se encaixa na categoria ambulante e que a criação de uma escola mista estava de 

acordo com as orientações educacionais da época. 

Almeida, L. (2008) analisa que na Escola Normal a caneta sobressaia em relação 

aos bordados, mas a inclusão de disciplinas como “trabalhos de agulha” e “prendas 

domésticas” revela que a associação do magistério como uma extensão do lar e da 

maternidade foi um dos motivos para a sua feminização e, logo em seguida, a sua 

desvalorização. 

Quanto ao fechamento do Externato na cidade de Fortaleza, Almeida G. (2012) 

aponta que ocorreu por problemas pessoais e financeiros. Vimos em nossas pesquisas que 

nesse período de sua vida, Francisca Clotilde estava envolvida com questões políticas, com a 

causa abolicionista e em sua vida pessoal estava numa condição de “amasiada”, pois com o 
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abandono do marido, a mulher deveria permanecer casta, visto que o casamento cristão une 

homem e mulher até que a morte os separe. Analisando tais fatos, consideramos que para a 

sociedade fortalezense da época a professora não era um exemplo a ser seguido. Quiçá, os 

mesmos motivos que a levaram pedir demissão da Escola Normal em 1890 foram os mesmos 

que a levaram a fechar as portas do Externato em Fortaleza.  

Em seu diário, escrito em 1894, após falecimento de seu companheiro Antônio 

Duarte, a professora relata no dia 7 de maio sobre as dificuldades financeiras por qual 

passava, tendo que “trabalhar a morrer dia e noite”. E complementa confessando que “[...] o 

que ganho, apesar de ser muito favorável não se chega nem ao menos para socorrer às 

necessidades mais urgentes.” Tal afirmação nos leva a crer que em Fortaleza, ela não teve 

compensação financeira e que pode ter passado por dificuldades financeiras tanto para manter 

o prédio da escola que era alugado, como para satisfazer as necessidades mais urgentes de 

subsistência. Esboça-se, nesse momento, um quadro de uma mulher só, com filhos, que se vê 

obrigada a trabalhar dia e noite a fim de se manter com os filhos. 

No dia 20 de junho de 1894, no jornal A República27, encontramos uma nota, 

intitulada “Ensino Particular” que noticia os exames parciais das alunas da escola regida por 

Francisca Clotilde, cujas meninas distinguiram-se nas diferentes matérias que constituem o 

ensino primário, cita quatorze nomes de alunas, mas também acrescenta três alunos, dentre 

eles Humberto Monte, que encerrou o evento com a leitura de uma poesia que foi muito 

aplaudida, segundo o jornal. 

Ainda no jornal A República, no dia 20 de setembro de 1894, encontramos a nota 

intitulada “Anniversario Feliz”, em que noticia o aniversário e homenagens prestadas ao 

governador do estado (presidente da província), o Marechal Bezerril Fontenelle, para o qual 

as alunas de Francisca Clotilde apresentaram uma “interessante comedia representando 

dramas infantis de escola de roça, dirigida pela inteligente professora d. Francisca Clotilde.” 

Conforme nota, as alunas se saíram muito bem e provocaram muito riso.  

No dia 19 de outubro de 1894 no mesmo periódico verificamos uma página quase 

que exclusiva com mensagens de felicitações de aniversário para a professora, mensagens de 

alunos, alunas, amigos e amigas. Chamam-na, carinhosamente, de D. Chiquinha; um se 

identifica como “um seu admirador”, a adjetiva como “ilustre literata, poetisa exímia e 

preceptora emérita”, uma amiga Angelita Bandeira lhe dedica uma mensagem em francês; 

 
27 HEMEROTECA DIGITAL BRASILEIRA. A República (Fusão do Libertador e Estado do Ceará) - 1892 a 

1897. Edição de 20 de setembro de 1894. Disponível em: <https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>. 

Acesso em: 23 abr. 2018. 
 

https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
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outra, Emília Vieira, se identifica como discípula e amiga. Há também uma mensagem de 

suas amigas, Raymunda Melgaça e Felippinha, que lhe chamam de Mariquinha. 

 Conforme verificado em Mota (2007) e Almeida, L. (2008), em 1897 muda-se 

para a cidade de Redenção, onde tinha familiares. Nessa cidade nasce sua filha Antonieta 

Clotilde, nascida no dia 19 de dezembro de 1897, filha de seu marido, com quem casou na 

igreja católica. Sobre tal fato, Almeida, L. (2008) menciona dois filhos de Francisca Clotilde, 

nascidos em Redenção, frutos do retorno da professora com Francisco de Assis Barbosa Lima, 

a saber: Ângela Clotilde e Tertulina, sendo que essa última teria morrido pouco tempo depois. 

Após breve estadia nessa cidade, muda-se com seus filhos para a cidade de Baturité. Lá abre 

novamente o Externato Santa Clotilde para meninos e meninas, no município de Calaboca, 

atual Aracapé, como apontado anteriormente. 

Antonietta Clotilde, assim como a mãe, torna-se professora, escritora e poeta de 

grande notabilidade na sociedade de sua época. Aos dezesseis anos funda a revista A Estrella 

no dia 28 de outubro de 1906, que circulou até o ano de 1921, estabelecendo contato com 

poetas, escritores e assinantes de diversos lugares do Brasil. Francisca Clotilde participa da 

revista como colaboradora e, oficialmente, a revista não apresenta vínculo com o Externato, 

porém o vínculo é perceptível, pois constantemente se noticiam eventos da escola e fotos de 

alunos e alunas do Externato. A revista foi produzida por 15 anos, somando um total de 193 

números. Muitos desses números conseguimos ter acesso no arquivo pessoal de Rosângela 

Ponciano e por meio dos registros de Almeida (2008). 

 

Antonieta tornar-se-ia literata e professora, como a mãe. Adotou o nome “Clotilde” 

para compor a assinatura que a consagraria, sem empregar sobrenome paterno, 

Duarte ou Bezerra. Homenageava a mãe que passaria a auxiliá-la na ousada de 

publicar uma revista de mulheres e crianças no interior do Ceará. Aos 16 anos 

primeiro numero de a estrela (ALMEIDA, L., 2008, p. 161). 

 

Em Baturité, a revista fica ativa por dois anos, tem como fundadoras Antonietta 

Clotilde e a prima Carmem Taumaturgo. Segundo Almeida (2008), ambas iniciaram a revista 

despretensiosamente a partir de um concurso de caligrafia. Nessa cidade registra um total de 

cinquenta e seis edições. Em sua pesquisa a autora analisa as mudanças no decorrer da 

história da revista quanto à materialidade do impresso e informa que, em seu início em 

Baturité, a revista era impressa em folha quase transparente e de baixa gramatura, por ser mais 

em conta. Em pouco tempo introduz as cores rosa ou azul claro na coloração do papel. A 

partir de 1910 começa a publicar em papel acetinado e com a capa colorida. Até 1910 

percebe-se também que na capa da revista sempre vinham sonetos de Francisca Clotilde, que 
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a partir de então começa a alternar com fotografias de mulheres ou crianças. Quando se 

tratava de crianças, no texto que descrevia a foto, a criança se apresentava ao público leitor, 

dizendo seu nome, quem eram seus pais, onde vivia e quais eram seus sonhos. Quando se 

tratava de uma foto de mulher, apresentava-se seu nome, quem era seu marido, sendo comum 

a presença de versos ao lado. 

No aniversário de nove anos da revista, Rubens Thaumaturgo faz sua homenagem 

com um texto publicado na edição de novembro de 1915 da seguinte forma: 

 

Lembro-me bem... Já se passaram nove anos. Foi em 1906 em Baturité, meu berço 

querido. Duas crianças, pois, naquele tempo eram bem crianças, Antonietta e 

Carmem Thaumaturgo, idealizavam a fundação de um jornalzinho que fosse o 

receptáculo  de seus primeiros balbucios literários e arrojo sublime! Concretizavam 

em fato a idéia genial e profundo amor às letras, publicando em 28 de outubro o 

primeiro número d’A Estrella manuscrita – uma folha de papel almaço, 

caprichosamente escrita. Assim viveu algum tempo a querida “Estrella”, gentil, 

porém obscura, se tão insignificante era a sua tiragem se tanto era os exemplares que 

circulavam. Quanta dedicação se ostentava naqueles lindos e saudosos dias de 1906, 

no velho, e saudoso Baturité, que vive apenas de tradições e glórias passadas! 

(THAUMARTUGO, 1915 apud BLOGSPOT ANAMELIATAUA).28 
 

Segundo Rubens Thaumaturgo na referida publicação, o primeiro número da 

revista foi escrito à mão em uma folha de papel almaço, que foi escrito com muito capricho. E 

continua contando que após mudança para Aracati, Antonietta Clotilde continua a publicação 

da revista sozinha naquela cidade, onde foi recebida com muito apreço.  

Almeida, L. (2008) analisa a qualidade das impressões e as diferentes tipografias 

utilizadas por A Estrella, apontando que de seu início até outubro de 1910 a revista rodava nas 

máquinas da Secc. Graphica d’O Aracaty; no mês seguinte passou para a prensa de Fortaleza, 

na Tipografia escolar e em 1915 volta a ser impressa em Aracati na Typographia Jaguaribe. 

A Estrella contava com assinantes, eles que mantinham a revista, pois a revista 

não trazia nenhuma propaganda. Almeida (2008) supõe que a rede de assinantes da revista em 

diversas cidades teve como ponte Francisca Clotilde, que era “uma mulher próxima de 

intelectuais reconhecidos e pessoas de projeção social que prescreviam leituras em seus 

lugares” (p.163). Encontramos uma informação que revela a intenção de internacionalização 

da revista, uma nota que divulga o recebimento de uma “cartinha” enviada pela Princesa 

Isabel, a rendentora, à redatora da revista, na qual agradece pelos números da revista que lhes 

 
28  BLOGSPOT ANAMELIATAUA. Revista A Estrella: Saudação à Estrella (Por Rubens Thaumaturgo).  

Disponível em: <http://anameliataua.blogspot.com/2012/04/revista-estrella-redatora-antonieta.html>.  Acesso 

em: 03 maio 2019. 

http://anameliataua.blogspot.com/2012/04/revista-estrella-redatora-antonieta.html
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foram enviadas e um soneto dedicado à memória de D.Luiz d’Orleans, remetidos ao Castelo 

d’Eu, na França. 

 

Figura 4- Capa revista A Estrella, num.185, de 1920 

 

                Fonte: Acervo de Rosângela Ponciano. 

 

Logo, consideramos que Almeida, L. (2008) tem um trabalho muito rico no que se 

refere à revista A Estrella, editada por Antonietta Clotilde por quinze anos no interior do 

Ceará, de modo que não nos aprofundaremos em falar da revista em si, mas de algumas 

publicações específicas que se referem à temática que elegemos para esta investigação. 

É importante destacar o papel na imprensa no início do século XX, como 

formadora de opinião e, consequentemente, de tipos de sujeitos. Destarte, a mídia é um 

instrumento pedagógico e nesse momento tudo que acontecia na sociedade passava pelo crivo 

da imprensa. O que se vinculava nos jornais era tido como verdade, norma, padrão, de tal 

forma que era o meio mais rápido e eficaz de elevar ou derrubar alguém. Quem publicava, 

então, tinha certo poder. Ter a palavra era poder. É comum encontrarmos em jornais desse 

período debates acirrados entre redatores, colunistas, colaboradores e demais pessoas que 

tinham o poder da palavra. 
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Almeida, L. (2016) em sua tese “Os sentidos das aparências: invenção do corpo 

feminino em Fortaleza (1900-1959)”, ao falar dos impressos e jornais que circularam em 

Fortaleza no início do século XX destaca que a cidade não escondia a cobiça do que vinha de 

Paris, o que ela chama de emblemas de uma cidade imaginada, de um lugar que ao mesmo 

tempo buscava uma identidade, mas não tirava o olho dos padrões franceses, e dentro deste 

aspecto ela destaca a representação da mulher nesses meios, nos quais as fotografias 

ressaltavam a beleza do “belo sexo”. 

No interior do Ceará, a Revista A Estrella reproduzia o mesmo ideal da capital 

Fortaleza. Sobre esse aspecto, Almeida, L. (2016) ressalta que esse é um momento histórico, 

conhecido como Belle Époque, em que a mulher era sinônimo do “belo sexo”. Por isso, as 

fotografias e a própria representação gráfica de revistas revelam a preocupação de cultivar a 

beleza. E assim, a revista fundada por Antonietta Clotilde, no interior do Estado também 

aspirava aos padrões franceses de como uma mulher deveria ser, portar-se e vestir-se. 

As fotografias as quais tivemos acesso consistem num rico material 

historiográfico, pois a partir delas podemos identificar os costumes de uma época, o que se 

quer transmitir, o que se quer apresentar à sociedade, que por sua vez, revela a mentalidade de 

uma época. 

 

Figura 5 - Representação do “belo sexo” na revista A Estrella 

 

                 Fonte: Acervo de Rosângela Ponciano. 
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Ao olhar as fotografias de mulheres na revista A Estrella, interessantes aspectos 

chamam a nossa atenção; a postura das mulheres, a seriedade e as vestimentas. A postura e a 

atitude séria eram requisitos para as fotografias nesse período, a imagem cultural que se tinha 

de uma pessoa sorrindo numa fotografia era de uma cena ridícula. Ademais, nesse período 

fazer uma fotografia era um evento programado, dada a tecnologia primária nesse âmbito. 

Logo, como um evento sério que era, seus personagens deveriam expressar-se com seriedade. 

Somente com o passar do tempo, com a mudança da tecnologia e com o advento do cinema é 

que as pessoas passaram a sorrir nas fotos. 

Em nossa análise, as fotografias das crianças na revista A Estrella também 

esboçam uma representação de um ideal de criança, sempre bem arrumadas, bem 

comportadas, e vestidas de branco, lembrando a pureza da infância.  

 

Figura 6 - Fotografia de crianças na revista A Estrella

 
          Fonte: Acervo de Rosângela Ponciano. 
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Nas descrições das fotos das crianças ressaltam-se os nomes dos pais e de onde 

são. Observa-se a opção por roupas brancas tanto para as mulheres como para as crianças. 

Observa-se, ainda, uma opção fotográfica em mostrar os móveis do ambiente em que se 

realizavam as fotos. Em todas as fotos das crianças que apresentamos, elas estão encostadas 

em uma cadeira. Destarte, percebe-se que não há espontaneidade nas fotos por tratar-se de 

fotos programadas. 

Outras informações da prática pedagógica de Francisca Clotilde ressignificamos 

por intermédio de pessoas que foram seus alunos e alunas. Nesse viés, Mota (2007) conseguiu 

o depoimento de Nice Firmeza; Stela Araújo e Mário de Linhares, que estudaram no 

Externato Santa Clotilde. Segundo a artista plástica aracatiense, “a madrinha nunca usou a 

palmatória”; conforme Stela Araújo a professora dava lições de civismo e tinha personalidade 

admirável e exclama “jamais esquecerei as sábias lições de civismo, a sua bondade 

inigualável, a sua extrema tolerância e suave meiguice. De uma abnegação a toda prova, 

amiga da juventude e, sobretudo das crianças” (p. 23). Mário Linhares, por sua vez, informa 

que foi seu aluno em Baturité, e que foi ela quem corrigiu seus primeiros versos e ensinou-lhe 

os segredos da metrificação.  

Na seção seguinte abordamos, especificamente, sobre a prática pedagógica de 

Francisca Clotilde no Externato Santa Clotilde em Aracati. 

 

3.2.1 O Externato Santa Clotilde em Aracati 

 

Em 1908, Francisca Clotilde ruma com seu filho e filhas para Aracati. Segundo 

Almeida, G. (2012), a convite de autoridades locais, de modo que encontrou estrutura para 

instalar-se imediatamente na cidade, com a sua escola e com a revista A Estrella. É deste 

período em Aracati que temos a maior quantidade de informações acerca do Externato Santa 

Clotilde, informações fornecidas por meio dos impressos da época, em especial o periódico 

aracatiense, Folha do Commercio, edições de 1911 e A Estrella, fotografias e edições diversas 

fornecidas por Rosângela Ponciano, do acervo da família. A professora ressalta que, 

certamente, muito mais se tinha de Francisca Clotilde, mas que muito se perdeu em 

decorrência das cheias de 1924.   

As fotografias as quais tivemos acesso do acervo de Rosângela Ponciano revelam 

o zelo que tiveram em guardar as recordações do Externato Santa Clotilde. De posse dessas 

fotografias pudemos analisar algumas informações relevantes a esta pesquisa. Em várias fotos 

a professora aparece no meio de seus alunos, o que mostra que gostava de ter os alunos por 
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perto, que não tinha problema em tirar fotografia e que gostava de registrar as turmas do 

Externato, provavelmente todo ano ela fazia pelo menos uma foto com a turma, tendo em 

vista que nesse período tirar uma fotografia era um evento programado. 

 

Figura 7 - Francisca Clotilde com alunos e alunas 

 
         Fonte: Acervo de Rosângela Ponciano.  

 

O estandarte do Externato Santa Clotilde consta o seu lema “Deus, pátria e 

dever”, que podem ser considerados como ideais que guiavam à escola. 

É interessante apontar que um dos grandes líderes do integralismo, Abelardo 

Gurgel Costa Lima (1917-2006) foi aluno de Francisca Clotilde em Aracati, que por causa da 

cheia de 1924 teve que interromper seus estudos com a professora Chiquinha. Ele ainda 

estava no seu primeiro mês de escola, mas foi tempo suficiente para que a professora ficasse 

gravada em sua memória, e não esquecera a farda que vestia com orgulho, uma farda branca, 

com um gorro de mesma cor e alguns enfeites para destacar.29 Posteriormente, Abelardo 

Gurgel publica, em 1941, o livro Terra Aracatiense sobre a história do Aracati, o qual 

tivemos acesso, fornecendo relevantes informações de Aracati, algumas delas apontadas nessa 

investigação. 

 
29 ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL LUA CHEIA. Abelardo Gurgel Costa Lima - Perfil Político. 

Disponível em: <http://luacheia.art.br/440-abelardo-gurgel-costa-lima-perfil-politico.html>. Acesso em 10 jun. 

2019. 
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Em análise, os pilares da pedagogia de Francisca se assemelham aos pilares do 

Movimento Integralista “Deus, pátria e família” que se propagou no Brasil na década de 1930. 

No interior do Ceará foi um movimento bastante difundido, com forte atuação política, que 

viam na crítica generalizada ao capitalismo e ao comunismo a solução moral e política para os 

problemas que afligiam a Nação (RÉGIS, 2013, p. 15). 

O lema escrito no estandarte revelam as prioridades de ensino no Externato Santa 

Clotilde. Deus, em primeiro lugar, enfatizando a importância do ensino da religião católica. O 

ideal de pátria e o dever, na qual está imbricada a noção de civismo. Maria Stela Barbosa de 

Araújo, que fora sua aluna, ressalta as lições de civismo da professora como uma das marcas 

da professora. “Jamais esquecerei as suas sábias lições de civismo e a sua bondade 

inigualável, a sua extrema tolerância e suave meiguice” (AMARAL, 1971, p. 247). 

Oliveira (2012) considera que o positivismo foi responsável pela incorporação do 

ideal de Pátria na definição de um caráter nacional pós-1889. Nesse momento os valores 

religiosos se adequam ao científico, entendendo a família como base para o desenvolvimento 

de uma organização moral da sociedade. Esboça-se que era preciso educar as crianças na 

moral cristã no interior das famílias para que elas pudessem abraçar ideais maiores de pátria e 

humanidade. No Ceará, as práticas de uma liturgia cívica em substituição do ritualismo 

religioso reforçou a necessidade de oferecer um código de identificações que pudesse 

exprimir o caráter regional e a inserção dessas características no âmbito nacional. 

 

A ideia de pátria foi arquitetada dentro do ideal positivista e estava articulada com as 

diferentes tendências republicanas em disputa por uma definição dos rumos da 

implantação do novo regime. No pensamento positivista a ideia de pátria estava 

associada à religião da humanidade promovida por Comte. Era um dos seus 

pressupostos no culto doutrinário. Segundo essa perspectiva, a família seria a base 

do desenvolvimento de uma organização moral da sociedade, pautada pelo dogma 

positivo. O domínio da linguagem escrita, a adoração às afeições domésticas, a 

preparação intelectual com a introdução de exercícios e estudos regulares para o 

domínio da linguagem eram responsabilidade materna e formariam a base moral da 

criança, para que essa pudesse absorver os sacramentos iniciais da base da ordem 

universal, que seria desenvolvida nas escolas positivistas. Apenas a partir dessa 

formação no interior da família, os adolescentes abraçariam os ideais maiores da 

pátria e da humanidade (OLIVEIRA, 2012, p. 138). 

 

 

 Holanda (2012) aponta que a República vai usar em todo o momento a figura da 

mulher como representação, sendo esta responsável pela preparação das futuras gerações, 

conforme apregoava a filosofia positivista de Comte e externada no imaginário republicano 

moderno. Porém, em todas essas representações, a mulher surge ao lado de um homem, 

assumindo um papel coadjuvante, submissa à autoridade masculina. Diante disso, analisa que, 
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esse quadro revela a força simbólica a que a mulher é reduzida, na prática: ao papel de esposa, 

mãe e professora normalista, responsável pela educação para a cidadania e religiosidade civil 

e cristã. 

 

É com o espírito positivista que é criado o projeto pedagógico de educação feminina, 

voltado para sua permanência no lar, por ser este considerado o ambiente em que a 

mulher serviria melhor a pátria, responsabilizando-se pelos cuidados para com a 

família, sendo, portanto, apenas indiretamente ligada ao contexto política e social. 

Nesse sentido, a família como instituição social e educacional é o lugar ordenado 

pela mulher por excelência (HOLANDA, 2012, p. 444).  

 

É interessante neste momento apontar os achados encontrados no periódico Folha 

do Commercio, que era publicado em Aracati, mas só fomos encontrá-lo na Biblioteca 

Nacional. Tivemos notícias da produção de Francisca Clotilde no jornal Folha do Commercio, 

por meio da pesquisa de Almeida, L. (2008), a qual apontava a existência de uma série de 

vinte e um artigos políticos da escritora, nos quais se une ao movimento contra a Oligarquia 

Acciolina, no Ceará. Estes artigos, segundo autora, foram publicados entre dezembro de 2011 

e julho de 2012; posteriormente reunidos e publicados sob o título Pelo Ceará: Série de 

artigos editados na Folha do Commercio, brochura de 62 páginas, editado pela Tipografia 

Comercial, na cidade de Aracati. Contudo, em nossa pesquisa na Biblioteca Nacional não 

encontramos essa publicação, o que podemos supor pelos indícios da autora, que a mesma não 

existe mais, pois afirmara que “Em péssimo estado, suas folhas já se desmancham. Apressei-

me em fotografá-las, para preservar ao máximo este registro” (p. 138), realizando assim, um 

serviço de manutenção do documento histórico por meio da fotografia. 

Em nossas pesquisas na Biblioteca Nacional não encontramos mais a referida 

série de artigos de cunho político no semanário Folha do Commercio, mas publicações 

anteriores tão relevantes quanto, nas quais podemos enxergar a cidade de Aracati no ano de 

1911, sua organização social, os nomes ilustres locais, fatos e feitos, valores, 

desenvolvimento e, principalmente, publicações de textos de autoria de Francisca Clotilde, 

estampados, na maioria das vezes, na primeira página, notícias sobre sua atuação como 

professora e mensagens direcionadas a ela na ocasião de seu aniversário natalício, fato que 

não passava despercebido nos jornais locais. 

O periódico Folha do Commercio proclamava-se “semanário independente”, 

poderia ser adquirido avulso ou por assinatura. $100 réis cada, 3$000 assinaturas semestrais e 

6$000 valor anual. Para fora da cidade por 7$000. Estima-se que circulou apenas por dois 

anos na cidade de Aracati e tinha como objetivo tratar de assuntos que fossem de interesse 

geral, especialmente do comércio, indústria, sujeitas, porém, ao arbitro de sua redação.  
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O jornal tinha a direção de Ricardo de Deus e Cia, porém na edição de 02 de 

julho, Ricardo torna público que não faz parte mais da redação do jornal por motivos pessoais 

e não devido às ameaças que sofreu de determinados indivíduos. A partir dessa data o 

semanário vem com a direção de Bruno Porto. 

Percebemos nesse periódico três funções principais, a de informar, instruir e 

deleitar, nos quais observamos claramente a pretensão de desenvolvimento da cidade, 

informando aos leitores sobre os comércios e indústrias locais, fatos locais, nacionais e 

internacionais, como por exemplo a revolução da China, que culminou em sua independência, 

em 1911. Observamos a intenção de instruir por meio de biografias de literatos e santos da 

igreja, e deleitar por meio da publicação de contos, poemas e romances. As duas páginas 

semanais que publicavam davam conta de informar os principais fatos ocorridos na cidade e 

fora dela, quem sai, quem entra, quem está de passagem pela cidade, aniversariantes, 

biografia de escritores e santos, festas escolares e religiosas, contos, poemas. O seminário 

trava de tudo um pouco.  

Nas edições desse periódico as quais tivemos acesso, percebemos Francisca 

Clotilde como uma figura ilustre, reconhecida e valorizada como escritora e como educadora 

pela escola particular que dirigia na cidade.  

Nas ocorrências encontradas no Folha do Commercio destacamos: a) um poema 

dedicado a Casimiro de Abreu; b) Festival dramático organizado pela disticta educadora 

cearense, no qual suas alunas encenaram dramas de sua autoria; c) texto em prosa, intitulado 

“Um heroe christão” em homenagem a São Sebastião, na ocasião da celebração de sua festa 

pela igreja católica, em 20 de janeiro; d) nota de Francisca Clotilde divulgando que aceita 

duas ou três alunas internas em condições favoráveis e mediante ajuste prévio; e) texto em 

prosa, intitulado “O Jangadeiro”, em homenagem ao “Dragão do Mar”; f) dois textos, 

intitulados “O Gethsemani” e “A Cruz”, de cunho religioso, publicados na ocasião da Semana 

Santa; g) periódico parabeniza Francisca Clotilde pela repercussão de seu romance A 

Divorciada que recebeu crítica bem avaliada em jornal de Pernambuco; h) festinha realizada 

na escola em homenagem a padroeira da escola, Santa Clotilde, promovida pela incansável 

diretora, regada a peças dramáticas e poesias; i) visita do padre D. Vanderillo à escola, 

acompanhado dos padres Graça Martins e Lucas, que foram recebidos por justas 

manifestações de regozijo; j) missa na festa do Sagrado Coração de Jesus na igreja matriz, 

momento em que setenta e sete crianças receberam a comunhão, todas alunas dos colégios 

dirigidos por F. Clotilde, Maria Rodrigues e Sinhazinha Gurgel e a escola pública de d. 

Maria Goianna. Todas preparadas pelo vigário pela D. Vanderillo; k) homenagens a 
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Francisca Clotilde na ocasião de seu aniversário natalício e mensagens dela em gratidão a 

manifestações de carinho realizadas na data de 19 de outubro; l) texto em prosa sobre o dia de 

finados, intitulado “2 de novembro”; m) festa de 5º aniversário da revista A Estrella, notícia 

intitulada como A festa da “Estrella”, regada a peças dramáticas, encenadas pelas alunas da 

escola de Francisca Clotilde, o Externato Santa Clotilde; n) Francisca Clotilde agradece aos 

que ajudaram na realização da festinha de A Estrella. 

Observamos nas publicações que relacionamos, textos da autora, como poemas e 

prosas sobre poetas, santos e festas da igreja, o que revela que a fé católica perpassa todas as 

frentes da sua atuação como sujeito. Sobre ela, observamos notícias que tratam de sua 

produção intelectual e sobre sua escola, o que demonstra o poder local que detinha.  

Continuando nossa análise do periódico Folha do Commercio, de 1911, 

encontramos na edição do dia 26 de fevereiro30 a seguinte nota: “Francisca Clotilde no intuito 

de facilitar aos ilustre pais de família, residentes no interior, a instrução de seus filhos, recebe 

duas a três alunas internas em condições favoráveis e mediantes ajuste prévio. Rua do 

Commercio, 97.” O endereço é o da sua residência, que era também onde funcionava o 

Externato Santa Clotilde. A nota não nos fornece mais informações, mas sugere que a 

professora aceitava algumas alunas no regime interno, duas ou três, em condições favoráveis 

(provavelmente relacionadas à boa conduta ou saúde física e mental) e mediante ajuste prévio 

(provavelmente, trata-se do combinado financeiro com os pais da aluna). Essa divulgação 

parece ser direcionada aos “pais de família” que moravam em outra cidade, mas tinham 

interesse em matricular a filha na instituição da professora Francisca Clotilde e para viabilizar 

que a filha estudasse lá, a professora se dispôs a aceitar uma quantidade mínima na escola. 

São hipóteses que surgiram a partir dessa nota, divulgada no jornal aracatiense.  

Do dia 18 de junho de 191131, encontramos um texto que relata a visita de um 

padre à escola de Francisca Clotilde, na qual foi muito bem recebido. Primeiro, com um 

discurso da aluna, Maria Lemos, que se mostra uma pequena beletrista, seguindo os passos da 

professora. Em seguida alunos e alunas recitaram poemas e interpretaram alguns dramas, que 

pelo que pudemos perceber eram práticas cultivadas nessa instituição. 

 

 

 

 
30 FOLHA DO COMMERCIO. Francisca Clotilde (Nota). Edição de 26 de fevereiro 1911. Acervo da 

Biblioteca Nacional, 1911.  
31 FOLHA DO COMMERCIO. Visita Honrosa (Coluna Chronica Social). Edição de 18 de junho 1911. Acervo 

da Biblioteca Nacional, 1911. 
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Visita honrosa 

O Revmo. D. Vanderillo visitou hontem no meio dia, o Extenato Sta Clotilde, tendo 

sido recebido pela diretora D. F. Clotilde e pelas alumnas com as mais justas 

manifestações de regozijo. 

A alumna Maria Lemos de Mello saudou-o emocionada com as seguintes palavras: 

Revmo. D. Vanderillo 

Naquella tarde memoravel em que o Mestre Divino, já proximo a cumprir sua 

elevada missão neste mundo, entrou em Jerusalem para destejar a Paschoa e ser o 

verdadeiro Cordeiro do sacrifício, o povo acudiu festivo a recebel-o e, por entre 

hosanas, palmas e flores, foi aclamado na mais esplendida das apoteoses. 

Não esperamos a vossa visita como aquelle povo atapetando ruas e agitando ramos; 

mas como ele erguemos o brado que nos irrompe do coração: Bemvindo o que nos 

chega em nome do Senhor ! 

Sim recolhemos esta frase que, através de tantos seculas, nos traz ainda alguma 

cousa dessa harmonia que agitou uma cidade inteira e sentimos um verdadeiro jubilo 

em repetil-a saudando a vossa presença. 

Viestes espalhar o bem, ensinar a doutrina sacrossanta, arrancar o abysmo do vicio 

das almas transviadas. 

O Aracty jamais esquecerá o vosso nome e as alumnas do Externato o gravarão na 

sua memoria porque sabem aquella frase belíssima: 

“Os que guiarem os outros no caminho do bem resplandecerão como estrellas na 

eternidade”. 

E quem pode esquecer o brilho da estrela? 

Ficai certo de que conservaremos também no espirito vossos ensinos e que faremos 

o possível para eles germinarem em nossos corações e ahi produzirem verdadeiros 

fructos de amor a Deus, verdadeiras flores espirituais que se conservarão sempre 

belas e immarcessiveis com as que desabrocham nas veigas celestiais, na pátria dos 

anjos. 

Em seguida recitaram as 3 datas e representaram O quadro allegorico: Fé, Esperança 

e Caridade as alumnas Alice e Augusta Pinheiro, Beatriz Costa Lima, Elisa Gurgel, 

Lydia Cavalcante, Mocinha Gurgel, Sinhásinha Mello e a professora auxiliar 

Antoniêtta Clotilde. 

Recitaram ainda pequenas poesias: Esther Pinheiro, Nenem Leite, Maria Collares, 

Maria do Carmo Barbosa e Amelia Saboia. 

Terminou a manifestação a linda e expressiva poesia de Acacio Antunes- O 

Estudante Alssactano- recitada por Antoniêtta Clotilde. 

D. Vanderillo em breves e significativas phrases agradeceu a todas as c creanças as 

provas de veneração que lhe tinham sido dispensadas, e sua visita foi registrada com 

verdadeiro jubilo, sendo o dia de hontem considerado festivo no Externato Sta. 

Clotilde. 

Acompanharam o distincto Sacerdote os Revmos. Pes. Graça Martins e Lucas, de 

passagem nesta cidade (Folha do Commercio, em 18 de junho de 1911). 

 

 

Encontramos na mesma página uma nota parabenizando algumas pessoas pelos 

seus aniversários, entre as quais encontramos uma referência a “[...] sra. D. Lica Gurgel, 

talentosa maestrina, que alguns tempos residiu nesta cidade, como professora de piano no 

acreditado Externato Sta. Clotilde.” Percebe-se a presença de outra professora na escola, além 

de Francisca Clotilde e das filhas, que exerciam a função de professoras auxiliares; uma 

professora de piano. Além disso, aulas de piano no interior do Ceará pode ter sido mais uma 

inovação de nosso sujeito. Sobre isso, Cunha (2008) revela que o piano, em um período não 

muito distante, era visto como a perdição de uma educação mais utilitária, posto que o normal 
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era cuidar da casa e dos filhos. Nosso sujeito adere, por suposto, aos benefícios que a música 

e as artes podem trazer para o desenvolvimento humano em seus diversos âmbitos. 

Na edição do dia 26 de outubro32, encontramos na coluna que se refere aos 

aniversariantes do mês a seguinte mensagem dedicada a professora na ocasião de seu 

aniversário. 

 

D.F. Clotilde 

Quinta feira, 19, viu decorrer, entre expansões da mocidade, abraços e 

cumprimentos vários de innumeros apreciadores, a data de seu natalicio, a exm. sra. 

d. Francisca Clotilde, provecta educadora e escritora cearense que o Aracati tem 

grande honra de possuir á frente de um importante estabelecimento de ensino. 

Admiravel é o grau de estima que entre nós tem adquirido, no tempo diminuto que 

aqui rezide, aquella distinta senhora, em quem vemos, numa aliança intima, todos os 

predicados que tornam uma pessoa a personificação da Bondade, de que ella é um 

dos mais sumptuosos modelos. 

Reunir termos para exaltar a personalidade de d. F. Clotilde, aos olhos dos que lêem, 

è tarefa a que não nos abalançamos, por ser desnecessário: ninguém, por certo, que 

tenha rudimentares cultivos intellectuaes, desconhece o seu valor como escritora, 

poetisa e educadora; o brilho da sua pena ao lado das grandes causas; o seu 

incentivo, por qualquer forma, aos empreendimentos que tenham em mira a 

grandeza da Patria- a quem ella sempre amou fervorosamente e para quem tem 

trabalhado com heroismo, haja vista a grande campanha abolicionista travada no 

Ceará, a que o seu contigente foi por demais favoravel. 

Apreciadores de d. Clotilde, a quem muito devemos- já pela coadjunvação prestada 

com a sua preciosa colaboração ao nosso periodico, já pela muita consideração que 

nos dispensa, apresentamos lhe, tarde embora, as nossas respeitosas saudações, 

almejando que tenha uma vida mui dilatada e feliz, e que,entre essa aureola de 

simpatia que a circunda, possa comemorar, sempre, a passagem do 19 de outubro e 

difundir com a maior profusão, pelos cerebros incultos da juventude, a semente 

bemfazeja da instrucção (Folha do Commercio, em 26 de outubro de 1911). 

 

 

 Nota-se por meio dessa mensagem de aniversário direcionada à Francisca 

Clotilde pela redação do jornal Folha do Commercio o prestígio que tinha na sociedade 

aracatiense. Ela era respeitada como mulher e como professora, exercendo influência na 

cultura local por meio de sua prática pedagógica e de sua palavra que era propagada neste 

jornal, assim como na revista A Estrella. 

Na mesma edição33, Francisca Clotilde publica uma mensagem em agradecimento 

às homenagens prestadas a ela na ocasião de seu aniversário.  

 

 

 

 
32  FOLHA DO COMMERCIO. D. F Clotilde (Coluna Chronica Social). Edição de 26 de outubro 1911. Acervo 

da Biblioteca Nacional, 1911.  
33 FOLHA DO COMMERCIO. Tributo de gratidão (Notícia). Edição de 26 de outubro 1911. Acervo da 

Biblioteca Nacional, 1911.  
 



102 
 

Tributo de gratidão. 

Só o meu coração pode traduzir o sentimento de affectuosa gratidão de que me acho 

possuida pela graciosa manifestação que me fizeram, a 19 do corrente, a proposito 

de meu humilde anniversario natalicio. 

Immerecida, embora, a homenagem de que fui objetivo, registro-a com um carto 

desvanecimento porque não poderei jamais esquecer a gentileza com que me 

saudaram as inteligentes alumnas da Escola, regida pela distincta preceptora, minha 

bôa amiga D. Maria Goyanna e as esperançosas flores do “Jardim da Infância” à 

cuja incansavel Directora, Sinhasinha Gurgel me prendem laços fraternal estima e 

finalmente os meus dilectos alunos e alumnas que tantas provas me dispensaram de 

apreço e consideração. 

A’s maviosas cantoras Maria de Moura Filha, Menininha de Costa Lima, ao ilustre 

maestro José da Silva Ramos ás apreciadas amadoras, Francisquinha e Julia Gurgel 

e á minha presada amiga Emilia de Castro, as quaes concorreram para o 

brilhantismo da Missa, ao virtuoso celebrante P. Domingos de Castro, aos dignos 

cavalheiros Alfredo Goyanna e Vieira Filho, à bondosa D. Maria Augusta Pagels de 

Castro e filhos, e  à sympathica comissão promotora da festinha, composta 

das senhoritas Alice Pinheiro, Beatriz Costa Lima, Eliza Gurgel e Maria do Carmo 

Barboza minhas estremecidas discipulas, a expressão mais viva de meu 

reconhecimento. 

Envolvo também as pessôas que me enviaram delicadas saudações e honraram 

minha modesta residencia com as suas amaveis presenças nessa mesma effusão de 

reconhecimento e quizéra que minha frase, embora palidamente, traduzisse o que me 

vai no intimo d’alma. 

20-10-1911 (Folha do Commercio, em 26 de outubro de 1911). 

 

 

Nossos estudos apontam também para a valorização da dimensão artística 

cultivada pela professora no Externato. O teatro foi um gênero muito cultivado por Francisca 

Clotilde, seus dramas e peças eram geralmente dramatizados por alunas e alunos no Externato 

em eventos da cidade. Consoante a isso encontramos diversos episódios descritos em jornais 

de eventos nos quais a professora participou com seus alunos e alunas, recitando poemas e 

dramatizando dramas, que em geral, eram escritos por ela. 

Mota (2007) informa que a revista A Estrella era utilizada para divulgar eventos 

da escola, como sabatinas, recitais, peças de teatro que eram encenadas por alunos e alunas e 

que esta escola foi pioneira no movimento das artes cênicas no Aracati. Os dramas, escritos 

por ela eram encenados no próprio colégio, no Círculo Católico ou ainda no Teatro Santo 

Antônio. 

Em edição de janeiro de 1911 no jornal Folha do Commercio34, uma nota divulga 

o festival dramático que foi organizado por Francisca Clotilde, realizado no dia 25 de 

dezembro de 1910. O evento foi noticiado da seguinte forma: 

 

 

 
34  FOLHA DO COMMERCIO. Pelo Theatro (Notícia). Edição de [?] Janeiro de 1911, p.2. Acervo da 

Biblioteca Nacional, 1911. 
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Com uma casa á cunha do que há de mais selecto em nossa sociedade, realizou-se na 

noute de 25 passado, um festival dramático belamente organizado pela distincta  

educadora cearense Francisca Clotilde. 

[...] Deu inicio a festa o emocionante drama sacro “Filha de Herodes” da lavra da 

insigne auctora da “Divorciada” que pelos desdobramentos de belíssimas scenas 

evidencia grandes conhecimentos dramaturgia moderna. 

Foram as seguintes senhoritas que serviram tão admiravelmente de interpretes: Lidia 

Cavalcante “Anjo Gabriel”. Antonietta Clotilde “Sarai”; Elisa Gurgel, “Herodias”; 

Guiomar Vieira, “Enóe”; Celina Ozorio, “Noemi”; Maria Filismina, “ Suzana”; 

Augusta Pinheiro, “Judith”; Maria Correia, “Abigail”; Carmem Vieira, “Deborah”; 

Nenen Leite, “Esther”. 

O desempenho foi geralmente satisfatório, excedendo mesmo de nossa expectativa, 

concorrendo para isto a optima direcção de d. F. Clotilde e também a coadjuvação 

prestada pelo actor John Brigdes nos últimos ensaios. 

Não obstante segundo alguns pequenos senões perdoáveis ás entreiantes na arte de 

Eleonora Duse, Rejane, Tina de Lorenzo, Lucilia Peres e outras, destacamos o nome 

da senhorita Elisa Gurgel, que tão symbolicamente encarnou o papel de Herodias. 

O seu jogo scenico esteve impecável e fallou com muita maturidade e expressão. 

A senhorita Antonietta Clotilde, possuidora de rara intelligncia e de grande talento, 

soube compenetrar-se de seu dificillimo papel de “Sarai” a protagonista do drama, 

desempenhando com arte, merecendo por isto os melhores applausos. 

Entretanto não podemos esquecer os nomes de Cecilia Ozorio “Noemi”, Carmem 

Vieira “Deborah” e Lydia Cavalcante “Anjo Gabriel” que dramatizaram com 

facilidade e cujas toilletes obedeciam rigorisamente á actualidad da época. 

O festival terminou com duas bilariantes comedias da lavra de d. Francisca Clotilde, 

intituladas “O anniversario do Sapateiro” “Consequencias de um annuncio”, que 

foram muito bem representadas e provocaram boas gargalhadas na platea, cabendo á 

primasia á Angelita Clotilde que esteve irrepreensível em seus papeis. 

Deante, pois, de tão feliz sucesso, a “Folha do Commercio” apresenta seus efusivos 

parabens ás intelligentes alumnas do “Externato Santa Clotilde”, muito 

especialmente á talento a poetisa e dramaturga cearense d. Francisca Clotilde, que 

sabiamente dirige aquelle estabelecimento de instrucção (Folha do Commercio, em 

janeiro de 1911). 

 

O evento realizado na noite de Natal iniciou com a encenação do drama sacro 

escrito pela professora, “Filha de Herodes”, que segundo a redação do jornal, evidencia o seu 

conhecimento em relação à dramaturgia moderna. O drama surpreendeu a todos, superando 

todas as expectativas, graças à direção de Francisca Clotilde e codireção do ator John Brigdes 

(1888-1973). Não encontramos muitas informações sobre o ator, mas curiosos por seu um 

nome americano, investigamos e vimos que trata-se de um ator nascido do Alabama, Estados 

Unidos, e falecido na Califórnia; que auxiliou Francisca Clotilde nos últimos ensaios, 

conforme vimos na notícia. O ator possivelmente estava de passagem, mas deixou sua 

contribuição, auxiliando Francisca Clotilde na produção desse drama. O mesmo ficou 

conhecido internacionalmente pela sua atuação nos filmes: O mistério do Desfiladeiro (1943), 

O Vale da Morte (1943), Harmony Trail (1944), Os Malfaitores (1944)35. 

Nota-se que as filhas de Francisca Clotilde encenavam também igual às demais 

alunas e eram elogiadas pelo talento na arte dramática. No drama “Filha de Herodes”, 

 
35 IMDB. John Bridges (1888-1973).  Disponível em: <https://translate.google.com.br/translate?hl=pt-

BR&sl=en&u=https://www.imdb.com/name/nm0108756/&prev=search>.  Acesso em: 10 jun. 2019. 

https://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=https://www.imdb.com/name/nm0108756/&prev=search
https://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=https://www.imdb.com/name/nm0108756/&prev=search
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Antonietta Clotilde foi a protagonista do drama, encenando o papel de “Sarai”; segundo a 

redação, soube compenetrar bem a personagem, recebendo por isso, os melhores aplausos. O 

festival seguiu com mais duas dramatizações de comédias, “O anniversario do Sapateiro” 

“Consequencias de um annuncio”, também da lavra da professora, nas quais Angelita Clotilde 

“esteve irrepreensível em seus papeis”. Destacaram-se também em suas personagens, a 

senhorita Elisa Gurgel, Cecilia Ozorio “Noemi”, Carmem Vieira “Deborah” e Lydia 

Cavalcante “Anjo Gabriel”. Quanto à professora, era sempre muito bem adjetiva, nessa nota é 

exaltada como professora, poetisa e dramaturga. 

Em notícia do dia 11 de junho de 191136 identificamos a descrição de uma festa, 

realizada na escola, em homenagem a sua padroeira. Na oportunidade, realizou-se uma missa 

e apresentações de peças dramáticas que não poderia faltar, como de costume em eventos 

realizados na escola e na cidade de Aracati. O clima era todo de alegria. 

 

Externato Santa Clotilde 

A 3 do mês corrente realizou o Externato Santa Clotilde uma atraente festinha, em 

homenagem a sua padroeira, promovida pela sua incansável directôra. 

Uniformizadas foram as alumnas á missa na elegante capella do Bomfim, 

assistindo, depois desse acto religioso celebrado pelo ver. Vigrio Graça Martins, a 

benção de um magnifico quadro de Santa Clotilde, - primorosamente desenhado 

pelo talentoso artista Milton Rodrigues- o qual foi colocado na sala das aulas do 

Externato. 

No dia 4, domingo, as  alumnas representaram, perante um selecto grupo de 

pessôas do nosso meio social, algumas peças dramaticas, que muito agradaram. 

Foi este o programma: 

As Três datas- graciosa peça de Segundo Wanderley, em que tomaram parte as 

alumnas Alice Pinheiro, Brasil Atoniêta Clotilde,7 de setembro; Augusta Pinheiro, 

13 de maio; Beatriz Costa Lima, 15 de novembro; Elisa Gurgel, Historia. 

Seguiu-se a interessante comedia- Escola moderna,representada com muita graça 

pelas alumnas Maria do Carmo Barbosa, Georgiana e Mocinha Gurgel, Mariinha 

Collares, Julia Corrêa, Nenen Vieira, Aurea Osorio, Amelia Saboia, Esther Pinheiro, 

Aureliêta Valente, Sinhazinha Mello e Lucie Meyer. 

Em terceiro logar foi um quadro allegorico: Fé, Esperança, Caridade, representando- 

A Patria Elisa Gurgel e as virtudes Fé Sinhazinha Mello; Esperança, Lidia 

Cavalcante; Caridade, Mocinha Gurgel. 

O programma da festinha terminou com a recitação de belas poesias, sendo a ultima 

a mimosa produção de um talentoso poeta- A Caridade, pela inteligente Antoniêta 

Clotilde.  

O desempenho de todas as pecinhas esteve irrepreensível, demonstrando as alumnas 

que nelas tomaram parte, um extraordinário adiantamento. 

A alegria reinava em torno dos circunstantes, com o triumpho das jovens educandas 

do Santa Clotilde, cuja diretora- d. F. Clotilde, nossa presada colaboradora, 

dedicada em extremo à causa sagrada da instrucção, não perde ocasião para 

incutir, no cérebro de seus discípulos, bellos exemplos, robustecidos nesta obra 

excepcional-o Catholicismo. 

Por mais essa prova do grande valor do Externato Santa Clotilde, os nossos parabéns 

à sua illustrada directôra (Folha do Commercio, em 11 de junho de 1911, grifos 

nosso). 

 
36 FOLHA DO COMMERCIO. Externato Santa Clotilde (Notícia). Edição de 11de junho de 1911.  Acervo da 

Biblioteca Nacional, 1911. 
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A notícia traz informações preciosas com relação à prática da professora. A 

primeira a ser apontada é a relação desta com a igreja católica. Assim como já averiguamos 

que a moral cristã é prioridade para Francisca Clotilde em seus textos, nessa notícia a vemos 

realizar uma festa em homenagem a Santa Clotilde, padroeira da escola. Nota-se que foram 

dois dias de festa, sendo no primeiro a realização de uma missa em agradecimento, para a 

qual as alunas foram todas fardadas, realizada na capela do Bonfim. Na ocasião, o Vigário 

Graça Martins abençoou um quadro da santa, que fora desenhado pelo talentoso artista Milton 

Rodrigues, e colocado posteriormente na sala onde ocorriam as aulas, o que aponta para uma 

única sala onde realizavam-se as aulas. No dia seguinte, segunda parte da comemoração, as 

alunas encenaram para um “seleto grupo de pessoas” algumas peças dramáticas que muito 

agradaram. O evento foi encerrado com a recitação de algumas poesias, cuja última foi 

recitada por Antonieta Clotilde. 

Em 2 de julho37, o jornal Folha do Commercio noticiou a festa do Sagrado 

Coração de Jesus, na qual 77 (setenta e sete) crianças receberam a primeira comunhão, todas 

“devidamente preparadas” pelo vigário D. Vanderillo, alunas dos “colégios dirigidos por F. 

Clotilde, Maria Rodrigues e Sinhazinha Gurgel e a escola pública de d. Maria Goianna”. 

No dia 5 de novembro38 o Folha do Commercio divulga a festa de aniversário da 

revista A Estrella, realizada em um palco improvisado no pavimento térreo do palacete do Dr. 

Jose Leite Barbosa, onde algumas alunas do Externato Santa Clotilde representaram 

comédias, monólogos e cancionetas. A nota divulga todos os dramas encenados, oito ao todo, 

com seus respectivos personagens e alunas que fizeram o papel, um deles foi representado 

pelo “pequenito Aluisio Cordeiro”. Em geral, os meninos recitavam poesias, mas nessa 

ocorrência temos um menino fazendo papéis, assim como as meninas.  

Os dramas eram intercalados por apresentações da professora D. Sinhazinha 

Gurgel ao piano, acompanhada por jovens representantes de sua instituição de ensino.  

Finalizando a nota, a redação aponta que na festa compareceu um grande número 

de pessoas do mundo social de Aracati, o que é prova do apreço que tinham pela revista A 

Estrella. 

Na mesma edição consta uma nota de Francisca Clotilde em agradecimento ao Dr. 

Jose Leite Barbosa, major Vieira Filho, João Gurgel Barbosa e D. Sinhazinha Gurgel pela 

 
37  FOLHA DO COMMERCIO. Festa do C. de Jesus (Notícia). Edição 02 de julho 1911.  Acervo da Biblioteca 

Nacional, 1911. 
38  FOLHA DO COMMERCIO. A festa da “Estrella” (Notícia). Edição de 05 de novembro de 1911.  Acervo da 

Biblioteca Nacional, 1911. 
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colaboração no evento de aniversário d’A Estrella. Agradece também as famílias que 

abrilhantaram com suas presenças o evento. 

Mota (2007) informa que, Rosângela Ponciano, bisneta da professora, em 

correspondência, informa que a revista A Estrella deixou de circular, em 1921, por 

dificuldades financeiras; o que significou para mãe e filha a extinção de metade de suas vidas. 

E quando o Externato deixou de funcionar em 1935, Antonieta passou a viver de uma 

pequena subvenção que lhe dava a prefeitura.  

Em nossa investigação, verificamos a escola de Francisca Clotilde apontada em 

documentos oficiais do ano de 1910 a 1931, no Alamanak Laemmert (1910-1931)39. O 

documento trata-se de um “Anuário: comercial, industrial, agrícola, profissional e 

administrativo da capital federal e dos estados unidos do Brasil, obra de consulta, de 

estatística e de informação geraes fundada em 1844”, se autodenominava “o único annuario 

de todos os estados do Brasil”. a instituição é registrada nesse documento  como Collegio 

Santa Clotilde, que tinha como diretora D. Francisca Clotilde. 

O Externato fundado por Francisca Clotilde fechou as portas logo após sua morte, 

em 1935, talvez porque sem ela ficaria difícil dar continuidade ao projeto educativo, ou 

devido o surgimento de outras escolas na cidade, tomando assim a clientela do Externato 

Santa Clotilde. Quanto a isso, a tradição oral da família conta que Francisca Clotilde ficou 

muito decepcionada com seu amigo particular Eduardo Dias, porque este ajudou a fundar na 

cidade o Instituto São José, da ordem das ursulinas. Contam que ele passou de casa em casa 

divulgando o novo colégio e em 1931 o instituto começou a funcionar. O mesmo funciona até 

os dias atuais, situado na Rua Coronel Alexandrino, 563, Centro. Segundo site institucional da 

escola, 

 

A vinda das irmãs foi uma resposta ao pedido feito por Dr. Eduardo Alves Dias ao 

Arcebispo de Fortaleza Dom Manuel da Silva Gomes. A vinda das Ursulinas para 

Aracati teve por finalidade a educação e instrução primária de crianças e jovens 

aracatienses com atividades artísticas: aula de pintura, piano, bordado a mão e 

iniciação ao Francês. O supracitado programa atendia alunos em período regular e 

integral (SITE INSTITUTO SÃO JOSÉ).40 

 

 

 
39 BIBLIOTECA NACIONAL. Almanak Laemmert - o único annuario de todos os estados do Brasil. Rio de 

Janeiro: Officinas typographicas do almanak laemmert, 1910 a 1931.  Biblioteca Nacional. Disponível em: 

<http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspx?bib=313394&pagfis=47561&url=http://memoria.b

n.br/docreader#>. Acesso em: 10 jul. 2019. 
40 INSTITUTO SÃO JOSÉ. Nossa História: sob os claros céus de Aracati. Disponível em: 

<https://www.institutosaojosearacati.com.br/index.php/pt/pages/about-us>. Acesso em: 02 jun. 2019. 

http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspx?bib=313394&pagfis=47561&url=http://memoria.bn.br/docreader
http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspx?bib=313394&pagfis=47561&url=http://memoria.bn.br/docreader
https://www.institutosaojosearacati.com.br/index.php/pt/pages/about-us
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As informações que constam no site do instituto apontam que Eduardo Dias que 

fez o pedido ao Arcebispo de Fortaleza Dom Manuel da Silva Gomes para que as irmãs 

ursulinas viessem à cidade a fim de instruir e educar as crianças e jovens com atividades 

artísticas, aula de pintura, piano, bordado a mão e ensino de francês. Eram quatro irmãs de 

nacionalidades diferentes; uma Alemã, uma Brasileira, uma Húngara e uma Francesa 

conforme Victor Freitas, em seu site Guardiões da história41, em que trata da história de 

Aracati. O mesmo narra que as religiosas ursulinas passaram por dificuldades devido a uma 

terrível seca que assolou o Aracati, de 1932. Então deixam a cidade e entregam o instituto à 

sociedade aracatiense. É quando novamente, Eduardo Dias, pede ao bispo Dom Manuel que 

mande à cidade Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo para que dessem continuidade ao 

projeto educacional iniciado pelas Ursulinas. 

Nesse período surgem também os Grupos Escolares. O Grupo Escolar de Aracati 

pode ter impressionado com uma proposta de ensino mais inovadora, apresentando-se com 

uma organização escolar e sistema pedagógico mais complexo. Santiago (2017) revela que o 

Grupo Escolar de Aracati foi instalado inicialmente na Rua Coronel Alexanzito (antiga Rua 

do Commercio), número 48442, em 1923, na mesma rua onde funcionava o Externato, o que, 

certamente, gerou uma disputa pelo público estudantil. A autora utilizando como fonte o 

Almanaque do Ceará (1923) informa que o Grupo contava com sete classes e 240 alunos 

matriculados.  

Almeida, L. (2008) relata que, em novembro de 1935, Dona Chiquinha, como era 

chamada carinhosamente, deu férias aos seus alunos e alunas, e na semana seguinte faleceu, 

aos 73 anos, de um colapso cardíaco, não sem antes expressar seu último desejo: que seus 

pequenos aprendizes comparecessem ao enterro. 

Segundo informação que obtivemos de Rosângela Ponciano, o corpo da 

professora foi enterrado em Aracati, no Cemitério Municipal São Pedro. 

 

3.3 Análise do poder e da concepção pedagógica de Francisca Clotilde 

 

Partindo do pressuposto de Foucault que o poder se manifesta em todas as 

instâncias sociais, tanto simbólicas como as institucionalizadas, consideramos que existe um 

poder que controla o discurso de nosso sujeito. Esse discurso, muitas vezes mostra-se 

 
41 GUARDIÕES DA HISTÓRIA. Instituto São José. Disponível em: 

<https://historiasdoaracati.blogspot.com/2011/?view=classic>.  Acesso em: 03 jun 2019. 
42 O lugar onde funcionava o grupo escolar atualmente está conjugado com o edifício onde funciona a Prefeitura. 

https://historiasdoaracati.blogspot.com/2011/?view=classic
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contraditório ao que ela realiza na prática, como por exemplo, ser uma mulher protagonista na 

sociedade de sua época e em um texto defender que a natureza da mulher é cuidar do marido e 

dos filhos dentro do lar (A mulher na família, de 1887). No entanto, ao mesmo tempo em que 

existe um poder sobre nosso sujeito, percebemos o poder que ela exerce a partir da “palavra 

em ação” (ALMEIDA, L., 2008).  

É importante considerar, nesse contexto, o que é o poder.  

Encontramos comumente nos dicionários a definição de poder como possuir a 

capacidade ou a oportunidade, exercer influência sobre, estar sujeito a, força, energia, 

autoridade. Poder pode ser utilizado em diversas áreas de investigação, tendo em vista que a 

vida em sociedade é permeada por relações de poder. Foucault (2011) entende que o poder 

circula e funciona em cadeia, de modo que ao tempo que alguém exerce o poder, alguém sofre 

a ação desse poder. Cada um de nós detém um poder, o que ele chama de micro poder. O 

próprio discurso é um poder de fala, no qual exerce um poder que se concretiza como verdade 

por meio dos discursos que são reproduzidos conscientes ou inconscientemente. Divide o 

poder em dois extremos: macro poder e micro poder. O primeiro refere-se ao poder que 

advém do Estado, portanto mais geral. O segundo trata-se do poder que realiza-se 

materialmente, que penetrando-se na vida cotidiana. 

Segundo Bourdieu (1989), o poder simbólico é um poder estruturado e 

estruturante que atua de modo invisível sem que os seus envolvidos - dominador e dominado - 

saibam o poder que exerce ou que sofre. Os símbolos, por sua vez, são representações da 

realidade que criam sistemas simbólicos como a arte, a língua e a religião, capazes de 

funcionar como instrumento de dominação, pois são constituídos de poder material e 

simbólico, assumindo assim uma função social e política estruturante. Segundo ele, 

 

É assim que os sistemas simbólicos cumprem a sua função política de instrumentos 

de imposição ou de legitimação da dominação, que contribuem para assegurar a 

dominação de uma classe sobre a outra (violência simbólica) dando o reforço da sua 

própria força às relações de força que as fundamentam e contribuindo assim, 

segundo a expressão de Weber, para a domesticação dos dominados (BOURDIEU, 

1989, p. 11). 

 

O poder simbólico, portanto, é uma força invisível, na qual os dominados 

interiorizam ou naturalizam práticas e discursos de uma classe que detém o poder. No caso 

das relações de gênero, tendo em conta o binarismo homem e mulher, cristalizou-se em nossa 

sociedade um poder simbólico determinante de superioridade masculina, justificada pela 

natureza biológica do homem. Utilizam, pois, de uma questão biológica deturpada para 

justificar uma violência simbólica de gênero que se infiltrou na nossa cultura brasileira. 
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O referencial consultado aponta que as relações de poder estabelecem diferenças 

entre homens e mulheres. Historicamente as relações de gênero, pautadas na divisão de sexo 

masculino e feminino, deu ao homem o poder. E o que conferia a ele esse poder? Ora, o falo, 

conforme aprendemos nos estudos psicológicos.  

O falo é o poder, o que faz com que o homem seja visto como completo e a 

mulher, incompleta. Essa ideia de completude do homem se relaciona com a filosofia católica 

de criação da raça humana. Adão era completo, criado à imagem e semelhança de Deus; a 

mulher foi criada depois, a partir da costela de Adão, com a função de procriar e manter a 

espécie. Desobediente, comeu do fruto proibido e ainda levou o homem a errar, causando a ira 

do criador. Por outro lado temos Maria, mãe de Jesus, de personalidade totalmente oposta, 

obediente, santa. Será tomada pelo catolicismo como modelo de como a mulher deve ser. 

Maria é a meta; Eva é a inclinação natural da mulher ao pecado, por isso que por muito tempo 

a mulher teve o corpo considerado impuro e controlado pela Igreja. “Venenosa e traiçoeira, a 

mulher era acusada pelo outro sexo de ter introduzido sobre a terra o pecado, a infelicidade e 

a morte.” (DEL PRIORE, 2011, p. 35). Seguindo este raciocínio, as mulheres são os agentes 

mais eficazes das forças infernais; assim como no princípio quando o pecado entrou no 

mundo por meio de uma mulher; por isso, ela precisava ser “adestrada” a todo tempo, porque 

do contrário continuaria sendo utilizada pelo diabo como instrumento que leva o homem a 

pecar. 

 

A Igreja já apropriou-se também da mentalidade androcêntrica presente no caráter 

colonial e explorou as relações de dominação que .presidiam o encontro de homem e 

mulher, incentivando a última a ser exemplarmente obediente e submissa. A relação 

de poder já implícita no escravismo reproduzia-se ao nível das relações mais íntimas 

entre marido e mulher, condenando esta a ser uma escrava doméstica, cuja 

existência se justificasse em cuidar da casa, cozinhar, lavar a roupa, servir ao chefe 

da família com o seu sexo, dando-lhe filhos que assegurassem a sua descendência e 

servindo, em última instância, como modelo para a sociedade familia1· com que 

sonhava a Igreja (DEL PRIORE, 1990, p. 25). 

 

Tendo em vista que Francisca Clotilde estava imersa em um meio 

majoritariamente masculino numa época em que estereótipos femininos e masculinos eram 

muito bem definidos, como compreender o poder que exerceu na sociedade cearense? Sobre 

este aspecto, podemos compreender, assim, que o poder que exerce não advém de questões 

biológicas, hereditárias, nem tampouco, estruturadas, como a violência simbólica. O poder 

que exerce foi conquistado, galgado, construído, sobretudo, por meio da imprensa, alcançando 

prestígio entre homens e mulheres, independente dos padrões preestabelecidos. 
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Perrot (2017) aponta em seu estudo que a mulher sempre foi revestida de um 

imenso poder social, seja para o bem ou para o mal. O século XIX acentua a racionalidade 

harmoniosa da divisão dos papeis sexuais, onde cada sexo tem sua função, suas tarefas, seus 

espaços, e lugar quase predeterminados, até em seus detalhes. Nesse momento, o poder da 

mulher consiste em ordenar o poder privado, familiar e materno, a que eram destinadas. 

Tal referencial considera a pesquisa feminista na contemporaneidade como 

importante para reavaliação do poder das mulheres, superando o discurso indigente da 

opressão, mostrando a ação das mulheres na história. Segundo ela, um desejo análogo de 

inverter as perspectivas tradicionais, de revelar a presença real das mulheres na historia mais 

cotidiana, sustentou o esforço das pesquisas históricas nos últimos anos. 

 

[...] No que se refere ao poder das mulheres, existem vários traços interessantes, 

perfeitamente enquadrados nas ideias dominantes do século XIX. Primeiramente, a 

potencia civilizadora atribuída a mãe: Briffault, particularmente, desenvolve o tema 

do sedentarismo e da agricultura. A seguir, o predomínio da figura do pai, fim 

último desse encaminhamento teleológico, cujas vitórias nesse final de século são 

incontáveis e se justificam pelo interesse geral público e privado. Por fim, a 

inscrição na história das relações entre os sexos; elas não se radicam numa ordem 

natural fixa; são produto de uma evolução; a subordinação das mulheres é resultado 

de um processo que se poderia imaginar reversível (PERROT, 2017, p. 185). 

 

Ávila (2007) utiliza a categoria relações de poder na análise da subjetividade 

literária de Francisca Clotilde, identificando que o poder produz subjetividades conforme as 

possibilidades e imaginação, situadas em um determinado tempo e espaço. Interpreta que as 

estratégias de resistências utilizadas pelas escritoras para questionar o patriarcado revela um 

feminino centralizado, coerente e estático, apresentando identidades fragmentadas 

contraditórias, dinâmicas e processuais. Por isso, considera que Francisca Clotilde, enquanto 

escritora, apresenta uma subjetividade marcada pela tensão entre o defender ou ir contra a 

representação de mulher em seu contexto. Fazendo uso dessa relação conclui que nosso 

sujeito escreveu, ora adensando, ora subvertendo a representação de mulher em sua condição 

de produção. Por isso, considera que “as identidades precisam, portanto, deixar de ser 

compreendidas como decorrentes de uma essência inata e serem encaradas como práticas 

significantes resultantes de regras que controlam os discursos no âmbito da linguagem” (p. 9). 

Cecília Maria Cunha opina no documentário “Francisca Clotilde: uma história de 

amor e lutas” que a escrita de Francisca Clotilde oscila entre a escrita de vanguarda e a de 

mulher recatada. Ao encontro dessa informação, a pesquisadora Ângela Barros Leal, no 

mesmo gênero, toma como exemplo o ensaio “A mulher na família” (1887) para demonstrar o 

conflito entre o ser e o dever expresso em sua escrita, pois nesse ensaio a beletrista disciplina 
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a mulher para o lar, o que a pesquisadora considera como contradição entre o que escreve e o 

que pratica. No entanto, conclui que esse traço revela a imposição de um tempo em que a 

missão da mulher era mais bem cumprida no lar.43 

Segundo Van Dijk (2009), ter o controle do discurso é uma forma de exercício do 

poder, pois quanto menos poderosa é uma pessoa, menos acesso tem às diversas formas de 

texto ou de conversação. Para ele, existem as chamadas “elites simbólicas” da qual fazem 

parte os jornalistas, escritores, artistas, diretores, acadêmicos e outros grupos que exercem 

poder sobre a base do “capital simbólico”. Segundo ele, essas pessoas possuem uma relativa 

liberdade, e por isso, um relativo poder no que se refere a decidir os gêneros do discurso 

dentro de suas esperas de poder e no que concerne a determinar os temas, o estilo ou a 

apresentação do discurso. 

 

Uma condição importante para o exercício do controle social através do discurso é o 

controle do discurso mesmo e de sua reprodução. Portanto, as perguntas centrais são 

as seguintes: Quem poder dizer ou escrever a quem e em quais situações? Quem tem 

acesso as diversas formas ou gêneros do discurso ou aos meios de sua reprodução? 

Quanto menos poderosa é uma pessoa, menos acesso tem as diversas formas de 

texto ou de conversação. Em última instancia, quem carece completamente de poder, 

o literalmente, << não tem nada que dizer>>, e ninguém com quem conversar ou 

deve permanecer em silencio quando as pessoas mais poderosas estão falando, como 

acontece as crianças, aos prisioneiros, aos acusados y (em algumas culturas, as vezes 

dentro de nossa própria cultura) as mulheres (VAN DIJK, 2009, p. 64). 

 

Nesse momento, faz-se necessário apresentar alguns textos de nosso sujeito, a fim 

de analisar seu pensamento e identificar sua concepção pedagógica. Para tal, devido à 

temática de nossa pesquisa, escolhemos os seguintes textos: o artigo A mulher na familia 

(1887), artigo A mulher na politica, monólogo Devaneio (1908) e o artigo A Educação Moral 

das Crianças na Escola, (1887).44 

Talvez um dos textos mais emblemáticos de Francisca Clotilde seja o artigo “A 

mulher na família”45, publicado na revista A Quinzena, em 15 de março de 188746, no qual ela 

defende que lugar de mulher é no lar. “É no lar, santuário íntimo de seus mais puros afetos 

que a mulher deve ostentar verdadeiramente a bondade a ternura de seu coração, tornando-se 

o anjo da guarda do esposo e dos filhos e lhes inspirando o bem e a virtude.” E justifica tal 

posicionamento por considerar que a natureza deu à mulher uma constituição fraca e um 

 
43 Informação verbal expressa no documentário “Francisca Clotilde: Uma história de amor e lutas”. 
44 Os referidos textos constam na íntegra nos anexos deste trabalho. 
45 Anexo A. 
46 CLOTILDE, Francisca. A mulher na família. A Quinzena, n. 5 e 6. Fortaleza, 15 de março de 1887 e 30 de 

março 1887, p. 40 e 47-48. 
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temperamento nervoso, por isso, segundo ela, a mulher não está destinada à luta, a estar no 

seio da sociedade. Pelo contrário, considera que a mulher foi reservada, “como uma relíquia 

mimosa” para a família, “para aformosear este pequeno mundo íntimo, onde ela tem de 

exercer sua benfazeja influência no tríplice papel de filha, esposa e mãe.” E continua, 

dissertando que, se a mulher ultrapassar o limite do lar, atirando-se ao torvelinho do mundo, 

entregando-se às agitações “que só compete ao homem” gastará as suas forças e cairá 

extenuada com o peso da difícil missão que empreendera, falhando na sua missão, e 

reconhecendo, tardiamente, que não era este o seu papel. 

Prossegue o artigo, fazendo uma analogia da mulher com as flores que, segundo 

ela, “algumas flores se desenvolvem na liberdade do campo; outras, porém, só crescem nos 

limites de um jardim e cultivadas por mão hábil que a fazem crescer e desabrochar.” E 

arremata: “A mulher assemelha-se a essas últimas flores, e no recinto da família, cercada dos 

cuidados dos entes que a idolatram, e por sua vez enchendo-os de desvelos e solicitude é que 

pode mostrar a exuberância de seu coração e a beleza de sua alma.” Contudo, apresenta 

exemplos de mulheres que se tornaram heroínas na história, mulheres da antiguidade, da 

Idade Média, e contemporâneas de sua época; cita entre elas a heroína bíblica Judith, e 

Roland, da França. Ao perceber que essas mulheres entraram para histórias por realizarem 

feitos não permitidos para uma mulher, Francisca Clotilde afirma que: 

 

Sem sair da doce obscuridade do lar não poderá certamente a mulher figurar na 

história, ao lado do homem como o protótipo de virtudes cívicas; porém que melhor 

celebridade para ela do que reviver eternamente no coração de seus filhos, adorada, 

reverenciada como um modelo de virtudes e boas qualidades? Que melhor glória do 

que educar futuros cidadãos que saibam honrar a pátria e engrandecê-la com o 

mérito que sempre resulta das boas ações? Na família é a mulher a companheira do 

homem, a educadora dos filhos (CLOTILDE, 1887). 

 

Para Francisca Clotilde ser lembrada pelos filhos e ser modelo de virtudes e boas 

qualidades vale mais que ter o nome escrito na história por ter sido uma heroína. Segundo ela, 

não há melhor glória que formar cidadãos que honrem a sua pátria. 

 

Não será mil vezes mais glorioso desempenhá-lo e fazer da criança um homem útil à 

pátria e à família do que sentar-se nos bancos de academias em busca de um 

pergaminho, ou acompanhar os vaivéns da política, duende fatal que deve 

amedrontar até os animais varonis? Não será mais proveitoso para a mulher entreter-

se horas e horas a cuidar das lides domésticas e a velar pelo bem estar da família do 

que entregar-se ao desempenho de cargos públicos, nos quais gasta a saúde e 

aniquila o espírito? (CLOTILDE, 1887). 
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Defende que a mulher deve possuir uma instrução aprimorada, pois é dela 

também a missão de instruir o espírito dos filhos. Nas reuniões de família ela entretém com os 

dotes de sua inteligência, o que fará com o marido e os filhos fiquem em casa ao invés de ir 

buscar em outros lugares distrações mais agradáveis. Assim, o acesso ao conhecimento, para 

Francisca Clotilde, manifesta-se como uma forma de manter a família unida. A mulher dotada 

da instrução é uma companhia agradável ao marido e aos filhos. 

A professora explica ao final que não defende que a mulher se encerre dentro de 

casa, o que seria “monótono e fastidioso”. Pelo contrário, acredita que a mulher deve cultivar 

boas relações, tendo o máximo cuidado em escolhê-las, pois existem amigas falsas. 

A esposa é uma boa companheira que deve dar bons conselhos ao marido e nunca 

inibi-lo de torna-se útil à sociedade e a seus semelhantes, por egoísmo ou ciúmes. 

Louva o fim da era obscura em que a mulher era para o homem apenas um objeto 

de luxo, e que a mulher “Hoje existe por si mesma, conhece seus deveres, pode dispor de 

luzes suficientes para não se perder na noite da ignorância, e fazendo do lar o seu mundo, 

concentrando na família as suas mais caras aspirações viverá feliz e fará a felicidade dos 

outros.” E por fim, escreve o que parece ser o motivo principal do artigo: 

 

Educai, pois, a mulher, ajuntai aos dotes naturais que a embelezam os encantos de 

um espírito cultivado, avigorai-lhe os bons sentimentos, tornai-a enfim digna de 

educar os filhos e prepará-los para a vida completa, e ela será um diamante de 

inexcedível valor, a lâmpada maravilhosa a espargir luz em torno do lar, a fonte de 

onde dimanarão a prosperidade e a ventura de família (CLOTILDE, 1887). 

 

O artigo escrito em 1887 se insere em um período em que existia a divergência de 

opinião com relação a educar ou não a mulher. Analisamos esse texto de Francisca Clotilde 

como uma estratégia inteligente de Francisca Clotilde, no qual utiliza argumentos que fariam 

os homens refletir, chegando à conclusão que realmente seria vantagem para eles ter uma 

mulher instruída ao seu lado. A mulher na família poderia chamar-se “Em defesa da educação 

da mulher”, mas o título dado pela autora vai direto aos interesses do público masculino, que 

constituía a maioria do público leitor no período. Portanto, nesse texto, ela se coloca em 

defesa da educação da mulher, considerando que isso a fará ser uma companhia agradável ao 

marido e é a instrução que a tornará digna de educar os filhos e prepará-los para a vida 

completa. 

Na República a mulher vai assumir um papel muito importante, de formar 

cidadãos que amam a sua pátria. Ademais, a concepção pedagógica de Francisca Clotilde que 

depreendemos deste texto é que a educação da criança começa no lar, onde esta deve observar 
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e inspirar-se no bem e na virtude da mãe. A mãe deve ser espelho para os filhos. A mãe tem a 

missão de velar incessantemente para desenvolver o bem em seus corações ingênuos e 

inexperientes. É dever da mãe corrigir as más ações que se manifestam em tenra idade, 

evitando que se repitam, desviando-os do mal. 

Acredita no elo entre mãe e filho para formar um cidadão de bem. Considera a 

criança pura ao nascer, mas que com o passar do tempo vai sendo corrompida pelo meio, mas 

considera que as más ações que se manifestam podem ser corrigidas, sobretudo, pela mãe, que 

deve vigiar o filho incessantemente e fazer de tudo para desviá-los do mal, inculcando-lhe o 

bem em seu coração. “[...] procurando todos os meios para depositar neles o gérmen que 

deverá produzir no decurso da vida bons e salutares frutos”. 

Logo, destacamos nesse texto a concepção de que a educação da criança deve 

começar no lar, tendo a mãe papel principal nessa educação que ocorre em casa. Temos aqui o 

lar como uma instância educativa. Percebemos também que o exemplo é muito importante 

para fazer a criança espelhar-se e querer ser uma pessoa de bem, que ama a sua pátria. No 

alvorecer do período republicano fala-se bastante em amor à pátria, em boas ações em favor 

da pátria, e nesse sentido a mulher exerce importante papel de companheira do homem e 

educadora dos filhos. 

Alguns anos mais tarde, em 1912, Francisca Clotilde escreve um novo artigo, “A 

Mulher na Política”47, publicado no Folha do Commercio48, transcrito por Mota (2007). 

Nesse artigo consideramos uma mudança de posicionamento com relação ao lugar da mulher. 

Em A Mulher na família a mulher é colocada sempre um passo atrás do homem, “é de 

natureza fraca e temperamento nervoso”. Seu lugar é o lar, como companheira e conselheira 

do homem e como educadora dos filhos. Em A Mulher na Política a mulher é forte, digna de 

acompanhar o marido nas lides republicanas. “Desde os tempos mais remotos, vemo-la 

desempenhar um importante papel, apesar de ser considerada frágil e inconstante pelos 

espíritos pessimistas”. 

Teria ela mudado de ideia? Ou esse texto confirma que o artigo anterior fora uma 

estratégia de convencer os homens e a sociedade a liberar as mulheres para o acesso à 

instrução? 

O artigo de 1912 parece ter sido escrito para defender a criação da Liga Feminina 

- criada em Fortaleza em 1904, tinha como presidente Alba Valdez - porque a professora cita 

 
47 Anexo B. 
48 CLOTILDE, Francisca. A mulher na política. In: Pelo Ceará. Aracati, 1912 p. 2-5 A 

apud MOTA, A. C. Francisca Clotilde: uma pioneira da educação e da literatura no Ceará. Canindé: gráfica e 

editora Canindé, 2007. 
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vários exemplos de mulheres na história a fim de fortalecer a tese de que a mulher deve 

fulgurar na sociedade ao lado do esposo. 

 
Em que pese aos obscuristas, o tempo do fuso e da roca já desapareceu na voragem 

do passado e hoje a mulher, se não tem o direito de se apresentar nos comícios 

eleitorais, porque a lei não lh’o quis ainda conferir, tem o direito sagrado de 

acompanhar o homem, máxime quando ele se bate pela pátria em seus dias nefastos 

e trabalha pela liberdade e pelo progresso (CLOTILDE, 1912). 

 

 

Segundo a professora, “Ainda que isso pese aos obscuristas, o tempo do fuso e da 

roca já acabou [instrumentos de fiação de tecidos como lã, linho, algodão em fio], ficou no 

passado, e agora, já que ainda não lhe deram o direito de se apresentar nos comícios eleitorais, 

ela tem o direito sagrado de acompanhar o homem.” E indaga:  

 

Por que estranhar que se tenha criado a Liga Feminina em prol de uma candidatura 

que é a esperança de um Estado oprimido e digno de melhor sorte? Porque censurar 

as manifestações a que as próprias crianças se associam com o sorriso nos lábios e a 

inocência lhes irradiando na fronte? (CLOTILDE, 1912). 

 

 

A professora arremata afirmando que acredita que “a presença da mulher nessas 

festas populares é prenuncio de triunfo, é uma presença necessária para tal, tanto que Deus 

para reunir a humanidade também quis a presença de uma mulher, a sua destra, acima de 

todas as criaturas, no fastídio da glória e da humanidade”. 

É preciso considerar que eram poucas as mulheres que tinham o poder da palavra 

vinculada nos jornais, por isso era comum na escrita das escritoras pioneiras um comedimento 

nas palavras, um posicionamento conservador, e uma religiosidade exaltada. Nesse sentido, 

Pedro (1998), ao analisar os periódicos que surgiram na segunda metade do século XIX na 

cidade de Desterro, em Florianópolis, percebe a idealização e representação da mulher 

veiculadas nesses meios, e informa que, na referida cidade, poucas mulheres ousaram adentrar 

aquela seara masculina e as que ousaram adentrar se mostraram com um discurso tão ou mais 

conservador que os homens. Mas nem sempre era porque elas coadunavam com aquele 

discurso, a autora vê tais adesões discursivas como uma forma de continuar a exercer aquele 

lugar de fala. Segundo ela, as mulheres sabiam os discursos que deveriam se repetir. 

Igualmente, dando relevo aos textos de Francisca Clotilde, observamos uma adesão ao 

patriarcado, à submissão da mulher. Em contrapartida, as suas ações iam contra essa 

ideologia. 

Em nossa investigação nos deparamos com diversos textos da professora escritos 

no gênero dramático, que foi um dos mais cultivados pela escritora, conforme aponta 
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Almeida, L. (2008). Segundo ela, desempenhava importante papel como instrumento 

pedagógico, na transmissão de mensagens educativas, morais e religiosas. Na revista A 

Estrella, a partir de 1911 ela publicou peças de sua autoria, como A Solteirona, A Crise, 

Pérola do Bosque, Visitas Importunas, Santa Clotilde, A Amparativista, Anniversario do 

Sapateiro e Consequencias de um Annuncio, com os quais tecia críticas de costumes e argutas 

observações da sociedade de sua época, utilizando-se de personagens diversos. Os dramas 

eram publicados em partes, de modo que os leitores aguardavam a continuação da narrativa na 

edição seguinte. 

Identificamos que muitos de seus dramas eram encenados pelos alunos do 

Externato dentro e fora da cidade. Em junho de 191149, o Externato Santa Clotilde recebeu 

“uma visita honrosa” do padre Vanderillo, que foi recebido com manifestações de regozijo, 

segundo nota do jornal Folha do Commercio, a aluna Maria Lemos de Melo fez um discurso 

que foi transcrito pelo jornal, o que revela a menina como uma pequena beletrista, que seguia 

os passos da professora Chiquinha, em seguida recitaram poemas “e encenaram o quadro 

alegórico “Fé, Esperança e Caridade”, as alunas Alice e Augusta Pinheiro, Beatriz Costa 

Lima, Elisa Gurgel, Sinhazinha Mello e a professora auxiliar Antoniêtta Clotilde”. No mesmo 

mês, em homenagem a padroeira Santa Clotilde, o externato realizou uma festa com missa e 

“algumas peças dramáticas que muito agradaram”. Em janeiro de 1919 apresentaram seu 

drama Santa Clotilde e A Amparativista na cidade de Morada Nova.   

Dos dramas escritos por Francisca Clotilde destacamos um para análise, intitulado 

“Devaneio”, publicado no Almanack do Ceará, em 1908, transcrito por Mota (2007)50. 

Devaneio51 é um monólogo no qual nosso sujeito ironiza algumas futilidades 

femininas e questiona o lugar da mulher na sociedade. A personagem Laura adota uma 

postura que hoje poderíamos chamar de feminista, e após dizer tudo o que queria Laura se 

justifica dizendo que tudo o que havia dito era apenas “devaneio de uma criança 

despreocupada e feliz”. 

São várias as ações de Laura nessa produção de Francisca Clotilde. Em: “Pobres 

mulheres! se estudam e dão regras em literatura chamam-nas de sabichonas, se apreciam a 

moda são ridículas, se frequentam a igreja são beatas, se não se casam atiram-lhe o infante 

labéu de solteirona!”, lamenta essa condição; declara-se “refratária a tudo que cheira à 

exigência”; ironiza o preconceito com as literatas: “Leituras sérias, quem viu? A mulher 

 
49 Ver nota 31. 
50 CLOTILDE, F. Devaneio (Monólogo). Almanack do Ceará, 1908 apud MOTA, A. C. Francisca Clotilde: 

uma pioneira da educação e da literatura no Ceará. Canindé: gráfica e editora Canindé, 2007. 
51 Anexo C. 
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literata é uma aberração, é bicho de sete cabeças” e “de que serve conhecer-se Byron, Goethe, 

Tasso, Milton etc? Será melhor um pouco de arte culinária e aqui devaneio alguma cousa.” 

Zomba: “Já se viu cousa mais absurda do que uma dona de casa ou moça de avental de 

cozinheira, com as mãos calejadas a pele amarelada pela fumaça, que é anti-higiênica e 

insuportável?” Opina: “[...] e, aqui para nós acho que a mulher tem o mesmo direito que o 

homem de figurar na sociedade e, tendo deveres a cumprir, faz-se mister estar preparada  e 

disposta  à lucta pela vida.” E por fim, se resguarda declarando todas essas proposições como 

apenas devaneio de  “uma criança despreocupada e feliz, para quem a vida é uma aurora 

festiva, um sorriso constante, uma doce e risonha primavera coberta de flores e trescalente aos 

mais puros sentimentos do coração”.  

Um importante artigo na Revista A Quinzena, publicado por Francisca Clotilde 

revela os fundamentos pedagógicos da professora, intitulado A Educação Moral das Crianças 

na Escola52, edição de 15 de março de 188753, o qual lançamos olhar sobre ele, em vistas de 

identificar sua concepção pedagógica. 

Nota-se nesse artigo que a professora considerava a educação moral como 

prioridade em detrimento da educação física e intelectual. Nesse âmbito, defende em seu texto 

que a pessoa que vai assumir a função de preceptor da criança na escola deve assumir tal 

função com desvelo e sabedoria. Nota-se, ainda, o embasamento teórico da professora ao citar 

Scott, Smiles, Richter e Pestalozzi. 

A professora inicia o artigo afirmando que “a educação moral é a parte mais 

importante da escola”, sendo superior até mesmo à educação física e a intelectual. A autora 

justifica essa afirmativa pelo fato da educação moral formar o caráter, purificar o costume e 

desenvolver os bons impulsos do coração. Essa concepção vai de encontro à concepção de 

educação difundida por Immanuel Kant, para o qual se não houver a educação o homem 

permanece na selvageria. Nesse viés a educação serve para disciplinar os corpos e adequar “o 

homem” às normas sociais. Percebe-se com a adoção dessa concepção que Francisca Clotilde, 

assim como Kant, pensa na disciplina como mediação ontológica para a formação da 

personalidade moral, e ainda, na educação para a liberdade e autonomia da razão, no sentido 

de usar a razão tanto para o bem comum como para um bem coletivo. O filósofo prussiano 

também distingue educação física e moral, para o qual a física é passiva e a moral, ativa 

(KANT, 1999).  

 
52 Anexo D. 
53 CLOTILDE, Francisca. A Educação Moral das Crianças na Escola. A Quinzena, 15/03/1887 – Fac-Símile p. 

21 e 22. Biblioteca da Academia Cearense de Letras – Fortaleza, 1887. 
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Francisca Clotilde destaca no artigo a importância daquele que irá ser o preceptor 

da criança no início de sua vida escolar, por isso este deve guiar a criança com dedicação, 

zelo, vigilância e sabedoria naquele novo mundo que para a criança é inteiramente 

desconhecido. 

A professora considera que a educação da criança começa antes mesmo do início 

de sua vida escolar, para ela “Desde que o primeiro sorriso desponta nos labios da criança 

deve-se principiar a educá-la”, apoiando-se na afirmação de um sacerdote. E destaca aí o 

papel da mãe de encarregar-se da primeira educação “do filho” e “infiltrar-lhe no coração o 

gérmen do bem e as notas principiais do caráter”. Para respaldar essa afirmação, Francisca 

Clotilde cita como exemplo Scott, que segundo ela recebeu as primeiras inclinações para a 

poesia ao escutar as canções de sua mãe. A professora também cita a frase do “notável 

moralista”, Smile para o qual “a infância é como um espelho que no decurso da vida reflete as 

imagens que primeiro lhe foram apresentadas”. 

A professora continua falando do papel do professor, que segundo ela,  

 

[...] é encarregado de continuar a desenvolver os ensaios de educação feitos pelos 

crianças no lar, e no desempenho de tal cargo terá muitas vezes que lutar contra 

pequenos defeitos nascidos na exagerada indulgência de algumas mães, que deixam 

os filhos seguirem os impulsos da índole e os estouvamentos próprios da idade, sem 

refletirem nos graves inconvenientes que d’ahi podem resultar (CLOTILDE, 1887). 

 

 

Kant em sua concepção de educação defende a importância do cuidado da 

infância, a disciplina e a instrução com a formação (KANT, 1999). Para ele a criança deveria 

ir à escola desde tenra idade, pois quanto maior o tempo que a criança demorasse a entrar na 

escola, mais difícil seria discipliná-la, pois a tendência maior seria seguir a sua índole. No que 

se refere à índole, Kant entende como uma disposição natural à selvageria. Logo, 

encontramos no discurso de Francisca Clotilde pontos de convergência com Kant para o qual 

são conceitos fundamentais em educação: disciplina, moral e cultura geral. 

Francisca Clotilde defende que o professor deverá ter alto grau de paciência e 

constância para não desanimar diante dos obstáculos e chegar a ter êxito, afastando “do 

coração de seus pequenos discípulos os maus sentimentos que como plantas daninhas queiram 

ali deixar raízes.” A professora, em seguida, cita Richter para o qual a infância é a época mais 

importante da vida, quando os adultos podem moldá-las por aqueles com quem convive. Por 

isso, defende a professora, o primeiro professor sempre terá mais importância que os outros, 

de modo que os pais das crianças devem fazer a escolha cautelosa daqueles que vão cuidar da 
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educação moral e intelectual de seus filhos “e nunca entrega-los a uma pessoa destituída de 

virtudes e incapaz de dar-lhes bons e salutares exemplos”. 

Verificamos que a professora não fez uso da palmatória em sua prática 

pedagógica, pois nesse texto ela exalta o progresso da sociedade por ter abolido práticas como 

a palmatória, prática que ela considera como indigna da civilização e do adiantamento da 

sociedade. E, ressalta que como “o menino” considera “o preceptor” um amigo, este deve 

aproveitar-se da influência que goza “para colher ótimos frutos e profícuos resultados na sua 

nobre missão.” Este deveria, segundo ela, usar de todos os meios para fazer-se amar pelas 

crianças e estas deveriam inclinar-se ao preceptor assim como naturalmente se inclinam às 

suas mães. Assim, a professora associa à função do preceptor com a função materna. 

Em depoimento ao documentário Francisca Clotilde: Uma história de amor e 

lutas, a artista plástica Nice Firmeza, hoje falecida,  relata outras características da pedagogia 

de nosso sujeito que foi sua professora em Aracati. Segundo ela, a maioria das crianças dessa 

cidade estudou nesse colégio, porque era considerado muito bom e Dona Chiquinha, que era 

carinhosamente assim chamada por seus alunos, era muito meiga e determinada. Conta que 

impressionava a sua vivacidade e determinação, em contrataste com sua meiguice, 

informando que a professora nunca castigou nenhuma criança por indisciplina, costume 

comum naquela época. Além disso, relata que repetia, pacientemente, os conteúdos quantas 

vezes fosse preciso. A partir desse depoimento, identificamos também a repetição e a 

transmissão de conhecimento como parte da concepção pedagógica de nosso sujeito. 

De acordo com a tese da professora, fazendo-se amar pelas crianças, o preceptor 

consegue facilmente “aperfeiçoar-lhes os impulsos e tornar-lhes fáceis os deveres da escola.” 

Assim, “a religião e a moral - esses dois elementos indispensáveis para a formação do caráter 

podem ser infiltrados nos corações infantis da maneira mais simples.” Nota-se nesse trecho 

que ela considera indispensáveis na educação a religião e a moral e que estas deveriam ser 

“infiltradas” nos corações infantis por intermédio dos preceptores. 

Quanto à instrução moral, a professora, defende que essa deve ser dada por meio 

de narrações singelas, histórias simples que estivessem ao alcance da inteligência infantil, 

exercícios orais de repetição, pois a repetição faria com que os ensinamentos ficassem 

impressos no espírito da criança. Segundo ela, uma palavra, uma pergunta ou qualquer 

incidente da vida escolar pode oferecer ao professor variados temas para essas lições. 

A professora disserta nesse texto que a criança deve habituar-se a cumprir práticas 

como o amor aos pais, a união fraterna, o patriotismo, o respeito à velhice, a caridade, a 

benevolência, o amor à verdade; hábitos estes que devem ser avigorados pelo professor a 
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partir do exemplo e do aconselhamento. E acrescenta que este “deve esforçar-se, sobretudo, a 

acostumar seus discípulos a fazerem o bem pelo bem e sem o interesse de prêmios que, longe 

de serem um estímulo, trazem sempre como funestas consequências a inveja, o orgulho e o 

ressentimento”. 

 Francisca Clotilde conclui seu artigo afirmando que se o professor tiver uma 

moral elevada, vocação e que se tiver aliado a isto uma instrução completa e uma educação 

aprimorada concorrerá com honra para a formação do caráter de seus alunos, contribuindo, 

ainda, para o desenvolvimento e progresso de sua pátria. E, finaliza citando a frase de 

Pestalozzi, que afirma que o futuro das nações está nas escolas. 

Constantemente, a professora usa as palavras habituar-se, acostumar e repetir, o 

que revela a defesa da repetição, principal característica da pedagogia liberal - tendência 

tradicional ou conservadora - que vigorou fortemente até os anos 1930, cujo papel da escola é 

a de transmitir os conhecimento e o do professor de inculcar esses conhecimentos nos 

aprendizes. Contudo, acrescenta-se na pedagogia de Francisca, o amor, que podemos associar 

à pedagogia de Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), que foi o teórico que incorporou a 

afeto na relação professor-aluno. Tanto para Francisca Clotilde como para Pestalozzi a escola 

é vista como uma extensão do lar, e ambos dão valor ao ensino da religião e da moral. Assim, 

a transmissão de conhecimento fazia parte da prática pedagógica de Francisca Clotilde no 

Externato Santa Clotilde e também a associação do magistério com a maternidade, sendo 

utilizada aí como uma estratégia de ensino-aprendizagem, conforme verificado no referido 

artigo da professora. 

Como pudemos observar, o artigo “A Educação moral das crianças na Escola” 

nos fornece informações valiosas sobre a concepção pedagógica de Francisca Clotilde, 

enquanto intelectual da educação. Destacam-se em seu discurso a valorização da educação 

moral, da religião, da relação afetiva que o professor deve ter com seus alunos para conseguir 

inculcar-lhe os ensinamentos. Destaca-se também a valorização da repetição dos exercícios 

orais e a profissão docente como vocação, missão e estreitamente relacionada com a 

maternidade. Destacamos ainda nesse texto, a escolha pelos termos “preceptor” “professor”, 

utilizados como termos generalizadores de gênero, ainda que, em sua maioria, quem exercia a 

função de preceptor no período eram as mulheres. A professora também utiliza o termo “o 

menino” como termo generalizador de criança. Tais escolhas, inconscientes ou não, em nossa 

análise, revelam a supremacia do masculino nas relações sociais, que se manifestam 

cristalizadas por meio da língua. 
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Logo, o discurso de Francisca Clotilde vai de encontro ao que era propagado nas 

aulas de formação para as professoras, que concebia a função de educar como uma missão, 

por isso, a professora era uma missionária de sua própria vocação. Para isso, era preciso 

acentuar-lhe suas características morais, traços de caráter e de conduta. Desse modo, “ensinar 

significaria lidar com destrezas, com práticas, mas também com costumes” (BOTO, 2009, 

p.159). 

 

3.4 Reminiscências da prática pedagógica de Francisca Clotilde na educação Aracati 

 

Em nosso estudo percebemos um legado educacional deixado por Francisca 

Clotilde, que está inserido na educação de Aracati. Passado um século de sua chegada nessa 

cidade, o seu nome ainda é conhecido do mais velho ao mais jovem. A professora exerceu um 

poder por meio da palavra veiculada nos jornais da época, assim como por meio de sua prática 

pedagógica, que por quase três décadas se ocupou da educação de crianças e jovens das 

famílias aracatienses. 

É preciso considerar a temporalidade em que essa pesquisa se insere, numa época 

em que o machismo era muito mais latente. Os patriarcas e os coronéis eram os grandes 

representantes do machismo na sociedade brasileira. Por isso é importante considerar o que é 

ser mulher nesse período, o que se espera dela, para entendermos as rupturas realizadas por 

Francisca Clotilde no sistema de dominação masculina. Dessa forma, nos interessa muito 

mais considerar o poder feminino que exerceu nosso sujeito ao romper com estereótipos de 

gênero em sua prática educativa.   

Francisca Clotilde rompe com a comum divisão de gênero nas escolas, instituindo 

desde a fundação do Externato Santa Clotilde um ensino misto. Contudo, não quer dizer que 

no interior da escola não houvesse uma divisão, mas o que ela fez foi ousado para época; 

colocou meninos e meninas para compartilhar o mesmo ambiente de aprendizagem, o que em 

Fortaleza pode não ter sido bem aceito, mas em Aracati, sim, pois, conforme informou Maria 

Stella Barbosa (1971) a sua escola chegou a ser considerada a melhor da região jaguaribana, o 

que sugere que sua prática foi bem acolhida e, além disso, que seu público não se limitou à 

cidade de Aracati, mas conquistou público das cidades vizinhas. 

Reafirmamos o que concluiu Almeida (2008) que a escrita e a profissão de 

Francisca Clotilde são um projeto de uma vida inteira. Ao nos deparar com a vasta produção 

da professora concluímos que escrever para ela tinha a mesma importância que respirar. E 

pela palavra ela se imortalizou. A sua prática pedagógica era como uma missão, era sua 
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profissão vinte e quatro horas por dia, tanto que onde funcionava a escola era a sua casa. 

Logo, não observamos uma separação entre sua vida pessoal e sua profissão, pois ela era 

100% professora, 100% poetisa, 100% escritora, ou seja, a vemos inteira em tudo o que fazia, 

de modo que é difícil separar as “Clotildes”, mesmo percebendo as várias facetas que ela 

possui. 

Importa também destacar nesse trabalho a trajetória de seus filhos e descendentes, 

que em sua maioria trilharam pelo mesmo caminho de Francisca Clotilde, seja como 

educadores, ou poetas, ou artistas, o que revela o porquê de naquela cidade, o nome de 

Francisca Clotilde ser imorredouro. 

Como apontamos no decorrer desse trabalho, os filhos de Francisca Clotilde são 

Antonietta Clotilde, Ângela Clotilde, Aristóteles Bezerra. Cada um deles deixou sua marca na 

cultura local, exercendo atividades relacionadas à educação, à literatura e às artes. 

Antonietta Clotilde, nascida em 04 de abril de 1890, em Fortaleza, é filha de 

Francisca Clotilde e do capitão reformado e professor Antônio Duarte Bezerra. Ainda menina, 

aos quinze anos de idade, fundou junto à prima Carmem Taumartugo e com o apoio da mãe, a 

revista A Estrella, que circulou por 15 anos, de 1906-1921, tendo uma projeção nacional, a 

notar pelos colaboradores de várias cidades do País. Atuou como professora no Externato 

junto à mãe e à irmã Ângela Clotilde.  De acordo com o site Solar das Clotildes,54o tempo foi 

cruel com Antonieta Clotilde, pois sofreu como o fim de sua revista, em 1921, depois com a 

perda de sua mãe, sua melhor amiga e logo em seguida, não consegue manter o Externato, 

motivo pelo qual ele teve que deixar o casarão onde morava e funcionava a escola. E finaliza 

contando que foi ela quem guardou as valiosas edições de A Estrella, quando se mudou para a 

primeira casa do trecho norte da Rua Coronel Alexanzito ou Rua Grande. Posteriormente, os 

familiares se encarregaram de guardar essas valiosas fontes apreciadas por Antonietta 

Clotilde. 

Aristóteles Bezerra Duarte nasceu em 29 de maio de 1891, em Fortaleza, filho de 

Francisca Clotilde com Antônio Duarte Bezerra. Aos treze anos de idade, funda em Aracati 

um jornalzinho, chamado de “O Sol”. Mudando-se para Fortaleza continua a dedicar-se ao 

periodismo, participando da redação de revistas e jornais. Em 1923, foi nomeado Inspetor 

Regional de Ensino, época em que aperfeiçoou seus conhecimentos pedagógicos. Em 1942 

 
54 SOLAR DAS CLOTILDES. Antonietta Clotilde. Disponível em: 

<http://solardasclotildes.blogspot.com/search/label/Antonietta%20Clotilde>.  Acesso em 10 jun. 2019. 

http://solardasclotildes.blogspot.com/search/label/Antonietta%20Clotilde
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passa a ocupar o cargo de técnico no Ministério da Educação. Publicou os ensaios Cresça e 

Apareça (1922) e Religião e Ensino (1927), Princípios de Educação Moral e Cívica (1940).55 

Em nossas investigações na Hemeroteca Digital Nacional encontramos uma carta 

aberta de Adélia de Albuquerque Moraes, no jornal A Razão56, do dia 25 de maio de 1929, 

direcionada a Aristóteles Bezerra. No teor da carta a autora rebate uma crítica de Aristóteles, 

publicada na Gazeta, no qual reclama a ausência do nome de sua mãe no texto “Valores 

desprezados” em que Adélia cita nomes femininos de relevo e destaque no cenário intelectual 

e se ouvida do nome de Francisca Clotilde. 

Expomos o conteúdo da carta na íntegra: 

 

Li,na < Gazeta> de hoje, a pagina fulgurante em que fizeste notar o olvido a que foi 

votada vossa dignissima progenitora em meu modesto trabalho < Valores 

Desprezados> e que teria passado despercebido, como passa tudo que escrevo, si 

não fora o relevo e destaque que l’ho quis das a abalisada e brilhante pena do 

Polyblo. –Referente á mim, foi uma injustiça de vossa parte o affirmar que eu 

esquecera a pujante celebração mental de Francisca Clotilde, que foi sempre uma 

escriptora que muito admirei,e,para prova, vereis n’<O Povo>- de segunda-feira-20 

do corrente- em o artigo que alli estampei denominado- Em defesa das antigas 

mestras-no tópico em que me refiro ás professoras cearenses que tão alto nos teem 

elevado, o nome glorioso da autora da < Divorciada>. Mesmo no <Valores 

desprezados>,não afirmei serem somentes aquellas as senhoras conterrâneas 

litteratas, tanto assim é que ao referir-me ás intellectuaes com quem trocara idéas, 

respeito meu desejo de vel-as congraçadas em torno d’um ideal comum acrescentava 

faltarem-me ainda outras imprescindíveis adesões e,entre estas, a pessoa de vossa 

respeitabilíssima Mãe,estava contemplada. 

Inspirava-me um particular interesse vel-a, de novo,em contacto comnosco, 

impulsionando-nos com seu exemplo nobre e digno para os fins almejados. 

Emprehendera um dos objetivos ao dirigir a Pagina Literaria d’<A Razão>:- fazer 

lembrar aos de hoje, as impressionantes figuras que se me retiveram na memoria em 

tempos já passados, dando mesmo para effectual-o os primeiros passos. 

Recordando os perfis inconfundíveis de Xavier de Castro e Fernando Weyne, dirigi-

me á família do ultimo para obter documentos que possam melhor orientar-me, e, 

propunha-me a endereçar algumas linhas a Anna Nogueira Baptista e á renomada 

escriptora que nos serve de assumpto n’esta carta. 

O vosso bilhete ao Polyblo proporcionou-me, porem,uma grande satisfação:-deu-mo 

oportunidade de falar mais cedo, daquela que não só admiro, mas a quem me 

prendem fortes laços de affecto e gratidão. 

Foi ella, sem o saber, a propulsora de minha inclinação para as lides literárias;em 

creança, minha imaginação era fortemente abalada pela leitura de romances que 

comecei a ler aos oito anos; minha aprendizagem de francez foi feita, penivelmente, 

traduzindo, por defficiencia de livros apropriados, Chateaubriand- Atala- que ainda 

mais alcançou-me o espirito sensibilizado. 

Foi quando nos periódicos, depararam-se-me contos, poesias, estudos assignados- 

Francisca Clotilde! 

Era possível! 

 
55 SOLAR DAS CLOTILDES. Aristóteles Bezerra. Disponível em: 

<http://solardasclotildes.blogspot.com/search/label/Arist%C3%B3teles%20Bezerra>.  Acesso em 12 maio 2019. 
56 HEMEROTECA DIGITAL BRASILEIRA. A Razão (Independente, Político e Noticioso (CE))- 1929- 1938. 

Edição de 25 de maio de 1929. Disponível em: < https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>.  Acesso em: 

23 abr. 2018. 

 

http://solardasclotildes.blogspot.com/search/label/Arist%C3%B3teles%20Bezerra
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Não me ocorrera nunca ao pensamento que também uma mulher pudesse creal-os. 

Então no meu sexo existiam pessoas capazes de em suas producções também 

encantar-nos? 

E, foi assim, que o meu sonho mais ardente era poder imital-a. 

Depois, vieram as refulgencias de seu primeiro romance, que em meio mais culto 

alcançaria máxima notoriedade! (A Razão, em 25 de maio de 1929). 

Ella escreveu, após , um outro livro:- este está na mente de todos, servirá de guia, de 

mestre para os desesperançados. 

D. Chiquinha, traçou com a vida de trabalho honesto, ingeste e varonil, com um 

esforço despendido dia a dia, hora á hora, de 46 annos, em pról da Instrucção a que 

se tem dedicado,a  sublime epopéa que lehe assegurará a veneração da posteridade! 

(A Razão, em 25 de maio de 1929). 

 

É possível perceber no teor da carta a polêmica pelo fato de Adélia não ter citado 

Francisca Clotilde como importante no cenário intelectual. Justificando-se, a autora revela que 

havia escrito outro texto, no qual destaca a professora, no texto intitulado “em defesa das 

antigas mestras”, que seria publicado no jornal “O Povo” nos dias seguintes. Percebe-se 

também a influência de Aristóteles no meio intelectual, visto que tornou-se inspetor escolar 

acadêmico. 

Em nota encontrada no periódico A Razão, do dia 23 de fevereiro de 193857, 

vimos que Aristóteles lançou um livro, intitulado Transfiguração, o qual Vidal Bezerra 

considera que a referida obra se constitui num atestado de que seu autor é legítimo herdeiro da 

escola que Francisca Clotilde foi sua digna genitora e poetisa distinta. 

Ângela Clotilde é filha de Francisca Clotilde e Francisco de Assis Barbosa Lima, 

nascida em Redenção, no dia 19 de dezembro de 1897, que consta como uma das maiores 

educadores da história do Aracati. Ao quatorze anos já ensinava no Externato Santa Clotilde, 

dando aulas junto à sua mãe e a irmã onde residiam.58  

Casou-se, em 1922, com Raimundo Pagels de Castro, com quem teve as filhas 

Angeluce e Angelize. Este veio a óbito no dia 11 de dezembro de 1927, em um acidente de 

carro, conforme notícia que encontramos no jornal O Imparcial59, de 13 de dezembro de 

1927. “Nota de falecimento de Raymundo Pagels de Catro, o mais entusiasta do grupo de 

Homens que dirigiam-se a Aracaty para votar, mas ocorreu um desastre com veículo ao 

passarem pela ponte do rio Pacoty, em Aquiraz”. Segundo nota, o falecido era casado com d. 

 
57 HEMEROTECA DIGITAL BRASILEIRA. A Razão (Independente, Político e Noticioso (CE))- 1929- 1938. 

Edição de 23 de fevereiro de 1938. Disponível em: <https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>.  Acesso 

em: 23 abr. 2018. 
58 SOLAR DAS CLOTILDES. Ângela Clotilde. Disponível em: 

<http://solardasclotildes.blogspot.com/search/label/%C3%82ngela%20Clotilde>. Acesso em: 25 jul. 2018. 
59 HEMEROTECA DIGITAL BRASILEIRA. O Imparcial (CE) - 1927 a 1928- edição do dia 13 de dezembro 

de 1927. Disponível em: <https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>. Acesso em: 23 abr 2018. 
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Angelita Clotilde, filha da professora e beletrista d. Francisca C. e cunhado do Sr. Aristóteles 

Bezerra, inspetor escolar regional, e deixou dois filhos. 

Em 1929, casa-se, pela segunda vez, com Antônio Bernardo de Souza, com quem 

teve os filhos: Almério Flávio e Francisca Clotilde Neta, Antônio Fernando, Alice Madalena, 

Almeri Mirtes, Maria Madalena, Régis Bernando de Souza e Aldeize Mary. 

 

           Figura 8- Aldeize Mary segurando foto da avó Francisca Clotilde-23/03/2019 

 
                                      Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

Em uma de nossas visitas à Aracati conhecemos Aldeize Mary, que é filha de 

Ângela Clotilde. A mesma é nascida em 13 de março de 1932. Casou-se com José Ponciano 

Filho, falecido em 18 de setembro de 2018. Ambos tiveram cinco filhos: Netinho Ponciano, 

Ângela Ponciano, Rosemary Ponciano, Fernando Ponciano e Rosângela Ponciano. Também 

tornou-se professora e hoje, aposentada, vive com a filha Rosângela Ponciano. 

Régis Bernando de Souza também tem história na cultura local e merece destaque 

nessas linhas. Neto de Francisca Clotilde também deixou em Aracati um legado educacional 

que permanece até os dias atuais. A cidade tem uma escola pública que leva o seu nome, 

situada na mesma rua e bem ao lado de onde funcionava o Externato Santa Clotilde. É 

considerada uma das escolas mais tradicionais de Aracati. 

Régis Bernando de Souza nasceu em 06 de janeiro de 1940. Foi o primeiro 

professor leigo do Colégio Marista, assumindo a primeira turma no dia 01 de março de 1959, 

onde teve bastante ascensão profissional; em 1976 passa a lecionar no Instituto Waldemar 
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Falcão, a convite das irmãs salesianas, onde permaneceu até 1988. Tornou-se, em 1991, 

diretor do Colégio Municipal de Aracati, a convite do prefeito Kleber Gondim. Em 22 de 

fevereiro de 1965, a exemplo da avó cria um externato, o Externato Kennedy, com o qual 

entrou para a história da educação de Aracati. Faleceu em 2005 de uma parada cardíaca, 

pouco depois de comemorar o aniversário de 40 anos da escola, que segundo Rosângela 

Ponciano, no site Solar das Clotildes, seguia a filosofia marista e se embasava no Evangelho 

de Jesus, ajudando de forma mais objetiva aos menos favorecidos. Após seu falecimento o 

Externato Kennedy passou a se chamar Escola Professor Régis Bernardo, em sua 

homenagem. 60 

 

                      Figura 9 - Escola Professor Régis Bernardo- 2011 

 
      Fonte: Spearacati Blogspot.61 

 

Em nossa primeira visita à cidade de Aracati, realizada a 03 de outubro de 2017 

conhecemos a Escola Pública Municipal Régis Bernardo de Souza, situada na Avenida 

Coronel Alexanzito, 520, no Centro da cidade e conversamos com o diretor atual, o professor 

Almério Flavio de Souza Lobo, que é sobrinho de Régis Bernardo, que nos falou que a marca 

maior que o tio deixou na cultura de Aracati é o amor à educação, ressaltando que seu tio 

dedicou a sua vida à educação, deixando na cidade uma escola que hoje é considerada um 

patrimônio local. Em 2019, a escola que hoje leva o sue nome completou 54 anos de 

 
60 BLOGSPOT REGIS BERNARDO. Régis Bernardo de Souza. Disponível em: 

<http://regisbernardo.blogspot.com/2014/08/fundador-da-escola_6.html>. Acesso em 10 jun. 2019. 
61 BLOGSPOT SPEARACATI. Aniversário da Escola Prof. Régis Bernardo. Disponível em: 

<http://spearacati.blogspot.com/2011/03/aniversario-da-escola-prof-regis.html>. Acesso em 10 jun. 2019. 

http://regisbernardo.blogspot.com/2014/08/fundador-da-escola_6.html
http://spearacati.blogspot.com/2011/03/aniversario-da-escola-prof-regis.html
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existência. Segundo o diretor, seu tio queria que os alunos se sentissem em casa, e lá os 

professores são respeitados como se fossem seus pais, tanto que a escola opta até os dias 

atuais em instalar a escola em uma casa e não em um prédio específico para uma escola. O 

objetivo é formar cidadãos de bem. Afirma que se propôs a dar continuidade ao projeto 

educacional do tio com uma educação de qualidade. 

O diretor considera o projeto do Externato Kennedy como uma árvore que deu 

frutos, e nós analisamos essa árvore como fruto plantado lá atrás por Francisca Clotilde, 

passando aos seus filhos diversos ensinamentos e o exemplo que os motivou a trilharem o 

caminho da educação. 

Rosângela Ponciano, bisneta de Francisca Clotilde tem uma trajetória semelhante 

a de sua bisavô no que se refere a atuação em várias frentes sociais. Ela é professora, também 

musicista e poeta, amante da arte e da cultura cearense. A professora é também membro da 

Academia Tauaense de Letras, tendo como patrona, sua avó Antonietta Clotilde. 

 

Figura 10 - Francisca Clotilde e representantes de professores descendentes. 

 
Fonte: Acervo de Rosângela Ponciano e pessoal.62 

 

 

Assim, em meio a tantos achados, constatamos nossa hipótese inicial de que a 

prática pedagógica de Francisca Clotilde deixou vestígios na cidade de Aracati, que podem 

ser verificados por meios das pessoas que estudaram lá, por meios de seus descendentes e do 

legado artístico que disseminou em sua prática educativa.  

Em Aracati conhecemos também o Teatro Francisca Clotilde, que leva o nome da 

professora, em função de sua reconhecida importância como incentivadora do teatro na 

cidade, localizado também na Avenida Coronel Alexanzito, no centro histórico de Aracati.  O 

 
62 Montagem da autora. 
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teatro foi inaugurado em 1925, com o nome de Theatro São José, que possuía um palco com 

todos os requisitos de um teatro moderno, edificado pelo Circuito Operário. 

 

Com o surgimento do espaço destinado ao teatro, muitas associações teatrais foram 

criadas em Aracati, onde moças e rapazes sob a orientação e supervisão de Dona 

Chiquinha Clotilde e Dr. Eduardo Dias desempenhavam como atores papéis que se 

destacavam pela atuação recebendo o aplauso caloroso das plateias que prestigiavam 

as apresentações (SITE ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL LUA 

CHEIA).63
 

 

Posteriormente, o teatro recebe uma reforma, passando a ser o Cineteatro São 

José, cuja solenidade de inauguração ocorreu no dia 15 de outubro de 1933. Foi dramatizada, 

na ocasião, a peça “O Interventor”, interpretada por um grupo de atores da cidade de Russas, 

contando com a presença de duas bandas locais.64 Na ocasião foram lidos telegramas de 

felicitações, entre os quais citam o telegrama de Francisca Clotilde, conforme encontramos 

noticiado no periódico O Legionário65. 

 

Figura 11 - Teatro Francisca Clotilde 

 
        Fonte: Diário do Nordeste.66 

 
63 ASSOCIAÇÃO ARTÍTICO CULTURAL LUA CHEIA. Teatro Francisca Clotilde. Escrito por Antero 

Pereira Filho. Disponível em: <http://luacheia.art.br/aracati/teatro-aracatiense/646-teatro-francisca-

clotilde.html>. Acesso em 12 maio 2019. 
64  Idem. 
65 HEMEROTECA DIGITAL BRASILEIRA. O Legionário. A brilhante solenidade da inauguração do Cine-

Theatro S. José, de Aracati. Disponível em: 

<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=764400&pesq=FRANCISCA%20CLOTILDE>. Acesso 

em: 12 de ago. 2018. 
66 DIÁRIO DO NORDESTE. Aracati recebe o teatro Francisca Clotilde renovado. Disponível em: 

<https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/regiao/aracati-recebe-o-teatro-francisca-clotilde-

renovado-1.1885806>. Acesso em: 05 abr. 2019. 

http://luacheia.art.br/aracati/teatro-aracatiense/646-teatro-francisca-clotilde.html
http://luacheia.art.br/aracati/teatro-aracatiense/646-teatro-francisca-clotilde.html
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=764400&pesq=FRANCISCA%20CLOTILDE
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/regiao/aracati-recebe-o-teatro-francisca-clotilde-renovado-1.1885806
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/regiao/aracati-recebe-o-teatro-francisca-clotilde-renovado-1.1885806
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O teatro foi reinaugurado em 26 de janeiro de 2018, após muitos anos de reforma, 

um monumento que custou aos cofres o orçamento de R$ 2,13 milhões, conforme notícia do 

Diário do Nordeste (27/01/2018).67 

Em nossa visita ao teatro, fomos recepcionados por um guia que nos mostrou toda 

a estrutura do local e contou-nos um pouco de sua história. Ele nos contou que a restauração 

do teatro foi feita acompanhada de uma pesquisa arqueológica, que encontrou vestígios de 

ocupação anterior ao teatro e também parte do primeiro palco do teatro fundado em 1925. 

Esse palco fica numa área reservada, apenas para visualização de longe. Ele estava enterrado 

há cerca de 1, 2 metros de profundidade.  

Destacamos também nesse cenário de reminiscências de Francisca Clotilde em 

Aracati, a Associação Solar das Clotildes, fundada com o intuito de manter viva à memória 

das Clotildes: Francisca Clotilde, Antonietta Clotilde e Ângela Clotilde. É um local também 

de encontro e de promoção da cultura. No período em que fizemos esta pesquisa, Rosângela 

Ponciano, a presidente da associação, informou que por diversas demandas pessoais não 

estava realizando atividades na associação, mas que a mesma ainda estava em atividade. 

Segundo ela, na Associação ocorrem palestras, celebrações, exibição de filmes, lançamento de 

cd’s, livros etc. A mesma já exibiu o filme Nosso lar e realizou homenagem a Chico Xavier. 

 

Figura 12- Associação Solar das Clotildes 

 
            Fonte: Acervo pessoal. 

 
67 Idem nota 66.  
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Por fim, fazemos um breve comentário sobre um resquício de nosso sujeito, que 

não pode ser tomado como científico, por pertencer a uma dimensão espiritual, mas que não 

poderíamos deixar de citar nesse trabalho. O aprofundamento nessa questão, deixamos para 

futuros colegas pesquisadores que entendam muito mais da questão do que nós. Não 

poderíamos deixar de comentar sobre dois livros, cuja autoria é atribuída a Francisca Clotilde. 

O médium Chico Xavier tem dois livros infantis que atribui autoria a Francisca 

Clotilde, Natal de Sabina, de 1972 e Tintino: O Espetáculo continua, de 1976. Curiosos, 

tratamos logo de adquirir estes livros, que felizmente estavam disponíveis na Estante Virtual. 

No prefácio do livro Tintino: O Espetáculo continua consta que “Quando 

Francisca Clotilde, a educadora, acabou de contar a história de Tintino, num de nossos serões 

espirituais, o enternecimento nos tomara, de todo”, em seguida um de seus companheiros 

pediu que ele escrevesse a história que a educadora havia contado do mundo espiritual, para 

que todos soubessem a recompensa dos céus aos que distribuem na terra coragem, esperança e 

a alegria. O livro é de uma leitura rápida e de feitio simples, conta, em forma de versos 

metrificados, a história do palhaço Tintino, que quando criança, após a morte dos pais, fez-se 

menino de circo e passado muitos anos, após fazer muitos sorrirem, ao chegar à velhice foi 

abandonado por todos, tornando-se um mendigo. 

Na narrativa ninguém quer ajudar o palhaço, negando-lhe pão e água. Certo dia 

Tintino acorda em um lugar cheio de crianças e com vestes novas e conversa com Jesus que 

conta a sua história mostrando a recompensa por transmitir a alegria na terra, mesmo estando 

triste. No final, o palhaço é encontrado morto na calçada. 

No livro Natal de Sabina, o prefácio apresenta Francisca Clotilde como uma irmã 

venerada no mundo espiritual, uma amiga que a todos conquistou pelo coração. Na leitura do 

livro, uma surpresa, o enredo deste muito semelhante ao de Tintino, mudando apenas os 

personagens. Na narrativa, Sabina é uma mendiga, que após a morte de seu filho ainda novo, 

passou a viver desolada nas ruas e as pessoas não queriam ajudá-la nem com comida nem 

com bebida. Certo dia aparece um homem e pergunta o que ela quer, ela deseja somente ter 

novamente seu filho, o homem revela-se como Jesus e devolve-lhe seu filho, com o qual ela 

fica muito feliz. No dia seguinte a personagem é encontrada na calçada morta, assim como o 

personagem Tintino, no outro livro. Logo, em ambas histórias temos a mensagem de que os 

que sofrem na terra terão sua recompensa no céu. 

Em nossa análise, longe da questão de afirmar a veracidade da autoria do livro- 

algo que não pode ser feito, porque consideramos que nem tudo se pode explicar por meio da 

Ciência - é mister ressaltar a natureza imorredoura de Francisca Clotilde, que permanece viva 
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por meio de seus escritos, de seus descendentes, do Teatro Santa Clotilde, do Solar das 

Clotildes e de todas as reminiscências deixadas na cultura de Aracati. 

Verificamos nessa pesquisa que o legado educacional da professora Francisca na 

cidade de Aracati é muito maior do que supúnhamos. Identificamos que muitos de seus 

descendentes, filhos, netos, bisnetos, sobrinhos, trilharam o caminho da educação, o que fez 

que naquela cidade o seu nome não se apagasse com o passar do tempo. Estes, se 

encarregaram de continuar o trabalho iniciado por Francisca Clotilde, em 1908, e até hoje, 

passado um século de sua chegada na cidade, a família é conhecida por sua tradição 

educacional. 

Como apontado anteriormente, em 1929, Ângela Clotilde, casa-se pela segunda 

vez com Antônio Bernardo de Souza, dessa união nasceu Régis Bernardo de Souza, nascido 

em 06 de janeiro de 1940, neto de Francisca Clotilde que a exemplo da avó, em 1965 fundou 

um externato, o Externato Kennedy, que foi tão importante para a educação local que após seu 

falecimento em 2005, o poder municipal assumiu a escola e mudou o nome para Escola 

Professor Régis Bernardo. Hoje é administrada pelo sobrinho, o professor Almério Flávio de 

Souza Lobo, que procura manter viva a marca do fundador, segundo ele, o amor à educação, 

deixando para a cidade uma escola que é considerada patrimônio local. 

A prática pedagógica de Francisca Clotilde instituiu também na cidade o uso do 

teatro como instrumento pedagógico, tanto que na cidade funciona um teatro que recebeu o 

seu nome, em reconhecimento à sua contribuição para as artes dramáticas. O Teatro Francisca 

Clotilde é considerado o mais importante equipamento cultural de Aracati, oferece uma 

infraestrutura moderna, com capacidade para 154 pessoas, com um acervo cultural tombados 

pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), de acordo com o Diário 

do Nordeste (27/01/2018)68.  

Finalmente, consideramos que este trabalho logrou êxito em ressignificar a prática 

pedagógica de Francisca Clotilde, reunindo informações, mergulhando nos referenciais 

teóricos e analisando as fontes que se apresentaram durante o percurso historiográfico. 

Contudo, aponta que outras problemáticas podem surgir acerca de nosso sujeito e de temáticas 

que giram em torno dele. Assim, esperamos que este trabalho possa servir de luz a outros, 

assim como outros serviram de luz a este. E assim, que as pesquisas em Educação estejam 

cada vez mais relacionadas e orientadas no sentido de resgatar a história de sujeitos e 

instituições historicamente marginalizados pela história oficial. 

 
68Ver nota 66. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As pesquisas realizadas nos últimos anos priorizam pelo resgate e ressignificação 

de histórias e produção de sujeitos esquecidos ou silenciados por motivos diversos. Nesse 

sentido, no início desse século surgiu um novo interesse por histórias de mulheres, que foram 

silenciadas por tanto tempo na historia oficial, mas que sempre foi dotada de poder. Além 

disso, sempre houve mulheres que iam contra a ordem machista da sociedade, praticando 

ações que fugiam às normas sociais convencionadas ou assumindo papéis atribuídos ao 

estereótipo masculino. No caso de Francisca Clotilde, percebemos uma mulher inserida num 

meio majoritariamente masculino, na imprensa, na educação, na política, que exercia 

influência na sociedade por meio da palavra e de sua prática pedagógica. Uma mulher que se 

deixa enxergar pelos periódicos de sua época, que obteve notável visibilidade social, contudo 

o transcorrer do tempo deixou seu nome nas entrelinhas da história. 

Esta investigação teve como objetivo ressignificar a prática pedagógica de 

Francisca Clotilde, considerando sua formação e atuação em escolas, tendo como foco, o 

Externato Santa Clotilde. A problemática que buscamos responder foi: Como era a prática 

pedagógica de Francisca Clotilde no Externato Santa Clotilde e quais os vestígios dessa 

prática na cidade de Aracati? Para respondê-la traçamos os seguintes objetivos específicos: 1) 

Levantar bibliografia pertinente à temática; 2) Identificar as concepções educativas 

vivenciadas por Francisca Clotilde em sua formação; 3) Caracterizar a concepção educativa 

adotada por ela em sua prática pedagógica; 4) Buscar por documentos da escola fundada por 

ela; 5) Identificar as inovações de sua prática pedagógica; 6) Analisar o currículo escolar 

utilizado no Externato Santa Clotilde; 7) Analisar as fotografias da professora com seus 

alunos; 8) Identificar as contribuições da professora na cidade de Aracati.  

Algumas fontes foram fundamentais para responder nossas questões, a saber, o 

jornal Folha do Commercio, cedido para fins de pesquisa pela Biblioteca Nacional, jornais 

diversos digitalizados disponíveis para consulta no site da Hemeroteca Digital Nacional, 

revista A Estrella, fotografias, diário de Francisca Clotilde e revista A Quinzena, acervo da 

bisneta de nosso sujeito, Rosângela Ponciano.  

As pesquisas que tratam de nosso sujeito são recentes, o primeiro trabalho que 

tivemos conhecimento foi o de Anamélia Mota, de 2007, que gentilmente nos presenteou com 

seu livro “Francisca Clotilde: uma pioneira na educação e da Literatura no Ceará”. Em 

seguida conhecemos a pesquisa de Luciana Almeida que havia publicado um livreto A 

Estrella: Francisca Clotilde e literatura feminina em revista (1906-1921); e depois uma 
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dissertação de mestrado, dando continuidade à temática, intitulada Francisca Clotilde e a 

Palavra em Ação (1884-1921). Tais produções são reveladoras de Francisca Clotilde como 

uma intelectual da palavra. Em seguida, conhecemos a tese de Gildênia Almeida, Mulheres 

beletristas e educadoras: Francisca Clotilde na sociedade cearense – de 1862 a 1935, que 

também veio somar a essa investigação. A partir daí seguimos a trilha de Francisca Clotilde, 

observando o que já tinham escrito sobre ela e também seguindo nosso próprio caminho. 

Por considerar que o estudo da prática pedagógica de nosso sujeito não pode ser 

desvinculado da sua biografia e de sua produção literária, neste trabalho apresentamos uma 

breve análise biográfica e também do romance A Divorciada (1902). Localizamos nosso 

sujeito no tempo e no espaço, de modo que realizamos um estudo sobre o Ceará e a cidade de 

Aracati, onde a professora instalou a sua escola, a qual funcionou de 1908 a 1935. Ou seja, 

foram vinte e sete nos de funcionamento do Externato Santa Clotilde na “terra dos bons 

ventos”, o que nos levou a ponderar que a professora havia deixado vestígios de sua prática na 

cultura local. Dissertamos sobre a prática pedagógica de Francisca Clotilde no Externato 

Santa Clotilde e analisamos textos de sua autoria, dos quais pudemos depreender a sua 

concepção pedagógica e identificamos que a professora exerceu um poder local por meio da 

palavra e da sua profissão, e por fim, dissertamos sobre as reminiscências de sua prática 

pedagógica, inseridas até os dias atuais na cidade de Aracati.  

Nesta dissertação contribuímos com novas análises a respeito da biografia e da 

concepção pedagógica de Francisca Clotilde. Apontamos divergências nas referências com 

relação à data de fundação do Externato Santa Clotilde e adotamos a data de fundação de 15 

de janeiro de 1891, amparados em Raimundo Girão (1956), Menezes (1992) e Santiago 

(2017), concordando com a data apontada pela pesquisadora Almeida, G. (2012). 

Esclarecemos que Francisca Clotilde residiu em Redenção, antes de ir morar em Baturité, 

tendo em vista que teve dois filhos nascidos lá, Ângela Clotilde e Tertulina. Analisamos o 

diário de Francisca Clotilde, no qual se encontra o trecho que afirma que a renda advinda do 

Externato em Fortaleza “apesar de muito favorável” não dava “nem ao menos para socorrer as 

necessidades mais urgentes.” Identificamos a valorização da música, da poesia e do teatro em 

sua prática pedagógica, ao encontrar nos jornais notícias que havia uma professora de piano 

na escola, e de que alunos e alunas recitavam e representavam seus dramas na escola, em 

eventos de Aracati e nas cidades vizinhas. Identificamos Francisca Clotilde como uma 

intelectual da educação, que em sua prática aderiu concepções pedagógicas de Kant e 

Pestalozzi, adensando a essas uma concepção pedagógica, baseada na moral cristã e amor à 

pátria. Verificamos semelhanças nos pilares da pedagogia da professora com os pilares do 
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movimento integralista. O referido movimento teve como lema “Deus, pátria e família”, e 

embora seja posterior ao falecimento da professora, sabe que em Aracati foi bastante 

difundido na década de 30 e, inclusive, constatou-se que um dos líderes do movimento na 

cidade foi aluno da professora por um período em Aracati. De modo que, concluímos que 

nesse âmbito, Francisca Clotilde pode ser uma das pessoas que lançou a semente do 

movimento na cidade com sua prática educativa que tinha como pilares “Deus, pátria e 

dever”. Analisamos as relações de poder presentes no seu discurso e em sua prática 

pedagógica, assim como o poder exercido por ela por meio do discurso e de sua prática 

pedagógica. Percebemos que seus descendentes, em sua maioria, trilharam caminhos 

semelhantes aos seus, contribuindo para a cultura local nos âmbitos da educação, literatura e 

nas artes. Analisamos, brevemente, dois livros de autoria atribuída a ela, escrito por Chico 

Xavier: Natal de Sabina (1972) e Tintino: a festa continua (1976), apontando que nem tudo 

pode ser explicado pela Ciência, mas que tais referências mostram a natureza imorredoura da 

professora, que hoje permanece viva por meio dos seus escritos e das reminiscências 

deixadas, sobretudo, na cidade de Aracati. Finalmente, concluímos que Francisca Clotilde 

deixou reminiscências em Aracati, fato que pode ser notado por meio da atuação local de seus 

descendentes no âmbito da educação, pela Associação Solar das Clotildes e pelo Teatro Santa 

Clotilde. 

As reminiscências que apontamos em nosso trabalho são: 1) o casarão onde 

funcionou o Externato Santa Clotilde, que permanece com a mesma estrutura até os dias 

atuais; 2) os objetos de Francisca Clotilde disponíveis no Museu Jaguaribano, como vidro de 

perfume, berço de seus filhos e a primeira edição de seu romance A Divorciada (1902); 3) a 

Associação Solar das Clotildes, que foi criada para manter vivas as memórias das Clotildes: 

Francisca Clotilde, Antonietta Clotilde e Ângela Clotilde; 4) A Escola Prof. Régis Bernardo 

de Souza, o que para nós foi uma surpresa, por saber que é uma escola considerada 

patrimônio local e descobrir que o mesmo é neto de nosso sujeito. A escola que leva seu nome 

iniciou sua história como Externato Kennedy, em 1965, com um modelo muito parecido com 

o do Externato Santa Clotilde. Hoje, mesmo pertencendo ao município, a escola é 

administrada por um sobrinho de Régis Bernardo, que procura dar continuidade à pedagogia 

do tio, baseada no amor e fraternidade. A escola também dá preferência pelo funcionamento 

em um prédio-casa, diferente dos prédios que normalmente abrigam as escolas, procurando 

assim, que os alunos sintam-se em casa; o que lembra também a prática de Francisca Clotilde 

no Externato Santa Clotilde; 5) o Teatro Francisca Clotilde, que leva seu nome pelo fato de ter 

sido uma grande incentivadora do teatro na cidade, pois em sua prática pedagógica utilizava a 
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arte dramática como aliada, apresentando-se com alunos e alunas nos eventos da escola, de 

Aracati e nas cidades vizinhas. O prédio é considerado um patrimônio da cidade, com 

estrutura datada do século XVIII, adaptada como equipamento cultural no início do século 

XX; reinaugurado em 26 de janeiro de 2018, reformado e entregue com equipamentos de 

última geração. 

Em suma, esta pesquisa de dissertação ressignificou a prática pedagógica de 

Francisca Clotilde, sobretudo, por meio de fontes hemerográficas, assim como amparou-se 

nas contribuições de outros pesquisadores que se ocuparam de nosso sujeito. Verificou que a 

escola deixou um legado que até os dias atuais que está cristalizado na cidade de Aracati. 

A pesquisa em História da Educação oferece muitas possibilidades, um objeto ou 

um sujeito de pesquisa pode ser observado por diversos ângulos e teremos uma nova 

contribuição e ainda que visto pelo mesmo ângulo, o resultado também não será o mesmo. 

Cada pesquisador tem um contato particular com as fontes e essa particularidade do 

pesquisador apresentará novas contribuições. Desse modo, esse trabalho não despreza os 

trabalhos anteriores, mas adensa os estudos com mais informações e novas análises sobre 

Francisca Clotilde. Da mesma forma, não apresentamos um trabalho encerrado, mas deixamos 

os caminhos abertos para que outros pesquisadores venham também a dar suas contribuições, 

respondam o que não conseguimos, pensem o que não pensamos. 
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ANEXO A - A mulher na família  

 
É no lar, santuário íntimo de seus mais puros afetos que a mulher deve ostentar verdadeiramente a 

bondade a ternura de seu coração, tornando-se o anjo da guarda do esposo e dos filhos e lhes 

inspirando o bem e a virtude. A natureza dando à mulher uma constituição fraca e um temperamento 

nervoso não a destinou à vida da luta, no seio da sociedade, entregue às agitações e ao afã dos 

negócios; reservou-a como uma relíquia mimosa para a família, para aformosear este pequeno 

mundo intimo, onde ela tem de exercer sua benfazeja influência no tríplice papel de filha, esposa e 

mãe. Com efeito, se ela ultrapassando o limite que lhe foi traçado por mãe sábia e previdente atirar-

se ao torvelinho do mundo, entregando-se à vida tumultuária que só compete ao homem, gastará as 

forças e cairá extenuada sob o peso da difícil tarefa que empreendera, sem ter realizado o ideal que 

aspirara e conhecendo talvez muito tarde que não era este o seu papel. Há flores que se 

desenvolvem na liberdade do campo; há outras, porém, que apenas nos limites de um jardim e 

cultivadas por mão hábil podem crescer e desabrochar. A mulher assemelha-se a essas últimas 

flores, e no recinto da família, cercada dos cuidados dos entes que a idolatram, e por sua vez 

enchendo-os de desvelos e solicitude é que pode mostrar a exuberância de seu coração e a beleza 

de sua alma. Houve, porém, mulheres que se imortalizaram por feitos gloriosos e que a história nos 

apresenta como verdadeiras heroínas. Desde os mais remotos tempos, quando a humanidade no 

embrião da civilização lutava ainda com as trevas do obscurantismo, a mulher surgiu iluminada por 

um esplendor divino patenteando o poder e a força irresistível de sua fraqueza. Todos os vultos 

femininos que admirarmos na história antiga podem ombrear com as heroínas da Idade Média e com 

as mulheres célebres da nossa época, nas quais a civilização imprimiu um beijo de luz. Se Judith 

embebeu na garganta do opressor dos judeus o punhal homicida, Roland emaranhou-se na política 

para destronizar um rei pusilânime e aclarar a Franca com o sol da liberdade, e servindo-se do gládio 

de sua pena inspirada com ela acutilou o despotismo e a tirania. Seria longo repetir os nomes dessas 

mulheres que se imortalizaram, mas não teremos entre nós outras heroínas iguais a essas que 

arrastadas pela força do gênio se atiraram na arena da luta por amor de uma idéia, ou pelo fanatismo 

de uma causa? Sem sair da doce obscuridade do lar não poderá certamente a mulher figurar na 

história, ao lado do homem como o protótipo de virtudes cívicas; porém que melhor celebridade para 

ela do que reviver eternamente no coração de seus filhos, adorada, reverenciada como um modelo 

de virtudes e boas qualidades? Que melhor glória do que educar futuros cidadãos que saibam honrar 

a pátria e engrandecê-la com o mérito que sempre resulta das boas ações? Na família é a mulher a 

companheira do homem, a educadora dos filhos. Portanto não deve esquecer nunca que dela 

dependem a felicidade e o futuro das tenras criaturas que nela se revêem como em um espelho que 

deve refletir as mais belas e puras imagens; que lhe cumpre velar incessantemente para desenvolver 

o bem naqueles corações ingênuos e inexperientes, procurando todos os meios para depositar neles 

o gérmen que deverá produzir no decurso da vida bons e salutares frutos. Uma mãe lê na alma dos 

filhos com uma perspicácia, verdadeiramente admirável. Uma língua que balbucia, uma face que 

cora, um olhar que se perturba são para ela indícios de uma má ação que é preciso conhecer e cuja 

repetição deve ser evitada para que não traga serias conseqüências. Então, com a doçura que só ela 

possui, com essa previdência quase divina, segue os passos vacilantes do filho e cercando-o de uma 

prudente vigilância consegue desviá-lo do mal. O menino molda-se à sua vontade, à sua influência e 

guiado pelo amor solícito e desvelado que ela lhe dedica cresce nas melhores disposições, e 

tornando-se homem, se encontra na esposa a mesma ternura prossegue na senda do bem, da qual 

só o poderão afastar o turbilhão de paixões desencadeadas e furiosas. Ele pode resvalar uma vez, 

mas é sustido à borda do abismo por uma angélica e carinhosa mão. Retrocede, e vai buscar no asilo 

que abandonou um instante o esquecimento de sua loucura. A mulher digna de sua nobre missão 

transforma o lar em um paraíso e consegue com um sorriso desviar dele todas as aflições, desterrar 

todas as tristezas. Com uma acenada economia mantém o equilíbrio dos negócios domésticos, e 

coloca as despesas ao nível dos meios de que o marido pode dispor. Desdenha os ornatos frívolos, e 

faz das boas maneiras e das graças que dá a educação a par da amabilidade, o seu principal adorno. 

Encarrega-se de instruir o espírito dos filhos, e para isso deve possuir uma boa soma de 
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conhecimentos úteis e uma instrução aprimorada. Nos agradáveis serões familiares entretém com os 

dotes de sua inteligência o prazer e a união, evitando assim que o marido e os filhos vão procurar 

freqüentemente em outra parte as distrações que podem ter ao lado dela, e em um delicioso 

conchego solidifica o edifício de sua felicidade, e estreita cada vez mais os laços formados pelo 

sangue e pelo amor. Não quero dizer com isto que ela se abstenha de freqüentar a sociedade e que 

se encerre em casa, o que seria monótono e fastidioso. Deve pelo contrário cultivar boas relações, 

tendo, porém, o máximo cuidado em escolhê-las, porque assim como uma amiga sincera é um 

tesouro de raro valor, também uma amiga fingida é uma serpente que mais cedo ou mais tarde 

inocula o veneno de sua alma naqueles com quem convive. A boa esposa auxilia em todas as 

ocasiões com prudentes conselhos o companheiro de sua vida, e nunca o inibe de tornar-se útil á 

sociedade e a seus semelhantes por um exagerado egoísmo e um excessivo afeto mal entendido. É 

ela a primeira a dizer-lhe o que deve fazer, e tornar fácil o que lhe parecia difícil, a compartilhar as 

decepções e prazeres que lhe sobrevenham nas alternativas da vida, sendo sempre a amiga 

desvelada e carinhosa pronta a derramar gota a gota o amor que se alberga no seu coração sobre a 

existência daquele a quem ligou a sua. Não será mil vezes mais glorioso desempenhá-lo e fazer da 

criança um homem útil à pátria e à família do que sentar-se nos bancos de academias em busca de 

um pergaminho, ou acompanhar os vaivéns da política, duende fatal que deve amedrontar até os 

animais varonis? Não será mais proveitoso para a mulher entreter-se horas e horas a cuidar das lides 

domésticas e a velar pelo bem estar da família do que entregar-se ao desempenho de cargos 

públicos, nos quais gasta a saúde e aniquila o espírito? Longe vai felizmente a era obscura em que 

ela agrilhoada ao mais cruel preconceito e sob o jugo de uma lei bárbara era uma escrava, um 

simples objeto de luxo para o homem. Hoje existe por si mesma, conhece seus deveres, pode dispor 

de luzes suficientes para não se perder na noite da ignorância, e fazendo do lar o seu mundo, 

concentrando na família as suas mais caras aspirações viverá feliz e fará a felicidade dos outros. 

Educai, pois, a mulher, ajuntai aos dotes naturais que a embelezam os encantos de um espírito 

cultivado, avigorai-lhe os bons sentimentos, tornai-a enfim digna de educar os filhos e prepará-los 

para a vida completa, e ela será um diamante de inexcedível valor, a lâmpada maravilhosa a espargir 

luz em torno do lar, a fonte de onde dimanarão a prosperidade e a ventura de família.  

CLOTILDE, Francisca. A mulher na família. A Quinzena, n. 5 e 6. Fortaleza, 15 de março de 

1887 e 30 de março 1887, p. 40 e 47-48. 
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ANEXO B - A mulher na política 
 

Hoje, que o movimento progressista da humanidade se tem desenvolvido de modo extraordinário e 
animador, não é de estranhar que a mulher, deixando-se arrastar na onda de entusiasmo, fique ao 
lado do homem na luta pelas boas causas.  
 
Desde os tempos mais remotos, vemo-la desempenhar um importante papel, apesar de ser 
considerada frágil e inconstante pelos espíritos pessimistas. 
 
A história bíblica fala-nos de Débora doutrinando o povo à sombra das palmeiras e dando-lhes planos 
de batalha para repelir o inimigo; mostra nos a linda viúva de Betúlia que, inspirada por Deus, 
penetrou no campo dos Assírios e conseguiu degolar o general Holofernes. 
 
Ao lado de Judite destaca-se a figura não menos gentil de Ester que com uma diplomacia 
encantadora conseguiu vencer Assuero e salvar seus irmãos oprimidos. 
 
A coragem de mãe dos Macabeus alia-se ao valor da mãe de Gracos, que ia ao templo agradecer 
aos Deuses em vez de prantear a morte dos filhos em defesa da Pátria. 
Clotilde, a esposa de Clóvis, foi fundadora da monarquia francesa e à sua influência deveu a França 
um período de prosperidade e de vitórias. 
 
Foi o próprio Deus que arrancou a pastorinha de Domremy à placidez de sua vida simples e atirou-a 
no campo da luta para fazer sangrar Carlos VII e salvar o império francês. 
 
O nome de Joana D’Arc é venerado por todos e a Igreja a colocou entre os bem aventurados porque 
o seu patriotismo irradiava os reflexos da virtude mais sólida, de pureza mais angelical. 
 
Foi Catarina de Médicis a instigadora fanática dessa tragédia horrorosa que fez correr o sangue dos 
huguenotes na Saint Barthélemy e, quando a França se debatia agitada convulsionada na revolução 
cujo advento foi a tomada da Bastilha, as mulheres inflamaram-se e acompanharam os cidadãos 
nessa tentativa audaciosa de tomar a fortaleza secular sem temer os canhões, nem a guarda real, 
auxiliando, animando, batendo-se ao lado dos defensores da causa do povo. 
 
Théroige de Mericourt, a revolucionária das ruas sobressaia nas caminhadas populares e foi Mme. 
Roland´ a alma da revolução cujo cérebro idealizava planos da mais alta política entre os Girondinos 
e cuja cabeça ao cair no cadafalso ainda teve lampejos de inteligência pelo bem do povo. 
 
Em que pese aos obscuristas, o tempo do fuso e da roca já desapareceu na voragem do passado e 
hoje a mulher, se não tem o direito de se apresentar nos comícios eleitorais, porque a lei não lh’o quis 
ainda conferir, tem o direito sagrado de acompanhar o homem, máxime quando ele se bate pela 
pátria em seus dias nefastos e trabalha pela liberdade e pelo progresso. 
 
Por que estranhar que se tenha criado a Liga Feminina em prol de uma candidatura que é a 
esperança de um Estado oprimido e digno de melhor sorte? 
 
Porque censurar as manifestações a que as próprias crianças se associam com o sorriso nos lábios e 
a inocência lhes irradiando na fronte? 
 
Falem contra a mulher cearense; eu aplaudo-a porque confio que a sua presença nestas festas 
populares é um prenúncio de triunfo para a boa causa e concito-a reanimar o valor de seus filhos e a 
ensinar-lhes que, acima dos governos mal inspirados, está a imagem da Pátria pedindo amor e 
sacrifício, impondo-se à nossa veneração, pairando serena e controlada como o céu que se desdobra 
sobre nossas cabeças lembrando-nos que Deus para reunir a humanidade teve também o concurso 
sublime de uma mulher que Ele colocou à sua destra, acima de todas as criaturas, no fastígio da 
glória e da imortalidade. 
 

CLOTILDE, Francisca. A mulher na política. In: Pelo Ceará. Aracati, 1912 p. 2-5 Apud 

MOTA, A. C. Francisca Clotilde: uma pioneira da educação e da literatura no Ceará. 

Canindé: gráfica e editora Canindé, 2007. 
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ANEXO C - Devaneio  

 
Não sou escrava da moda. Absolutamente não me sujeito aos caprichos desta deusa  varia. Aprecio 
o que é bello, entusiasmo-me pelas boas novidades, gosto  mesmo às vezes de ser tantinho original; 
mas sou refratária a tudo que cheira à exigência. 
Conheço certas senhoras que só falam em figurinos, guarnições, fitas e ponguês. 
O manequim é um ídolo, a modista é uma espécie de criatura ideal que sonha nos páramos azuis das 
fantasias cousas extravagantes, utopias maravilhosas e irrealizáveis. 
Os pobres livros cobrem-se de pó. Algumas vezes pegam um romance que mais prejudica a 
sonhadora. Leituras sérias, quem viu? A mulher literata é uma aberração, é bicho de sete cabeças. 
De que serve conhecer-se Byron, Goethe, Tasso, Milton etc? Será melhor um pouco de arte culinária 
e aqui devaneio alguma cousa 
 
(CANTA) 
Se detesto manequins 
Eu tenho horror ao fogão 
Tisnar dedos no serão (?) 
Ou queimá-los em pudins. 
 
Não é cousa que deleite; 
Portanto sou refratária 
A tal arte culinária 
Que cheira a alho e azeite. 
 
(FALA) 
Depois a mulher não nasceu para o fogão. Já se viu cousa mais absurda  do que uma dona de casa 
ou moça de avental de cozinheira, com as mãos calejadas a pele amarelada pela fumaça, que é anti-
higiênica e insuportável? 
Pobres mulheres! Se, cismam ao luar nessas noites claras e poéticas, em horas de recolhimento e de 
prece são românticas, se estudam e dão regras em literatura chamam-nas de sabichonas, se 
apreciam a moda são ridículas, se  freqüentam  a igreja são beatas, se não se casam atiram-lhe o 
infante labéu de solteirona! 
E a propósito devaneio um pouco e, aqui para nós acho que a mulher tem o mesmo direito que o 
homem de figurar na sociedade e, tendo deveres a cumprir, faz-se mister estar preparada  e 
disposta  à lucta pela vida. 
E nos azares da guerra! Amo a minha Patria; mas Deus me livre de pegar em armas para defendê-
la.  Tenho tanto medo de carabinas, rifles, e, apesar de não ser nervosa, só a descrição de uma 
batalha me faz estremecer. 
Aprecio as doçuras da paz. Como é belo combater com as armas da civilização; a pena  e o livro, em 
vez da espada e do canhão. 
Só aprecio 
Uma risonha batalha, 
Em que as flores são metralha. 
Passemos ao terreno da música. Gosto de dança correta, com uns tons antigos, arrastada, séria 
enfim. E então ao ar livre, em pleno campo, sob o céu estrelado ao murmúrio das brisas, deve ser um 
exercício encantador. E a pintura, a música! 
Sinto o espírito elevado em arroubos sublimes quando ouço uma música sentimental, em tom menor, 
abandonada, doce como o gorjeio da patativa quando o dia some. 
Não gosto de música clássica; é pesada, monótona não fala ao coração. 
E a propósito de música, lembrei-me de visitar um dia uma amiga que pensava muito  encontrei-a 
lavada em lágrimas, devido às vicissitudes da vida fôra forçada a vender o violino, seu instrumento 
predileto. Lamentei-a  e fiquei sabendo que é bem inconveniente ser artista, se não pudemos garantir 
o futuro. 
 
(CANTA) 
Já se vê, pois, que poetas, 
Literatos, sonhadores, 
Artistas, inovadores, 
Descobridores, atletas, 
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Todos têm a desvantagem 
De ser escravos da sorte 
Embora tenham coragem 
Não se libertam da morte! 
 
(FALA) 
E agora para findar a fantasia a que me entreguei não quero ser modista, nem sabichona, nem 
medica, nem política: quero ser o que sou: uma criança despreocupada e feliz, para quem a vida é 
uma aurora festiva, um sorriso constante, uma doce e risonha primavera coberta de flores e 
trescalente aos mais puros sentimentos do coração. 
 

CLOTILDE, F. Devaneio (Monólogo). Almanack do Ceará, 1908 apud MOTA, A. C. 

Francisca Clotilde: uma pioneira da educação e da literatura no Ceará. Canindé: gráfica e 

editora Canindé, 2007. 
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ANEXO D - A Educação Moral das Crianças na Escola 

 
A educação moral é a parte mais importante da missão da escola, porque forma o caracter, purifica 

os costumes, desenvolve os bons impulsos do coração e tem sobre a educação física e a intelectual 

uma incontestável superioridade. Quando a creança passa da familia para a escola, trocando os 

inocentes brinquedos do lar pelas lides do estudo, é mister que a pessoa que vai desempenhar junto 

a ella as funções de preceptor guie com desvelo e sabedoria os seus primeiros passos através 

d’aquelle mundo que lhe é inteiramente desconhecido. Até ali a tenra criancinha só conheceu a 

doçura das carícias maternas; mas ao completar 7 anos e às vezes mais cedo é arrancada à ledice 

de seus gentis folguedos e passa da tutela afetuosa de sua mãe para a do professor – uma entidade 

que ela não conhece e que por essa razão deve recear e temer. Desde que o primeiro sorriso 

desponta nos lábios da criança deve-se principiar a educá-la, disse-o um ilustrado sacerdote, e é a 

mãe que cumpre encarregar-se da primeira educação do filho e infiltrar-lhe no coração o gérmen do 

bem e as notas principiais do caráter. Dizem que Scott recebeu a primeira inclinação para a poesia 

por escutar as canções de sua mãe, porque, nas frases do notável moralista Smiles, a infancia é 

como um espelho que no decurso da vida reflete as imagens que primeiro lhe foram apresentadas. O 

professor é encarregado de continuar a desenvolver os ensaios de educação feitos pelas crianças no 

lar, e no desempenho de tal cargo terá muitas vezes que lutar contra pequenos defeitos nascidos na 

exagerada indulgência de algumas mães, que deixam os filhos seguirem os impulsos da índole e os 

estouvamentos próprios da idade, sem refletirem nos graves inconvenientes que d’ahi podem 

resultar. Se não possuir em alto grau a paciência e a constância, o professor desanimará ante esses 

obstáculos; mas escudado por essas duas grandes virtudes que lhes devam ornamentar a alma e 

fortalecê-lo nos momentos de desânimo, chegará a ter bom êxito e conseguirá afastar do coração de 

seus pequenos discípulos os maus sentimentos que como plantas daninhas queriam ali deixar raízes. 

A época mais importante da vida, como disse Richter é a da infância, que quando a criança começa a 

modelar-se por aqueles com quem convive, por isso a influência do primeiro professor excederá 

sempre a dos outros; portanto os pais devem ser cautelosos na escolha d’aquelle que tem de 

continuar logo depois deles na educação moral e intelectual de seus filhos e nunca entregá-los a uma 

pessoa destituída de virtudes e incapaz de dar-lhes bons e salutares exemplos. Hoje que a escola já 

não é o pesadelo horroroso que assaltava o sono infantil, nem a prisão sombria onde se encerravam 

longas horas as louras criancinhas, hoje que a palmatória e os castigos vis e estúpidos foram 

abolidos como indignos da civilização e do adiamento de nossa sociedade, o menino considera o 

preceptor como um amigo a quem deve amar e venerar. É, pois, facílimo a este se aproveitar da 

influência de que goza entre aqueles que educa, para colher ótimos e profícuos resultados na sua 

nobre missão. A infância é meiga, propensa à ternura, sincera nas afeições, ávida de carinho. 

Habituada a ouvir desde o berço a voz melífua que a embalava com ternas canções e a receber 

suavíssimos beijos dessa providência humana que se chama mãe e que a cerca de desvelos e 

cuidados por toda parte, deve continuar a ver no preceptor aquele vulto simpático a quem ela se 

inclinava espontaneamente e com quem se entretinha horas inteiras expandindo seus graciosos 

pensamentos e satisfazendo sua inocente curiosidade. O professor deve empregar todos os meios 

para fazer-se amar pelas crianças. Assim tudo conseguirá delas, porque ninguem resiste ao amor; e 

uma vez certo da afeição de seus discípulos poderá aperfeiçoar-lhes os bons impulsos e tornar-lhes 

fáceis os deveres da escola. A religião e a moral - esses dois elementos indispensáveis para a 

formação do caráter podem ser infiltrados nos corações infantis da maneira mais simples. Um passeio 

à beira-mar, uma manhã de estio, uma flor que desabrocha, uma ave que canta, uma abelha que 

fabrica mel, uma borboleta que esvoaça podem trazer à crença a idéia do autor dessas cousas que 

tanto enlevam e arrebatam sua imaginação pueril, e o professor terá ensejo de auxiliar-lhe o espírito 

de observação, infundindo-lhe ao mesmo tempo o amor às ciências naturais. Quanto a instrução 

moral deve ser dada por meio de narrações singelas, historietas ao alcance das inteligências infantis, 

exercícios orais que deverão ser repetidos para ficarem bem impressos no espírito das crianças, para 

as quais o melhor compêndio de moral é o exemplo. Uma palavra, uma pergunta, qual quer incidente 

da vida escolar pode fornecer ao professor variados temas para essas lições. O amor dos pais, a 
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união fraterna, o patriotismo, o respeito a velhice, a caridade, a benevolência, o amor à verdade e os 

demais deveres do aluno para consigo e para com os outros ser-lhe-hão cada vez mais gratos desde 

que os compreenda e se habitue a cumpri-los, avigorando os bons sentimentos pelo exemplo e 

conselhos que receber. O professor deve esforçar-se, sobretudo, para acostumar seus discípulos a 

fazerem o bem pelo bem e sem o interesse de prêmios que, longe de serem um estímulo, trazem 

sempre como funestas conseqüências a inveja, o orgulho e o ressentimento. O menino deve habituar-

se a obedecer, a estudar, a ser afável e condescendente com os seus condiscípulos, a enxugar as 

lágrimas alheias, a repartir o pão com o mendigo, porque são esses os seus deveres e achará na 

sanção da consciência e melhor recompensa dos esforços que empregou para vencer a má índole, a 

preguiça, o egoísmo etc. Enfim, si o professor possuir qualidades morais elevadas e se à vocação 

juntar uma instrução completa e uma educação aprimorada, concorrerá honrosamente para a 

formação do caráter de seus alunos e contribuirá para o desenvolvimento e progresso de sua pátria 

realizando a frase do grande Pestalozzi: “O futuro das nações está nas escolas”.  

CLOTILDE, Francisca. A Educação Moral das Crianças na Escola. A Quinzena, 15/03/1887 

– Fac-Símile p. 21 e 22. Biblioteca da Academia Cearense de Letras – Fortaleza, 1887. 
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ANEXO E - Iconografia 

 

Francisca Clotilde e alunas do Externato Santa Clotilde, 1921. 

 
      Fonte: Acervo de Rosângela Ponciano. 

 

 

Antonietta Clotilde, Ângela Clotilde, Francisca Clotilde e alunas e alunos do Externato 

Santa Clotilde, em 7 de setembro de 1926 

 
        Fonte: Acervo de Rosângela Ponciano. 
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Francisca Clotilde com alunos e alunas do Externato Santa Clotilde, s/d. 

 
      Fonte: Acervo Rosângela Ponciano. 

 

 

Francisca Clotilde com alunos e alunas, s/d. 

 
      Fonte: Site Patiohype. 
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Francisca Clotilde com alunos e alunas do Externato Santa Clotilde, s.d. 

 
Fonte: Acervo de Rosângela Ponciano. 

 

 

Casarão onde funcionou o Externato Santa Clotilde, registro 1, 2019. 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Casarão onde funcionou o Externato Santa Clotilde, registro 2, 2019. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

Associação Solar das Clotildes, registro 1 

 
Fonte: Acervo pessoal. 
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Associação Solar das Clotildes, registro 2 

 
Fonte: Acervo Rosângela Ponciano. 

 

 

Teatro Francisca Clotilde, registro 1

 
 Fonte: Acervo pessoal. 
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Teatro Francisca Clotilde, registro 2 

 
  Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

Objetos de Francisca Clotilde no Museu Jaguaribano 

 
  Fonte: Acervo pessoal. 
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Aniversário de 49 anos da Escola Municipal Prof. Régis Bernardo 

 
           Fonte: Blogspot Regisbernardo. 

 

 

Aniversário de 54 anos da Escola Municipal Prof. Régis Bernardo 

 
          Fonte: Facebook Prefeitura de Aracati. 
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A Divorciada, 1ª edição (1902) e 2ª edição (1996) 

 
           Fonte: Acervo de Rosângela Ponciano. 

 

 

Natal de Sabina (1984) e Tintino: o espetáculo continua (1976) 

 
           Fonte: Acervo pessoal. 


