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RESUMO 

 

O presente trabalho com o título Mulheres Beletristas e Educadoras: Francisca Clotilde 

na Sociedade Cearense – de 1862 a 1935 é um estudo sobre as mulheres literatas e 

professoras no Ceará provinciano, tendo como protagonista a escritora e educadora 

Francisca Clotilde (ou F. Clotilde). Temos um estudo de história social, e ao mesmo 

tempo a história educacional de uma instituição e de uma personalidade. A vida de 

alguém está entrelaçada a história de um povo e de um lugar com seus costumes, 

tradições e culturas, pois quando se faz a história são trabalhadas várias histórias. Para a 

narrativa histórica utilizamos a biografia, temos nessa uma reconstrução da História da 

Educação, pois com ela, com a trajetória biográfica de uma pessoa, famosa ou não, 

encontramos informações sobre uma época e uma sociedade como um todo, e tudo 

partindo da biografada. Focalizamos a Biografia Modal, ou seja, ao fazermos a biografia 

modal de Francisca Clotilde teremos um estudo do período que ela viveu, conhecendo a 

sociedade desde seus antepassados, seu meio familiar e social. Utilizamos fontes 

primárias obtidas em arquivo (público ou particular), fontes secundárias e também obras 

literárias, porque essas nos dão uma demonstração de como seria um cotidiano de uma 

instituição, o dia a dia escolar. Para a construção do trabalho foi necessário pesquisar 

em jornais da época, documentos da instrução pública, diário íntimo, obras literárias 

escritas por F. Clotilde e em obras acadêmicas sobre Francisca Clotilde. Como 

fundamentação teórica temos os estudos de Jacques Le Goff, Giovanni Levi, Francois 

Dosse, Philippe Lejeune, Alberto Dines, Geirge Duby, Emile Durkeim, Wellek, Warren, 

Rousseau, Beauvoir e Hahner em relação à história, biografia, sociologia, literatura, 

educação e gênero. Como também na bibliografia brasileira pesquisas nas obras de 

Dermeval Saviani, Sérgio Vilas Boas, Massaud Moisés, Antônio Cândido, Alfredo 

Bosi, Dolor Barreira, Raimundo Girão, Sânzio de Azevedo, sobre educação, literatura e 

gênero no espaço brasileiro, principalmente sobre a história das mulheres nas letras e na 

educação, com destaque as literatas e educadoras cearenses: Alba Valdez, Ana Facó, 

Ana Nogueira Batista, Emília Freitas e Francisca Clotilde, sendo essa última a 

protagonista, considerada pioneira com o tema do divórcio na Literatura (com a obra A 

Divorciada) e na Educação no Ceará, por ser a primeira mulher a lecionar na Escola 

Normal da capital. Também mencionamos Adília de Luna Freire (ou Adília de 

Albuquerque Moraes), Serafina Pontes e Úrsula Garcia, mulheres que também 

contribuíram para o fortalecimento da escrita feminina na literatura cearense. A 

biografia apesar de ser um gênero literário de não ficção, por muito tempo não foi 

considerada como fonte segura no âmbito da historiografia, porém com o passar do 

tempo essa visão sofreu modificações, passando a suscitar interesse, não só pelo público 

leitor, como também pelos cientistas nos órgãos de comunicação social e de história. 

Relatamos sobre a história da mulher no meio da intelectualidade masculina, 

procurando seu espaço na literatura e na educação, assim realizamos um resgate da 

história das mulheres beletristas e educadoras no Ceará e suas contribuições para o 

universo intelectual cearense. 

Palavras-chave: Educação, Literatura, Mulheres, Biografia Modal, Francisca Clotilde 
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ABSTRACT 

 

The present work with the title Beletristas Women and Educators: Francisca Clotilde 

Cearense Society – of 1862 by 1935 is a study on the literary women and teachers in 

Ceará provincial, featuring the writer and educator Francisca Clotilde (or F. Clotilde). 

We have a study of social history, and at the same time the educational history of an 

institution and a personality. Someone's life is intertwined the history of a people and a 

place with their customs, traditions and cultures, because when the story are worked 

several stories. For the historical narrative we have in this biography, a reconstruction of 

the history of education, because with it, with the trajectory of a person, the famous 

biographical or not, find information about a season and a society as a whole, and 

everything from the biografada. Focus on Modal Biography, i.e. to make the biography 

of Francisca Clotilde have a modal study of the period that she lived, knowing the 

society since their ancestors, their social and family environment. We use primary 

sources obtained in file (public or private), secondary sources and also literary works, 

because these give us a demonstration of how it would be a daily life of an institution, 

the school day to day. For the construction of the work it was necessary to search in 

newspapers of the time, documents of public instruction, intimate diary, literary works 

written by F. Clotilde and in academic works about Francisca Clotilde. As we have 

theoretical studies of Jacques Le Goff, Giovanni Levi, François Dosse, Philippe 

Lejeune, Alberto Dines, Geirge Duby, Emile Durkeim, Wellek, Warren, Rousseau, 

Beauvoir and Hahner in relation to history, biography, sociology, literature, education 

and gender. As well as research in the works of brazilian bibliography Dermeval 

Saviani, Sérgio Vilas Boas, Massaud Moisés, Antônio Cândido, Alfredo Bosi, Dolor 

Barreira, Raimundo Girão, Sânzio de Azevedo, about education, literature and gender in 

brazilian space, mainly about the history of women in letters and in education, with 

emphasis on the Ceará: AlbaValdez, Ana Facó, Ana Nogueira Batista, Emilia Freitas 

and Francisca Clotilde, being this last the protagonist, considered a pioneer with the 

divorce theme in literature (with the work The Divorcee) and education in Ceará, for 

being the first woman to teach at the Normal School of the capital. Also mentioned 

Adília de Luna Freire (or Adília de Albuquerque Moraes), Serafina Pontes and Úrsula 

Garcia, women who also contributed to the strengthening of women's writing in the 

literature. The biography despite being a literary genre of non-fiction, for a long time 

was not regarded as a reliable source in the context of historiography, but over time this 

vision has undergone modifications to arouse interest, not only for readers, but also by 

scientists in the media and history. Report on the history of women in the middle of the 

male intelligentsia, looking for your space in literature and education, so we conducted 

a rescue of the history of women beletristas and educators in Ceará and its contributions 

to the intellectual universe of Ceará. 

Keywords: Education, Literature, Women, Modal Biography, Francisca Clotilde 
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RÉSUMÉ 

 

Le présent travail avec le titre Beletristas les Femmes et les Éducateurs: Francisca 

Clotilde en la Cearense Société – de 1862 la 1935 est une étude sur les femmes 

littéraires et les enseignants dans la province de Ceará, mettant en vedette l'écrivain et 

éducateur Francisca Clotilde (ou F. Clotilde). Nous avons une étude de l'histoire sociale 

et en même temps l'histoire de l'éducation d'un établissement et une personnalité. La vie 

de quelqu'un est liée l'histoire d'un peuple et un endroit avec leurs coutumes, les 

traditions et les cultures, parce que quand l'histoire sont travaillé plusieurs histoires. 

Pour le récit historique, nous avons dans cette biographie, une reconstitution de 

l'histoire de l'éducation, parce qu'avec elle, avec la trajectoire d'une personne, le célèbre 

biographique ou pas, trouver des renseignements sur une saison et d'une société comme 

un tout et tout ce qui est de la biografada. Mettre l'accent sur la Biographie Modale, 

c'est-à-dire de faire la biographie de Francisca Clotilde ont une étude modale de la 

période pendant laquelle elle a vécu, tout en sachant la société depuis leurs ancêtres, 

leur milieu social et familial. Nous utilisons des sources primaires obtenus dans le 

fichier (public ou privé), les sources secondaires et également des œuvres littéraires, car 

ceux-ci nous donnent une démonstration de comment il serait une vie quotidienne d'un 

établissement, la journée d'école à la journée. Pour la construction de l'ouvrage, il était 

nécessaire de rechercher dans les journaux de l'époque, les documents de l'instruction 

publique, journal intime, œuvres littéraires écrites par F. Clotilde et travaux 

académiques sur Francisca Clotilde. Comme nous avons des études théoriques de 

Jacques Le Goff, Giovanni Levi, François Dosse, Philippe Lejeune, Alberto Dines, 

Geirge Duby, Emile Durkeim, Wellek, Warren, Rousseau, Beauvoir et Hahner, en ce 

qui concerne l'histoire, biographie, sociologie, littérature, l'éducation et le sexe. Ainsi 

que la recherche dans les œuvres de bibliographie brésilienne Dermeval Saviane, Sérgio 

Vilas Boas, Alfredo Bosi, Massaud Moisés, Antônio Cândido, Dolor Barreira, 

Raimundo Girão, Sânzio de Azevedo, environ, la littérature et de l'éducation entre les 

sexes en brésilien espace, principalement sur l'histoire des femmes en lettres et en 

éducation, en mettant l'accent sur l'état de Ceará : Alba Valdez, Ana Facó, Ana 

Nogueira Batista, Emilia Freitas et Francisca Clotilde, soit cette dernière le 

protagoniste, considéré comme un pionnier avec le thème du divorce dans la littérature 

(avec le travail de La Femme Divorcée) et à l'éducation de Ceará, pour avoir été la 

première femme à enseigner à l'École Normale de la capitale. Également mentionné 

Adília de Luna Freire (ou Adília de Albuquerque Moraes), Serafina Ponte et Úrsula 

Garcia, qui a également contribué au renforcement de la rédaction du féminin dans la 

littérature. La biographie en dépit d'être un genre littéraire de la non-fiction, pendant une 

longue période n'était pas considérée comme une source fiable dans le contexte de 

l'historiographie, mais au fil du temps, cette vision a subi des modifications afin de 

susciter l'intérêt, non seulement pour les lecteurs, mais aussi par des scientifiques dans 

les médias et l'histoire. Rapport sur l'histoire des femmes au milieu de l'intelligentsia 

mâle, cherchez votre espace dans la littérature et de l'éducation, donc nous avons 

procédé à une opération de sauvetage de l'histoire des femmes beletristas et des 

éducateurs de Ceará et ses contributions à l'univers intellectuel du Ceará. 

Mots clés : Éducation, Littérature, Femmes, Biographie Modale, Francisca Clotilde 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 Os Caminhos e o Encontro com Francisca Clotilde 

 

Como encontrei Francisca Clotilde?  

Por mais estranho que pareça, mesmo sendo formada em Letras, em minha 

graduação não ouvi falar sobre Francisca Clotilde. E como nos encontramos nas Letras? 

Retornemos no tempo. 

Conclui minha graduação em 1986 em Letras na Universidade Federal do 

Ceará. Na época não havia programa de Pós-Graduação em Literatura no Ceará. Então 

resolvi deixar esse sonho para mais adiante, fui procurar trabalhar. E quem não anseia 

por este sonho: concluir uma faculdade e logo trabalhar em sua área de formação? 

Desse modo eu fiz, primeiramente em escola particular, o Centro Educacional Gustavo 

Barroso, uma escola cenecista em Maracanaú. Depois como professora substituta no 

Colégio Salesiano Dom Bosco, em Fortaleza. E a seguir como professora concursada na 

Prefeitura de Maracanaú e também no Governo Estadual com lotação em Maracanaú. 

Paralelamente ao trabalho de professora estava minha função de mãe, como a maioria 

das mulheres brasileiras: trabalhadora e mãe. Assim, ia adiando o meu sonho de 

Mestrado. 

Dezenove anos depois de concluir a graduação e alguns anos de conclusão 

de cursos de Especialização em Literatura, depois Administração e Supervisão Escolar e 

com as duas filhas moças, decidi: irei fazer meu Mestrado. 

Então, em 2004 tentei a seleção para o Mestrado em Literatura no programa 

de Pós-Graduação em Letras (Literatura Brasileira) com o projeto sobre Rodolfo 

Teófilo e sua obra literária A Fome. Não passei, afinal eram muitos anos afastada dos 

bancos acadêmicos, muitas novidades, novos teóricos, novos estudiosos de crítica 

literária, novos autores. Apesar de não ser aprovada na seleção, não desanimei, estudaria 

mais e tentaria novamente a seleção. Não mudei o projeto, afinal desejava estudar a 

história literária de Rodolfo Teófilo, portanto estudei com mais afinco o material 

bibliográfico.  

Chegou 2005 e com ele a vontade de realizar meu sonho: o Mestrado. 

Tentei novamente a seleção e dessa vez bem mais preparada que o ano anterior. Realizei 

uma boa prova dissertativa, depois a de língua estrangeira, análise do currículo e 
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finalmente a entrevista. Deparo-me na Banca com meus ex-professores da graduação 

(1986) na UFC, os doutores Linhares Filho e Sânzio de Azevedo e minha ex-professora 

de Especialização (1992) na UECE, a doutora Vera Gomes de Moraes. Claro que os 

alunos se lembram dos professores, mas esses, muitos raros recordam-se dos alunos, 

afinal são tantos que não dá para os mestres memorizarem as fisionomias de seus 

educandos. Saí de lá tão feliz, primeiro por ter visto meus ex-professores, segundo por 

ter adentrado aquele espaço que fazia dezenove anos que eu não via. Enfim, gostei da 

entrevista, fiquei esperançosa e ansiosa pelo resultado final. Esse foi positivo, passei na 

seleção e a felicidade era tanta que eu parecia uma adolescente quando aprovada no 

vestibular. Foram dois anos de muita luta com os textos difíceis de interpretação, afinal 

foram muitos anos longe das leituras acadêmicas, meu contato maior era com o material 

do meu cotidiano de trabalho numa escola de educação de jovens e adultos e de ensino 

médio. Sofri, mas não desisti. E foram nessas leituras que sempre fazemos nas 

madrugadas, quando as ruas estão silenciosas e podemos dialogar com o texto, discutir 

com o autor, que eu a encontrei.  

Ao pesquisar sobre a história literária de Rodolfo Teófilo encontrei 

Francisca Clotilde. O nome dela me chamou a atenção, em meio a nomes masculinos, 

lista de escritores em grêmios literários cearenses, lá estava o nome de uma mulher, em 

plenos anos oitenta do século XIX, figurando em vários textos, em vários jornais: 

Francisca Clotilde ou F. Clotilde. E não só o nome dela nas letras, vi também o nome 

dela na relação de professoras da Escola Normal, juntamente com Rodolfo Teófilo. A 

única mulher numa lista de homens: Francisca Clotilde Barbosa Lima. Guardei o nome 

e a história dela, futuramente poderia me cruzar com ela novamente nos vários 

caminhos da arte intelectual. 

Passou-se algum tempo e na aula de Literatura Cearense no Mestrado, cujo 

titular da disciplina era o professor Sânzio de Azevedo, meu orientador, deparo-me 

novamente com a história de Francisca Clotilde. A mestranda em História Social, 

Luciana Almeida, matriculou-se na disciplina sobre a história da literatura cearense para 

obter informações sobre a literata Francisca Clotilde. Cada aluno na disciplina iria 

apresentar um autor cearense: eu fiquei com o meu objeto de estudo, Rodolfo Teófilo, e 

Luciana apresentou o seminário sobre ―Francisca Clotilde e a Revista Estrella‖ através 

do qual vim conhecer mais a história dessa tauaense que morou em Baturité, depois 

Fortaleza, retorna à Baturité e por fim, viveu os últimos dias de sua vida em Aracati. 
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Poetisa, contista, teatróloga e romancista que se destacou no Ceará por causa do seu 

romance, considerado antifamiliar, A Divorciada.  

Outro ponto que me chamou a atenção foi a informação que Francisca 

Clotilde foi a primeira mulher a lecionar na Escola Normal do Ceará. Considerei esse 

fato interessante e também porque ela, como Rodolfo Teófilo, ambos foram 

abolicionistas e anos depois pró-Franco Rabelo, contra a administração de Nogueira 

Accioly, na época presidente da província do Ceará.   

Pensei, que mulher corajosa, isso dá uma boa pesquisa, então guardei o que 

tinha sobre ela, material encontrado em minhas pesquisas sobre Rodolfo Teófilo e as 

informações apresentadas no seminário de Luciana Almeida. 

Passou-se o tempo, conclui o Mestrado em 2007 cuja dissertação eu realizo 

uma análise sobre a obra A Fome de Rodolfo Teófilo, na qual faço críticas ao romance, 

que apesar de ser, juntamente com os contos de Oliveira Paiva, o introdutor do 

Realismo/Naturalismo no Ceará, todo o enredo de A Fome é romântico. Mas vamos 

parar por aqui sobre a análise da obra, pois poderia desviar do caminho que me levou à 

Francisca Clotilde.  

Assim, após concluir o Mestrado fiquei interessada em realizar o 

Doutorado, mas não havia de Literatura no Ceará. Eu poderia tentar na Linguística ou 

na Educação. Assim fui assistir a algumas aulas como ouvinte na disciplina de 

Linguística Textual com a professora Mônica Magalhães, pretendia fazer algo 

relacionado com Análise do Discurso. Em uma das aulas a professora Mônica nos 

convidou para assistir uma defesa na Faculdade de Educação, na qual ela faria parte da 

banca. Seria a defesa da doutoranda Nukácia Araújo sobre o ―Jornal das Moças‖, cuja 

orientadora era a professora Andrea Leão. Gostei do tema e da tese. Após a 

apresentação conversei com a professora Mônica e informei que aquela defesa me deu 

uma ideia de um projeto para a seleção do Doutorado em Educação, que seria sobre 

Francisca Clotilde relacionada com a educação e a literatura.  

Eu acessei o site da pós-graduação da Faced (Faculdade de Educação) da 

UFC e constatei que não havia pesquisa sobre Francisca Clotilde. Fato que me deixou 

feliz e ao mesmo tempo com certa indignação: não faver nenhum estudo sobre a 

primeira mulher a lecionar na Escola Normal do Ceará. Foi um mal que se tornou em 

um bem para mim. Assim, dediquei-me ao projeto e com Francisca Clotilde: Uma 
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Mulher Ousada (de primeira professora da Escola Normal do Ceará a (co)fundadora 

da revista cearense A Estrella) tentei a seleção do doutorado em Educação, em 2008. 

Fizeram parte da minha banca de entrevista da seleção os professores: Luís 

Távora, Rui Martinho e Juraci Maia Cavalcante. Não posso deixar de contar um fato 

curioso ocorrido comigo no dia da entrevista, há mistérios na vida que pensamos: é uma 

mensagem para mim? Narrarei a seguir a história. 

A entrevista durou entre trinta e quarenta minutos, fato que considerei 

interessante, pois se demorou é porque a banca gostou de algo e ques investigar mais 

sobre a pesquisa e o candidato. Saí da entrevista esperançosa, mas não quis criar 

expectativa demais, pois sabia que estava concorrendo com fortes candidatos e por não 

ser da área da Educação e sim das Letras poderia esse fato não ser positivo, visto que 

não aproveitaria nenhuma disciplina do mestrado, e assim teria que realizar todas as 

disciplinas do programa relacionadas com a área de pesquisa: História e Memória da 

Educação. Retornando a narrativa, ao sair da sala fui esperar o ônibus, estava tão 

nervosa que não queria saber de dirigir carro, pensei: ―vai que acontece algo com o 

carro no caminho de Maracanaú até Fortaleza e eu perco a entrevista, seguro morreu de 

velho, é melhor ir de ônibus‖, e assim eu fiz. Pois bem, ao retornar, quando o sinal fica 

vermelho para os carros e quando estou a atravessar a Avenida Carapinima duas motos 

param e um motoqueiro pergunta ao outro: ―Você sabe onde é a Rua Francisca 

Clotilde?‖ e o outro responde: ―Fica no Bairro Rodolfo Teófilo‖.  

Então, dá para imaginar como eu fiquei. Essas duas perguntas não saiam da 

minha mente e eu indagava: ―Senhor, essa mensagem é para mim? É para eu ficar 

esperançosa?‖ Nunca os dias foram tão longos para mim, ansiosa pelo resultado final. 

Enfim, o resultado saiu, fui aprovada na seleção. E o diálogo com os dois motoqueiros? 

Deixo para cada um ter sua interpretação, mas citando Blaise Pascal: ―O coração tem 

razões que a própria razão desconhece‖. E eu acrescento: A vida tem mistérios que a 

própria razão desconhece. Enfim, foram fatos realmente ocorridos, com uma pitada de 

mistérios, que cada leitor tire sua conclusão sobre a narrativa. 

No início do curso a professora Juraci Maia Cavalcante seria minha 

orientadora da Tese, mas por motivo do seu futuro trabalho em Portugal ela não pôde 

mais orientar seus alunos do mestrado e doutorado. A partir de 2009 eu fiquei sob a 

orientação do professor Luís Távora. Antes da mudança de orientação lembro-me de 

uma cena na qual a professora Juraci Maia chegou e me mostrou um livro, ao vê-lo 
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fiquei triste, pois se tratava da obra de Anamélia Mota sobre Francisca Clotilde na 

literatura e na educação. Pensei: ―E agora, minha tese está aí?‖ Ela olhou-me bem séria 

e disse: ―Procure lacunas, por mais que se pesquise sempre fica algo que ainda não foi 

desvendado‖. E assim eu fiz, li o livro de Anamélia Mota, de Tauá, por sinal uma obra 

que me deu um norte para minhas pesquisas e como realmente a professora Juraci Maia 

havia dito: há lacunas. E foi com esse espaço sem muitas informações sobre a vida 

educacional de Francisca Clotilde que está a maior parte da minha pesquisa. Tanto o 

livro de Anamélia Mota, como de Cecília Cunha, o da Luciana Almeida e o da Caterina 

de Saboya Oliveira tratam mais sobre a história literária de Francisca Clotilde do que a 

sua vida na educação cearense. Todos esses livros citados foram de suma importância 

para minha pesquisa, como também as dissertações e as teses, que estão na bibliografia, 

a respeito da literata Francisca Clotilde, melhor dizendo, F. Clotilde. Assim mudei meu 

projeto, que inicialmente teria um destaque sobre a revista A Estrella, por ter sido 

trabalhado na pesquisa de Luciana Almeida, passei a me interessar pela obra literária A 

Divorciada. Seria o romance realmente uma obra antifamiliar, só por causa do título? 

Veremos adiante. 

Eis a minha caminhada para o encontro com Francisca Clotilde e asseguro 

aos leitores e estudiosos, com este trabalho, tenho certeza, não conclui a história de 

Francisca Clotilde, pois ela fez muitas produções literárias em vários jornais cearenses e 

nacionais, que muitos desses estão arquivados em bibliotecas públicas e particulares. 

Eles ainda não foram descobertos e estão à espera de novos pesquisadores.  

 

 Percorrendo os Caminhos dos Desafios Metodológicos 

 

Em nosso trabalho será destacado a história social, contudo não deixaremos 

à parte as outras histórias, pois cada particularidade constrói o todo de Francisca 

Clotilde e das demais beletristas e educadoras do século XIX. 

Por que o vocábulo beletrista? O que significa esse termo? Segundo Aurélio 

Buarque de Holanda, beletrista é a pessoa que cultiva as belas-letras. Assim, temos 

nesse trabalho a história de mulheres que cultivaram a beleza da arte de escrever na 

província do Ceará, concomitantemente ao seu trabalho da arte da escrita estavam 

também se dedicando à arte do ensinar. 
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Por esse prisma temos a biografia como uma reconstrução da História da 

Educação, pois com a trajetória biográfica de uma personalidade, célebre ou não, 

obtemos informações a respeito de uma época com sua cultura, valores, costumes, 

tradições, economia, política, religião e educação; e tudo partindo da biografada, de uma 

Biografia Modal. 

Na construção da história sobre as beletristas e educadoras no Ceará do 

século XIX, tendo como foco a biografia modal de Francisca Clotilde, passei por várias 

dificuldades de fontes, pois, parafraseando Carlos Drummond de Andrade, havia pedras 

no meio do caminho. As primeiras: dificuldades de encontrar algo que alguém ainda não 

havia dito, principalmente sobre Francisca Clotilde; dificuldade de encontrar 

documentos sobre e de Francisca Clotilde; nas bibliotecas não tinham fontes 

bibliográficas de Francisca Clotilde, na própria Faculdade de Letras não havia, creio que 

ainda não há, um exemplar de A Divorciada. Como fazer uma análise de uma obra que 

não existe na capital fortalezense, principalmente nas bibliotecas públicas, um 

exemplar, nem para fotocopiar. Recorri ao professor Sânzio de Azevedo, que tem um 

ótimo acervo literário em sua residência. Ele prontamente me emprestou o seu exemplar 

raro (pois da 2ª edição, de 1996, foram impressos apenas 200 exemplares), passando 

também a ser considerada rara essa edição. 

Fotocópia realizada do exemplar do prof. Sânzio pus-me a ler a obra. 

Depois fui à procura de mais informações, mas começar por onde? Por Tauá? Baturité? 

Fortaleza? Ou Aracati? Iniciei pelo final: fui visitar a família de Francisca Clotilde em 

Aracati. Acessei o site Solar das Clotildes (www.solardasclotildes.art.br) e entrei em 

contato com Rosângela Ponciano (bisneta de Francisca Clotilde). Visitei Aracati três 

vezes, cidade distante de Fortaleza 140 km. 

Conversando com os familiares tive então um norte para seguir com a 

pesquisa. Depois viajei para Tauá, distância de 345 km de Fortaleza. Nos sertões dos 

Inhamuns procurei documentos de/sobre Francisca Clotilde, contudo em Tauá não há 

muitas informações, visto que a pequena Clotilde mudou-se com os pais para Baturité 

ainda criança, conforme me informou a tauaense Anamélia Mota, pesquisadora e 

escritora cuja obra foi de suma importância para minhas pesquisas – Francisca Clotilde: 

uma pioneira da Educação e da Literatura no Ceará. 

Depois fui visitar Baturité, 93 km de distância de Fortaleza. Na cidade não 

obtive contato pessoalmente com familiares (descendentes de Correia Lima e Castelo 
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Branco), meu contato foi via e-mail, com Marcus Vinícius Silveira Castelo Branco e 

também com o blog que Marcus Vinícius administra (familiasdebaturite.blogspot.com). 

No museu da cidade não há muitas informações sobre Francisca Clotilde. Sendo assim, 

minhas pesquisas ficaram em dois pontos principais: Fortaleza e Aracati. 

Em Fortaleza visitei o Colégio da Imaculada Conceição, em seguida o 

Colégio Estadual Justiniano de Serpa (antiga Escola Normal do Ceará). Nas referidas 

escolas não há informações documentais sobre a estudante e professora Francisca 

Clotilde.  

Então, onde encontrar? Nesse momento surge um desespero no pesquisador: 

o que dizer de diferente do que os outros já informaram? Então, realizei uma busca 

bibliográfica: o que os outros pesquisadores já mencionaram e o que não ficou bem 

esclarecido e o que eu poderia acrescentar no que já fora relatado? Li livros e estudos 

que estão nas referências bibliográficas desta tese, e anotei minhas observações e fui a 

campo, em busca ―do elo perdido‖. 

Onde poderia garimpar e encontrar ouro além da obra A Divorciada? Mais 

uma fonte na qual encontrei informações sobre a arte literária de Francisca Clotilde e a 

respeito de sua vida foi em jornais da época. Então comecei um trabalho de paciência 

lendo os vários jornais de Fortaleza, da serra de Baturité e de Aracati, na hemeroteca e 

setor de microfilmagem da Biblioteca Estadual Menezes Pimentel, cujos responsáveis 

pelo setor são Gertrudes Costa Sales e João Elmadan. Os quais sempre foram atenciosos 

comigo desde a época do meu mestrado, quando ia à biblioteca estadual pesquisar sobre 

Rodolfo Teófilo.  

E em qual outra fonte pesquisar sobre a professora Francisca Clotilde, visto 

que não havia quase informações sobre ela na antiga Escola Normal? Onde procurar 

documentos sobre a Instrução Pública do século XIX? No Arquivo Público do Estado 

do Ceará (APEC). Nessa repartição há um bom acervo de fontes primárias para nós 

pesquisadores, não só da educação da província do Ceará, como de outras áreas: justiça, 

polícia, política, administração pública, economia e outras mais. 

No primeiro semestre de 2009 comecei a pesquisar no Arquivo Público. 

Conheci nesse órgão pessoas atenciosas: Francisco Levi Jucá (estagiário do curso de 

História da UFC), os funcionários Jota, Paulo Cardoso, Liduína e o pesquisador André 

Frota. Esse último, sabendo da minha pesquisa informou que tinha um exemplar a mais 

de A Divorciada. Quase não me contive de emoção por poder ter em mãos uma obra, 
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para mim, tão rara. Foi assim, por intermédio do prof. André Frota que vim a fazer parte 

do grupo de 200 pessoas que têm a 2ª edição do romance A Divorciada de Francisca 

Clotilde, a tão conhecida obra denominada no século passado de antifamiliar. 

E assim foram meus dias no curso de Doutorado em Educação: uns dias em 

aulas, outros em estudos e escrita e noutros entre a Biblioteca Estadual Menezes 

Pimentel e o Arquivo Público do Ceará. 

Como apoio de fundamentação bibliográfica, realizei leituras e estudos com 

os teóricos Jacques Le Goff, Giovanni Levi, Francois Dosse, Philippe Lejeune, Alberto 

Dines, Geirge Duby, Emile Durkeim, Wellek, Warren, Rousseau, Beauvoir, Hahner em 

relação à história, biografia, sociologia, literatura, educação e gênero. Como também na 

bibliografia brasileira pesquisas nas obras de Dermeval Saviani, Sérgio Vilas Boas, 

Massaud Moisés, Antônio Cândido, Alfredo Bosi, Dolor Barreira, Raimundo Girão, 

Sânzio de Azevedo, respectivamente sobre educação, literatura e gênero no espaço 

brasileiro, principalmente sobre a história das mulheres nas letras e na educação, com 

destaque as literatas e educadoras cearenses.  

Minha tese ficou organizada em três capítulos. O primeiro é a 

fundamentação teórica sobre a pesquisa que está relacionada com o fazer biográfico em 

um trabalho acadêmico. Por que fazer biografia em uma tese é o primeiro 

questionamento e justificativa, e por que não fazê-lo? Capítulo esse que está 

subdividido em três subcapítulos: primeira subdivisão é um histórico sobre História, 

Literatura e Educação. Logo em seguida faço uma explanação sobre o Gênero Biografia 

e finalmente explicando sobre Biografia Modal e tendo como referencial a literata e 

professora Francisca Clotilde. 

O segundo capítulo é relacionado à mulher, seu tempo, seu espaço e sua 

história. Nesse realizo uma pesquisa sobre as mulheres beletristas e educadoras do 

século XIX no Ceará, entre muitas destaco: Alba Valdez, Ana Facó, Ana Nogueira 

Batista, Emília Freitas e Francisca Clotilde, sendo essa última a protagonista da história 

das mulheres escritoras e professoras do Ceará provinciano. Também menciono Adília 

de Luna Freire (ou Adília de Albuquerque Moraes), Serafina Pontes e Úrsula Garcia por 

terem contribuído para um fortalecimento da produção literária feminina. Referente as 

cinco primeiras escritoras, elas foram destacadas porque atuaram como escritoras e 

professoras ao mesmo tempo e tiveram contato uma com a outra, tanto em movimentos 
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relacionados à literatura, como em educação no Ceará.  Cada uma será estudada nos 

subcapítulos. 

E o último capítulo, por ordem, contudo o mais importante, pois devido a 

essa protagonista deu-se o início a minha tese: Francisca Clotilde. 

Com o capítulo ―Francisca Clotilde: uma trajetória em letras, educação e 

amor‖ inicio narrando sua infância e seus antepassados contextualizando os fatos 

históricos. Mais adiante relato sobre seus primeiros estudos, a mudança da família de 

Tauá para Baturité, e os movimentos sociais, políticos e intelectuais desse período, 

principalmente os anos setenta do século XIX. Em sua juventude o Ceará passava por 

mudanças na política e o povo cearense ansiava por viver uma civilização europeia, a 

Belle Époque fortalezense. Na capital da província Francisca Clotilde realiza seus 

sonhos, tanto na literatura como na educação. Esse período também a marcou, vieram 

para ela fortes mudanças em sua vida, causando-lhe rupturas com algumas normas 

familiares e sociais ao sonhar com literatura, educação e amor. 

Chegando a maioridade Francisca Clotilde observa o desgaste profissional e 

social que teve por viver um grande amor. Nesse período o Ceará passava por 

manifestações políticas e reformas educacionais. Atuação de Francisca Clotilde na 

literatura vai sofrendo represálias como também em sua vida educacional. Pede 

demissão ou é forçada a pedir demissão da Escola Normal? Para ela que tinha sido uma 

mulher com coragem para enfrentar o universo intelectual masculino, sendo a primeira 

mulher a lecionar na Escola Normal do Ceará e depois sair dessa instituição após tanta 

luta, para ficar sem emprego? É misterioso... e mesmo fundando seu Externato Santa 

Clotilde não consegue se manter na capital cearense, assim deixa Fortaleza e refugia-se 

em Baturité. Mesmo com todos os problemas financeiros e pessoais, longe da capital 

que respirava intelectualidade, ela publica A Divorciada, considerado um romance 

antifamiliar na visão da sociedade patriarcalista da época, e daí a rejeição a ele. Mas não 

desiste, embora distante da capital que fervia cultura, funda a revista literária A Estrella 

e uma escola, o segundo Externato Santa Clotilde.  

Chegando a vida adulta e velhice, Francisca Clotilde não estava mais 

residindo no Maciço de Baturité, havia mudado para Aracati. Na nova cidade continuou 

escrevendo para jornais e revistas. Fundou também na terra dos bons ares seu terceiro 

Externato Santa Clotilde, sua escola foi considerada referencial em educação por toda 

zona jaguaribana. 
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Que mulher seria esta Francisca Clotilde que conseguiu conquistar 

admiradores e admiradoras com sua escrita e seu modo de educar? Em sua vida 

particular, quem foi essa mulher? Rompeu realmente com algumas regras sociais, ou 

suas rupturas foram causadas pelas circunstâncias da vida? Influenciou alunos? 

Incentivou outras mulheres à vida intelectual?  

Ela fez a sua história, marcou uma época. E no cruzamento de fios da vida 

formou-se a tela biográfica da poetisa, contista, dramaturga, romancista, abolicionista e 

professora Francisca Clotilde. Com sua biografia modal temos o estudo da história 

social da província cearense do século XIX ao XX, mais precisamente de 1862 a 1935, 

com outras áreas, realizando assim um trabalho de interdisciplinaridade. Como também 

a história de outras mulheres que buscaram espaço no universo intelectual masculino, 

tanto na área da literatura como da educação. Foram mulheres corajosas que realizaram 

história e não apenas passaram por uma trajetória de vida organizada pelos familiares e 

sociedade para cada uma delas. Elas foram protagonistas, ou por vontade própria ou por 

circunstâncias da vida. Elas não se acomodaram e não passaram a ser vítimas do 

destino, pelo contrário, procuraram ser atuantes. Apresento-lhes: Mulheres Beletristas e 

Educadoras: Francisca Clotilde na Sociedade Cearense – de 1862 a 1935. 
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2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Quando deparamos com a história de uma personalidade em um trabalho 

acadêmico começamos a questionar: E biografia pode ser trabalhada em uma tese? E 

perguntamos em outra via: E por que não? Por que história de vida não pode ser objeto 

de estudo acadêmico? 

Estudos sobre biografia nos infromam que nesse gênero temos mais que a 

história de uma pessoa. Nela encontramos indícios sociais, religiosos e antropológicos 

com as características de uma época. Contudo é necessário que em uma pesquisa 

biográfica devemos ter o cuidado para não transformar uma tese, que nos leva a 

indagações, em apenas uma narrativa sobre a existência de uma pessoa ou a trajetória da 

vida particular transformada em uma rede de intrigas. 

A biografia nos leva a várias biografias. Quando relatamos sobre um fato 

ocorrido com uma personalidade, temos ligadas a esta vida outras vidas que se 

entrelaçam formando assim uma teia, um emaranhado de fatos com um protagonista 

atuando em várias narrativas. Histórias de vida se entrelaçam com biografias, naquelas 

temos o coletivo e nestas o foco maior que é o indivíduo. Deixamos, porém, bem claro 

que para contarmos sobre a vida de alguém, precisamos de histórias de vida, pois o 

indivíduo é um ser social e sendo assim precisa estar em contato com outras pessoas 

para que possa interagir e viver em sociedade. 

Assim será a história das beletristas
1
 e educadoras do Ceará provinciano 

partindo de uma mulher que foi atuante em sua época: Francisca Clotilde.  

Histórias de oito mulheres escritoras e professoras que nasceram, viveram e 

atuaram em solo cearense. Dentre essas destacamos cinco mulheres que foram ao 

mesmo tempo educadoras e professoras convivendo entre si: Alba Valdez, Ana Facó, 

Ana Nogueira Batista, Emília Freitas e Francisca Clotilde. Das três seguintes duas não 

foram professoras, mas se destacaram na literatura e conviveram com Francisca 

Clotilde: Serafina Pontes e Úrsula Garcia; a última, Adília de Luna Freira (ou Adília de 

Albuquerque Moraes) foi beletrista e educadora, apesar de não ter convivido com 

Francisca Clotilde não poderíamos deixar de citá-la, principalmente pela sua 

importância na crônica jornalística cearense.  Neste trabalho serão mostradas ao público 

suas vidas com derrotas e vitórias. Indagamos: O que levou estas mulheres a 

                                                 
1
 Pessoa que cultiva as belas-letras (Dicionário Aurélio Buarque de Holanda). 
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ingressarem em território intelectual masculino? Com quais apoios? Realizaram ou não 

rupturas sociais, familiares e religiosas para fazerem parte do espaço letrado cearense?  

Percebemos então que uma biografia é mais que um gênero literário de não 

ficção. Dela temos estudos sobre o comportamento de uma sociedade com os seus 

valores humanos, religiosos, éticos, morais, como também seus costumes e tradições. 

Em uma biografia poderemos também observar os movimentos literários e educacionais 

de uma sociedade conforme seu tempo e espaço, a citar, o estudo em questão na nossa  

pesquisa. 

Para realizarmos uma biografia utilizamos várias fontes: da primária obtida 

em arquivo (público e/ou particular) à secundária.  Também temos as obras literárias, 

porque essas nos dão uma demonstração de como seja um cotidiano de uma sociedade. 

Em nossa pesquisa utilizamos obras literárias para demonstrar a vida diária escolar. Por 

exemplo, o dia a dia de uma sala de aula: enquanto que um diário de classe nos informa 

a quantidade de alunos matriculados em uma série escolar, um livro literário, de 

memórias ou não, pode nos relatar a convivência entre os alunos, a relação do processo 

ensino-aprendizagem, a atuação dos partícipes de uma instituição educacional, com seus 

êxitos ou não. 

Uma pesquisa pode, e digamos até em algumas situações, deve utilizar 

vários modelos de fontes, como também ter diferentes olhares para que possamos 

conhecer novos caminhos e assim termos um melhor resultado do estudo. 

Com este objetivo realizaremos uma trajetória de vida de uma personalidade 

cearense, considerada pioneira no viés literário e educacional. Teremos história de vida, 

de cultura, de conhecimento, de estrutura social, moral e ética. Enfim, um estudo que 

envolve uma pesquisa na qual o indivíduo ilustra o coletivo. Ou seja, da biografia modal 

de Francisca Clotilde teremos um estudo sobre as mulheres beletristas e educadoras do 

Ceará na era provinciana e meados da república, período de transição da monarquia para 

a primeira república. 

Faremos um tempo histórico (de 1862 a 1935), um espaço de setenta e três 

anos, porque esse recorte temporal é o período de vida de Francisca Clotilde.  Da 

trajetória literária e educacional de F. Clotilde teremos um estudo do tempo social das 

mulheres nessa época, no qual o espaço temporal é o Ceará dos meados século XIX aos 

anos trinta do século XX. Período esse em que há uma predominância de ideias 

conservadoras, preconceituosas e racistas no Brasil. A sociedade cearense não ficou de 
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fora desse contexto: mesmo sendo a terra alencarina a pioneira contra a escravatura dos 

negros, ela tinha seu conservadorismo, patriarcalismo e patrimonialismo. 

Ribeiro (2002, p.4) informa-nos que no Brasil, na transição da monarquia 

para a república, 

 

Predominaram as ideias racistas que influenciaram amplos setores da elite 

intelectual brasileira. Além de ser o ano da abolição da escravatura no Brasil, 

1888 é o ano da publicação da obra de Sílvio Romero, História da Literatura 

Brasileira, considerada um marco no pensamento conservador brasileiro da 

época. Aparece aqui mais um dado a ser considerado – a existência capilar de 

um discurso racista, preconceituoso, colonialista e de classe, muito útil para 

manter as classes populares em seu devido lugar que será testemunhado, 

fartamente demonstrado, e muitas vezes reproduzido, pelas linhas e 

entrelinhas das narrativas literárias. 

 

Continua ainda o pesquisador (ibidem), e explica que  

 

Esse intervalo de características nitidamente positivistas, evolucionistas e 

deterministas vai influenciar em muito os autores cearenses e suas obras. Ele 

entra em declínio, aproximadamente em 1914 com o início da I Guerra 

Mundial, espaço para uma incipiente industrialização. É o momento do 

governo de um militar, o Marechal Hermes da Fonseca (1914 – 1918), e sua 

política dos governadores. No Ceará, esse período coincide com a ascensão, o 

apogeu e a queda repentina e inesperada da oligarquia do chefe político e 

coronel, Antônio Pinto Nogueira Acioly, que governou o Estado entre 1896 a 

1912. 

 

Nesse espaço e tempo viveu Francisca Clotilde, a qual sofreu represálias dos 

governantes pelo modo como ela se portava diante de movimentos sociais e políticos, 

dentre eles o Movimento Abolicionista e posteriormente contra a Oligarquia Aciolina, o 

Movimento Pró-Rabelista. Mais adiante dissertaremos acerca desse contexto individual 

e social. 

No espaço geográfico teremos quatro cidades com suas quatro visões: 

sertão, serra, capital e litoral. Francisca Clotilde nasceu no Sertão dos Inhamuns, em 

Tauá, aos 19 de outubro de 1862. Por motivo das grandes secas nordestinas, a família se 

muda para a serra, Maciço de Baturité, no qual tinha parentes, os Castello Brancos e 

Correias Lima. Nas terras serranas realiza seus primeiros estudos. Para dar continuidade 

a sua vida educacional os pais a matriculam em regime de internato no Colégio da 

Imaculada Conceição, em Fortaleza. Na capital da província cearense, período da Belle 

Époque, Francisca Clotilde participa de movimentos literários e políticos. Ainda na 

capital passa a ser professora da Escola Normal do Ceará, sendo a primeira mulher a 
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lecionar nessa instituição educacional. Nesse período tem uma boa produção literária e 

passa a ser colaboradora de vários jornais locais e nacionais. Por não fazer mais parte do 

quadro de professores da Escola Normal funda sua escola primária, no centro de 

Fortaleza, próxima a Praça Marquês do Herval (atual Praça José de Alencar), o 

Externato Santa Clotilde. O que houve com ela? Foi demitida ou pediu demissão da 

escola normalista? E por quais motivos ela não lecionava mais na Escola Normal? 

Veremos adiante. Francisca Clotilde após fundar sua primeira escola passa por 

dificuldades financeiras e fecha seu estabelecimento de ensino. Sem emprego, sem 

marido e com filhos retorna à terra dos familiares. Em Baturité funda seu segundo 

Externato Santa Clotilde. De sua atividade de professora e escritora, fundara com a filha 

Antonieta Clotilde a revista A Estrella, e passa a viver razoavelmente bem na serra, 

período que publica o romance A Divorciada, em 1902. Contudo, acontecera algo em 

sua vida que a fizera mudar-se novamente, indo dessa vez para o litoral, Aracati. 

Transfere escola e a revista A Estrella para a terra dos bons ventos, juntamente com os 

filhos. Vive nessa cidade praiana lecionando no Externato Santa Clotilde e continuando 

a participar da literatura cearense até os últimos dias de sua vida, aos 8 de dezembro de 

1935. Maiores informações a respeito desses acontecimentos sobre Francisca Clotilde 

serão aprofundadas no terceiro capítulo desta tese. 

Para tal trabalho é necessário que façamos uso de várias fontes, em sua 

maioria primária, mas também, em alguns momentos, a utilização das fontes 

secundárias. 

Segundo Rodrigues (2007, p.5), a fonte primária é aquela em que o 

pesquisador busca informações em arquivos oficiais, constituídos pelos relatórios, 

formulários ou algo semelhante. Como também a correspondência oficial ou pessoal do 

pesquisado e declarações de informantes, enfim, tudo que constitua material original. As 

fontes secundárias são teses, relatos de pesquisa, livros cujos conteúdos sejam estudos 

do tema da pesquisa. Expressa mais do que uma simples informação factual, contendo 

estudo, análise, reflexão, classificação ou descrição, não é apenas um registro ordenado. 

Utilizaremos também algumas obras literárias para compreendermos a 

sociedade da época, com seus costumes e normas. Pois a Literatura nos dá subsídios 

para adentrar cidades, salões, eventos, grêmios literários e instituições educacionais. 
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2.1 – História, Literatura e Educação 

 

Por que trabalhar a história? Concordamos com o pensamento do Prof. 

Jorge Nagle quando afirma que a história é a base para compreensão de acontecimento 

local e mundial. Por exemplo, para se entender as reformas educacionais que o Brasil 

teve, é necessário conhecer o desenvolvimento histórico que o país sofreu para 

compreender o contexto atual. Segundo Nagle (In CAVALCANTE, 2002, p.10): 

 

[...] não existe pesquisa em história da educação. Existe pesquisa em história 

no campo educacional. De modo que, a história da educação é história. A 

base é história, e, portanto, nós temos que seguir aquele padrão que é próprio 

do trabalho do historiador. Às vezes, a gente esquece isto e começa a fazer 

relatos muito sobre educação, esquecendo que os padrões que definem esses 

relatos são os padrões da história propriamente dita. 

 

Desse modo podemos dizer que ao estudar a história iremos ao mesmo 

tempo descobrir sobre a história educacional de uma instituição e de uma pessoa, pois a 

vida de alguém está entrelaçada a história de um povo e de um lugar com seus 

costumes, tradições e culturas. 

Le Goff (2003) divide a História em quatro vertentes: 1 – Historiografia ou 

história da história; 2 – História e memória; 3 – História e estruturalismo; e 4 – História 

como história dos homens em sociedade. Com o estudo sobre Francisca Clotilde 

entrelaçar-nos-emos nestas quatro teceduras da História, pois precisaremos de cada uma 

para entender todo o contexto da vida de uma pessoa. 

Segundo Heródoto, o pai da História, esta surgiu como um relato, a narração 

daquele que pode dizer algo, ―eu vi, senti‖ (LE GOFF, 2003, p.9). 

Temos, então, o surgimento da história não mais narrada por deuses, musas, 

personagens imaginários, com as narrativas fantásticas, e sim por um narrador de 

terceira pessoa que relata o fato objetivamente. Acontece a ruptura da literatura, em 

muitas das vezes fantástica, da história propriamente dita, a real. Por isso que ficou por 

muito tempo o conceito de história (history) para narrativa real e estória (story) para a 

fictícia, a imaginária.  

Com Heródoto temos a narrativa real, histórica. Acontece uma perspectiva 

pragmática que transmite para as gerações futuras a herança cultural de um povo. Ela 

substitui os personagens lendários e fantásticos e põe um narrador, o contador da 

história, o mestre da verdade não é mais atuante da cena, torna-se ausente da história, 
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passa a narrar a verdade. O uso do pronome e verbo em terceira pessoa transforma o 

comentarista em narrador de terceira pessoa.  

Massaud Moisés (2005, p.113) nos explica sobre o foco narrativo: 

 

Por ponto de vista, ou foco narrativo, se entende a posição em que se coloca 

o escritor
2
 para contar a história, ou seja, qual a pessoa verbal que narra, a 

primeira ou a terceira? O primeiro foco, relativo ao emprego da primeira 

pessoa, esgalha-se em dois: a personagem principal relata-nos sua história, ou 

uma personagem secundária comenta o drama do protagonista. Por sua vez, o 

emprego da terceira pessoa bifurca-se em 1) o escritor, onisciente
3
, conta-nos 

ou mostra-nos a história, e 2) o escritor limita-se às funções de observador, 

apenas comunicando o que estiver ao seu alcance. 

 

Este último, item dois, é o mais característico do historiador. Ele narra os 

fatos de acordo com suas observações e pesquisas. 

Ao fazer história, o homem trabalha com várias histórias, temos a história 

das representações, que nesta está a história política; a econômica e social; e a cultural. 

Na história das ideologias temos as concepções globais da sociedade. Na história das 

mentalidades temos as estruturas mentais comuns a uma categoria social, a uma 

sociedade e a uma época. Na história do imaginário temos as produções do espírito 

ligadas não ao texto, à palavra, ao gesto, mas à imagem. Na história do simbólico temos 

as condutas, as práticas, os rituais que nos remetem a uma sociedade oculta e 

subjacente. Há a história psicanalítica, cujas provas de estatuto científico não parecem 

ainda reunidos. E finalmente a história da história, mais conhecida por historiografia, ou 

seja, uma ciência histórica numa perspectiva histórica. 

E nesse fazer histórico temos o entrelaçamento da própria história em si 

com a arte da literatura e com as narrativas de vidas. Ao cruzar as vidas de pessoas 

estamos construindo um contexto social, cultural, familiar, religioso, econômico, 

político e educacional dos envolvidos na trama e dos seus personagens coadjuvantes. O 

historiador torna-se um investigador, ele procura elucidar os fatos. Concordamos com a 

afirmativa de Vasconcelos Júnior (2006, p.24) quando diz que: 

 

[...] o ofício  do historiador seria próximo de detetive e do médico, que pelo 

indivíduos e pequenas provas, reconstrói um mundo de significação, no caso 

de detetive, o crime, no caso do médico, a doença. Porém, a liberdade de que 

                                                 
2
 Sentido de narrador. 

3
 O narrador que conta a história, que sabe tudo e não participa dela, como é o caso do narrador 

onipresente (que relata e participa do fato). 
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se vale o historiador não deve prescindir de provas, muitas vezes somente 

vislumbradas na vida de protagonistas anônimos da história. 

 

A necessidade do historiador de entrelaçar relato e explicação fez da história 

um gênero literário, uma arte e ao mesmo tempo uma ciência. Mas, com o avanço do 

tecnicismo da ciência, ficou difícil para o historiador ser também um ―ficcionista‖, ou 

seja, escrever a história de um modo que não ficasse tão literário e sim o mais próximo 

possível de uma linguagem formal. Porém, no texto, com marcas literárias ou não, 

sempre haverá a escritura da história, o registro dessa. Temos como exemplo a história e 

biografias que Jacques Le Goff escreve, a citar, de Francisco de Assis. 

Sabemos que o tempo, a cronologia e o calendário são peças fundamentais 

para se entender a história, porém hora e semana estão ligadas à cultura e não à 

natureza. O calendário é produto e expressão da história: está ligado às origens 

fantásticas dos mitos e religiosas da humanidade. Enfim, são dois pontos primordiais de 

partida para a história: a partida cronológica e a busca pela periodização. 

E por que este interesse ao passado, visto que as pessoas no presente 

projetam muito o futuro, daí fazerem tantos planos? Segundo o método regressivo de 

Bloch (LE GOFF, 2003), o interesse no passado está em esclarecer o presente. O 

passado é atingido a partir do presente. 

Sobre passado/presente, Le Goff (2003) nos adverte que não devemos 

transportar o presente ao passado e vice-versa, pois para ele existem rupturas e 

descontinuidades inultrapassáveis, em ambos os sentidos. Le Goff (2003, p.24-25) 

explica que a  

 

 A ideia da história dominada pelo presente baseia-se numa célebre frase de 

Benedetto Croce em La storia come pensiero e come azione
4
, que sugere que 

―toda a história‖ é ―história contemporânea‖. Croce entende por isso que, 

―por mais afastados no tempo que pareçam os acontecimentos de que trata, 

na realidade, a história liga-se às necessidades e às situações presentes nas 

quais esses acontecimentos têm ressonância‖ (1938,p.5). De fato , Croce 

pensa que, a partir do momento em que os acontecimentos históricos podem 

ser repensados constantemente, deixam de estar ―no tempo‖; a história é o 

―conhecimento do eterno presente‖ (GARDINER, 1952).  

 

A história passa a ter ritmos diferentes e a tarefa do historiador é reconhecer 

esses ritmos. 

                                                 
4
 A história como pensamento e como ação (tradução nossa). 
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A história exprime três conceitos diferentes: I – que a história é a procura 

das ações realizadas pelos homens, transformando, assim, em ciência histórica; II – que 

a história é uma série de acontecimentos; III – e que a história é uma narração. Esta 

última levou a uma narrativa verdadeira, representada por ―história‖ e a de conto, uma 

fábula, a uma realidade imaginária, a ―story‖ (LE GOFF, 2003). 

No Brasil ficou-se por muito tempo utilizando ―história‖ e ―estória‖, sendo a 

primeira relacionada a algo real, verdadeiro; o segundo termo como algo imaginário, 

irreal, fictício. Data-se de 1919, o neologismo de ―estória‖ no Brasil utilizado por João 

Ribeiro (membro da Academia Brasileira de Letras) inspirado pelas duas versões 

inglesas, ―story‖ e ―history‖. E segundo Ferreira (1986), há muito tempo este termo 

―estória‖ não é mais usado para fazer essa diferenciação. Para saber que a obra utiliza 

termos fictícios com alguns fatos verdadeiros, usa-se o termo ―romance histórico‖.  

O crítico literário Orlando Pires (1989, p.180) define que o romance 

histórico é aquele que 

 

Tem a fabulação baseada em fatos e personagens com registro na história. O 

romancista apenas os retoca com traços que lhe fornece sua imaginação 

criadora, livre do compromisso de manter-se irrestritamente fiel à realidade 

referente. Assim, torna dramático um assunto histórico, negligenciando as 

biografias individuais. Sua pretensão autêntica é fixar caracteres e 

sentimentos verossímeis num ambiente histórico verdadeiro ou aceito como 

tal pelo autor e pelo leitor. Foram seus cultores: Walter Scott (Waverley 

novel)
5
, Alexandre Herculano (Eurico, o presbítero), José de Alencar (O 

Guarani), Stefan Zweig (Maria Antonieta, Joseph Fouche), André Malraux 

(A condição humana). 

 

No Ceará temos vários autores que trabalharam a linha de ―romance 

histórico‖, citamos como destaque Rodolfo Teófilo, cujas obras literárias têm cunho 

histórico, por exemplo, A Fome, uma história fictícia, mas com fatos e localidades reais 

do período de grande seca na terra cearense, de 1877 a 1879. Almeida (2007) nos 

informa em sua dissertação de Mestrado que o citado romance é constituído de quatro 

capítulos: ―Êxodo‖ (com 12 subcapítulos); ―A Casa Negreira‖ (10 subcapítulos); 

―Misérias‖ (34 subcapítulos); e ―Epílogo‖ (2 subcapítulos). Em ―Êxodo‖, início da 

narrativa, relata-se a fuga de uma família: Manuel de Freitas com sua esposa D. Josefa 

Maciel, três crianças menores de 10 anos, a filha Carolina e uma criança que ainda 

amamentava, fazendo assim um total de sete retirantes. 1877, ano de uma seca que fez 

vários retirantes saírem de seus lares, do interior cearense, à procura de Fortaleza, com a 

                                                 
5
 Novela de Waverley (tradução nossa). 
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intenção de encontrar a salvação na capital. Seca que é fato histórico no Ceará, 

considerados os três anos seguidos (1877 a 1879), sendo o pior deles o ano de 1878, 

quando várias pessoas foram vitimadas pela fome e pela varíola. O escritor realiza um 

romance histórico, pois em A Fome Rodolfo Teófilo utiliza a ficção para relatar um fato 

verídico e ao mesmo tempo denuncia o descaso das autoridades governamentais em 

relação ao problema da seca no Ceará. 

Eis uma exemplificação de ficção com fatos reais, pois para entender o 

romance A Fome é importante que o leitor tenha informações sobre os problemas 

econômicos e climáticos do Ceará para compreender certas descrições que Rodolfo 

Teófilo coloca em sua obra, a informação da quantidade de vítimas e como elas ficavam 

com os corpos marcados por causa da doença. A varíola deixava horríveis cicatrizes 

pelo corpo todo do doente. Nesse caso, realidade e ficção estão juntas, contudo a obra é 

literária porque é verossímil (ALMEIDA, 2007). 

Dos vocábulos history e story veio o termo ―historicidade‖ (1872, em 

francês). Informa-nos Le Goff (2003, p.19-20) que ―o conceito de historicidade 

desligou-se das origens ―históricas‖, ligadas ao historicismo do século XIX, para 

desempenhar um papel de primeiro plano na renovação epistemológica da segunda 

metade do século XX‖. Assim, a historiografia é a ciência da história que se preocupa 

em estudar os fatos ocorridos no passado, gravando-os para a posteridade; e a 

historicidade é o estudo desse registro com atuação do homem no processo histórico. 

Segundo o historiador existem duas histórias: a da memória coletiva e a dos 

historiadores. Na primeira ocorre a história mítica, deformada e anacrônica. Na segunda 

a objetividade e a imparcialidade. Então, o historiador não deve defender uma causa, 

seja qual for, ele deve expor os fatos, deve estabelecer e evidenciar a verdade, ou o que 

julgar ser a verdade. 

Outro pesquisador, Paul Valèry (1931, p.63-64)
6
, declara que ― a história é o 

produto mais perigoso que a química do intelecto elaborou [...] A história justifica o que 

quiser. Não ensina rigorosamente nada, pois tudo contém e de tudo dá exemplos.‖ Ela, a 

história, é um produto perigoso porque incorpora a verdade. Contudo, que verdade? 

Quem garante que naquele documento encontrado está a verdade sobre um fato ou 

alguém? Afinal, a verdade é relativa. 

                                                 
6
 In Le Goff (2003, p.32). 
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A história para Aristóteles
7
 não é ciência porque ela se ocupa do particular, 

que não é um objeto da ciência, pois cada fato histórico só aconteceu uma vez, existe 

uma singularidade. Apesar de a história ter a sua particularidade, isso não quer dizer que 

seja individual. O particular especifica, quer a atenção, quer a investigação histórica. 

Neste contexto está o gênero biográfico, que mais adiante será mais bem fundamentado. 

Na história existe a necessidade de expor como o fato aconteceu, antes de procurar o 

porquê do acontecimento. 

O pesquisador francês Paul Veyne
8
, ele define que a história é um conto, 

uma narração, porém, um conto com acontecimentos verdadeiros. Contudo, deve-se ter 

cuidado para não pensar que a história é um gênero literário e o historiador um 

romancista. A história é ciência com suas características específicas. 

Sobre a questão da imaginação, a história positivista tenta aboli-la, porém 

com a história nova existem possibilidades à imaginação, para que essa se torne uma 

leitura, digamos, agradável, mas que não fuja de comprovações documentais. É como se 

a imaginação tornasse o passado ―concreto‖, animasse o que está morto nos documentos 

(LE GOFF, 2003). É necessário que o historiador utilize a imaginação científica que se 

manifesta pelo poder da abstração. Segundo Le Goff (2003, p.40): 

 

Nada aqui distingue, nem deve distinguir, o historiador dos outros homens de 

ciência. Ele deve trabalhar nos seus documentos com a mesma imaginação 

que o matemático nos seus cálculos ou o físico e o químico nas suas 

experiências. É uma questão de estado de espírito, e resta-nos aqui seguir 

Huizinga quando declara que a história não é apenas um ramo do saber, mas 

também ―uma forma intelectual para compreender o mundo‖. 

 

Afirma ainda o historiador francês que ―a história, como todas as ciências, 

deve generalizar e explicar. Faz isso de modo original. Como diz Gordon Leff, tal como 

muitos outros, o método de explicação em história é essencialmente dedutivo.‖ (2003, 

p.41). 

A história trabalha essencialmente com o método dedutivo, pois como 

ciência ela deve generalizar e explicar. As explicações são mais avaliações do que 

demonstrações, assim, as opiniões do historiador devem ser em termos racionais. O 

acaso contribui para um estudo histórico, ele ajuda em descobertas. Sabemos de fatos 

mundiais que a descoberta de um historiador, um cientista, deu-se por acaso. O 

                                                 
7
 Idem (p.34). 

8
 Idem (p.39). 
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pesquisador estuda tal objeto, e ―por acaso‖ descobre outras informações, e sua pesquisa 

fica mais rica e às vezes muda até de direção. 

Com a nova história, com essa o ―fato singular‖ da história ruiu, ou seja, não 

era mais a peça fundamental do historiador. O novo pesquisador em história se 

interessava pelos períodos de longa ou curta duração, tanto da vida econômica como 

social dos indivíduos, com seus costumes e culturas.  

Foi necessário que o historiador mudasse sua postura de pesquisa. Ele 

passou a colocar mais claramente sua teoria explicativa e suas hipóteses de trabalho, 

detalhava melhor o porquê da escolha de certos dados, de certas informações 

estatísticas. O fato não seria mais isolado do contexto social. Não se estuda mais a 

história de um fato singular para outro singular, e sim todo o contexto, do particular 

envolvendo o coletivo, pois, ao lado da história política, diplomática e militar, cujo 

predomínio era antes absoluto, desenvolveram-se novos e férteis campos de estudo com 

significativos resultados do progresso de uma metodologia e uma problemática em 

constante renovação e aperfeiçoamento envolvendo história econômica, história 

democrática e história social (com o estudo das mentalidades coletivas). Não é mais 

aceito uma narrativa histórica marcada apenas por dinastias, batalhas, ministérios, 

tratados, e etc, essas fazem parte de um contexto, que envolvem outros grupos. A 

narrativa é composta não só de grandes personagens e grandes acontecimentos políticos, 

mas também da necessidade de se conhecer cada período e cada sociedade, o quadro 

técnico, econômico, social e institucional. Como também as pulsações conjunturais, os 

movimentos da população, a vida das grandes massas, e não somente a dos grupos 

dominantes.  Os movimentos e relações sociais, também a psicologia coletiva, são 

importantes, e não mais só os ―personagens históricos‖. Há necessidade de entender a 

sociedade como um todo, do individual ao coletivo. É necessário que o historiador 

perceba a história atual como um processo de ampliação e aprofundamento 

(CARDOSO, 2002, p.28-29). 

O novo historiador se interessa pelas formas organizadas, reais, não só por 

aquelas que estão ocultas, como também pelo imaginário individual e/ou coletivo, nas 

memórias. Afinal, aos ―historiadores incumbe recuperar lágrimas e risos, desilusões e 

esperanças, fracassos e vitórias, fruto de como os sujeitos viveram e pensaram sua 

própria existência, forjando saídas na sobrevivência, gozando as alegrias da 

solidariedade ou sucumbindo ao peso de forças adversas‖ (VIEIRA, 2006, p.12). 
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O historiador utiliza variadas formas para seu trabalho de pesquisa. Ele 

observa vestígios e registros que aparecem por meio de escritos, objetos, palavras, 

música, literatura, pintura, arquitetura, fotografia, costumes, valores e cultura de épocas, 

gerações, observando a trajetória dos cidadãos em suas várias dimensões sociais. 

A história fortaleceu-se como ciência com a escola positivista, conforme já 

foi fundamentado anteriormente, em fins do século XIX. E a base para essa objetividade 

era o documento, a prova histórica oficial. Segundo Vieira (2006, p.13-14): 

 

Essa forma de encarar o registro e de designá-lo pelo nome de documento 

como garantia da objetividade, tão presente entre os positivistas, exclui a 

noção de intencionalidade contida na ação estudada e na ação do historiador e 

foi sendo construída historicamente. 

[...] 

O próprio fato de atribuir a palavra documento aos testemunhos históricos 

denota uma concepção de história que confunde o real com o documento e o 

transforma em conhecimento histórico. Aprender o real seria conhecer os 

fatos relevantes que se impõem por si mesmos ao conhecimento do 

historiador. Em decorrência, só consideravam relevantes para a história 

aquilo que estava documentado e daí a importância dos fatos da política 

institucional: atos do governo, atuação de grandes personalidades, questões 

de política internacional, etc.  

A única habilidade do historiador consistiria em tirar dos documentos tudo o 

que eles continham e em não lhes acrescentar nada do que eles continham. O 

melhor historiador seria aquele capaz de manter-se o mais próximo possível 

dos textos, despojando-se de ―ideias preconceituosas‖. Em resumo o 

documento falaria por si só. 

 

Por muito tempo a história ficou vinculada a esta linha de pensamento 

positivista. Registros como cerâmicas, moedas, vestuários, utensílios, armas, paisagens, 

pinturas em quadros, fotografias, instrumentos musicais e outros objetos fizeram parte 

de uma história setorizada, como por exemplo, a história da arte, da música, dos 

costumes, dos vestuários, e assim por adiante. Com a Escola dos Annales veio a 

mudança no pensar e no fazer história. A relação do historiador com o documento sofre 

também mudanças, este não passa a ser a peça primordial da investigação. A 

―intencionalidade já passa a ser alvo de preocupação por parte do historiador, num 

duplo sentido: a intenção do agente histórico presente no documento e a intenção do 

pesquisador ao se acercar desse documento‖ (VIEIRA, 2006, p.15). Assim, o 

historiador passou a selecionar quais documentos seriam importantes para ele, com 

quais materiais desejaria trabalhar e daí formulava as perguntas que lhe fossem 

fundamentais para sua pesquisa, com este novo pensar e agir, o historiador muda o 

ponto de partida de sua investigação, passando do documento ao problema. 
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Percebemos então que é necessária ao historiador a diversificação de suas 

possibilidades de materiais para sua pesquisa, utilizando assim novas linguagens, tais 

como literatura, relatos, cinema, teatro, música, pintura, fotos, jornais, revistas e outros 

meios que o ajudem em sua investigação histórica.  

Por que utilizar dessas possibilidades? Porque com elas o historiador analisa 

o discurso (literário, ideológico, linguístico), as imagens, sons e procedimentos nos 

depoimentos. O historiador, por exemplo, observará referente à linguagem quem a 

produz, como e quem a domina. Com o estudo da linguagem temos a identidade social, 

visto que essa é constituída pela língua/linguagem. Por exemplo, quando o historiador 

utiliza a literatura como material, ele não vai fazer uma reflexão sobre o autor e sua obra 

e sua posterior inserção no ambiente social e histórico. Ele pensa a obra literária como 

parte integrante do social e não como um reflexo da vida do autor, porque a literatura 

expressa relações sociais e ao mesmo tempo formas de agir e pensar de um indivíduo e 

grupo (VIEIRA, 2006, p.20). 

Para apreendermos melhor o conceito de Literatura voltaremos ao tempo da 

Grécia antiga e observaremos a concepção de Literatura tida por dois grandes 

pensadores dessa época: Platão (428/348 a.C.) e Aristóteles (384/322 a.C.). 

Platão tem uma concepção de poesia (literatura) utilitarista. Para ele uma 

obra-de-arte literária será valorizada na medida em que sirva de instrumento para atingir 

finalidades extrínsecas ao fato literário. Já para Aristóteles a literatura é considerada 

como a arte da palavra, sendo a arte uma disposição suscetível de criação, acompanhada 

de razão verdadeira. 

Aristóteles e Platão consideram Arte imitação da vida, mas para Platão 

significa copiar e para Aristóteles a arte imita a vida nas suas virtualidades criadoras, a 

Arte cria (mimese). 

Platão expulsaria os poetas de sua república ideal, visto que para ele a 

poesia não contribuiria para a formação do cidadão. Ele considerava a poesia má por 

provocar emoções; mostrava que não havia união entre os filósofos e poetas - a poesia 

não ajudava na criação de um cidadão digno e elevado. Aristóteles, ao contrário, seria o 

defensor da poesia, pois para esse filósofo a natureza da poesia, sua função e tipo de 

prazer proporcionariam emoções purificadoras, uma catarse.  

O professor Soares Amora, ao observar o traçado histórico do conceito de 

arte literária, destaca duas eras para a literatura: a primeira chama-se Clássica. É a que 
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vai desde a época dos sofistas até o século XVII; a segunda denominada moderna 

abrange parte da segunda metade do século XIX, do romantismo, até nossos dias: 

 

Entrado o século XIX e sobrevindo o movimento romântico, que foi, 

sabidamente, uma revolução literária em todo o sentido anticlássica, natural 

foi que a Teoria da Literatura, posta diante de fatos literários completamente 

novos (como drama histórico, o romance histórico, a novela sentimental, os 

poemas de forma livre, etc.) ou de fatos em que ainda não se tinha atentado 

(como as relações entre a literatura e a sociedade; entre a literatura e o meio 

ambiente físico, etc.) natural foi, dizia, que a Teoria da Literatura viesse a 

ser muito diferente do que fora durante o Classicismo antigo e moderno: 

diferente, dado os novos objetos de estudo e diferente também nos objetivos, 

pois deixou de ter finalidade preceptística e didática, e passou a visar tão-só 

o conhecimento dos fatos literários (AMORA, 1989, p.25). 

 

Foi na segunda metade do século XVIII que o lexema ―literatura‖ adquiriu o 

significado fundamental apresentado ainda hoje como uma arte particular, uma 

específica categoria da criação artística e um conjunto desta atividade criadora. Para 

Diderot, mencionado por Silva (1991, p.06), ―a literatura apresenta o significado de 

específica atividade criadora que se consolida em obras caracterizadas por uma 

particular categoria do belo‖. Conforme o filósofo, literatura é uma arte e é também o 

conjunto das manifestações dessa arte, ou seja, um conjunto de textos que se singulariza 

pela presença de determinados valores estéticos. 

Baumgarten e Kant, citados por Silva (1991, p.10), fundamentaram o 

reconhecimento da existência dos valores da moral, das ciências, da arte e dos valores 

estéticos. O primeiro filósofo cria o lexema estética, e o segundo fundamenta e analisa a 

existência autônoma dos valores estéticos. Suas obras podem ser consideradas como 

pontos fundamentais do processo de reconhecimento filosófico da peculiaridade e da 

autonomia dos valores estéticos: Meditationes philosophicae de nonnulis ad poema 

pertinentibus (1735) de Baumgarten e Kritik der Unteilskraft (1790) de Kant
9
. 

Percebemos que a concepção de Literatura teve um avanço muito grande, 

tendo o seu campo de estudo ampliado, definido melhor seus objetos de análise e 

sistematizado seus métodos de trabalho para um conhecimento positivo do fato literário. 

Assim, transcrevemos o conceito de arte literária segundo Hênio Tavares 

(1981, p.33): ―A arte é, portanto, uma criação de uma realidade ou verdade, que não é a 

                                                 
9
 Meditações Filosóficas sobre as Questões da Obra Poética ( 1735) de Baumgarten e Crítica do 

Julgamento (ou Crítica da Faculdade do Juízo) (1790) de Kant. 
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simples realidade do mundo [...]. A arte é ficção, que pode ser verossímil e 

inverossímil.‖ Continua ainda o autor (Ibidem, p.34): ―Arte literária é a ficção ou 

criação de uma supra-realidade pela intuição do artista, mediante a palavra 

expressivamente estilizada‖. Logo, a literatura é texto, é obra à espera de um leitor ou 

ouvinte. 

Sabemos que a obra literária é um objeto social, e para que isso aconteça, 

para que ela exista, é necessário que alguém a escreva e que na outra ponta exista um 

ser que a leia. A obra só existe porque acontece este intercâmbio social, um elo entre o 

autor e o leitor. 

A Literatura utiliza tanto texto escrito como também oral para fazer sua 

função social, para realizar o diálogo entre autor e leitor/ouvinte, como exemplo, a 

literatura dos cordelistas. Brígida Queiroz (2007, p.13) nos explica que: 

 

A Literatura originou-se da necessidade que o ser humano teve em 

comunicar suas idéias, emoções, sentimentos, experiências. E isso aconteceu 

inicialmente por meio da linguagem oral. As primeiras formas de literatura 

eram relatos sobre a origem do mundo marcados por rituais de iniciação e 

magia, e transmitidos através da oralidade. Com o passar do tempo, esses 

relatos transformaram-se no gênero narrativo chamado mito. Outros gêneros 

narrativos surgiram após o mito, como a gesta ou saga, a lenda, o conto, a 

anedota, para citarmos alguns. 

 

De acordo com Tavares (1981), a literatura expressa vida, sonho, fantasia, 

conhecimento, valores entre outros, pois a sua função social é a de que o leitor sinta 

prazer, conhecimento e magia ao ler um texto.  Ela é prazerosa quando faz com que o 

leitor se sinta bem ao deleite na leitura; é conhecimento a partir do momento que 

transmite manifestações de cultura e costumes de um povo; é magia porque há um 

mistério no texto literário que leva o leitor a questionar se ela é verossímil ou 

inverossímil. Logo, a literatura está enraizada no ser humano como um meio de 

transformação do próprio indivíduo, conforme sua realidade. 

A literatura é considerada um veículo importante como meio de expressão e 

por isso recebe um tratamento especial para fazer parte desse espaço propriamente 

literário. Os temas expressos são conhecidos, mas usados numa dimensão simbólica, 

pois é oferecida a ela uma nova roupagem, a começar pela linguagem, construções 

verbais, conjunto de imagens, musicalidade, inversões, etc., tudo isso são recursos que 

ajudam a definir um texto literário, mais conotativo do que denotativo. Trabalhar um 

texto literário implica uma forma particular da linguagem que envolve conhecimento, 
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sensibilidade e emoção. A literatura não tem compromisso direto com o real, contudo 

ela pode retratar a realidade, as circunstâncias da vida e do mundo através do imaginário 

do escritor (PINHEIRO, 2004, p.6). 

 Atualmente podemos dizer que a literatura tem cinco características quanto 

a sua função: 1. Sinfronismo – quando ocorre a intemporalidade e o universalismo; 

quando rompe com as barreiras do tempo. Estabelece uma relação entre o autor e o 

leitor, independente de tempo e espaço; 2. Função lúdica do espírito – a arte literária é 

divertimento, é alegria para o espírito. A arte assemelhando-se a um jogo, como um 

passa-tempo; 3. Evasão – é fuga, é viver no mundo subjetivo, é entendida como outra 

vida, a do próprio eu; 4. Compromisso – quando se trata de engajamento social, luta por 

direitos. Por intermédio da literatura, os escritores repassam seu discurso, sua ideologia. 

O compromisso da literatura envolve também temas universais como os sonhos do 

poeta, decepções, lutas, constância, fidelidade, liberdade, felicidade, etc.; 5. Ânsia de 

imortalidade – na arte, o ser humano obtém a idéia de glória, de consagração, de 

imortalidade, como ânsia de sobrevivência. 

Segundo Maia (2004, p.20), ―podemos concluir que a função da literatura é 

algo complexo que envolve muitos aspectos, possibilitando respostas de várias formas, 

cada qual satisfatória ou não sob determinado ângulo‖.  

A ampliação da concepção de função da literatura levou os estudiosos 

Wellek e Warren (s/d, p.42) a observarem que ―empregando neste sentido a palavra 

(função), diremos que a poesia tem muitas funções possíveis. A sua função primordial e 

principal é a da fidelidade à sua própria natureza‖. 

Para um poeta, a função principal da poesia é que ela dê prazer ao 

leitor/ouvinte, então, podemos dizer que a função essencial da literatura é essa, que ela 

nos dê prazer. Embora sabemos que há inúmeras reflexões sobre a função da literatura, 

pois nem tudo que vale para uma poesia também é válido para uma narrativa e vice-

versa. 

Podemos concluir que o conceito de Literatura, através dos tempos, apesar 

de todas as ideologias, está fundamentado no texto. A Literatura é o texto, é a obra cuja 

realidade encontra-se na dependência de um leitor. 

História e Literatura não se excluem, mas também não se completam, ainda 

que muitas vezes se cruzem. Por isso, elas podem ser consideradas como via dupla do 

conhecimento humano. A Literatura não tem um contrato assinado com a verdade 
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absoluta, é diferente da História que apesar de se livrar do discurso oficial, ela não se 

livra do estigma de dizer ―somente a verdade‖. 

São utilizados, tanto na História como na Literatura o narrador do fato. O 

historiador, que é o representante da História, tem tarefas narrativas a cumprir: ele reúne 

os dados, seleciona, estabelece conexões e cruzamentos entre eles, elabora uma trama, 

apresenta soluções para decifrar a intriga montada e se utiliza de boas retórica e 

argumentação para convencer o leitor de que aquele fato é real. O historiador não cria 

personagens nem fatos. Ele os encontra, fazendo-os sair da sua invisibilidade e do 

anonimato. Historiadores também mediatizam mundos, conectando escrita e leitura. 

Percebemos que há muitas semelhanças ao narrar um fato entre um historiador e um 

literato, pois o escritor da Literatura também conta uma história, reúne fatos, seleciona, 

estabelece e cruza as conexões (para fazer o clímax do enredo) e utiliza de uma boa 

retórica para prender o leitor na escritura do texto. Há momentos em que o leitor fica na 

dúvida se o fato é real ou fictício. E em muitos casos de narrativas, há fatos verdadeiros 

em uma história fictícia. 

Segundo Pesavento em seu artigo
10

: 

 

Na reconfiguração de um tempo - nem passado nem presente, mas tempo 

histórico reconstruído pela narrativa -, face à impossibilidade de repetir a 

experiência do vivido, os historiadores elaboram versões. Versões plausíveis, 

possíveis, aproximadas, daquilo que teria se passado um dia. O historiador 

atinge pois a verossimilhança, não a veracidade. Ora, o verossímil não é a 

verdade, mas algo que com ela se aparenta. O verossímil é o provável, o que 

poderia ter sido e que é tomado como tal. Passível de aceitação, portanto. 

 

Temos, como exemplo de uma obra literária com dados históricos, que citar 

novamente  A Fome de Rodolfo Teófilo. A narrativa retrata uma seca terrível no Ceará 

de 1877 a 1879, sendo o ano de 1878 o pior, com a epidemia da varíola chegando a 

matar em um só dia, 1004 pessoas. Fato que ficou conhecido como ―O Dia dos Mil 

Mortos‖ (10 de dezembro de 1878). O tema central do capítulo ―Misérias‖, na referida 

obra, é a fome dos retirantes em Fortaleza, onde eles pensavam que teriam condições 

melhores de vida vindo para a capital da província. Foi ilusão, pois Fortaleza estava 

cercada de retirantes famintos e doentes: 

 

Havia muita miséria na população adventícia da capital. As mesmas cenas de 

fome nos ermos caminhos do interior tinham lugar nas ruas e praças da 

                                                 
10

 In ―História Cultural do Brasil‖ ver referência bibliográfica. 
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Fortaleza. Quase cem mil infelizes de todas as idades viviam miseravelmente 

nos abarracamentos do governo, nas praças públicas e nos passeios das casas! 

O presidente da província havia concorrido para essa aglomeração de 

famintos na capital. Homem de idade avançada, enfezado por padecimentos 

crônicos, portanto incapaz de aturados trabalhos de espírito, deixou-se levar 

por informações falsas e, sem medir as conseqüências de seus atos em crise 

tão melindrosa, tomou as desastradas medidas de fechar o celeiro do governo 

aos famintos do interior e de suspender a construção de abarracamentos na 

Fortaleza. Esses dois atos praticados na mesma data revelavam uma 

enfermidade moral, tal era o seu antagonismo (TEÓFILO, 1979, p.98) 

 

Estudos acadêmicos foram realizados sobre o ano de 1878 e registros 

obtidos a respeito deste trágico ano, principalmente o dia 10 de dezembro, conhecido 

por O Dia dos Mil Mortos, como informa o historiador Cicinato Ferreira Neto em A 

Tragédia dos Mil Dias – A Seca de 1877-79 no Ceará (2006), no capítulo ―O fatídico 

ano de 1878‖. O professor Josué de Castro (2005, p.220) também relata sobre o ano de 

1878: 

 

Naquele terrível ano de 1878 ―a febre biliosa, o beribéri, a anasarca, a 

disenteria, a varíola, haviam povoado os cemitérios‖, diz Rodolfo Teófilo. 

―Na cidade de Fortaleza, em 12 meses sepultaram-se nos cemitérios de S. 

João Batista e Lagoa Funda 56.791 pessoas, mortandade espantosa para uma 

população de 124.000 almas.‖ As pestes despovoavam a cidade, o cataclismo 

da seca se estendia em suas funestas consequências até a costa.  

 

Com a obra A Fome, nós temos o relato de uma tragédia cearense real, 

porém no gênero ficcional: ―A peste invadiu tudo, desde a palhoça dos retirantes até o 

palácio do presidente da província. Por toda a parte ouviam-se os gemidos dos 

moribundos, os gritos dos loucos no delírio da febre eruptiva!‖ (p.156-157). E ainda: ―O 

ano de 1878 seria calamitoso!‖ (p.133). O capítulo ―Misérias‖ faz uma verossimilhança 

com a seca e a epidemia da varíola. E para que o livro não fique num estudo histórico, é 

necessária a ficção: uma história imaginária para que o universo da obra não seja só de 

verdades, porque deixaria de ter ações literárias para ser um tratado histórico. Há muitas 

outras obras brasileiras que estão nesta categoria de História e Literatura entrelaçadas, 

porém, preferimos exemplificar com apenas uma. 

Na Literatura também encontramos registros da História da Educação, a 

citar como exemplos: O Ateneu (Raul Pompéia), Balão Cativo (Pedro Nava)
11

, A 

Normalista (Adolfo Caminha), As Três Marias (Raquel de Querioz), O Caixeiro 

                                                 
11

 Seis volumes completos e um incompleto – memorialistas: Baú de Ossos, Balão Cativo, Chão de 

Ferro, Beira-Mar, Galo das Trevas, O Círio Perfeito e Cera das Almas (volume incompleto devido à 

morte do autor). 
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(Rodolfo Teófilo), Infância (Graciliano Ramos), Crônicas de Educação (Cecília 

Meireles), Doidinho (José Lins do Rego), Liceu do Ceará (Gustavo Barroso),  Os 

Bruzundangas(Lima Barreto)  e outras obras literárias. Nestas são encontradas descrição 

de costumes, hábitos e práticas educacionais. 

Em textos literários o pesquisador encontra também informações para seus 

estudos em relação à sociedade da época, com sua cultura, costumes e tradições. 

Segundo Xavier (2008, p.11) in A Educação na Literatura do Século XIX: 

 

Encontramos, nos textos literários do período, uma farta descrição de 

práticas, hábitos e costumes da sociedade e a tentativa de expressão, direta e 

indireta, da cultura ou da mentalidade da época, tanto das elites econômicas e 

políticas como a do povo, segundo a elite culta que as retrata ficcionalmente. 

 

Temos uma fonte de pesquisa via literatura porque essa nos possibilita a 

uma investigação da história através do mundo ficcional por causa da sua 

verossimilhança. As obras literárias enriquecem o trabalho da pesquisa acadêmica 

quanto à história educacional, visto que as fontes documentais na área de ensino são 

limitadas, pois são mais relacionadas às instituições formais. Na literatura encontramos 

registros do cotidiano da educação familiar e escolar, como também a cultura entre os 

diferentes grupos sociais. Os romances, crônicas, contos, autobiografia e memorialismo 

que tratam de assuntos escolares e educacionais são considerados fontes de pesquisas 

para compreendermos a história da educação brasileira.  

As instituições escolares, tanto internato como escola, aparecem nas obras 

literárias como uma forma institucionalizada na transmissão de conhecimentos e esses 

em muitas das vezes são trabalhados de forma autoritária, na qual os educandos devem 

obedecer às normas impostas pelo sistema educacional, medindo apenas o saber e não o 

sentimento que os alunos possam ter. 

As ações do dia a dia escolar são mais bem observadas em uma obra 

literária do que em um documento, tipo relatório ou diário escolar, no qual nesses as 

atitudes dos alunos e mestres não são postas. A fonte documental, na maioria das vezes, 

é arbitrária, sendo o registro formal, técnico, não dando oportunidade de como seria o 

cotidiano de uma sala de aula. Na outra via, o registro literário nos informa como é o 

relacionamento entre os partícipes da ação aluno-professor/aluno-aluno/professor-

professor/aluno-professor-direção escolar. 
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O que poderemos encontrar como informações em obras literárias sobre a 

história educacional?  

Poderemos observar como estava a educação brasileira desde os seus 

primórdios, passando pelas primeiras letras, adentrando no ensino primário e 

secundário, nas instituições educacionais leigas e religiosas. O descaso com a educação, 

principalmente àqueles de menor poder aquisitivo, o poder público desinteressado pela 

instrução da classe menos favorecida, havendo uma supervalorização do ensino 

superior, esse enlaçado ao sexo masculino como sendo ponte para que os filhos dos 

grandes fazendeiros entrassem para a política. A Medicina, o Direito e a Engenharia não 

seriam cursos para que os filhos dos poderosos colocassem em prática seus 

conhecimentos de formatura e sim um meio para ingressarem na vida política local, 

afinal, o filho era ―doutor‖, então merecia um cargo político, ou ser o prefeito da 

pequena cidade e um futuro governante maior. Em obras literárias observamos ainda 

uma cultura livresca, para o domínio do discurso, com maior destaque para as áreas 

humanas. Há uma valorização da cultura erudita e o título acadêmico (o que ficou 

popularmente conhecido por ―doutomania‖).  

Registramos também que há no século XIX um discurso de inferioridade da 

mulher, tanto social como biológica, com o destaque do papel submisso da mulher. O 

sexo feminino, na literatura, principalmente no Romantismo, foi importante para a 

categoria de leitora, não havendo espaço para que as mulheres pudessem participar 

como escritoras. Para elas era reservado o papel de consumidora e da ideologia que o 

discurso masculino produzia sobre e para o público feminino. Quando as mulheres 

pensaram e tentaram escrever foram descriminadas e algumas usaram pseudônimos para 

não sofrerem represálias familiares e sociais. Outras foram corajosas, usaram o próprio 

nome, contudo, sofreram por essa ousadia. 

Percebemos na literatura o espaço dado às mulheres quanto a sua educação. 

Temos essas informações lendo José de Alencar (com seus perfis femininos, 

principalmente nas obras de romance urbano), Joaquim Manuel de Macedo, Manuel 

Antônio de Almeida e outros do Romantismo. As mulheres eram disciplinadas para ser 

obedientes, ter elegância e uma educação europeia, porque assim elas demonstravam  

que eram boas moças de família e aptas para um bom casamento. Quando as mulheres 

surgiam com alguma profissão, quando era dado a elas este direito de trabalhar, seria 

com a função de professora, pois assim elas dariam continuidade à educação doméstica, 
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uma extensão do lar. As moças eram destinadas a serem educadas em colégios de freiras 

(geralmente internatos) e quando concluíam seus estudos, voltavam à sua terra natal, 

casavam-se e poderiam ser professoras das escolinhas construídas na vila ou na fazenda, 

sob os olhares do marido e/ou do pai. Nada de ter grandes sonhos para elas, o máximo, 

serem professoras de primeiras letras em sua localidade. 

Em uma pesquisa não devemos ficar presos aos documentos formais e 

desconfiar de alguns relatórios e inventários e ficarmos atentos às informações que estão 

numa narrativa de produção literária, pois a 

 

literatura pode ser tomada, tal como hoje se faz com a chamada história oral, 

a despeito de sua parcialidade ou subjetividade, como um documento vivo de 

sua época. É a fala de um grupo determinado que busca, na ficção, reproduzir 

a fala daqueles com quem interage, na recriação de um cotidiano partilhado 

socialmente, cujas contradições eclodem, no texto literário, na forma de 

―ambigüidades‖ do tipo denúncia / acomodação, feminismo / misoginia, 

nacionalismo / colonialismo, populismo / elitismo e outras (XAVIER, 2008, 

p.27).  

 

A visão educacional posta na obra literária não é uma visão individual, 

determinada pela trajetória de vida do autor, e sim aquela que expressa socialmente um 

grupo que é elaborado e representado pelo ponto de vista de outros (Idem, p.28). 

Consideramos importante que o pesquisador tenha uma visão maior quando 

da história da educação, que ele não se limite a fontes primárias e secundárias reais, mas 

também a fontes literárias. Nas primeiras temos a concretização de documentos, esses 

originais ou estudos sobre, e na última fonte temos a ação, o cotidiano, o ponto de vista 

dos outros em relação à visão educacional. 

Como dito antes, os romances, crônicas, contos, autobiografia e 

memorialismo são também fontes para entendermos o cotidiano de algumas práticas 

educacionais. Assim, para sabermos sobre o que se passou em certo período e local 

poderemos recorrer ao gênero da narrativa de (auto)biografia e memórias de uma 

personalidade para compreendermos todo um contexto social, histórico, político, 

econômico e cultural pelo qual passa o país em um dado momento. 

 

2.2 – Gênero Biografia 

 

A biografia apesar de ser um gênero literário de não ficção, por muito tempo 

não foi considerada como fonte segura no âmbito da historiografia, suscitando a 
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indiferença dos historiadores, pois para esses um relato da vida de alguém não poderia 

ser considerado um trabalho digno de um historiador. Com o passar do tempo essa visão 

sofreu modificações, prova disso é que a biografia passou a suscitar interesse, não só 

pelo público leitor, como também de cientistas sociais, a exemplificar os estudos nos 

órgãos de comunicação social e de história. Desse modo é 

 

[...] interessante notar como a trajetória biográfica de uma personagem pode 

se confundir com a de um lugar ou de uma instituição, e como a abordagem 

biográfica torna-se excelente porta de entrada tanto para a história 

institucional como para uma área específica, como é o caso da História da 

Educação (VASCONCELOS JÚNIOR, 2006, p.24). 

 

Numa retrospectiva da biografia histórica, temos a ascensão do gênero 

biografia no início do século IV a.C, e a concepção de biografia como referência 

durante o período helenístico e romano desenvolvida no século III a.C, à margem da 

escola aristotélica (CADIOU, 2007).  Contudo foi no século II d.C, com Plutarco
12

 e 

Suetônio
13

 que o gênero biografia teve destaque. O primeiro escritor publicara Vidas 

Paralelas (sobre a história dos homens ilustres da Grécia e Roma); o segundo, A Vida 

dos Doze Césares (biografias dos imperadores de Roma, de Júlio César a Domiciano). 

As obras desses dois biógrafos representaram o apogeu de um gênero literário que ficou 

em moda na Antiguidade. Apesar do trabalho desses escritores, somente a partir do 

século V d.C o termo biographia foi usado a primeira vez. Eram utilizados o termo bios 

(vida) e seu equivalente latino uita. 

A Antiguidade greco-latina deixou para a Idade Média o legado de escrever 

sobre a vida de personalidades com a finalidade moralizante, assim, a sociedade que 

fora convertida ao cristianismo exaltava heróis e santos, surgindo assim a hagiografia. 

Na Idade Média, a maioria dos textos históricos era biografias de bispos e abades que se 

encontravam em estado de iluminação espiritual e os demais textos eram sobre os 

soberanos. 

Com a história da vida dos santos e a glorificação dos reis, as biografias 

passaram a ter uma finalidade pedagógica, principalmente aos príncipes, para que estes 

imitassem as virtudes dos antepassados. 

                                                 
12

 Passou a ser chamado de Plutarco depois de sua conversão em cidadão romano, Lucius Mestrius 

Plutarchus – filósofo e biógrafo grego, nascido em 46 e falecido na mesma cidade de Queroneia, (atual 

Kaprena, região da Beócia) Grécia, em 119. 
13

 Caio Suetônio Tranquilo, em latim Gaius Suetonius Tranquillus, mais conhecido por Suetônio foi um 

grande escritor latino que nasceu em 69 da era cristã, em Roma e faleceu por volta de 141. 

http://www.infoescola.com/filosofia/plutarco/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/69
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roma
http://pt.wikipedia.org/wiki/141
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Assim, a biografia passou ocupar um subgênero da história geral, como era 

influenciada pelo modelo antigo e mantinha uma finalidade didática, ficou mais 

próxima da literatura do que da história. As biografias romanceadas satisfaziam à 

curiosidade do público. Voltaire
14

 aparece com seu primeiro estudo histórico publicado 

em 1731, a Histoire de Charles XII (História de Carlos XII), no qual o filósofo 

pretendia inovar a escrita histórica, e assim ele conseguiu, escreveu o Siècle de Louis 

XIV (Século de Luís XIV). Ele não apresentou ao público apenas a vida de Luís XIV, 

mas também a nação e o costume do seu povo. Voltaire estaria antecipando a ideia da 

Escola de Annales. 

Ficou por um bom tempo a biografia como um gênero menor, mais literário 

do que histórico. Os historiadores do século XIX praticamente não tinham interesse em 

biografias. Contudo, nos meados do século XX, o alemão Ernest Kantorowicz (1895-

1968) renovou o gênero biográfico ao publicar o Empereur Frédéric II (Imperador 

Frederico II), em 1927. E na segunda metade do século XX, os novos biógrafos 

fortaleceram esse gênero e ―grandes personagens‖ foram inseridos no grupo social do 

qual eram produtos.  

Em 1971, o americano Paul Murray Kendal, com a obra Louis XI (Luís XI), 

legitimou o gênero biografia, e Jacque Le Goff, em 1996, com Saint Louis (São Luís) 

selaria o encontro da produção erudita com o gênero biográfico (CADIOU, 2007). 

Destarte, sociologia, demografia, etnografia, economia, comunicação, 

psicologia, enfim, as ciências humanas desenvolvem estudos biográficos para 

compreender os processos humanos e sociais em um determinado contexto. Desse 

modo, podemos afirmar que o trabalho biográfico está a serviço das ciências humanas. 

Como dito anteriormente, em muitas vezes precisamos da história de vida 

de outras pessoas para podermos compreender alguns atos ocorridos em um 

determinado tempo e local. Em uma biografia temos a história de outras pessoas e 

informações sobre uma sociedade e todo o seu contexto histórico, político, econômico e 

cultural. Afinal, os indivíduos não estão à margem de nenhuma sociedade, eles estão 

inseridos nela. 

Há nas histórias de vida uma semiose de memórias, biografias e 

autobiografias. Observando estas relações poderemos, didaticamente, fazermos algumas 

                                                 
14

 François Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire (Paris, 21/11/1694 — Paris, 30/05/1778), foi um 

escritor, ensaísta, deísta e filósofo iluminista francês. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
http://pt.wikipedia.org/wiki/1694
http://pt.wikipedia.org/wiki/1778
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensaio
http://pt.wikipedia.org/wiki/De%C3%ADsmo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Iluminismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
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explicações. As memórias ocupam espaço pela autobiografia, diário e confissões. Visa a 

reconstrução do passado. 

A autobiografia trata de uma biografia ou história de uma vida, que o 

próprio autor elabora. Informa-nos a pesquisadora Celina Garcia que segundo 

Lejeune
15

: ―a autobiografia é uma narração retrospectiva em prosa que uma pessoa real 

faz da sua própria existência, uma vez que põe ênfase na sua vida individual, em 

particular a história da sua personalidade‖ (In GARCIA, 2006, p.38).  

Essa atividade literária remonta desde os primeiros séculos do Cristianismo, 

ou seja, desde Confissões, de Santo Agostinho, escritos no ano de 400 d.C. Contudo, ela 

tem destaque no século XVIII com Rousseau e suas Confissões.          

É difícil traçar o limite entre a autobiografia, memórias, diário íntimo e 

confissões, porque cada um a seu modo extravasa o ―eu‖. A autobiografia supõe o relato 

objetivo e completo de uma existência, tendo ela própria como centro; as memórias 

sendo um à-vontade na reestruturação dos acontecimentos e a inclusão de pessoas com 

as quais o biógrafo teria entrado em contato; o diário constitui o registro dia a dia de 

uma vida; as confissões têm o esforço de sublimar, pela auto-retratação, as vivências 

dignas de transmitir ao leitor.          

Em via de regra, as autobiografias não inspiram a confiança desejada, pois o 

escritor pode distorcer a imagem do seu passado, seja por esquecimento, involuntário ou 

de propósito, ou por dose de narcisismo na reconstituição que uma existência faz de si 

próprio. Como, por exemplo. Minha Formação de Joaquim Nabuco, que traz uma 

―personalidade bastante narcística, dando exemplo de como o dado pessoal pode se 

dissolver na vaidade‖ (CÂNDIDO, 1987).          

Para Lejeune qualquer pessoa que deseje escrever uma autobiografia deve 

ler Rousseau, pois ele elevou o gênero a um grau de perfeição que mudou a história. 

Rousseau não ―inventou‖ o gênero, ele compreendeu-o em todas as suas virtualidades.         

Em Poética do Memorialismo, Celina Garcia nos informa que  

 

Confissões, redigida entre 1762-1770, torna-se não só a primeira 

autobiografia, historicamente, mas a mais audaciosa que foi escrita em 

relação à civilização da época. Utiliza de maneira intensiva a técnica 

romanesca para reviver o passado, para recriá-lo. Ele se serve de todos os 

processos da narrativa pessoal para estabelecer uma relação com o leitor. 

Rousseau é um homem que procura buscar sua identidade. Espera, através da 

                                                 
15

 Philippe Lejeune, pesquisador francês, vem, há mais de 30 anos, se dedicando à investigação das 

escritas do eu. Escreveu várias obras, a mais conhecida é O Pacto Autobiográfico. 
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autobiografia, uma renovação do conhecimento que tem de si mesmo. A 

escrita autobiográfica é então para ele um ato cheio de promessas, mas 

também de riscos. Descobre o lugar capital da origem da personalidade, e 

presta atenção apaixonada a todos os inícios e a todos as fontes do seu ser. 

No seu projeto e no seu método, seu livro I de Confissões modifica a 

concepção que se fazia da infância e de seu papel na vida humana. Investiga 

sobre um novo modelo da personalidade; sua verdadeira audácia no campo 

sexual, não se situa tanto no plano moral e social – franquia de um tabu – 

quanto no plano intelectual. Ele dá atenção a fenômenos considerados sem 

importância (a sensualidade infantil) ou ridícula (auto-erotismo). O que 

embaraça em sua leitura não é o impudor, mas a seriedade. Não é por acaso 

que a psicanálise encontra tanta matéria de estudo em suas Confissões. 

Enfim, elaborou uma problemática da autobiografia, ao mesmo tempo em 

que a põe em prática‖ (GARCIA, 2006, p.28)  

 

Philippe Lejeune (2008, p.14-15) organizou seus estudos sobre a 

autobiografia com a Importância dos Pactos, criando quatro categorias que constitui 

uma autobiografia: 

1 – Forma de linguagem: 

      a) Narração 

      b) Prosa 

2 – Assunto tratado: 

     a) Vida individual 

     b) História de uma personalidade 

3 – Situação do autor: 

     a) Identidade do autor, cujo nome remete a uma pessoa real, e do 

narrador. 

4 – Posição do narrador: 

     a) Identidade do narrador e do personagem principal. 

     b) Perspectiva retrospectiva da narrativa. 

Então, para se constituir uma autobiografia é necessário preencher as 

condições indicadas em cada uma das categorias. Os gêneros vizinhos da autobiografia 

não preenchem todas essas condições: 

Memórias: Não é preenchida a 2ª categoria, ou seja, a vida individual e a 

história de uma personalidade, pois elas tratam da vida de um clã, da vida política, 

social e econômica de um grupo; 

Biografia: o narrador não está na posição 4, ou seja, identidade do narrador 

e do personagem principal, pois trata da posição do narrador diferente da do 

personagem principal; 
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Romance Pessoal: trata do não preenchimento da 3ª categoria, a identidade 

do autor, cujo nome remete a uma pessoa real, e do narrador. Há diferença fundamental 

entre o autor e o personagem principal. O romance pessoal é o mesmo que romance 

memorialista; 

Poema Autobiográfico: não tem a categoria 1b (prosa), pois é em verso; 

Diário Íntimo: não tem a categoria 4b (perspectiva retrospectiva da 

narrativa), pois tem uma perspectiva atual da narração; 

Auto-Retrato: não tem as categorias 1ª (narração) e 4b (perspectiva 

retrospectiva da narrativa). 

Sendo assim, perguntamos: o que é biografia? Que gênero é esse? E qual a 

importância desse gênero para um estudo acadêmico? Fazer uma biografia é o mesmo 

que realizar o perfil de alguém? 

Primeiramente faremos uma distinção entre biografia e perfil. Ambos 

retratam a história de alguém, de uma personalidade famosa ou não. A biografia difere 

do perfil no seguinte aspecto: o primeiro gênero se preocupa com a história do 

biografado, com o todo, enquanto o segundo focaliza apenas alguns momentos da vida 

da pessoa. Este último é muito utilizado no meio jornalístico, principalmente quando se 

trata de narrar a vida das celebridades no mundo das artes, da política, dos esportes e 

dos negócios (VILAS BOAS, 2003). 

Biografia é um gênero literário de não-ficção que contém uma narrativa que 

promove intercâmbio de saberes diversos. Nela observamos que a vida de uma pessoa é 

a parcela mais importante, porém não pode ser deixado de mostrar todo o contexto no 

qual o biografado viveu. 

Alberto Dines que escreveu Morte no paraíso: a tragédia de Stefan Zweig, 

biografia do escritor austríaco Stefan Zweig
16

 (biógrafo de Dostoievski, Dickens, 

Balzac, Nietzsche, Tolstoi, Stendhal, Maria Antonieta, Fouché, Rilke e Romain 

Rolland), disse em entrevista a Sérgio Vilas Boas: 

 

Transgredir é essencial na arte biográfica. Mais do que gênero literário, a 

biografia é um desacato. Insubordinação contra a morte, fixação na vida, 

exercício de suscitação, ressuscitação dos finados e esquecidos. O relato que 

se segue contém duas rebeldias: o biografado recusa desaparecer e o biógrafo 

transpõe o ponto final que colocou há duas décadas (In VILAS BOAS, 2008, 

p.23). 

                                                 
16

 Nascido a 28 de novembro de 1881, na Áustria, veio a falecer no Brasil (Petrópolis), por suicídio, em 

1942. O escritor ficou conhecido no Brasil pela sua obra Brasil, País do Futuro, de 1941. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dostoievski
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dickens
http://pt.wikipedia.org/wiki/Balzac
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nietzsche
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tolstoi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Stendhal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_Antonieta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fouch%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rilke
http://pt.wikipedia.org/wiki/Romain_Rolland
http://pt.wikipedia.org/wiki/Romain_Rolland
http://pt.wikipedia.org/wiki/Romain_Rolland
http://pt.wikipedia.org/wiki/1941
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O biografado passa a ter vida novamente quando sua história é transpassada 

para o presente pelo biógrafo e este deve agir com ética em relação às pessoas 

pesquisadas. Não deve omitir fatos, mas não deve mentir para que se tenha uma boa 

tiragem de vendas de seus livros. O transgredir não é inventar fofocas e sim ir a fundo a 

suas pesquisas, tentar encontrar novos dados, trazer à tona informações que estavam no 

mundo desconhecido. Afinal, pessoas são reais e possuem suas vidas reais que podem 

ser pesquisadas.  

Segundo Sérgio Vilas Boas em uma biografia há limitações filosóficas e 

narrativas, que são o modo de pesquisar e compreender a história de vida mapeada. A 

vida vem em primeiro plano e depois o modo como esta vida será investigada, ou seja, 

em segundo plano está a teoria. Temos por limitações filosóficas a descendência (os 

antepassados do biografado), o fatalismo (tinha que ser assim), a extraordinariedade e a 

verdade. Nas limitações narrativas, a transparência e o tempo (VILAS BOAS, 2008). 

Explicaremos essas etapas, que em muitas vezes auxiliam em um estudo biográfico, 

mas que também, às vezes, delimitam o pesquisador não o deixando inovar no fazer 

biografia. 

A ascendência/descendência é um aspecto considerável em biografia porque 

nesta categoria observamos se houve influências dos pais para a sua história de vida, ou 

qual a origem de certas facetas do biografado. A maioria dos biógrafos utiliza esse 

recurso para tentar explicar certas características de temperamento do pesquisado. É 

interessante que o pesquisador registre a trajetória familiar da personalidade em estudo, 

não devendo se prender a avós, bisavós e assim por diante, porém com a história dos 

pais sim, deve-se ter uma atenção, contudo que este passado ancestral não seja alongado 

e nem mais importante que a vida do personagem principal da história, a vida do 

biografado deve ser fundamental e esse sim merece detalhes.  

Na pesquisa sobre Francisca Clotilde, a parte referente aos seus 

antepassados será um ponto para observarmos como essa personalidade realizou ou não 

rupturas familiares e quais consequências ela sofreu por tal ação, visto que a história de 

vida de um indivíduo é aprendida como um episódio localizado dentro da história de um 

grupo social. O ser humano é um produto do meio e qual o primeiro meio da sociedade? 

A família, sobretudo pai e mãe. Assim, vemos a importância da família na história do 

pesquisado, principalmente os pais, porém, o biografado não é um mero produto do seu 

passado. Os filhos podem receber influências dos seus ascendentes, mas eles não são os 
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pais, eles têm vida própria, que cada pessoa tem sua particularidade. Vilas Boas (2008, 

p.75) baseado na teoria do psicólogo junguiano James Hillman, diz que cada  

 

pessoa tem uma singularidade – um  daimon, como diziam os gregos – que 

pede para ser vivida. É algo independente do ambiente (influências não-

hereditárias) e da descendência consangüínea. A teoria de Hillman, baseada 

na ideia de ―chamado íntimo‖ (daimon), propõe que você, eu e todas as 

pessoas nascemos com uma força interior singular, única, que pode 

manifestar-se ou não, dependendo das condições para a propulsão desse 

daimon. 

 

Então, como cada ser humano possui sua singularidade, é importante que o 

biógrafo perceba que as histórias de vidas vão além de influências hereditárias ou não, 

há momentos que o biografado recebe o daimon (o chamado íntimo, o despertar) e quer 

viver a sua história, tendo ou não influição. 

Em uma biografia uma hipótese deve ser contextualizada, detalhada e 

explícita. Não se deve apenas registrar uma informação, esta tem que fazer sentido com 

o todo do biografado, assim, evita-se as formulações apressadas e rasas que geralmente 

são postas quando vão escrever sobre as histórias de vida de uma personalidade. 

Outra categoria que se deve ter atenção em biografia é o fatalismo que 

alguns escritores têm explorado quando estudam sobre a vida de uma personalidade. Ou 

seja, expõe o biografado como um predestinado a ser um vencedor. Há um afã de 

realçar várias qualidades do indivíduo, e isto deve ser evitado, pois a pessoa biografada 

tem seus defeitos também. Deve-se mostrar também o lado homem-humano imperfeito 

de um biografado, para que o biógrafo não caia na fatalidade de idolatrar seu objeto de 

pesquisa. Paixão demais prejudica um trabalho, pois acabamos não vendo a real história 

do pesquisado. Devemos ter cuidado para não transformar o biografado em herói e nem 

tampouco deixá-lo como coadjuvante nos fatos históricos.  

Um pesquisador que deseja trabalhar com biografia deve refletir sobre os 

fatos encontrados, deve ficar atento às contradições e as lacunas dos documentos, para 

que não caia no fatalismo e nem na extraordinariedade da vida do biografado. O 

biógrafo deve apresentar várias facetas de seu herói, e não apenas a extraordinária 

carreira. Observar os coadjuvantes e os co-autores da história da pessoa em foco, afinal, 

na vida de vencedores há co-atores. 

Não se pode construir a história de alguém tendo como base a 

hereditariedade consanguínea (descendência), ou como mero serviçal de uma obra 
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premeditada (fatalismo) e nem expor o biografado como um ser extraordinário, um 

gênio ou Deus (VILAS BOAS, 2008). 

Como última limitação filosófica, temos a verdade. Na biografia é 

explorado o termo verdade, nada mais que a verdade sobre uma pessoa. Mas será que 

em uma biografia encontramos realmente a verdade? Há casos que personalidades 

pagam escritores para fazerem suas biografias, mas só deixam nelas trechos que os 

biografados autorizam. Enfim, biografias revelam tanto quanto ocultam. 

Nem só de objetividade é feita a ciência, e assim também a biografia, pois 

nessa há também um subjetivismo, visto que o livro biográfico é um corpo no mundo, 

jamais um mundo, é uma obra inacabada, está sempre em construção, por isso existem 

várias biografias de várias personalidades, há sempre algo que precisa ser descoberto. 

Os biógrafos não tecem a verdade ou uma verdade sobre uma pessoa. Eles 

constroem percepções racionais e sensoriais sobre alguém, pois há muitas lacunas entre 

a realidade, a experiência e a expressão. Assim eles fazem suas suposições, afinal, o 

papel deles não é apenas informar, é também provocar o leitor. 

Nas limitações narrativas temos a transparência. É importante que o 

pesquisador seja transparente ao leitor quanto às fontes e aos métodos que ele está 

utilizando para a construção de uma biografia. 

Uma das maiores fontes de pesquisa para a biografia são as fontes de 

documentos, tanto escritos como orais. Livros, papéis, cópias de certidão de 

nascimento, de casamento, de óbitos, relatórios, contratos, cartas, diários, livros do e 

sobre o biografado, jornais, revistas, fotografias, anotações, gravações e outros meios 

fazem parte do universo de um pesquisador, principalmente quando estão relacionados à 

biografia.  Temos as fontes estáticas, que são os diários, cartas, vídeos, certidões, fotos e 

etc. Em relação às fontes dinâmicas podemos citar as entrevistas, tanto orais como as 

escritas.  

Sabemos que ―documento é questão sine qua non para historiadores, seja 

qual for a modalidade historiográfica na qual operem ou a metodologia escolhida‖ 

(VILAS BOAS, 2008, p.206). Contudo, toda documentação precisa de interpretação e 

explicação, não é apenas um anexo para confirmar que o documento existe. A geração e 

a interpretação de documentos têm contextos. Como foram gerados e interpretados e em 

qual contexto foram construídos e em qual contexto foram interpretados pelo 

pesquisador. E tudo isso requer transparência. 
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Outra limitação narrativa na biografia está relacionada com o tempo. No 

Ocidente a maioria dos episódios passou a ser narrada cronologicamente. É utilizado o 

calendário gregoriano, uma ordem linear, do nascimento à morte, como uma 

característica da biografia, contudo o biógrafo não é obrigado a trabalhar apenas com o 

viés da cronologia, pode utilizar com episódios, com pequenos intervalos de tempo e 

iniciar a biografia Por uma parte da história de vida da personalidade e depois vai 

realizando a narrativa retrospectiva, pois toda narrativa combina duas dimensões: uma 

cronológica e outra não-cronológica. 

Destarte, tivemos um pequeno roteiro de como se deve proceder na arte de 

biografar: o que devemos realizar e evitar para que a biografia tenha uma cosmovisão, 

pois a narrativa biográfica promove um intercâmbio de saberes diversos. Ao narrarmos 

sobre a vida de alguém, estamos realizando todo o contexto no qual o biografado viveu. 

Assim, de uma identidade pessoal temos uma visão de pluralidade. 

Temos a vida de alguém narrada por outra pessoa. As relações do biógrafo 

com o biografado são de natureza reflexiva também. O biógrafo (se)interpreta e 

(se)compreende.  

Desse modo a biografia pode ser considerada uma ciência, não só uma arte. 

Ela tanto pode ser uma fonte de pesquisa para a ciência, como a própria ciência, por 

exemplo, esta tese, quando realizamos por um viés biográfico um estudo científico. 

 

2.3 – Uma Biografia Modal: Francisca Clotilde, uma mulher na literatura e na 

educação. 

 

Reconstruções de trajetórias de vidas e relatos da história de indivíduos 

despertaram e despertam curiosidade de leitores sobre a vida pública e/ou privada de 

personalidades masculinas e femininas, principalmente quando essas pessoas 

engrandeceram a história de um país. De acordo com o lido anteriormente sobre a 

história da biografia, vimos que na Antiguidade ela foi muito utilizada, a chamada Idade 

heróica da biografia, porque nela visou-se o discurso das virtudes, com a cristianização 

e os valores religiosos, fortalecendo assim os modelos moralizantes. Na Idade Média a 

hagiografia privilegiou a história de pessoas santas para serem exemplos de vida a 

serem seguidas. No século XIX o gênero biográfico ficou no ostracismo, voltando os 
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historiadores a se preocuparem com a narrativa da história política. E com Annales
17

 (a 

escola que renovou e ampliou o quadro das pesquisas históricas abrindo o campo da 

História com o estudo de outras atividades humanas, como a Sociologia, Psicologia, 

Economia, Geografia e afins), o domínio econômico-social era o tema principal de 

estudos dos historiadores. Somente a partir dos anos 60, do século XX, alguns 

estudiosos tentavam realizar trabalhos de pesquisas entre a ação humana e as estruturas 

sociais, colocando assim a história de vida de uma personalidade nos processos 

históricos, admitindo que juntamente ao estudo da vida das pessoas poderia também ser 

pesquisada a época e o meio social no qual elas estariam inseridas.  

Nos anos 70, do século XX, Jacques Le Goff e outros historiadores, através 

do livro La Nouvelle Histoire (A Nova História), popularizaram as várias perspectivas 

de escrever a História, tratando de estabelecer uma história serial das formas de 

representação coletivas e das estruturas mentais das sociedades, cabendo ao historiador 

a análise e interpretação racional dos dados e de documentos, e assim também com a 

biografia. A trajetória de vida não era mais a única possibilidade de entender o caminho 

que a pessoa traçou, havia o método investigativo, usando documentos, entrevistas e as 

escritas de si para entender o fazer biográfico. 

O historiador Giovanni Levi formulou tipologia para biografia. Ele 

classificou este gênero em três tipos: Biografia Modal, Biografia em Contexto e 

Biografia Hermenêutica. A primeira desperta interesse quando ilustra os 

comportamentos ou as aparências ligadas às condições sociais. É possível ver o singular 

e o comum em um determinado grupo. Alguns estudiosos também a denominam de 

Prosopografia; a segunda é a biografia que conserva sua especificidade, mas a época, os 

meios e os ambientes são muito valorizados como fatores capazes de caracterizar uma 

atmosfera que explicaria a singularidade das pessoas, o contexto explicaria o que não 

pode ser explicado; e por fim, a terceira, cujo material biográfico torna-se 

intrinsecamente discursivo, mas não se consegue traduzir-lhe a natureza real, a 

totalidade de significados que pode assumir, tem uma explicação antropocêntrica. A 

ação consiste na interpretação dos diálogos, descrições e processo de comunicação entre 

sujeitos e entre culturas (LEVI, 2002). 

                                                 
17

 Lucien Febvre e Marc Bloch, em 1929, fundaram a Escola de Annales que objetiva ir além da visão 

positivista da história como crônica de acontecimentos (histoire événementielle), substituindo o tempo 

breve da história dos acontecimentos pelos processos de longa duração, e assim tornar inteligíveis a 

civilização e as mentalidades. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Representa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lucien_Febvre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marc_Bloch
http://pt.wikipedia.org/wiki/1929
http://pt.wikipedia.org/wiki/Positivista
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François Dosse, historiador francês, classifica em três fases para o fazer 

biográfico. A primeira é a Idade Heróica na qual as biografias sugerem modelos e 

valores para outras gerações, são as histórias de vida que servem de exemplos; a 

segunda é a Idade Modal onde o sujeito apresenta importância diante do contexto social. 

O indivíduo só tem valor na medida em que ilustra o coletivo, o singular se torna uma 

entrada no geral; e a terceira é a Idade Hermenêutica, fase que o biógrafo se permite 

experimentar, ensaiar e construir através das fontes e das influências de outras 

disciplinas a história de vida das pessoas. A retomada de interesse pela biografia como a 

transformação do gênero num modo mais reflexivo (DOSSE, 2009). Para o historiador 

François Dosse essas três idades de biografia podem se combinar e serem estudadas em 

um mesmo período.  

Assim, será focalizada a história de vida de Francisca Clotilde numa 

perspectiva de Biografia Modal, mas com probabilidade da Biografia Hermenêutica 

fazer parte da construção biográfica dessa beletrista e educadora cearense, visto que sua 

história literária e educacional está interligada a todo um contexto social do Ceará 

provinciano, como também na construção de seus discursos está toda uma reflexão da 

sociedade da época. 

O primordial em uma biografia é que essa possa funcionar de modo válido 

como conhecimento e interpretação, realizando indagações sobre o equilíbrio entre 

esses dois pontos, que o estudo de uma pessoa possa servir ao mesmo tempo de análise 

sobre sua natureza e sobre a sociedade na qual vive, com um estudo contextualizado e 

reflexivo. 

Ao fazermos a biografia modal de Francisca Clotilde teremos um estudo do 

período que ela viveu (1862 a 1935), conhecendo a sociedade desde seus antepassados, 

se houve influências do seu meio familiar e social para suas futuras atitudes. Para Dosse 

(2009, p.215) as biografias que ilustram um contexto, um momento, uma categoria 

social são denominadas de modais, assim ―nessa hipótese, a biografia só vale como 

exemplificação, ilustração de comportamentos, de crenças próprias a um meio social ou 

a um instante particular.‖ Melhor exemplificando, quando escrevermos sobre a história 

de Francisca Clotilde não estaremos apenas narrando a trajetória da vida dessa literata e 

professora, mas, sim o aparelhamento mental de sua época, o comportamento de 

algumas mulheres em participar do universo da intelectualidade masculina na capital da 

província cearense e o comportamento também do público masculino com a ousadia 
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feminina em fazer parte dos grêmios literários e não apenas serem leitoras, serem 

também escritoras. Francisca Clotilde conseguia conquistar admiradores e admiradoras 

com o seu modo de escrever? Influenciou alunos? Incentivou outras mulheres? Como 

era a vida dos provincianos na Belle Époque fortalezense? Como era a vida pública e 

privada de F. Clotilde? Para responder essas e mais outras perguntas não poderemos 

isolar a protagonista do contexto na qual está inserida. Na escrita de Francisca Clotilde 

há uma personalidade conservadora e ao mesmo tempo de uma lutadora abolicionista, 

uma mulher que ensinava aos alunos a disciplina, a mestra que lia os textos religiosos e 

morais às crianças e, no outro lado, a mulher que sonhava com a liberdade do 

casamento para viver sem máculas o novo amor. ―O indivíduo é aquilo que lhe 

permitem ser sua época e seu meio social‖ disse Lucien Febvre. Então, qual época e 

meio social foram permitidos às mulheres cearenses do século XIX, representadas por 

Francisca Clotilde? Qual ponto de encontro entre aspirações individuais e coletivas? 

Em sua luta pela abolição dos escravos está a ilustração do comportamento 

de uma geração de homens e mulheres que lutavam pela liberdade dos escravos, 

combatiam a Monarquia e lutavam pela República no Brasil. Veremos na biografia 

modal o contexto histórico em si, não apenas o indivíduo biografado. 

Na biografia modal de Francisca Clotilde será exposto o poder em vários 

viéis: do patriarcalismo, do patrimonialismo, do conservadorismo, da educação 

masculina sobre a feminina, enfim, do poder do homem sobre a mulher, tanto na vida 

privada como na pública. 

E sobre as rupturas? Elas aconteceram? Quem teve coragem de romper com 

a Igreja, a família e a sociedade em busca de seus sonhos? Homens? Mulheres? 

Cônjuges? Amantes? 

Qual o olhar do século XIX sobre a mulher, principalmente na província do 

Ceará? Do interior à capital qual a imagem da mulher, visto que ela era apresentada sob 

o olhar masculino? A quem pertenciam os textos escritos sobre as mulheres? Os 

discursos mostravam as mulheres como pessoas fracas, que o belo sexo precisava da 

ajuda masculina para evitar a perdição e a melhor garantia de segurança para a mulher 

seria o casamento. E aquelas que não conseguiam contrair matrimônio eram 

consideradas estorvo aos familiares? Será que as mulheres se deixavam dominar tão 

facilmente pelas ordens dos seus donos (pais, irmãos e maridos)? Nesta modalidade 

biográfica temos o universo cultural e o de costumes de um grupo social. 
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A trajetória biográfica ilustra também o ponto de vista modal 

acompanhando o itinerário de uma pessoa para dar conta de toda uma categoria social. 

O contexto na biografia modal visa preencher as lacunas documentais da biografia. 

 

Hoje o método seguido pelos historiadores sofreu uma mudança. Já não se 

trata de fazer uma seleção de monumentos, mas sim de considerar os 

documentos como monumentos, ou seja, colocá-los em série e tratá-los de 

modo quantitativo; e, para além disso, inseri-los nos conjuntos formados por 

outros monumentos: os vestígios da cultura material, os objetos de coleção 

(cf. pesos e medidas, moeda), os tipos de habitação, a paisagem, os fósseis 

(cf. fóssil) e, em particular, os restos ósseos dos animais e dos homens (cf. 

animal, homo). Enfim, tendo em conta o fato de que todo o documento é ao 

mesmo tempo verdadeiro e falso (cf. verdadeiro/falso), trata-se de pôr à luz 

as condições de produção (cf. modo de produção, produção/distribuição) e 

de mostrar em que medida o documento é instrumento de um poder (cf. 

poder/autoridade) (LE GOFF, 2003, p.525). 

 

O monumento caracteriza-se pelo poder de perpetuação (voluntária ou não), 

das sociedades históricas, é um legado à memória coletiva. O documento tem 

significado de ―prova‖ histórica. O monumento é a herança do passado, o documento 

fica na escolha do historiador, se será utilizado ou não, e está na categoria de 

testemunho escrito, a prova de uma ―verdade‖, tornando-se assim uma autoridade. Com 

seu todo poder de comprovação, na falta desse, podemos utilizar do contexto para que 

algumas lacunas possam ser preenchidas e assim compreendermos melhor a história. 

Para realizarmos um estudo biográfico utilizamos de fontes documentais, 

tanto escritas como orais. Tudo ao redor do biografado deve ser observado, pois, nos 

mínimos detalhes são realizadas grandes descobertas.  

Muitos documentos passam a ser monumentos com o evoluir da história. 

Em muitas das vezes a pessoa biografada transforma-se também em monumento; vemos 

na história universal algumas personalidades que passaram a referenciais históricos, um 

patrimônio da humanidade. Contudo, mesmo para esses ―monumentos humanos‖, 

apesar de serem personalidades célebres, não ficou definitiva a pesquisa sobre eles, 

ficaram algumas lacunas que mais adiante outro estudioso iria preenchê-las. Por isso 

nenhuma obra biográfica é definitiva, pois ela está sujeita a mudanças, a novas pistas, a 

descobertas. 

Tanto a escrita histórica quanto a escrita biográfica são provisórias, ambas 

são impossíveis de serem finalizadas porque estão em constantes descobertas. Elas são 

constituídas de verdades, impressões, opções, conquistas, derrotas, angústias, perdas, 
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amores e desafetos, ficando impossível de conhecer um sujeito biografado de forma 

definitiva, completa e verdadeira. 

Destarte, temos nos capítulos seguintes histórias de mulheres que foram 

atuantes na província cearense no século XIX, tanto na literatura como na educação. 

Representantes do belo sexo que ousaram participar do território demarcado como 

masculino. Não optaram por serem meras espectadoras da comédia e tragédia do teatro 

vida, escolheram a arte de atuarem. Obtiveram boas e más atuações, foram aplaudidas e 

vaiadas no espetáculo da vida, foram heroínas e covardes, algumas avançaram mesmo 

diante das derrotas, outras desistiram, não tiveram forças de continuar na caminhada, 

que em muitas das vezes estava com mais espinhos e pedras do que flores no caminho. 

Elas foram lembradas e esquecidas, amadas e odiadas, amparadas e abandonadas, sãs e 

loucas. Por quem? Por familiares, por amores, por sonhos, pela sociedade e por elas 

mesmas. 

Mulher, seu tempo, seu espaço e sua história. Temos o registro da 

intelectualidade feminina cearense com a história de vida de Adília de Luna Freire 

(Adília de Albuquerque Moraes), Alba Valdez (Maria Rodrigues), Ana Facó, Ana 

Nogueira Batista, Emília Freitas, Francisca Clotilde, Serafina Pontes e Úrsula Garcia. 

Essas mulheres beletristas e/ou educadoras foram esquecidas, mas serão lembradas com 

a biografia modal de Francisca Clotilde. 

O fazer biográfico é importante porque com ele percebemos a trajetória de 

mulheres e homens como sujeitos na história, vemos como os documentos representam 

os indivíduos e como esses são representados por suas escrituras e pelas escritas de 

outros, o biografado como um todo, do individual ao coletivo. 

Enfim, analisando toda escrita desse capítulo, percebemos a importância do 

entrelaçamento das fontes encontradas na História, na Literatura, na Educação e na 

Biografia para a construção textual desta pesquisa.  Com a fundamentação teórica 

desenvolvida e as fontes primárias e secundárias encontradas sobre a intelectualidade 

cearense, principalmente com atuação feminina, a destacar Francisca Clotilde, há um 

bom material para dissertarmos a respeito da História da Literatura e Educação no 

Ceará. 
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3. A MULHER, SEU TEMPO, SEU ESPAÇO E SUA HISTÓRIA: MULHERES 

BELETRISTAS E EDUCADORAS NO CEARÁ DO SÉCULO XIX 

 

Durante muito tempo a mulher foi considerada um objeto, cuja finalidade 

seria para procriar e satisfazer sexualmente aos homens, quando esses necessitavam de 

tal prazer. Os desejos femininos não eram observados pelos homens. As vontades das 

mulheres não eram observadas e seus sonhos não interessavam ao sexo masculino, tanto 

poderiam ser seus pais ou seus maridos, o pensamento em relação às mulheres era o 

mesmo: elas eram para serem donas de casa e mães. Aos pais, as mulheres interessavam 

em relação ao fator financeiro, ou seja, o dote que as filhas poderiam dar às famílias, e 

em relação aos maridos – pois a mulher ao casar passava de dono – qual o seu valor 

como reprodutora, pois a sua principal função era procriar. 

O sociólogo Gilberto Freyre nos informa o porquê do poder do homem em 

relação ao gênero feminino, pois a exploração da mulher feita pelo homem era uma 

característica de uma sociedade patriarcal-agrária. Devido a este tipo de moralidade 

davam-se ao homem todas as liberdades, do gozo físico ao amor e às mulheres 

limitavam-nas. Elas tinham o dever de satisfazer seus maridos, principalmente na cama, 

cada vez que ele estivesse disposto a dar continuidade a sua prole (FREYRE, 2003, 

p.207-208): 

 

à menina, a esta negou-se tudo que de leve parecesse independência. Até 

levantar a voz na presença dos mais velhos. Tinha-se horror e castigava-se a 

beliscão a menina respondona ou saliente; adoravam-se as acanhadas, de ar 

humilde. O ar humilde que as filhas de Maria ainda conservam nas procissões 

e nos exercícios devotos da Semana Santa, as meninas de outrora 

conservavam o ano inteiro. É verdade que as atrevidas namoravam nas festas 

de São Gonçalo; outras nos concertos de igreja. Mas, isso nas cidades: no 

Rio, no Recife, na Bahia; e assim mesmo namoros a sinais de leque; quase 

sem conversa ou agarrado de mão. 

As meninas criadas em ambiente rigorosamente patriarcal, estas viveram sob 

a mais dura tirania dos pais – depois substituída pela tirania dos maridos. E se 

mucamas e moleques foram quase sempre aliados naturais dos filhos contra 

os ―senhores pais‖, das mulheres de quinze anos contra os ―senhores 

maridos‖ de quarenta e cinquenta, de sessenta e setenta, houve casos de 

escravas enredeiras e fuxiqueiras, umas delatoras, outras que por vingança 

inventavam histórias de namoro das sinhás-moças ou das sinhás-donas. De 

modo que estas deviam estar sempre prevenidas; e nunca se considerarem 

sozinhas, nem mesmo para inocentes namoros de leque, de lenço ou de 

recados trazidos pelas negras boceteiras (FREYRE, 2006, p.510). 

 

Analisando o tempo histórico, temos as ideias do filósofo Jean Jacques 

Rousseau. Seus pensamentos são realmente revolucionários quando comparados à 
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situação da educação das crianças e dos métodos educacionais do século XVIII, contudo 

em relação à educação da mulher, Rousseau foi conservador. Não devemos 

desconsiderar a época em que foi escrito Emílio
18

, período no qual a mulher não tinha 

direito a nenhuma argumentação. O personagem fictício Emílio é a representação do 

individualismo romântico e da liberdade em sociedade, isso porque é um homem. 

Porém, quando se referem às mulheres, vemos outro ponto de vista de Rousseau, para 

ele as mulheres são criaturas dependentes, elas dependem de suas famílias, de seus 

maridos e da sociedade. Na obra existem conselhos objetivando que a mulher seja 

submissa ao homem. Rousseau explica que 

 

Na união dos sexos cada um concorre igualmente para o objetivo comum, 

mas não da mesma maneira. Desta diversidade nasce a primeira diferença 

assinalável entre as relações morais de um e de outro. Um deve ser ativo e 

forte, o outro passivo e fraco; é preciso necessariamente que um queira e 

possa; basta que o outro resista pouco. 

Estabelecido este princípio, segue-se que a mulher foi feita especialmente 

para agradar ao homem. Se, por sua vez, o homem deve agradar a ela, isso é 

de necessidade menos direta; seu mérito está na sua potência, ele agrada só 

por ser forte. Concordo que essa não é a lei do amor, mas é a da natureza, 

anterior ao próprio amor (ROUSSEAU, 2004, p.516-517). 

 

No século XVIII, no Brasil, as escolas destinadas à educação das crianças 

em escolas públicas não tinham meninas estudando e muito menos mulheres 

lecionando, essa oportunidade para a educação feminina no nosso país veio surgir 

depois. 

Primeiramente com a reforma educacional em Portugal, o Alvará de 28 de 

junho de 1759, o Marquês de Pombal ordenou fechar todos os colégios jesuítas, 

introduzindo as aulas régias a serem mantidas pela Coroa. Assim, o alvará ateve-se ―a 

reforma dos estudos menores‖, que eram destinados ao ensino primário e secundário. 

Contudo a reforma privilegiou os estudos das ―humanidades‖, valorizando o ensino 

secundário, ficando assim o ensino primário, ou seja, as aulas régias de primeiras letras 

para posteriormente, sendo incluídas na segunda fase da reforma, Lei de 6 de novembro 

de 1772. A lei determina que 

 

Pelos dois primeiros itens o rei ordena que sejam tomados os procedimentos 

para convocação e exames de seleção dos candidatos a mestres. Pelo terceiro 

item, ordena aos professores a obrigação de encaminhar, no final de cada 

ano, a relação dos discípulos dando conta de seu aproveitamento nos estudos 
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para que a Mesa Censória possa emitir certidões. [...] No quarto item o rei 

ordena que os estudantes das escolas menores visando ingresso na 

universidade ―tenham um ano de Filosofia, no qual lhes ensinarão os 

Professores a Lógica e a Ética‖. [...] O quinto item trata do conteúdo das 

Escolas de Primeiras Letras, ordenando ―que os mestres de ler, escrever e 

contar sejam obrigados a ensinar não somente a boa forma dos caracteres‖; 

devem ensinar também as regras de ortografia da língua portuguesa, assim 

como a sintaxe para que os discípulos ―possam escrever corretamente e 

ordenadamente‖. Devem, ainda, ensinar as quatro operações de aritmética, o 

catecismo e as regras de civilidade. [...] (SAVIANI, 2008, p.96). 

 

Com o objetivo principal de ensinar as crianças a ler, escrever e contar, em 

muitos locais os mestres contratados eram comerciantes e que não tinham alguma 

didática, e em suas aulas o que prevalecia era a obediência às normas e nada de 

questionamento e para fortalecer a disciplina era usada a palmatória. E nessa educação 

rígida, tendo a palmatória como castigo usual, prevalecia o ensino ministrado por 

homens, pois a educação ainda não era um espaço democrático no qual o gênero 

feminino pudesse adentrar. E neste contexto também se encontrava a educação no 

Ceará, segundo Djacir Menezes, a escola era  

 

frequentemente um ambiente desagradável, que metia medo à criançada; 

imperavam os mais absurdos métodos pedagógicos. A crueldade – peculiar 

aos homens de governo, diz J. Brígido – estava associada à ideia de ensino 

(MENEZES, 1966, p.354). 

 

E na maioria das vezes, esse pensamento de castigo com educação, 

começava nas próprias residências, com a autoridade dos pais, em que estes educavam 

os filhos à base de chicote. Nas escolas, a educação com punição era apoiada pelos pais, 

daí o uso constante da palmatória como um mecanismo para uma melhor aprendizagem, 

pois o mestre, na escola, seria o segundo pai.  

Com esse modelo pedagógico se abriu o século XIX no Brasil, a situação do 

ensino é precária, os professores mal remunerados, incapazes do exercício, pois em sua 

grande maioria era comerciante, com baixo nível intelectual e moral, segundo Djacir 

Menezes em uma citação de Tomaz Pompeu (Idem: 353). 

Quanto à participação feminina, de acordo com as pesquisas realizadas pelo 

historiador Barão de Studart, não há notícia do magistério de primeiras letras exercido 

por mulheres, até os anos noventa do século XVIII. Baseado nos estudos do Barão, 

Djacir Menezes informa que a primeira mestra para as primeiras letras que aparece no 

Ceará é D. Ana Clara da Encarnação, nomeada pelo Governador da capitania do Ceará o 

senhor Bernardo Manuel de Vasconcelos, a 16 de novembro de 1793 (Ibidem). 
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D. Pedro I decreta a Lei 15 de outubro de 1827 na qual estabelece a criação 

de escolas primárias em todas as vilas, cidades e lugares populosos. A lei determinava 

ainda que fosse realizada a vitaliciedade das nomeações feitas mediante provas de 

exame público e vedava a nomeação de pessoas que tivesse alguma atitude que 

desabonasse a competência e à moralidade. Quanto à didática, a lei estabelecia que o 

método devesse ser o do ―ensino mútuo‖, ou seja, com uso de monitores no ensino. Esse 

método, também conhecido por ―Método de Lancaster‖
19

, é um sistema monitorial. Os 

monitores eram alunos em estágios mais ―avançados‖ de aprendizagem que ensinavam 

outros alunos mais novos ou em estágios menos ―avançados‖. Os alunos que estavam 

num estágio mais avançado eram selecionados pelos mestres, recebiam instrução à parte 

e depois auxiliavam os mestres em sala de aula. Os monitores eram responsáveis pela 

instrução de um grupo de dez alunos: 

 

Art. 11. Haverão escolas de meninas nas cidades e vilas mais populosas, em 

que os Presidentes em Conselho, julgarem necessário Este estabelecimento.   

Art. 12. As Mestras, além do declarado no Art. 6
o
, com exclusão das noções 

de geometria e limitado a instrução de aritmética só as suas quatro operações, 

ensinarão também as prendas que servem à economia doméstica; e serão 

nomeadas pelos Presidentes em Conselho, aquelas mulheres, que sendo 

brasileiras e de reconhecida honestidade, se mostrarem com mais 

conhecimento nos exames feitos na forma do Art. 7o.   

Art. 13. As Mestras vencerão os mesmos ordenados e gratificações 

concedidas aos Mestres.   

Art. 14. Os provimentos dos Professores e Mestres serão vitalícios; mas os 

Presidentes em Conselho, a quem pertence a fiscalização das escolas, os 

poderão suspender e só por sentenças serão demitidos, provendo 

interinamente quem substitua.   

Art. 15. Estas escolas serão regidas pelos estatutos atuais se não se opuserem 

a presente lei; os castigos serão os praticados pelo método Lancaster. 

(Decreto Lei Imperial). 

 

Com essa lei vemos a participação feminina, tanto como alunas nas 

instituições públicas, e também como professoras. Contudo, as aulas para as meninas 

eram separadas dos meninos. Ainda não havia o ensino misto. A educação para as 

meninas/moças/mulheres era como uma extensão da educação doméstica, elas eram 

educadas para a obediência aos pais e (futuros) maridos, uma educação voltada para um 

―harmonioso‖ lar, e assim estariam aptas a um bom casamento. 

As crianças negras escravas, tanto meninos como meninas, não tinham 

oportunidade à educação. A escravidão significava o não acesso a qualquer tipo de 

escolarização. Também nesse patamar estavam os descendentes indígenas, pois ―sua 
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educação estava ligada às práticas de seus próprios grupos de origem e, embora eles 

fossem alvo de alguma ação religiosa, sua presença era, contudo, vedada nas escolas 

públicas‖ (LOURO, 2006, p.445). 

Portanto, temos uma educação destinada à elite brasileira e para as mulheres 

cabia o ensino da leitura, da escrita e das noções básicas de matemática como um 

conhecimento complementar ao aprendizado do piano, do francês. As aulas eram, em 

sua maioria, ministradas nas residências por professores, de preferência professoras, 

particulares ou em escolas de ensino religioso administradas por freiras. 

Daí percebermos que as primeiras mulheres que participavam de 

movimentos intelectuais eram as que vinham de famílias tradicionais e abastadas, 

raríssimas viam da classe pobre. E, para que elas tivessem o seu lugar naquele espaço 

masculino, muitas tiveram que romper com algumas amarras sociais, e algumas foram 

punidas pela sociedade, na qual predominava o pensamento conservador. 

Historicamente, a maior participação da mulher nas atividades, além dos 

trabalhos domésticos, esteve sempre ligada ao afastamento do homem, por eles terem 

sido convocados para a guerra, ou seja, precisaram do trabalho feminino nas fábricas 

porque seus maridos tinham sido convocados para a luta bélica. Após a volta deles, as 

mulheres eram chamadas de volta às suas atividades do lar, para suas prendas 

domésticas. Notamos que a mulher para obter sua independência, seu direito de estudos, 

ela deveria ter muita coragem de lutar, e isto faltava a muitas, pois a sua grande maioria 

preferia continuar em sua vida subsidiada pelo homem. No início do século XIX poucas 

tinham coragem para enfrentar as dificuldades, mas nos séculos seguintes, muitas 

levantaram a bandeira de luta e conquistaram seus direitos.  

No Brasil, nos séculos XIX e XX, começam a ser fortalecidas ações para 

melhorar a situação feminina, buscando participação do gênero na sociedade, tentando 

implantar direitos femininos e lutando pela emancipação da mulher. As mulheres 

alfabetizadas veem na educação um modo de ampliar as opções para sua independência 

econômica como também sua melhoria social. Percebemos Francisca Clotilde com essas 

ideias quando temos notícias dela em movimentos sociais, em campanha abolicionista e 

participando de eventos intelectuais em Fortaleza, como será mais bem destacado 

adiante. Contudo, os órgãos responsáveis pela educação da mulher brasileira ainda eram 

vinculados ao pensamento mais antigo de educação doméstica porque 
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o sistema escolar brasileiro exprimia o consenso social sobre o papel da 

mulher. Ensinava-se a ela só o que fosse considerado necessário para viver 

em sociedade. As relativamente poucas escolas existentes no século XIX no 

Brasil enfatizavam atividades complementares aos papéis femininos de 

esposa e mãe. As diferenças entre a educação reservada para os homens e a 

destinada às mulheres reforçavam a idéia de mundos masculino e feminino 

distintos (HAHNER, 2003, p.73-74).  

 

Como a maioria das mulheres era educada para o lar, para os trabalhos 

domésticos e para a educação dos filhos, não teve oportunidades de desenvolver suas 

leituras e escritas. As mulheres pobres não tinham acesso a este ―artigo de luxo‖ que era 

um produto destinado às mulheres das classes média e alta. Mas, mesmo essas eram 

educadas de acordo com os padrões que os pais queriam, pois eles desejavam filhas 

educadas para estar aptas ao matrimônio, como se fossem produtos à venda. A de 

melhor partido era aquela moça que fosse a mais educada, assim ela conseguiria um 

bom casamento. Em um sólido ambiente familiar, lar acolhedor, filhos educados, esposa 

dedicada ao marido e sua companheira na vida social, essa era a imagem ideal da 

mulher dos séculos passados. Essa perfeição de lar e esposa virtuosa era reforçada com 

os jornais, revistas e livros vindos do estrangeiro ou publicados no Brasil com 

influência europeia. Os papéis destinados às mulheres eram restritos às funções 

familiares e domésticas. Época em que o papel de mãe foi enaltecido. 

O Ceará também incorporou a cultura europeia. Fortaleza de 1860 a 1930 

recebeu reformas urbanas com características francesas, denominada de Belle Époque. 

A influência europeia não ficava apenas nas construções e reformas de prédios, mas 

também nos costumes, na moda, na literatura e na educação do povo fortalezense: 

 

Paris, ―capital do século XIX‖, segundo a expressão feliz de Walter 

Benjamin, não só estava em moda como ditava modas para o mundo 

ocidental, estabelecendo modelos e figurinos a serem seguidos para se poder 

estar em dia com os novos tempos. Assim o foi na Europa, em São Paulo, 

Rio de Janeiro ou mesmo em Florianópolis. Em Fortaleza não foi diferente, 

seduzindo os novos grupos afluentes, sequiosos por novidades que lhes 

deleitassem e demarcassem a superioridades social e estética (PONTE, 

1999, p.144). 

O problema da educação, tão vital para a produção do novo trabalhador 

brasileiro que se desejava laborioso, competente e civilizado, não podia ficar 

de fora das estratégias racionalizadoras dos agentes urbanos dominantes. 

Nesse sentido, o governo de Justiniano de Serpa (1920-1923), ―jurista 

cearense de renome nacional, jornalista, orador de estofo superior”, 

realizou ampla reforma do ensino primário através do educador paulista 

Manuel Bergstrom Lourenço Filho, especialmente contratado para este fim e 

que “resolveu, de todo, velhos hábitos para instalar uma ordem de coisas 

menos formalísticas e literária, antes mais prática e coerente” (Idem, p.55). 
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O Governador Justiniano de Serpa, com receio das ideias comunistas 

oriundas da Rússia em 1917, apressa-se em realizar uma reforma educacional que 

elevasse o ideal nacionalista. Sendo assim, o Governador convida Lourenço Filho, 

professor de Psicologia e Pedagogia da Escola Normal de Piracicaba, para efetuar a 

reorganização da instrução pública do Estado. Lourenço Filho implanta no Ceará uma 

reforma com o modelo da reforma paulista com o tema da formação básica da 

nacionalidade, de que derivou a importância da instrução cívica e de uma educação 

verdadeiramente nacionalizadora (NAGLE, 1974, p.194). 

Em meados do século XIX o magistério transforma-se em um trabalho de 

mulher e em algumas cidades do Brasil começaram a ser criadas as primeiras escolas 

normais para a formação de docentes. As instituições foram abertas para as moças e 

rapazes, contudo eles estudavam em classes separadas, turnos e, às vezes, em escolas 

diferentes. O magistério era visto como uma extensão da maternidade. Cada aluna ou 

aluno era representado como um(a) filho(a) espiritual e o trabalho docente como uma 

tarefa de amor e doação para àquelas moças que tivessem vocação para serem 

normalistas. As professoras seriam modelos para suas alunas, por isso elas deveriam 

exercer controle sobre suas falas, posturas, comportamentos e atitudes: 

 

Se havia uma representação da mulher como um ser frágil e propenso aos 

sentimentos, seria preciso prover a mulher professora de alguns recursos que 

lhe permitissem controlar seus sentimentos e exercer a autoridade em sua 

sala de aula. Ela deveria ser disciplinadora de seus alunos e alunas e, para 

tanto, precisava ter disciplinado a si mesma. Seus gestos deveriam ser 

contidos, seu olhar precisaria impor autoridade. Ela precisaria ter controle 

de classe, considerado um indicador de eficiência ou de sucesso na função 

docente até nossos dias (LOURO In: DEL PRIORE, 2006, p.467). 

 

No Ceará também predominou o mesmo pensamento sobre a normalista: 

 

Quando a Escola Normal foi efetivada, no ano de 1884, em Fortaleza, o 

Padre Ibiapina, ao longo de quatro décadas, já distribuíra suas casas de 

educação por onde passou, em peregrinação. Muito embora o letramento das 

meninas fossem para nelas incutir uma rígida disciplina e moralidade cristã, 

aquela instituição, na falta de escolas, serviu também às meninas bem 

criadas, filhas de famílias de recursos, no tempo em que, tanto o poder 

público, quanto o eclesiástico, estavam, por diferentes razões, em falta com 

os cearenses, no tocante à provisão de escolas laicas e confessionais, 

especialmente, no Interior (CAVALCANTE, 2002, p.26). 

 

A revolução feminina foi considerada a maior revolução do século XX. 

Período em que a mulher se viu como um ser importante e lutou por seus direitos. 
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Muitas mulheres do passado sofreram todos os tipos de preconceitos e violências para 

que as mulheres de hoje pudessem ter sua liberdade. 

Carla Bassanezi
20

 nos informa que 

 

Cresceu na década de cinquenta a participação feminina no mercado de 

trabalho, especialmente no setor de serviços de consumo coletivo, em 

escritórios, no comércio ou em serviços públicos. Surgiram então mais 

oportunidades de emprego em profissões como as de enfermeira, professora, 

funcionária burocrática, médica, assistente social, vendedora, etc, que 

exigiam das mulheres uma certa qualificação e, em contrapartida, tornavam-

nas profissionais remuneradas. Essa tendência demandou uma maior 

escolaridade feminina e provocou, sem dúvida, mudanças no status social das 

mulheres. 

Entretanto, eram nítidos os preconceitos que cercavam o trabalho feminino 

nessa época. Como as mulheres ainda eram vistas prioritariamente como 

donas de casa e mães, a ideia da incompatibilidade entre casamento e vida 

profissional tinha grande força no imaginário social. Um dos principais 

argumentos dos que viam com ressalvas o trabalho feminino era o de que, 

trabalhando, a mulher deixaria de lado seus afazeres domésticos e suas 

atenções e cuidados para com o marido; ameaças não só à organização 

doméstica como também à estabilidade do matrimônio (2006, p.624). 

 

Nos séculos XIX e XX, no Ceará, houve vozes femininas que enfrentaram a 

sociedade conservadora, onde quem poderia se destacar tanto nas letras como na 

educação seria o homem. Algumas mulheres tiveram coragem de participar deste 

universo masculino, umas obtiveram apoio de familiares, contudo algumas, em sua 

maioria, tiveram que romper com a família, com os valores religiosos e sociais para 

buscarem seu sonho de liberdade. Muitas sofreram por causa dessas rupturas. Mas até 

chegarmos a esse período, iremos realizar um passeio no passado, mais precisamente no 

início dos anos 1800. 

Pelos anos 1813 e 1814 na capital da província do Ceará, um grupo de 

jovens se reuniam para deleitarem-se em seus poemas, em sessões palacianas, na então 

gestão do Governador Sampaio, o Cel. Manuel Inácio de Sampaio (governou a 

província cearense de 19 de março de 1812 a 12 de janeiro de 1820). Este encontro 

ficou conhecido como Oiteiros
21

. 

Os Oiteiros eram as reuniões literárias que aconteciam nas sessões 

palacianas em torno do Governador Sampaio. A poesia dos Oiteiros era chamada de 

neoclássica. Sânzio de Azevedo em Literatura Cearense (1976:19) informa sobre esse 

movimento literário, que: 

                                                 
20

 In: História das mulheres no Brasil, ver referências bibliográficas. 
21

 Além de colina, oiteiro (ou outeiro) significa "Concurso de poetas que glosavam os motes dados pelas 

freiras". A origem é essa. Eram reuniões palacianas com poemas. 
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Sua poesia não se afastava dos louvores aos heróis e aos governantes, com o 

que seguiam um dos postulados neoclássicos de Luís Antônio Verney, 

teórico da corrente em Portugal; mas, ainda impregnados de recionalismo 

barroco, os poetas dos Oiteiros não se entregaram aos temas pastoris, a fim 

de embelezar a realidade. Sai, sua produção versificada, que não se eleva pela 

grandeza do estro, não poder ser considerada puramente arcádica ou 

neoclássica. 

 

Nesses saraus literários recitavam-se odes (versos líricos), sonetos
22

, 

décimas (estrofe constituída por vez versos), ditirambos
23

, cantatas
24

 e romances 

históricos. 

Dolor Barreira (1948, p.69) nos informa em História da Literatura 

Cearense que 

 

se impõe recuar, como já tivemos ensejo de dizer, para o ano de 1813, a 

balisa inicial das nossas letras, nesses famosos Oiteiros, onde, efectivamente, 

expele os primeiros balbucios a nascente literatura cearense. 

Foi isso sob a administração de Manuel Inácio de Sampaio, que era ―homem 

inteligente, culto, assim dado às armas como às letras‖, e eram os chamados 

Oiteiros reuniões literárias, realizadas, em Fortaleza, naqueles remotos dias, 

―por virtude das quais os intelectuais do tempo, agrupados, no Palácio do 

Governo, em torno do Governador, faziam literatura de preferência poética.  

 

Dessas reuniões literárias participaram: José Pacheco Espinosa, poeta 

natural de Portugal, da Ilha da Madeira, nasceu em 1754 e vindo a falecer, 

possivelmente, no Ceará, em 1814; Antônio de Castro e Silva, nasceu em Sobral (CE) a 

21 de dezembro de 1787, e faleceu em Arronches, atual bairro da Parangaba (Fortaleza 

– CE), em 13 de julho de 1862, era Cônego e também foi Capelão do Governador 

Sampaio; Pedro José da Costa Barros Júnior, natural de Aracati (CE), nasceu em 7 de 

outubro de 1779, e faleceu no Rio de Janeiro, em 20 de outubro de 1839. Foi Presidente 

da Província do Ceará no tempo da rebelião de Pereira Filgueiras e Tristão Gonçalves. 

Também fizeram parte dos Oiteiros os poetas Manuel Correia Leal e o 

Padre Lino José Gonçalves de Oliveira. 

                                                 
22

 Sonetto em italiano (pequena canção ou, literalmente, pequeno som). Existem três classificações de 

sonetos: 1. O soneto italiano: é um poema de forma fixa, composto por 14 versos; 2. Soneto inglês ou 

Shakespeariano: três quartetos e um dístico (um grupo ou estrofe de dois versos); 3. Soneto monostrófico: 

apresenta uma única estrofe de 14 versos. 
23

 Tendo origens do teatro grego, o ditirambo (do grego dithýrambos, pelo latim dithyrambu) era um 

canto em forma narrativa de caráter apaixonado (alegre e sombrio), recitado por cantor principal e por um 

coral, fazia-se homenagem ao deus Dionísio. 
24

 De origem italiana, é um tipo de composição vocal, para uma ou mais vozes, com acompanhamento 

instrumental, às vezes também com coro, de inspiração religiosa ou profana 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_italiana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Verso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Soneto_shakespeariano
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADstico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrofe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Verso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro_na_Gr%C3%A9cia_Antiga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Canto_coral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dion%C3%ADsio
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Quanto a duração do grupo, 

 

para o historiador Carlos Studart Filho, os Oiteiros não devem ter durado 

apenas de 1813 a 1814 – como admitira Dolor Barreira -; é que o Governador 

Sampaio, que exerceu o governo da Capitania de 1812 a 1820, ―Sendo 

inteligente e muito amigo de incentivar o gosto pelas Belas-Letras, não podia, 

é claro, desinteressar-se das atividades intelectuais de seus governados dois 

anos depois de eles terem iniciado com tanto ardor.‖ E menciona ainda uma 

carta de 1817, em que o governador mecenas falava de uma festa, que teria 

sido abrilhantada com ―Muitas peças poéticas de mais ou menos 

merecimento‖ (AZEVEDO, 1976, p.26). 
 

Apesar das reuniões literárias serem direcionadas às bajulações palacianas, 

não devemos menosprezar os talentos dos poetas com a criação poética, visto que a 

partir desse movimento surgiram outros grupos e agremiações literárias em terras 

cearenses. É louvável que alguém tenha dado o ―ponta pé‖ inicial, nem que seja para 

exaltar alguém politicamente ou algum fato realizado por autoridades, como a 

inauguração de um chafariz. Numa época de escassez d‘água, a localidade que tivesse 

um chafariz era alvo de honra e glória, como comprova este soneto de Pacheco 

Espinosa: 

 

Para o Chafariz da Vila da Fortaleza 

 

Esta que vês, curioso passageiro 

Límpida Fonte, clara, sussurrante, 

De cristalinas águas abundante, 

Que o Sítio faz ameno, e lisonjeiro: 

 

Este manancial de água, o primeiro, 

Que fez surgir na Vila arte prestante, 

Para a sede saciar o caminhante, 

O sábio, o nobre, o rico, o jornaleiro: 

 

Edificada foi incontinenti, 

No memorável, ótimo Governo, 

De Sampaio, Varão reto, ciente. 

 

Como ao Povo mostrou amor Paterno, 

Para todo o seu bem foi diligente, 

Nesta Fonte deixou seu nome eterno.  

(AZEVEDO, 1976, p.20-21) 

 

Observemos que numa época não tão distante, em meados dos anos 80 do 

século XX em algumas cidades do interior do Ceará, quiçá de todo o Brasil, a 

inauguração de um chafariz era motivo para um grande evento local, com direito a 

banda de música municipal e discursos políticos. 
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Retornemos ao período dos anos 1800. Nesses primórdios da literatura 

cearense, percebemos que não há participação feminina, principalmente porque nos 

Oiteiros as reuniões aconteciam no Palácio do Governador, local a que as mulheres não 

tinham acesso, pois se tratava de política, ou seja, de conversa para homens. 

É importante informarmos que em 1849, mais precisamente a 26 de 

novembro, surge em Fortaleza o jornal Sempre-Viva, confeccionado nas oficinas do 

Pedro II. O novo jornal era destinado ao belo sexo e dedicado exclusivamente à 

literatura para o deleite e instrução da mulher. ―E como não só o sexo amável, como 

toda sorte de leitores, podem tirar proveito da sua leitura‖ [...] (BARREIRA,1948, 

p.75). Escreviam nele Juvenal Galeno e Gustavo Gurgulino de Sousa. Apesar de ser um 

jornal destinado às mulheres, não havia participação destas em suas edições. Elas eram 

ditas como importantes ao jornal, mas apenas como leitoras. E deixemos claro que o 

público leitor feminino era da elite cearense, ou seja, leitura destinada às mulheres da 

boa classe social da província. 

A partir de Juvenal Galeno outros literatos surgiram: Joaquim de Sousa e 

Barbosa de Freitas, ambos com estilo byroniano
25

. Tivemos os chamados Poetas da 

Abolição: Antônio Bezerra, Justiniano de Serpa e Antônio Martins. Na prosa 

destacaram-se os romances de José de Alencar: Iracema (1865) e O Sertanejo (1875). 

Segundo Dolor Barreira (1948) a evolução da literatura cearense se fez por 

meios das associações, academias, grêmios literários, sociedades literárias, dos jornais e 

revistas. Ocorreu assim com: Academia Francesa (do Ceará), Gabinete Cearense de 

Leitura, Grêmio Literário Rocha Lima, Grêmio Literário Cearense, Clube Literário, 

Padaria Espiritual, Academia Cearense, Centro Literário, Grêmio Lítero-Cívico Barão 

do Rio Branco e Recreio Literário Soriano de Albuquerque.  

Com esses grupos surgiram os movimentos que deram nomes às escolas 

literárias: Classicismo, Romantismo, Realismo, Pré-Modernismo e Modernismo. 

Contudo, o que interessa para nossa pesquisa está do Romantismo ao Realismo 

Cearense, época em que a mulher conseguiu um espaço intelectual maior no universo 

masculino. Importa-nos como foi essa conquista, se houve ou não rupturas (nos valores, 

na família, na sociedade) para que as mulheres realizassem seus ideais. Iremos pesquisar 

se houve ou não a participação feminina desde Os Oiteiros ao Realismo e como se deu 

essa manifestação literária relacionada às mulheres escritoras. 

                                                 
25

 Relacionado ao poeta inglês Byron (1788-1824). Caracterizado pela exasperação do subjetivismo da 

introversão, pelo exagero do sentimentalismo da imaginação, conhecido por Ultra-Romantismo. 
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Antes de nos dedicarmos a classe literária do Romantismo, faremos um 

retrocesso no qual apresentaremos uma agremiação de intelectuais chamada de 

Academia Francesa. Esta surgiu em 1873 e durou até 1875. Sua atuação é considerada a 

primeira reação ao Romantismo no Ceará com a difusão das ideias filosóficas francesas 

em terras cearenses. Esses novos pensamentos chegavam à Fortaleza via navios com 

importações de livros, revistas e jornais. A vida intelectual da capital cearense passou ―a 

ter uma nova dinâmica com o aumento da frequência nos cursos secundários e com a 

circulação de estudantes que chegavam de outros lugares do País, onde realizavam seus 

cursos superiores‖ (OLIVEIRA, 2002, p.15). Com a implantação de cursos oferecidos à 

elite cearense a intelectualidade na capital da província veio se destacar. O Ceará 

 

passou a oferecer à sua elite uma formação escolar secundária com a criação 

do Liceu do Ceará. Até então os estudantes que concluíssem as classes de 

primeiras letras, públicas ou particulares, deveriam prestar os cursos 

secundário e preparatórios para as academias do País em Recife, Salvador ou 

na Corte. Em geral, essa tendência se repetia em outras províncias, o que 

restringia o acesso aos cursos superiores dos filhos das famílias mais 

abastadas (Idem, p.17). 

 

Com a criação do Liceu do Ceará (1845) surgiu um espaço para a formação 

da intelectualidade cearense, contudo, esse era um território destinado ao público 

masculino. E as mulheres? Onde estudar? E se estudavam, quais objetivos da formação 

educacional destinada a elas? Iriam colocar em práticas seus conhecimentos? Poderiam 

participar de movimentos literários? Ou seriam apenas moças educadas para um ―bom 

casamento‖ escolhido pelos pais? 

Sabemos que a política brasileira imperial era fortalecida pelo ideal de uma 

cultura de bacharéis, principalmente pelos formados em Direito. Os pais da elite 

brasileira encaminhavam seus filhos aos estudos em faculdades para que eles fossem 

―doutores‖ em Medicina, Direito e Engenharia, com o principal objetivo que seus filhos 

entrassem para a política. Um filho ―doutor‖ seria um ótimo candidato para a política. 

Os donos de fazendas, ―os coronéis‖, queriam seus filhos formados para serem políticos 

e não para exercerem a profissão, visto que médicos, advogados e engenheiros não eram 

bem remunerados, mas ao se formarem, eles entrariam para a política, estariam 

―encaminhados na vida‖, teriam dinheiro e poder. Assim, o Liceu do Ceará, escola 

destinada à educação do sexo masculino, ampliava a possibilidade de ingresso dos 

rapazes da elite local nas academias e como consequência a participação deles na 
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política provincial. E as filhas? Essas seriam educadas para casarem com os bacharéis, 

os futuros políticos da província. As moças que discordassem do projeto familiar 

organizado pelos pais sofreriam represálias, seriam repudiadas por eles. E para as 

mulheres? Surgiu instituição educacional? E com quais objetivos? 

No mesmo período surgiram duas instituições escolares direcionadas às 

moças, com o objetivo que a educação feminina fosse uma extensão do lar. Foram elas: 

Escola Normal do Ceará e Colégio da Imaculada Conceição. Adiante teremos o 

histórico dessas duas entidades educacionais. 

Intenções de haver no Ceará uma escola voltada para a formação de 

professores para a educação da criança estava lançada desde a época do nosso Estado 

ser uma Província, em 1837, quando do governo de José Martiniano Pereira de Alencar. 

Em 1840, no seu segundo mandato, Martiniano de Alencar não funda ainda a tão 

planejada Escola Normal, devido às disputas políticas locais. Somente com a Lei nº 

1790 de 28 de dezembro de 1878
26

 (sancionada em 28 de outubro de 1879, com a pedra 

fundamental em 1891), é criada a primeira Escola Normal do Ceará. Contudo, a sua 

fundação realmente só ocorreria em 22 de março de 1884. Inicialmente o curso 

destinava-se aos rapazes e moças (como na maioria dos cursos Normais no Brasil), 

conforme nos informa Louro (2006, p.448-449): 

 

O abandono da educação nas províncias brasileiras, denunciado desde o 

início do Império, vinculava-se, na opinião de muitos, à falta de mestres e 

mestras com boa formação. Reclamavam, então, por escolas de preparação de 

professores e professoras. Em meados do século XIX, algumas medidas 

foram tomadas em resposta a tais reclamos e, em algumas cidades do país, 

logo começaram a ser criadas as primeiras escolas normais para formação de 

docentes (p.448). 

[...] 

Tais instituições foram abertas para ambos os sexos, embora o regulamento 

estabelecesse que moças e rapazes devessem estudar em classes separadas, 

preferencialmente em turnos ou até escolas diferentes (p.449). 

 

A escola para formação de professoras (nomeada de Escola Normal Pedro 

II), mantida pelo órgão público, teve seu início no governo do Dr. Pedro Leão Veloso, 

em 1881, funcionando em sala anexa ao Liceu. O ensino era laico, contrapondo-se ao do 

Colégio da Imaculada Conceição, que era religioso. 

                                                 
26

 Período de maior seca do Ceará e da peste da varíola. Rodolfo Teófilo em sua obra A Fome relata esse 

período de descaso dos governantes da época. Em minha dissertação de Mestrado (A Fome: um romance 

do Naturalismo?) analiso essa obra e o período de três anos de grande seca, de 1878 a 1879, no Ceará, 

com sua fome e mazelas. 
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Em 1884 a referida escola passaria a ter sede própria, aos 22 de março, 

situada à Praça Marquês do Herval
27

, inaugurada pelo Presidente da Província, Dr. 

Sátiro de Oliveira Dias (21 de agosto de 1883 a 31 de maio de 1884). O prédio onde 

funcionava a Escola Normal não tinha uma boa estrutura física, ocasionando 

insatisfações a toda comunidade escolar, sendo assim, vários ofícios foram 

encaminhados ao Presidente da Província. Para solucionar o problema do prédio, o 

Presidente Ildefonso Albano
28

 inaugura (uma parte) em 23 de dezembro de 1923 a nova 

Escola Normal
29

. A conclusão do prédio foi realizada no governo do interventor 

Roberto Carlos Vasco Carneiro de Mendonça
30

. O edifício foi construído na Praça 

Figueira de Melo
31

 (iniciada a construção em 11 de agosto de 1922, sob planta do 

engenheiro José Gonçalves Justa, na gestão do Presidente Justiniano de Serpa). A escola 

passou a ser denominada de Escola Normal Justiniano de Serpa, com funcionamento 

nesse prédio até 1958. 

Conforme dito anteriormente, o governador cearense Justiniano de Serpa 

realiza uma reforma educacional, convidando assim Lourenço Filho
32

, professor de 

Psicologia e Pedagogia da Escola Normal de Piracicaba, para efetuar a reorganização da 

instrução pública no Ceará.  

A reforma educacional de 1922 ―introduziu novos métodos de ensino e 

novos fundamentos pedagógicos, além da Escola Modelo, o laboratório onde as 

normalistas desenvolviam a pedagogia experimental” (SILVA, 2002, p.64). 

Segundo Cavalcante (2001, p.285): 

 

A Escola Normal Pedro II, posteriormente Escola Normal Justiniano de 

Serpa, foi uma instituição significativa na perpetuação dos feitos daquela 

reforma dirigida por Lourenço Filho. Professores e alunas normalistas das 

redes pública, católica e privada de ensino, corpo docente e técnico da área 

educacional da administração estatal e universidades cearenses são 

                                                 
27

 Atual Praça José de Alencar. No prédio da Escola Normal funciona hoje o IPHAN – Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ao lado do Teatro José de Alencar. 
28

 Mandato de 12/07/1923 a 12/07/1924. 
29

 Prédio mandado ser construído em estilo gaulês pelo Governador Justiniano de Serpa (12/07/1920 a 

12/07/1923). 
30

 Mandato de 22 de setembro de 1931 a 5 de setembro de 1934.  
31

 Antes conhecida por Praça dos Educandos e também por Praça do Colégio (por ser em frente ao 

Colégio Imaculada Conceição). 
32

 Manoel Bergström Lourenço Filho – educador e psicólogo brasileiro nascido em Porto Ferreira (SP) 

realizador de um importante trabalho de reformulação do ensino no Brasil. Filho de pai português e mãe 

sueca, estudou na Escola Normal de São Paulo. Abandonou no segundo ano o curso de Medicina para se 

dedicar ao magistério. Professor nos cursos de Escolas Normais em São Paulo,  aceitou um convite , em 

1922, de Justiniano de Serpa,  (governador do Ceará) para reorganizar a instrução pública estadual. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Carlos_Vasco_Carneiro_de_Mendon%C3%A7a
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depositários de uma narrativa oral que cultua Lourenço Filho como figura de 

destaque de nossa história pedagógica. 

 

Depois de 1958, devido ao grande número de matrículas, a Escola Normal 

passou a funcionar no prédio onde se encontra atualmente, à Rua Graciliano Ramos, 

523, no Bairro de Fátima, através de um convênio entre o Governo do Estado e o MEC, 

passando, então, a ser denominado de Centro Educacional do Ceará. Em 15 de janeiro 

de 1960 foi aprovada a Lei nº 4743 (a Escola Normal não mais manteria os cursos 

Ginasial e Colegial). Esses dois cursos passariam a constituir uma nova unidade de 

ensino e novamente houve uma mudança no nome da Escola Normal, passando a ser 

denominada de Instituto de Educação do Ceará. Com a promulgação da Nova Lei de 

Diretrizes e Base da Educação (9394/96) que trouxe a extinção dos cursos normais, o 

Instituto de Educação do Ceará modificou sua estrutura educacional, incluindo o Ensino 

Médio não profissionalizante, contudo, mantém ainda em seu currículo, o curso de 

Magistério.
33

 Atualmente
34

 o Instituto de Educação do Ceará funciona com os cursos de 

Ensino Médio na Modalidade Normal e Educação Especial nas Deficiências Auditiva e 

Mental. Mais adiante teremos um capítulo com maiores detalhes sobre essa instituição 

educacional, visto que ela foi o início da mudança de vida de Francisca Clotilde. 

A outra instituição educacional destinada à educação feminina no Ceará é o 

Colégio da Imaculada Conceição que foi fundado em 1865. Sua primeira sede foi à Rua 

Formosa (hoje atual Rua Barão do Rio Branco), número 28 e 30, centro de Fortaleza. A 

escola tinha a dupla finalidade de abrigar e educar as meninas órfãs que deveriam 

receber além da educação o ensino de outras atividades úteis, como por exemplo, a de 

poderem trabalhar em casa de família. Após dois anos de funcionamento na casa da Rua 

Formosa, o espaço físico se tornou pequeno devido ao aumento do atendimento, ficando 

o Colégio sem condições de abrigar novas candidatas. Surgiu, assim, a necessidade de 

um prédio maior e com melhores acomodações. O então Bispo D. Luís, em comum 

acordo com a Superiora, transferiu, em 1867, o estabelecimento para o prédio onde até 

hoje funciona, na Praça Figueira de Melo, nº 55, no centro de Fortaleza, vizinho a Igreja 

Pequeno Grande, em frente ao Colégio Estadual Justiniano de Serpa (que funcionou 

como Escola Normal do Ceará). 

                                                 
33

 O Conselho de Educação do Ceará reconhece o Curso de Ensino Médio, na Modalidade Normal 

Subsequente, com validade até 31.12.2009, e homologa o Regimento Escolar, de acordo com o Parecer 

0769/2007, aprovado em 21.11.2007. 
34

 Ano de 2012. 
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A direção da escola é administrada pela superiora das Irmãs. Inicialmente o 

mandato não tinha tempo determinado, contudo, a partir do Concílio Vaticano II as 

superioras passaram a ter um mandato de três anos, podendo este ser prorrogado por 

mais três anos. Coube, portanto, às Filhas da Caridade, filhas de São Vicente, a missão 

de ministrar a formação moral, religiosa, intelectual bem como orientar socialmente as 

crianças e jovens cearenses. As primeiras Irmãs de Caridade do Colégio da Imaculada 

Conceição eram francesas e constituíam todo o corpo docente e administrativo do 

estabelecimento de ensino. Com o número crescente de alunos surgiu a necessidade de 

professores leigos para trabalharem na escola. 

A primeira diretora foi a francesa Irmã Bazet, sucedida pelas Irmãs Gagné, 

Henriot e Mahieu, que, durante mais de cinquenta anos estiveram à frente do Colégio. 

Em 1936 o Colégio passou a direção da Irmã Simas, por dezessete anos. Em seguida 

pela Irmã Lima. Sucedendo a esta última, teve a Instituição a direção de Irmã Cola, Irmã 

Maria Montenegro e Irmã Maria Nilce Costa Lima Ferreira. Após a gestão da Irmã 

Maria Nilce, passou o Colégio à direção da Irmã Elisabeth Silveira. Em 1995, 

sucedendo Irmã Elisabeth passa a Instituição novamente à direção da Irmã Maria Nilce, 

sucedida pela Irmã Rita de Cássia e novamente Irmã Elisabeth Silveira. Em 2004, 

assume a direção do Colégio, a jovem diretora Irmã Ana Amélia Gudes da Cunha. 

O Colégio da Imaculada Conceição tinha duas vertentes de trabalho: a 

primeira como uma instituição filantrópica, na qual dava assistência às meninas pobres, 

órfãs e abandonadas pela seca; a segunda como uma instituição particular, na qual as 

filhas dos senhores latifundiários encaminhavam as filhas para estudarem em regime de 

internato.  

Referente ao Colégio Imaculada Conceição como um local filantrópico 

temos a seguinte informação de Rodolfo Teófilo em sua obra A Fome (p.151-152): 

 

Vitorina seguiu chorando. A fome roia-a, e, sem esperança de socorro, pedia 

nas casas por que passava, não uma esmola, mas um lugar de criada. 

Ninguém a quis e todos zombaram de sua pretensão. O sol já pendia muito 

para o poente quando chegou casualmente à portaria do colégio de N. Sª. da 

Conceição. A porteira distribuía com os famintos os restos da mesa. 

[...] 

A órfã saiu sem destino. A sua vida era de vagabunda. Comia na portaria do 

colégio e dormia no adro da igreja. Algumas semanas viveu assim, até que 

um dia a religiosa, conhecendo a infeliz história da órfã, interessou-se e 

empregou-a como criada em casa de uma família de sua amizade
35

.  

                                                 
35

 No próprio livro A Fome há uma nota de rodapé (p.152) em que Otacílio Colares faz a seguinte 

informação: ―O dado é documental. O colégio a que se refere Teófilo, mais conhecido como da 
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Em As Três Marias, obra da cearense Rachel de Queiroz, que é o livro de 

memórias da personagem Maria Augusta, carinhosamente chamada de Guta, uma das 

―Três Marias‖. A história tem início nos pátios e salas de aula do Colégio da Imaculada 

Conceição, escola interna, administrado por freiras, na capital cearense. Nesta obra 

temos informações do cotidiano escolar. Percebemos que a educação era muito rígida e 

apesar de cederem vagas para as pessoas que não tinham recursos financeiros 

estudarem, essas eram discriminadas, tanto pelas irmãs de caridade como também por 

outras alunas. A educação era de caráter confessional, preparavam as moças ricas para 

serem casadoiras, e as alunas pobres para trabalharem nas casas de famílias ricas, pois a 

maioria dessas estudantes era órfã. Eis alguns trechos (QUEIROZ,1973, p.25-26): 

 

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 do orfanato, onde meninas silenciosas, 

vestidas de xadrez humilde, aprendiam a trabalhar, a coser, a tecer as rendas 

dos enxovais de noiva 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 em não sei 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. 

E parece que vinham de todas as partes do mundo — pretinhas de cabeça 

redonda e olhar arisco, meninas brancas de cor doentia, criadas nos casebres 

sujos e mal arejados das areias, caboclas do sertão com cara de chinas, umas 

pequeninas e espantadas, outras já mulheres feitas, de cabelo escorrido e 

gestos compassados de freira. 

 

 

Atualmente
36

 a escola funciona da educação infantil ao ensino médio, em 

regime internato, semi-internato e para aqueles que não podem custear seus estudos há 

bolsas que fomentam a educação para crianças e jovens carentes. 

                                                                                                                                               
Imaculada Conceição, foi inaugurado na então pequena Fortaleza, no dia 15 de agosto de 1865. 

Fundaram-no as filhas de S. Vicente de Paulo, chegadas pouco antes, em 24 de julho do ano referido.  
36

 Ano de 2012. 
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Em mais uma obra literária temos informações sobre a educação das moças 

da época, vejamos alguns trechos de A Normalista, do escritor cearense Adolfo 

Caminha (1997)
37

: 

 

Desde a saída de Maria do colégio das Irmãs de Caridade tinha se operado 

uma mudança admirável nos hábitos de João da Mata. Ela já não era para ele 

como uma filha; estava quase moça, incomparavelmente mais bonita e 

fornida de carnes. Já não era, que esperança! Aquela Maria do Carmo da 

Imaculada Conceição, toda santidade, magrinha, com uma cor esbranquiçada 

e mórbida de cera velha, o olhar macilento, a falar sempre no padre Reitor e 

na Superiora e na Irmã Filomena e noutras pieguices. Uma tontinha a Maria 

naquele tempo. Quando ia passar o domingo em casa, uma vez no mês, 

metia-se para os fundos do quintal ou pelas camarinhas, muito calada, muito 

sonsa, a ler a Imitação; não chegava à janela, não aparecia às visitas, doida 

por voltar ao colégio. [...] Também fora professor, olé! e sabia muito bem o 

que isso era — ―um coito de patifarias‖. Queria a educação como nos 

colégios da Europa, segundo vira em certo pedagogista, onde as meninas 

desenvolvem-se física e moralmente como a rapaziada de calças, com uma 

rapidez admirável, tornando-se por fim excelentes mães de família, perfeitas 

donas-de-casa, sem a intervenção inquisitorial da Irmã de Caridade. Não 

compreendia (tacanhez de espírito embora) como pudesse instruir-se na 

prática indispensável da vida social uma criatura educada a toques de sineta, 

no silêncio e na sensaboria de uma casa conventual, entre paredes sombrias, 

com quadros alegóricos das almas do purgatório e das penas do inferno; com 

o mais lamentável desprezo de todas as prescrições higiênicas, sem ar nem 

luz, rezando noite e dia — ora pro nobis, ora pro nobis... Era da opinião do 

José Pereira da Província: Irmãs de Caridade foram feitas para hospitais. O 

diabo é que no Ceará não havia colégios sérios. A instrução pública estava 

reduzida a meia dúzia de conventilhos: uma calamidade pior que a seca. O 

menino ou menina saía da escola sabendo menos que dantes e mais instruído 

em hábitos vergonhosos. As melhores famílias sacudiam as filhas na 

Imaculada Conceição como único recurso para não vê-las completamente 

ignorantes e pervertidas. Afinal, para não contrariar o Mendonça que queria a 

filha para santa, metera Maria do Carmo no ―convento‖ (p.17-18). 

[...] 

Havia meses que Maria do Carmo cursava a Escola Normal. Sua vida 

traduzia-se em ler romances que pedia emprestados a Lídia, toda preocupada 

com bailes, passeios, modas e tutti quanti... Ia à Escola todos os dias 

vestidinha com simplicidade, muito limpa, mangas curtas evidenciando o 

meio-braço moreno e roliço, em cabelo, o guarda-sol de seda na mão, por ali 

afora — toque, toque, toque — até à praça do Patrocínio, como uma grande 

senhora independente (p.18). 

[...] 

A fama da normalista encheu depressa toda a capital. Não se compreendia 

como uma simples retirante saída há pouco das Irmãs de Caridade fosse tão 

bem-feita de corpo, tão desenvolta e insinuante. As outras normalistas 

tinham-lhe inveja e faziam-lhe pirraças. Nas reuniões do Club Iracema era 

ela a preferida dos rapazes, todos a procuravam (Idem). 

 

Adolfo Caminha nos retrata como as alunas eram tratadas nessas duas 

instituições educacionais tanto pela comunidade escolar como pela sociedade civil: as 

alunas do Colégio da Imaculada Conceição eram respeitadas, enquanto que as alunas da 

                                                 
37

 Editora Ática, 1997. 
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Escola Normal eram tidas como moças de não bons costumes, e não era recomendável 

para uma filha da elite estudar nessa instituição, sendo mais viável uma moça estudar, 

principalmente como interna, em um colégio de freiras, lá elas seriam realmente bem 

educadas e aptas para um bom casamento. 

Participar de movimentos intelectuais era mais aceitável ao público 

masculino. Não havendo espaço para as alunas da Escola Normal como também do 

Colégio da Imaculada Conceição. Assim foi o grande destaque para o Liceu, colégio 

destinado à educação dos rapazes. Como essa instituição era pública e havia dificuldade 

de vagas, surgiu mais uma escola para o sexo masculino, contudo sendo particular, o 

Atheneu Cearense, que propiciou uma forte influência na formação da elite local, 

principalmente a partir dos anos de 1880: 

 

O Atheneu Cearense abriu as suas primeiras matrículas no dia 8 de janeiro de 

1863, com seus estatutos tendo sido publicados em outubro do ano anterior. 

O colégio teve como diretor e proprietário o capitão João de Araújo da Costa 

Mendes. O diretor procurou, logo de início, inaugurar uma nova forma de 

ensino secundário, ao caracterizar seu colégio com o regime do internato, o 

que ainda não existia no Liceu. Dessa forma, ampliava sua clientela, 

atendendo não somente os moradores da cidade de Fortaleza como também 

os alunos do interior (OLIVEIRA, 2002, p.20). 

 

Tanto o Liceu do Ceará como o Atheneu Cearense fortaleceram os 

movimentos intelectuais, e políticos, na capital da província. A integração dos alunos 

destas duas instituições educacionais propiciou o surgimento de associações intelectuais 

literárias. 

Outros colégios particulares surgiram em Fortaleza na década de 1870: 

Colégio Cearense, Colégio São José, Instituto de Humanidades, Pantheon Cearense e 

Colégio Universal. Eram escolas que se preocupavam com a educação de crianças e 

jovens do sexo masculino. Por isso os homens tinham mais liberdade de participar de 

eventos intelectuais, pois as condições para eles eram mais favoráveis do que para as 

mulheres. Daí vermos uma maior participação do público masculino do que feminino 

em algumas agremiações literárias, e até educacionais, como por exemplo, na própria 

Escola Normal, que tinha mais alunas do que alunos, quem fazia parte do corpo docente 

eram os homens, as mulheres não lecionaram nessa instituição até 1884, quando 

Francisca Clotilde passou a ensinar às alunas normalistas, sendo assim a primeira 

mulher a lecionar na Escola Normal do Ceará. 
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Percebemos que educação e literatura ―andam‖ juntas. Essa se fortalece com 

aquela. Retornando ao movimento literário: a Academia Francesa foi criada após o 

retorno, em 1871, de Capistrano de Abreu e Thomás Pompeu Filho ao Ceará com o 

objetivo de se reunirem e manterem atividades culturais em Fortaleza para realizarem 

difusão de novas leituras. Para o Barão de Studart as atividades começaram em 1872, e 

o historiador José Aurélio Saraiva Câmara data como inaugural o ano de 1873 por causa 

do jornal Fraternidade que começou a circular nessa data e que seria o meio onde os 

jovens pensadores expunham seus pensamentos (AZEVEDO, p.1976). Além de Thomás 

Pompeu e Capistrano de Abreu, fizeram parte dessa agremiação: Tristão de Alencar 

Araripe Júnior, João Lopes Ferreira Júnior, Antônio José de Melo, Raimundo da Rocha 

Lima, Nicolau França Leite, Xilderico de Faria, Antônio Felino Barroso e Amaro 

Cavalcante. Esses intelectuais realizavam estudos e debates sobre a filosofia positivista 

de Augusto Comte. O grupo promoveu conferências à comunidade local no horário 

noturno denominadas de ―Escola Popular‖ com o objetivo de dialogar com o público 

proletariado. Percebemos assim uma preocupação com movimento social, 

conscientização e educação com a classe menos favorecida. As reuniões aconteciam ora 

na casa de Thomás Pompeu, ora na residência de Rocha Lima. 

Dolor Barreira (1948) contrapõe-se a Tristão de Ataíde quando esse 

assegura que a Academia Francesa teve apenas o ideal filosófico como movimento 

intelectual, conforme o primeiro a Academia teve também fortemente o literário, não 

somente o filosófico, sendo assim, um movimento literário e científico. E poderemos 

acrescentar a estes dois movimentos as práticas pedagógicas ocorridas no espaço de 

leituras com a Escola Popular. Essa foi criada a 31 de maio de 1874 para os pobres e 

operários, na qual havia aulas à noite, funcionando das dezoito e trinta às vinte duas 

horas. Eram estudados temas sociais, religiosos, filosóficos, de história, crítica literária 

e outros assuntos. Foram responsáveis pelas aulas noturnas: João Lopes Ferreira, 

Benjamim Constâncio de Moura, Raimundo Antônio da Rocha Lima e Israel B. de 

Moura. Na Escola Popular inaugurou 

 

Tomás Pompeu um Curso de História Universal, e, só no correr do ano de 

1874, se realizaram as seguintes conferências: do Dr. Manoel Quintiliano da 

Silva, então Juiz Municipal de Missão Velha, sobre A Escola; do Dr. 

Xilderico Araripe de Faria, sobre Liberdade Religiosa; do Dr.Amaro Soares 

Cavalcante, então Professor de latim de Baturité, sobre Religião; do Dr. 

Araripe Junior, sobre O Papado; do Dr. Henrique Théberge, sobre Geognose 

da Terra, de José Castelões Filho, sobre Educação na Família; do Dr. 

Francisco Borges da Silva, sobre Eletricidade e seus efeitos; do Dr. Tomás 
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Pompeu, sobre Soberania; do Sr. João Capistrano de Abreu sobre  A 

Literatura Brasileira; e do Sr. Frederico Severo, sobre A Mulher, a Família e 

a Educação (BARREIRA, 1948, p.91). 

 

Observando a relação dos participantes da Academia Francesa e de seus 

trabalhos na Escola Popular continuamos a não ver uma participação feminina nesse 

quadro literário e educacional. 

Ainda na década dos anos de 1870 existiu no Ceará um movimento literário 

a que poucos pesquisadores fizeram referência, é o Gabinete Cearense de Leitura, que 

era uma associação regularmente organizada e sob orientação de Júlio César da 

Fonseca. O Gabinete instalou-se na Rua Formosa (atual Barão do Rio Branco), no 

segundo andar do prédio nº 92, a 2 de dezembro de 1875. Foram seus fundadores: o Dr. 

Antônio Domingues da Silva, Farmacêutico João da Rocha Moreira, Fausto Domingues 

da Silva, Joaquim Álvaro Garcia, Vicente Alves Linhares Filho, Francisco Perdigão de 

Oliveira e Antônio Domingues Santos Filho. Teve estatutos que foram aprovados em 18 

de março de 1876, pelo presidente da Província Francisco de Farias Lemos. Seus 

idealizadores visavam com este Gabinete o maior alargamento e progresso da instrução 

pública na província do Ceará. Fizeram parte do Gabinete Cearense de Leitura: Rocha 

Lima, Tomás Pompeu, Capistrano de Abreu, Araripe Júnior, João Lopes, Xilderico de 

Faria, Clóvis Beviláqua, Antônio Martins, Guilherme Studart e Paula Nei (com apenas 

17 anos). A associação objetivava um eficiente ensino para as famílias cearenses, assim, 

além de abrir as portas de sua biblioteca à população, também oferecia um curso de 

conferências públicas, como também abriu aulas para o ensino de línguas e ciências. 

Manteve, além das funções citadas, um curso noturno de instrução primária, por um 

longo tempo, sendo inaugurado a 10 de junho de 1880 quando o Gabinete, numa sessão 

literária sobre o tricentenário de Luís de Camões (BARREIRA, 1948). Em uma das 

sessões, Rocha Lima no curso de conferências públicas realizou um discurso sobre A 

Mulher. O Gabinete Cearense de Leitura cumpriu suas atividades durante dez anos, 

vindo a fechar suas portas em 5 de julho de 1886. Todo seu acervo bibliotecário foi 

doado à Biblioteca Pública do Ceará. 

Percebemos que se fala sobre este gênero feminino, mas o espaço dos 

movimentos literários continua sem a presença física e intelectual das mulheres 

cearenses, a não ser como leitora. 

Na década de 1880 surge mais um grupo de escritores cearenses formando 

uma agremiação: o Clube Literário. Fundado por João Lopes, Antônio Bezerra, Antônio 



86 

 

 

 

 

Martins, Oliveira Paiva, José Olímpio, Abel Garcia e José de Barcelos. Depois de um 

mês fundado o clube, esse passou a receber mais sócios efetivos, e foram eles: 

Francisca Clotilde, Augusto Xavier de Castro, Manoel Pereira, Juvenal Galeno, 

Justiniano de Serpa, Farias Brito, Rodolfo Teófilo e Alfredo Bomílcar. A Diretoria ficou 

assim organizada: Presidente: Juvenal Galeno, Vice-Presidente: João Lopes, Primeiro 

Secretário: Justiniano de Serpa, Segundo Secretário: Antônio Sales e Tesoureiro: 

Oliveira Paiva. As reuniões do Clube Literário aconteciam na Rua Senador Pompeu, 

123D, depois passaram a se realizar na Rua Major Facundo, 56. O Clube manteve um 

órgão de imprensa, uma revista puramente literária, A Quinzena, com publicação, 

conforme o seu nome, quinzenalmente. O primeiro número foi a 15 de janeiro de 1887, 

dois meses depois da fundação do Clube Literário. Nesta edição estiveram na Redação: 

João Lopes, Antônio Martins, Abel Garcia, José de Barcellos e José Olympio; com as 

seguintes produções: Preliminares – João Lopes, Origem da Palavra Ceará – Paulino 

Nogueira, Lumen-Numen – Virgílio Brígido, Corda Sensível – Oliveira Paiva, O 

Regresso – Juvenal Galeno, Os Quinze Dias – Antônio Martins, A Escola – Justiniano 

de Serpa e Crianças – José Olympio. Nos números 2, 3 e 4 Abel Garcia escreve sobre A 

Mulher Cearense.  

A participação feminina veio a partir da terceira edição com Francisca 

Clotilde e o texto A Educação Moral das Crianças na Escola, no qual a autora trata da 

missão da escola com a educação moral das crianças. Na quinta e sexta edições, 

Francisca Clotilde escreve sobre A Mulher na Família, No exemplar sete, Francisca 

Clotilde publica Mors Amor com pseudônimo de Jane Davy. No número oito, volta a 

assinar seus textos como Francisca Clotilde (F. Clotilde) e publica Deserto (poesia). Na 

nona edição, publica Brincar com Cinzas, no número dez, Francisca Clotilde escreve 

sobre Victor Hugo. Na décima quarta edição (de 31 de julho de 1887, páginas 110 e 

111) Abel Garcia escreve à Francisca Clotilde com o texto N‘um Álbum  aconselhando 

que ela deixe a escola romântica e participe do novo movimento literário de Zola e Eça 

de Queiroz, a escola literária do Realismo/Naturalismo. Da décima edição até a 

publicação de Abel Garcia, Francisca Clotilde não mais publicara textos. O que houve? 

Mistérios, que quiçá possam ser desvendados. Na décima sexta edição, Francisca 

Clotilde retorna a publicar n’A Quinzena com a poesia Mãe Dolorosa. No número 

dezoito, de 15 de outubro de 1887, F. Clotilde escreve A Engeitada. Nas edições 

seguintes de 1887, Francisca Clotilde não publica nenhum artigo e poesia, vindo e 
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escrever no ano seguinte, na edição 3 de 29 de fevereiro de 1888, sob o pseudônimo de 

Jane Davy, com o texto A Saudade de um Anjo . Mais uma vez Francisca Clotilde 

utiliza de pseudônimo para ficar no anonimato. Por quê? Iremos responder mais adiante. 

Na quarta edição, de 11 de março de 1888, F. Clotilde retorna a usar o próprio nome e 

publica a poesia Belleza Funesta. Somente na edição 5 de março de 1888 surgem outros 

textos de produção feminina: Mademoiselle , com o conto Em uma Noite de Luar e de 

Ana Nogueira com a poesia Conselho. Até essa edição quem havia publicado textos em 

prosa e poesia era Francisca Clotilde, com o próprio nome ou com o pseudônimo de 

Jane Davy. Contudo, consideramos que há possibilidade do nome de Mademoiselle ser 

também mais um pseudônimo de Francisca Clotilde. Por que temos esse pensamento? 

Mais adiante, no capítulo destinado à Francisca Clotilde iremos justificar essa hipótese. 

Na edição seis, de 16 de abril de 1888, Jane Davy, ou seja, Francisca Clotilde, volta a 

escrever, publica a poesia Homenagem que oferece a Ana Nogueira e essa publica a 

poesia Teu Olhar. Há um conto de Mademoiselle nessa edição, O Natal, formando 

assim três escritas femininas. Contudo, continuamos na tese de que Mademoiselle é 

mais um pseudônimo de Francisca Clotilde. O leitor pode argumentar: Como, se ela 

escreve um outro texto, na mesma edição, como Jane Davy? Por que publicar dois 

textos com nomes diferentes, ou melhor, pseudônimos diferentes? Essas dúvidas nós 

tentaremos esclarecê-las, como dito antes, no próximo capítulo. Contudo, informamos 

que há indícios textuais de que os escritos tratam da produção de uma só pessoa: 

Mademoiselle, Jane Davy e Francisca Clotilde (ou F. Clotilde). Na publicação de 

número oito, Mademoiselle publica A Saudade. Essa é a última publicação de A 

Quinzena, em 10 de junho de 1888. Tivemos nesse jornal a produção de quatro escritas 

femininas: Francisca Clotilde, Jane Davy, Mademoiselle e Ana Nogueira, sendo que as 

três primeiras poderiam ser de uma mesma pessoa, ficando assim, na prática, apenas 

duas escritas femininas nas publicações dessa revista. 

Com o surgimento do Clube Literário em 1886 foi inaugurado o Realismo 

no Ceará. Por isso que Abel Garcia sugeriu a Francisca Clotilde que ela ingressasse 

nesse novo movimento literário e deixasse o Romantismo. Porém, ela sempre quis 

pertencer à escola romântica, como afirma Azevedo (1985, p.13): 

 

Com efeito, Francisca Clotilde, que reuniria suas estórias curtas numa 

Coleção de Contos, saída a lume em 1897, era francamente romântica, sem o 

menor laivo do que pudesse parecer prenúncio do Realismo. O que afinal não 

é para admirar numa escritora que seria romântica por toda a vida, quer no 
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conto, quer na poesia, quer ainda no romance, mesmo em A Divorciada, de 

1902. 

 

Sobre o romance A Divorciada que causou polêmica na sociedade da época, 

devido mais ao título do que ao enredo, no capítulo adiante analisaremos essa obra. Os 

demais textos de Francisca Clotilde não serão aprofundados, o foco maior será para o 

romance considerado por alguns pesquisadores como um livro de memórias da 

escritora. 

Embora o primeiro romance fosse escrito por uma mulher, Teresa 

Margarida da Silva e Orta
38

, como a literatura brasileira pertencia ao universo 

masculino, não houve intenção dos intelectuais propagarem que uma mulher havia 

publicado um livro, ―mesmo para os homens, a condição de escritor e poeta se 

equiparava, então, à dos atores, como tendo qualquer coisa de anti-social e, 

principalmente, de antiburguês‖ (BROCA, 1979). Se para os homens ser escritor não 

era uma profissão que rendesse status e renda financeira, imaginemos para as mulheres. 

Mesmo assim, houve mulheres que superaram o preconceito e vieram a público lutar 

por seu espaço na literatura. Como por exemplo, a pernambucana Rita Joana de Sousa, 

em 1696, fazia versos, porém não pôde publicá-los porque no Brasil Colônia não havia 

imprensa.  

É a partir dos meados século XIX, no movimento literário do Romantismo 

que passamos a ter a presença de mulheres atuando nesse território masculino, mas 

timidamente. Contudo, com o advento do Realismo/Naturalismo e do espírito do 

cientificismo dessa escola literária, a intelectualidade feminina tomou um impulso 

maior no Brasil. 

O Romantismo é fruto de um acontecimento que veio fazer uma mudança 

no mundo ocidental: a Revolução Francesa, de 1789 e a Revolução Industrial, na 

Inglaterra, na segunda metade do século XVIII, encerrando a transição entre o 

feudalismo e o capitalismo. Os princípios franceses (liberdade, igualdade e fraternidade) 

marcaram a ruptura entre a aristocracia em declínio e a burguesia, com a indústria, o 

comércio e as massas urbanas; como o avanço do processo industrial no ocidente, o 

                                                 
38

 Nasceu em São Paulo, em 1711 (ou início de 1712), foi para Portugal ainda criança, em 1716 com a 

família. Ficou no convento de Trinas, juntamente com a irmã Catarina Josefa, e lá permaneceu até 

completar sua formação. Casou-se, sem o consentimento dos pais, com Pedro Jansen von Praet e tiveram 

12 filhos. Em 1770 foi presa (cumpriu pena de sete anos) por ordem do Marquês de Pombal. É 

considerada a primeira mulher a escrever ficção em língua portuguesa, publicou em 1752 a obra 

Aventuras de Diófanes. Morreu em Portugal em 1792.  
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fortalecimento da burguesia, iniciada com a revolução burguesa no século XVII. 

Entretanto, o Romantismo surge na Alemanha e teve sua fundamental importância na 

unificação germânica com a criação do movimento Sturm und Drang (tempestade e 

ímpeto), donde os escritores alemães formaram, mergulhados no sentimentalismo, o 

pré-Romantismo "oficial", isto é, conforme as convenções historiográficas. Goethe 

(com Die Leiden des Jungen Werther - O Sofrimento do Jovem Werther, 1774) e alguns 

jovens alemães afirmavam que a literatura precisa expressar não só o sentimento como 

também o pensamento, fundidos na ironia e na auto-reflexão.  

Esse movimento literário tem como ponto principal o ―eu‖, um grande 

egocentrismo, são características suas: subjetivismo e individualismo; ilogismo; senso 

de mistério; evasão ou escapismo (fuga da realidade, sonha com um mundo perfeito); 

reformismo (o romântico sente-se o porta-voz dos ideais coletivos, como por exemplo, 

o abolicionismo, principalmente na poesia); sonho (um misto de escapismo, reformismo 

e subjetivismo. Procura de um mundo perfeito sem mazelas e desonestidades, com 

valores éticos, morais e cristãos); fé (há muita religiosidade, principalmente no que se 

refere à Igreja Católica); culto da natureza; exagero; idealização da mulher; e o amor 

total, tanto que morria por ele se o amor à mulher amada não fosse correspondido (ultra-

romantismo ou mal-do-século). 

Temos o historicismo e o individualismo como aspectos fundamentais da 

temática do Romantismo. O primeiro está representado nas obras de Walter Scott 

(Inglaterra), Vitor Hugo (França), Almeida Garrett (Portugal), José de Alencar (Brasil), 

entre outros. São resgates históricos apaixonados e saudosos como também observações 

sobre o momento histórico que atravessava seus países àquela altura, e temos como 

exemplos Balzac e Stendhal (ambos escritores franceses).  

No Brasil, a vinda, em 1808, de D. João VI com sua corte trouxe para a 

Colônia mudança cultural e o progresso: Biblioteca Real, Museu Nacional, Imprensa 

Nacional, instalação de cursos secundários e superiores, Observatório Econômico, 

Academia da Marinha e Militar (NEJAR, 2011). 

A ideologia romântica introduziu-se no Brasil em 1836 com o livro Suspiros 

Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães, e a revista Niterói, fundada e 

publicada pelo mesmo autor em parceria com seus amigos Porto Alegre (principal 

companheiro literário de Gonçalves de Magalhães), Sales Torres Homem e Pereira da 

Silva. Segundo Bosi (1997, p.109), 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sturm_und_Drang
http://pt.wikipedia.org/wiki/Goethe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Sofrimentos_do_Jovem_Werther
http://pt.wikipedia.org/wiki/Historicismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Walter_Scott
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vitor_Hugo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Almeida_Garrett
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_Alencar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Balzac
http://pt.wikipedia.org/wiki/Stendhal
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O grupo afirmou-se graças ao interesse de Pedro II de consolidar a cultura 

nacional de que ele se desejava o mecenas. Dando todo o apoio ao Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro, criado nos fins da Regência (1838), o 

jovem monarca ajudou quanto pôde as pesquisas sobre o nosso passado, que 

se coloriram de um nacionalismo oratório, não sem ranços conservadores, 

como era de se esperar de um grêmio nascido sob tal patronato. 

 

Figuraram no Romantismo brasileiro: Gonçalves Magalhães, Manuel José 

de Araújo Porto-Alegre, Teixeira e Sousa, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, 

Laurindo Rabelo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire, Castro Alves, Fagundes Varela, 

Pedro Luís, Sousândrade, Aureliano Lessa, Teixeira de Melo, José Bonifácio ―o Moço‖, 

José de Alencar, Joaquim Manoel de Macedo, Manuel Antônio de Almeida, Martins 

Pena, Tobias Barreto, Franklin Távora, Visconde de Taunay, Bernardo Guimarães, 

Agrário de Meneses, Paulo Eiró, Abreu e Lima, João Francisco Lisboa (BOSI, 1997) e 

outros. 

Nos salões da intelectualidade não vemos a participação feminina, contudo 

sabemos que elas escreviam, mas não publicavam, se algumas faziam, não tinham a 

divulgação dos seus trabalhos, como acontecia aos intelectuais masculinos. ―Em 1870, o 

Liceu de Artes e Ofícios, promoveu uma série de conferências em prol da cultura 

feminina. O poeta Luís Guimarães leu a página ―A Nova Legião‖, concitando as 

mulheres a vencer o preconceito que as afastava das letras‖ (BROCA, 1979, p. 78). A 

mentalidade romântica fez um modelo de mulher: frágil, dependente do homem, ficando 

sob adoração e proteção desse, contudo, proibida de competir com ele em determinadas 

funções, como por exemplo, na intelectualidade, principalmente das letras, mas no 

campo da educação até poderiam, contanto que essa fosse uma extensão do lar. Assim, 

temos como um dos maiores defensores das reivindicações femininas no Brasil, no 

século XIX, o escritor Tobias Barreto. Ao analisarmos os livros sobre a história da 

literatura brasileira, na categoria de escritores, principalmente no Romantismo, em sua 

grande maioria não vemos relação de nomes femininos, como se não tivesse existido o 

trabalho de mulheres nas belas letras brasileiras, e sabemos que foi realizado, porém 

sem divulgação. 

Com a poesia social de Castro Alves e Sousândrade e também com o 

romance nordestino do cearense Franklin Távora e os romances urbanos de José de 

Alencar aparece um Brasil em crise, pois com extinção do tráfico de escravos para o 

Brasil acelera-se a decadência da economia do açúcar e a efervescência de novos ideais 
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liberais, abolicionistas e republicanos. Devido à luta pela abolição dos escravos no 

Brasil tivemos muitos escritores que puseram em versos e prosa o sonho da libertação 

dos escravos e a indignação com a escravatura. No Ceará três ficaram conhecidos como 

Os Poetas da Abolição: Antônio Bezerra de Menezes, Justiniano de Serpa e Antônio 

Martins.  

As ideias abolicionistas e republicanas, de 1870 a 1890, são cada vez mais 

fortalecidas no Brasil com o pensamento europeu do Positivismo e Evolucionismo de 

Comte, Taine, Spencer e Darwin. Com o novo ideário,  

 

já em 1870, uma ala dos progressistas fundava o Partido Republicano, que 

operaria a fusão tática da inteligência nova com o arrojo de alguns políticos 

de São Paulo, interessados na substituição do escravo pelo trabalho livre. [...] 

O tema da Abolição e, em segundo tempo, o da República, serão o fulcro das 

opções ideológicas do homem culto brasileiro a partir de 1870. Raras vezes 

essas lutas estiveram dissociadas: a posição abolicionista, mas fiel aos 

moldes ingleses da monarquia constitucional, encontrou um seguidor no 

último grande romântico liberal do século XIX: Joaquim Nabuco (BOSI, 

1997, p.182) 

 

A ligação literária entre o último Romantismo com as novas ideias realistas 

será lançada pela poesia científica e libertária de Sílvio Romero, Carvalho Jr., Fontoura 

Xavier, Valentim Magalhães e outros, fazendo assim ver as raízes nacionais da nova 

literatura brasileira. 

Destacam-se ainda na escola romântica cearense: José Facó, Francisco de 

Paula Barros, Oliveira Sobrinho, Frederico Severo, Virgílio Brígido, João Adolfo 

Ribeiro da Silva, Cipriano de Miranda, João M da Fonseca Lobo, José de Alencar, 

Franklin Távora, Serafina Pontes, Ana Facó, Emília Freitas e Francisca Clotilde. 

Observemos que a partir de 1870, com o fortalecimento da imprensa, as mulheres 

puderam participar desse universo literário, pudendo assim participar do novo 

movimento literário romântico surgido no Ceará.  

A partir dos anos 70, do século XIX, mulheres atuaram em sua escrita, tanto 

no Romantismo como no Realismo/Naturalismo. Contudo, a participação feminina 

ainda era tímida, com receio de represálias da sociedade, na qual dominava a opinião 

masculina.  

O ideal do movimento realista/naturalista era constituído das seguintes 

características (ALMEIDA, 2007, p.13-14): 

1. Objetividade: o narrador está fora da cena; 
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2. ocorrência da verdade e não a verossimilhança; 

3. interpretação da vida: causas e efeitos; 

4. retrato fiel dos personagens: ―roman à clef‖ – quando aparece um 

personagem real; 

5. o homem é um ―caso‖ a ser estudado; 

6. concepção materialista do homem; 

7. atitude crítica (é o mesmo que Reformismo), por exemplo: Castro Alves 

atacava a escravidão através das poesias, os realistas-naturalistas queriam mudar a 

sociedade através dos romances; 

8. detalhes específicos; 

9. problema moral; 

10. retrato da vida contemporânea; 

11. determinismo social; 

12. determinismo genético.  

O fortalecimento dessa nova escola literária será no romance e no conto. O 

Brasil teve grandes representantes: Machado de Assis (publica Memórias Póstumas de 

Brás Cubas representando o romance realista), Aluísio Azevedo (com O Mulato 

introduz o Naturalismo brasileiro), Raul Pompéia, Júlio Ribeiro, Inglês de Sousa e 

outros. 

O trabalho de alguns escritores realistas-naturalistas cearenses foi além da 

província, passando a ser conhecido nacionalmente: Adolfo Caminha, Manuel de 

Oliveira Paiva, Domingos Olímpio, Rodolfo Teófilo e Antônio Sales. No Ceará, 

 

o Realismo surgiu na década de 80, com o Clube Literário, agremiação foi 

fundada por João Lopes em 1886. Participavam da associação alguns 

escritores que também fizeram parte da Academia Francesa e outros que já 

eram conhecidos pela dedicação à arte literária, como: Juvenal Galeno, 

Antônio Bezerra, Antônio Martins, Justiniano de Serpa e Virgílio Brígido, 

mas a maioria deles começou no Clube Literário; Oliveira Paiva, Antônio 

Sales, Rodolfo Teófilo, Farias Brito, José Carlos Júnior, Xavier de Castro (X. 

de Castro) e mais outros. A revista A Quinzena era o meio de circulação das 

criações realizadas no Clube Literário (ALMEIDA, 2007, p.22). 

 

Os contos de Oliveira Paiva (também usou o pseudônimo de Gil Bert) 

deram origem ao Realismo cearense, são doze ao todo, merecendo destaque: ―Corda 

Sensível‖, ―O Ar do Vento, Ave-Maria‖, ―A Melhor Cartada‖ e ―Ódio‖. O romance A 
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Fome de Rodolfo Teófilo foi a obra introdutora do Realismo-Naturalismo no Ceará 

(ALMEIDA, p.2007). 

A década de 1880 foi um período de boa produção literária no Ceará. Houve 

publicações de Antônio Barbosa de Freitas, Lourenço Pessoa, Justiniano de Serpa, 

Cipriano de Miranda, Martinho Rodrigues, Cônego Raimundo Ulisses Pennaforte, 

Farias Brito, Antônio Bezerra, Antônio Martins, Oliveira Paiva, José Patrício de Castro 

Natalense, Adolfo Caminha, Manuel Franco Fernandes Vieira (com o pseudônimo de 

Elmano), Júlio e Cícero Monteiro, Tomás Pompeu, Júlio César, João Lopes, José de 

Barcelos, Araripe Júnior, José Martins, José Olímpio, Papi Júnior, Jorge de Miranda, 

Joaquim Olímpio, Ximenes de Aragão, Belfort Sobrinho, Ulisses Bezerra, Francisco de 

Melo César, Paulino Nogueira, Clóvis Beviláqua, Juvenal Galeno, Virgílio Brígido, 

Abel Garcia, Antônio Sales, Pedro de Queirós, Guilherme Studart (Barão de Studart), 

Rodolfo Teófilo, José Carlos Júnior, Raimundo de Arruda, J. M. Brígido, Drumond da 

Costa, Júlio Tabosa, M. Melo César, Virgílio Várzea, Pardal Mallet, Cipriano de 

Miranda, Júlio Tabosa, Carlos Marcial, Alphonse Lévy, Juvenal e Marques de 

Carvalho, Antônio Augusto de Vasconcelos, Francisco Ferreira do Vale e Francisca 

Clotilde
39

 (BARREIRA, 1948). 

Em maio de 1892, mais precisamente no dia 30, fundava-se em Fortaleza 

mais uma agremiação literária, a Padaria Espiritual. Foi idealizada por Antônio Sales e 

passou a ser conhecida nacionalmente devido à inédita bizarria de seu programa. Como 

 

―padaria‖, propunha-se produzir o pão do espírito: seus sócios eram 

chamados de ―padeiros‖, sendo Padeiro-Mor o presidente, Primeiro-Forneiro 

o secretário, e ―amassadores‖ os demais sócios. Como era de se esperar, 

intitulou-se O Pão o órgão da entidade na imprensa. ―Forno‖ era o local das 

sessões que, por sua vez, se denominavam ―fornadas‖... (AZEVEDO, 1976, 

p.151). 

 

Em um dos itens do estatuto da agremiação há informações sobre àquele 

que não cumprir pilhérias: ―XVI – Aquelle que durante uma semana não disser uma 

pilheria de espírito, pelo menos, fica obrigado a pagar no sábado café para todos os 

collegas. Quem disser uma pilheria considerada superiormente fina, pode ser dispensado 

de multa na semana seguinte‖ (AZEVEDO, 1996, p.61). Era uma preocupação da 

agremiação fazer piadas, um espírito extrovertido. Ela também ficou conhecida como 

                                                 
39

 No número dois da Revista Contemporânea assinou como D. Clotilde Lima. 
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uma agremiação literária que estava anunciando o pré-modernismo brasileiro de 1922, 

conforme nos informa Azevedo (1976, p.156): 

 

O artigo 21 encerra, a nosso ver, o ponto mais importante de todo o 

programa: condena ele o uso, em textos literários nossos, de vocábulos que se 

referem à Flora e Fauna estrangeiras: lembre-se que essa seria, exatamente 30 

anos depois, uma das preocupações principais, da famosa Semana de Arte 

Moderna de São Paulo. 

 

A Padaria foi fundada com vinte sócios e esses não poderiam usar seus 

nomes de batismo e sim nomes de guerra: Jovino Guedes (Venceslau Tupiniquim), 

Antônio Sales (Moacir Jurema), Tibúrcio de Freitas (Lúcio Jaguar), Ulisses Bezerra 

(Frivolino Catavento), Carlos Vítor (Alcino Bandolim), José de Moura Cavalcanti 

(Silvino Batalha), Raimundo Teófilo de Moura (José Marbri), Álvaro Martins 

(Policarpo Estouro), Lopes Filho (Anatólio Gerval), Temístocles Machado (Túlio 

Guanabara), Sabino Batista (Sátiro Alegrete), José Maria Brígido (Mogar Jandira), 

Henrique Jorge (Sarazate Mirim), Lívio Barreto (Lucas Bizarro), Luís Sá (Correggio del 

Sarto), Joaquim Vitoriano (Paulo Kandalaskaia), Gastão de Castro (Inácio Mongubeira), 

Adolfo Caminha (Félix Guanabarino), José dos Santos (Miguel Lince) e João Paiva 

(Marco Agrata). Esses escritores fizeram parte da primeira fase da Padaria (1892 a 

1894), que tinha um ideal mais de pilhéria do que de seriedade. Na segunda fase, ela 

deixou de ser mais brincalhona e teve uma maior produção de trabalhos de 1894 a 1898, 

ano final da agremiação. Em 1894, a Padaria passa por uma reorganização, mais 

precisamente a 28 de setembro, com a entrada de mais dez sócios, e no final de 1894, a 

agremiação contava com mais catorze nomes, além dos vinte fundadores, a Padaria 

constava com: Antônio de Castro (Aurélio Sanhaçu), José Carlos Júnior (Bruno Jaci), 

Rodolfo Teófilo (Marcos Serrano), Almeida Braga (Paulo Giordano), Valdemiro 

Cavalcante (Ivan d‘Azhoff), Antônio Bezerra (André Carnaúba), José Carvalho (Cariri 

Braúna), X. de Castro (Bento Pesqueiro), Eduardo Sabóia (Braz Tubiba), José Nava 

(Gil Navarra), Roberto de Alencar (Benjamim Cajuí), Francisco Ferreira do Vale 

(Flávio Boicininga), Artur Teófilo (Lopo de Mendoza) e Cabral de Alencar (Abdhul 

Assur).  

Observamos a importância da Padaria Espiritual para a história cultural da 

província cearense, tanto com as produções bibliográficas (contos, poesias e romance) 

quanto com as produções literárias que saíram nos trinta e seis números de O Pão. 

Azevedo informa que 
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Podemos dividir, como fez o próprio Antônio Sales, a existência da Padaria 

Espiritual em duas fases: a primeira cheia de espírito, timbrando acima de 

tudo pela pilhéria, era a época em que, da sacada do segundo prédio que 

serviu de sede ao grêmio, um dos ―padeiros‖, de barbas postiças, fazia 

conferência para o povo da rua, tempos em que o Mané Coco embandeirava o 

Café Java, distribuía aluá aos fregueses, e soltava um imenso balão com o 

letreiro ―Padaria Espiritual‖, a fim de levar ao Padre Eterno a notícia dos 

feitos do grêmio; faziam-se piqueniques onde ―os padeiros‖, ao som de 

violinos, conduziam um pão de três metros de comprimento; a segunda, a 

partir de 1894, seria aquela em que, deixando de existir o Forno, ―as reuniões 

se faziam uma vez por semana em casa dos Padeiros... que tinham casa‖, 

como pitorescamente informa Antônio Sales. Esta fase, menos boêmia, mas 

nem por isso alheia `as brincadeiras e às anedotas, caracterizou-se por maior 

seriedade nos trabalhos e sobretudo pela publicação de quase todos os livros 

da sociedade. Com exceção dos Phantos, de Lopes Filho, que são de 1893, 

datam dessa segunda fase todos os outros: Versos – Antônio da Castro 

(1894), Flocos – Sabino Batista (1894), Contos do Ceará Eduardo Sabóia 

(1894), Cromos – X. de Castro (1895), Trovas do Norte – Antônio Sales 

(1895), Os Brilhantes – Rodolfo Teófilo (1895), Vagas – Sabino Batista 

(1896), Dolentes – Lívio Barreto (1897), Marinhas – Antônio de Castro 

(1897), Maria Rita – Rodolfo Teófilo (1897), Perfis sertanejos – José 

Carvalho (1897) e Violação – Rodolfo Teófilo (1898). Acrescente-se que O 

Paroara, de Rodolfo Teófilo foi editado em 1899, já extinta a agremiação, 

mas com a indicação: ―Bibliotheca da Padarial Espiritual‖ (AZEVEDO, 

1996, p.76-77). 

 

Percebemos que nessa agremiação não houve participação feminina, era 

uma academia voltada para os homens das letras. 

Paralelamente à Padaria Espiritual, surge na capital da província mais um 

grupo com manifestações literárias, o Centro Literário, em 1894, publicou a revista 

Iracema. Segundo alguns críticos literários, esse grêmio reuniu o maior número de 

sócios, tanto quantitativo como qualitativo (AZEVEDO, 1976). Os primeiros sócios 

foram: Juvenal Galeno, Viana de Carvalho, Temístocles Machado, Pápi Júnior, Álvaro 

Martins, Luís Agassiz, Pedro Miniz, Rodolfo Teófilo, Alves Lima, José Ilímpio, 

Otacílio de Oliveira, Ulisses Sarmento, Francisco Barreto, João Barreto, Bonfim 

Sobrinho, Alfredo Severo, Tancredo de Melo, Jovino Guedes, Quintino Cunha, Frota 

Pessoa, Eduardo de Sabóia, Almeida Braga, Belfort Teixeira, Bonfim Sobrinho. Depois, 

em 1895, associaram-se: Antônio Bezerra, Justiniano de Serpa, Júlio Olímpio, 

Rodrigues de Carvalho, Guilherme Studart (Barão de Studart), Soares Bulcão, Fernando 

Weyne, Aníbal Teófilo e Fiúza Pontes. No final desse mesmo ano, reduziu-se a 

quantidade de sócios para trinta, ficando a lista assim: Guilherme Studart, Pápi Júnior, 

Pedro Moniz, Álvaro Martins, Frota Pessoa, Viana de Carvalho, Francisco Carneiro, 

Soares Bulcão, Temístocles Machado, Joaquim Carneiro, Aníbal Teófilo, Marcolino 
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Fagundes, João Lopes Ribeiro, Matos Guerra, Nabor Drumond, Alfredo Severo, 

Francisco Xavier de Castro (X. de Castro), Fernando Weyne, Pádua Mamede, Alcides 

Mendes, Joaquim Fabrício, Martinho Rodrigues, Farias Brito, Antônio Bezerra, 

Justiniano de Serpa, José Lino da Justa e Fiúza de Pontes. Na década de 90, mais sócios 

foram surgindo, cerca de trinta e sete, destacaram-se: Bruno Barbosa, Teles de Souza, 

Eurico Facó, Alba Valdez, José Albano, Álvaro Bomílcar, Ulisses Bezerra e Henrique 

Castriciano.  

O Centro Literário publicou, além da revista Iracema, as seguintes obras: 

Clâmides de Ulisses Sarmento, Os Pescadores da Taíba de Álvaro Martins, Miudinhos 

de Fernando Weyne, Versos de Ontem de Pedro Moniz, Mirtos de Temístocles 

Machado, A. Caminha e sua Obra Literária de Pápi Júnior, Prismas de Rodrigues de 

Carvalho, Facetas de Viana de Carvalho, Salmos de Frota Pessoa, O Simas de Pápi 

Júnior, Ruínas de Henrique Castriciano, Poemas de Maio de Rodrigues de Carvalho, 

Poemas Sentidos de Álvaro Bomílcar, Amarílis de Teles de Sousa, Farfalhas de Júlio 

Olímpio, Cromos de Francisco Silvério, Agonia Suprema de Álvaro Martins e A Coruja 

de Júlio Olímpio. O grêmio permaneceu por dez anos, vindo a desaparecer em 1904. 

Apesar da grande atuação literária, percebemos apenas uma participação feminina no 

Centro Literário, a de Alba Valdez. 

Ainda no ano de 1894, período de uma forte produção literária na capital da 

província, temos a implantação da Academia Cearense, em 15 de agosto. Essa 

associação teve duas fases. A primeira era constituída por trinta sócios e durou até 17 de 

julho de 1922, quando Justiniano de Serpa realizou sua reconstituição. Foram 

fundadores da Academia Cearense: Tomás Pompeu, Pedro de Queirós, Valdimiro 

Cavalcante, Raimundo Arruda, Álvaro Mendes, Farias Brito, Antônio Augusto de 

Vasconcelos, Guilherme Studart, José Carlos Júnior, Vigílio Augusto de Morais, J. 

Fontenele, José de Barcelos, Antônio Bezerra de Menezes, Francisco Alves Lima, 

Drumond da Costa, Eduardo Studart. Adolfo F. Luna Freire, Eduardo Salgado, 

Alcântara Bilhar, Franco Rabelo, Benedito Sidou, Antônio Fontenele, Antônio 

Teodorico Filho, Álvaro de Alencar, Padre Valdevino Nogueira, Henrique Théberge e 

Justiniano de Serpa (BARREIRA, 1948). 

Os objetivos da Academia, conforme estatutos da mesma, elaborados por 

Pedro de Queirós, Valdimiro Cavalcante e Justiniano de Serpa, com aprovação na 

sessão de 26 de setembro de 1894, eram: 
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a) promover o exame das doutrinas ou questões literárias e científicas de 

actualidade, por meio de pareceres, memórias, livros, etc., que seriam 

entregues à publicidade, ou por discussões, palestras e conferências, cujos 

resumos ficariam exarados nas actas das respectivas sessões; b)  acompanhar 

o movimento intelectual dos povos cultos, por meio de exposições escritas 

das principais teorias, problemas, ou questões tractadas em revistas especiais 

ou obras nacionais e estrangeiras; c)  esforçar-se por alargar a esfera da 

instrução superior e secundária do Ceará, devendo criar, manter ou auxiliar 

institutos profissionais e técnicos sempre que lhe fosse possível; d)   procurar 

levantar a instrução primária, provocando pela imprensa ou oralmente a 

atenção dos poderes públicos para os variados problemas da educação, da 

pedagogia, dos programas e, em geral, dos assuntos que a ela se prendem; e)   

fomentar o gosto artístico e literário pelos meios ao seu alcance 

(BARREIRA, 1948, p.180-181). 

 

Observamos que houve uma preocupação da Academia com instrução 

pública e a qualidade desta, não apenas com produções literárias e artísticas, mas 

também com a educação em nível primário, secundário e superior. 

A Academia em sua primeira fase criou uma revista literária, de 1896 a 

1914, intitulada Revista da Academia Cearense. Nela constavam ensaios de filosofia, de 

Farias Brito; trabalhos de economia agrícola e demográficos, de Tomás Pompeu; 

pesquisas sobre a história cearense, do Barão de Studart; trabalhos sobre a flora e fauna 

do Ceará, por Henrique Théberge, estudos e artigos de crítica literária, por Clóvis 

Beviláqua, Pedro de Queirós, Barão de Studart e Rodrigues de Carvalho; trabalhos 

jurídicos, de Justiniano de Serpa e Pedro de Queirós. Os dezenove tomos publicaram 

vários temas, como: biografia, história, geografia, botânica, medicina, física, direito, 

filologia, política e mais assuntos. 

A Academia teve sua segunda fase de 1922 até 1930. O número de 

associados ficou elevado para quarenta, ficando assim constituído: Justiniano de Serpa, 

Tomás Pompeu, Antônio Augusto de Vasconcelos, Pe. Dr. João A. da Frota, Antônio 

Sales, Pápi Júnior, Aldredo Castro, Rodolfo Teófilo, Tomás Pompeu Sobrinho, Adonias 

Lima, Antonino Fontenele, Júlio Maciel, Alba Valdez, Moreira de Azevedo, Carlos 

Câmara, Padre Antônio Tomás, Sales Campos, Leiria de Andrade, J. Octávio Lobo, 

Cruz Filho, Cursino Belém, Abtônio Teodorico, Soares Bulcão, Matos Peixoto, Jorge de 

Sousa, Beni Carvalho, José Lino, Fernandes Távora, Álvaro de Alencar, Francisco 

Prado, Júlio Ibiapina, Ferreira dos Santos, Andrade Furtado, Raimundo Arruda, José 

Sombra (filho), Raimundo Ribeiro, Antônio Drummond, Quintino Cunha e Leonardo 
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Mota. Temos uma participação feminina, Alba Valdez
40

, sendo destarte, a primeira 

mulher a ingressar na Academia Cearense (de Letras). 

A terceira fase da Academia se inicia em 1930, com quarenta membros e 

cada Cadeira com um Patrono
41

 (em parêntese). Ficou assim constituída: Ermínio 

Araújo (Adolfo Caminha), Amora Maciel (Agapito dos Santos), Pontes Vieira (A. A. de 

Vasconcelos), Antônio Furtado (Antônio Bezerra), Pompeu Sobrinho (Antônio P. de 

Sousa Brasil), Cruz Filho (Araripe Júnior), Walter Pompeu (Capistrano de Abreu), 

Fernandes Távora (Domingos Olímpio), Marcos Peixoto (Farias Brito), Carvalho Júnior 

(Fausto Barreto), Joel Linhares (Franklin Távora), Natanael Cortez (Heráclito Graça), 

Misael Gomes (D. Jerônimo Tomé), Jáder de Carvalho (João Brígido), Antônio 

Teodorico (João Moreira), Renato Braga (Joaquim Catunda), Andrade Furtado (Manuel 

S. da Silva Bezerra), Martinz de Aguiar (José Albano), Antônio Sales (José de Alencar), 

Clodoaldo Pinto (José Liberato Barroso), Leiria de Andrade (Justiniano de Serpa), Elias 

Malmann (Lívio Barreto), Júlio Maciel (Mário da Silveira), Demócrito Rocha (Padre 

Mororó), Octávio Lobo (Moura Brasil), Pápi Júnior (Oliveira Paiva), José Sombra – 

filho (Oto de Alencar), Carlos Studart Filho (Paulino Nogueira), Adauto Fernandes 

(senador Pompeu), Mozart Pinto (Pompílio Cruz), Josafá Linhares (Rocha Lima), 

Tomás Pompeu Filho (Visconde de Sabóia), Dolor Barreira (Samuel Uchoa), Teodoro 

Cabral (Soriano de Albuquerque), J. Martins Rodrigues (Tibúrcio Rodrigues), Mozar 

Firmeza (Tomás Lopes), Monte Arrais (Tomás Pompeu), Beni Carvalho (Ulisses 

Pennafort), Emídio Barbosa (Valdimiro Cavalcante) (BARREIRA, 1948). 

Nesta terceira fase não há participação de mulheres nem como sócias e nem 

como patronas. Mais uma lacuna na importância da escrita feminina. Contudo, Alba 

Valdez retorna à Academia, para assumir a vaga deixada devido ao falecimento do 

escritor Leiria de Andrade, conforme nos informa Dolor Barreira (1948, p.211): ―Para o 

preenchimento das vagas abertas com a morte de Papi Júnior, José Sombra, Leiria de 

Andrade e Emídio Barbosa, foram eleitos, respectivamente, Epifânio Leite, Leonardo 

Mora, Alba Valdez e Carlos de Oliveira Ramos‖. 

                                                 
40

  Ingresso na primeira vez em 1922 com a Cadeira 8, e a segunda vez em1937 com a Cadeira 22. 
41

 Os fundadores das Cadeiras escolhem os respectivos patronos, homenageando personalidades que 

marcaram as letras e a cultura brasileira, neste caso, a cearense. O conceito de Cadeiras, e a indicação de 

Patronos para as mesmas surgiram (Cadeira e Patrono) na segunda fase da Academia Cearense, em 1922. 

Na sua terceira reforma ocorreram indicações e permutas de novos Patronos em substituição a alguns 

patronos já indicados na segunda fase (1922). 
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No mesmo ano de 1930, em Fortaleza, foi criada outra agremiação literária 

com o nome Academia das Letras do Ceará. Faziam parte dela alguns escritores que 

também pertenciam a Academia Cearense (de Letras) de 1930: Antônio Furtado, 

Demócrito Rocha, Beni Carvalho, Mozart Firmeza e Matos Peixoto. Novos nomes para 

o mundo das letras cearenses: Henriqueta Galeno, Menezes Pimentel, Alencar Matos,, 

Sidney Neto, Perboyre e Silva, Gastão Justa, J. W. Ribeiro Ramos, Hugo Catunda, Leite 

Maranhão, Livino de Carvalho, Manoel Albano Amora e Adonias Lima (que fora 

membro da Academia Cearense em 1922) (AZEVEDO, 1976). Estas duas agremiações 

uniram-se em 1951, passando a ser denominada Academia Cearense de Letras.  

Retornando à década de 1890, houve representações da imprensa literária 

nas letras cearenses. Adolfo Caminha funda em janeiro de 1891 a Revista Moderna, 

com publicação mensal. Nela colaboraram Farias Brito, Guilherme Studart, Juvêncio 

Montes, Delfim Henrique, Fabrício de Barros e Antônio Joaquim Pimenta.  

Ainda nesta década houve publicações das letras cearenses em jornais 

literários, revistas e almanaques. Em 20 de janeiro de 1894 surge O Ceará Ilustrado. 

Colaboraram nesta revista: Pápi Júnior, Artur Amaral, Costa Ribeiro, Juvenal Galeno, 

Justiniano de Serpa, Rodolfo Teófilo, Antônio Martins, Alves lima, Lopes Filho, José 

Maria Brígido, José Martins, Júlio Nogueira, Antônio Sales, Sabino Baptista, Jovino 

Guedes, Manuel Xavier de Castro, Viana de Carvalho, Porfírio Nogueira, Álvaro de 

Alencar, Francisco Inácio de Queirós, Álvaro Martins Pedro Muniz, Rodrigues de 

Carvalho, José Olímpio, Otacílio de Oliveira, Farias Brito, Pedro de Queirós, João 

Brígido, José Carlos Júnior e outros. 

Em 29 de setembro de 1895 a revista literária e científica A Galeria 

Cearense publica seu primeiro número tendo como redator principal o Dr. Antônio 

Augusto Vasconcelos e como colaboradores: Tomás Pompeu, Guilherme Studart, 

Hildebrando Pompeu, Pedro de Queirós, José Lino, Antônio Teodorico, Lopes Ribeiro, 

Eneias Pires, Gonçalo Souto, Álvaro de Alencar e Aníbal Teófilo (BARREIRA, 1948). 

No mesmo ano, a 16 de outubro, mais uma revista é editada no Ceará, A 

Pena, sob a direção de Marcolino Fagundes, Júlio Olímpio, Graco Cardoso e Matos 

Guerra. Escreveram nela: Marcolino Fagundes, Tomás Pompeu, Graco Cardoso, 

Rodrigues de Carvalho, Lopes Ribeiro, Temístocles Machado e Aníbal Teófilo. 

Surge ainda no mesmo ano, 1895, fundado por João Eduardo Torres 

Câmara, o Almanaque do Ceará, com publicação intelectual, principalmente nas letras. 
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Obteve os seguintes colaboradores: Juvenal Galeno, Rodrigues de Carvalho, José 

Carvalho, Álvaro Martins, Lopes Filho, Teles de Sousa, Antônio Sales, Fiúza de Pontes, 

Lopes Filho, Francisco Silvério, Leal Júnior, Ana Nogueira e Francisca Clotilde. 

Percebemos assim que a participação feminina ocorre nessa década, com 

pouca atuação, mas marcando presença em sua escrita. 

Sob a presidência de José da Cunha Sombra, a 23 de abril de 1899, é 

instalada em Fortaleza a associação literária e científica, a Iracema Literária. Eram seus 

participantes: Odorico de Morais, José Sombra, Francisco Gonçalves, Carlos Ribeiro, 

Francisco Maciel, Octávio Martins Rodrigues, Antônio Ferreira dos Santos, Godofredo 

Maciel, Virgílio de Aguiar, José Lourenço de Castro e Silva, Octávio Mendes, Armando 

de Oliveira, Jovelino de Sousa, Heitor Marçal, Bruno Barbosa, Virgílio Barbosa, Melo 

Sidnei, Paulo Aguiar, Aquiles Beviláqua, José de Abreu Albano (Albaninho), Álvaro 

Adolfo, Gabriel Cavalcante e Eduardo Henrique Girão. Esta agremiação publicou a 

revista literária, humorística e ilustrada Praça do Ferreira, em 19 de outubro de 1900. 

Sob a direção de Odorico de Marais, Paulo de Aguiar e Almir Madeira. Eram seus 

radatores: Francisco Gonçalves, Teles de Sousa, José Sombra, Godofredo Maciel, 

Virgílio de Aguiar, José Lourenço e Almir Madeira. Participaram também Saldanha 

Marinho, Dr. José Lourenço, Senador Pompeu, Dr. Pedro Pereira, José Albano, Padre 

Climério Chaves, Paulo de Aguiar e outros (BARREIRA, 1948). 

Nos anos 1900 a 1910 temos boas produções literárias no Ceará, sendo em 

sua grande maioria de produção masculina: Bruno Barbosa, Eurico Facó, Temístocles 

Machado, Bonfim Sobrinho, Álvaro Bomilcar, José Pereira Martins, Rodolfo Teófilo, 

Rodrigues de Carvalho, Álvaro Martins, Pe. Antônio Tomás, Júlio Olímpio, Teles de 

Sousa, Francisco Silvério, Frota Pessoa, Antônio Sales, Pe. Valdivino Nogueira, João 

Brígido, Antônio Angelitino Martins, Alfredo de Carvalho, José Pereira Martins, 

Domingos Olímpio, Francisco Silvério, Soriano de Albuquerque, Irineu Filho, Américo 

Facó, Rocha Lima e mais outros escritores, com pouca participação de escritoras. 

Temos o fortalecimento da escrita feminina neste período com a publicação em 1901 do 

livro Em Sonho de Alba Valdez, e em 1902 A Divorciada de Francisca Clotilde. 

Observamos o destaque de apenas duas escritas femininas. Essa última recebeu apoio e 

também duras críticas pela ousadia da temática da obra, conforme nos informa Dolor 

Barreira:  
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Acolheu-o A República
42

 com estas animadoras palavras: 

―Temos sobre a nossa banca de trabalho esse novo livro da apreciada 

escritora cearense, demonstração irrecusável de uma insistente e perseverante 

atividade intelectual. 

O talento da autora, promissoramente demonstrado em outro gênero de 

literatura, apresenta no ramo que ora escolheu novas e significativas 

manifestações de um espírito acostumado à observação diária dos fatos, 

auxiliado por estimáveis faculdades de análise. 

Passando do conto ao romance, concepção indiscutivelmente mais vasta e 

complexa, Francisca Clotilde nos deixa perceber através de sua engenhosa e 

fértil imaginativa, traços ideativos de uma vocação definida. 

Inspirada e retratada e retratada pelo nosso meio, a auspiciosa tentativa da 

inteligente e operosa romancista é um estudo de costumes a que comunica 

vida uma das nossas controvertidas questões civis – o divórcio. 

O enredo é tratado com carinho, e vê-se que a autora muito se esforçou por 

explorar todos os acidentes locais, fazendo vingar a índole da sociedade que 

serviu de teatro à sua produção‖ (BARREIRA, 1951, p.78-79). 

 

O pesquisador Barreira cita em nota de rodapé uma crítica que  

 

Raimundo Magalhães, na sua costumada maneira sombria de ver as nossas 

coisas literárias, após observar, com evidente derrotismo, que, excetuados o 

Sr. Rodolfo Teófilo e o Sr. Pápi Júnior, não há memória de outro literato 

cearense que tenha, aqui, dedicado ao romance ou ao conto, faz esta nota em 

relação ao romance A Divorciada e sua autora: ―Apenas uma senhora, 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 tem feito notar por algumas poesias a 

trabalhos em prosa, parece que desanimou com a fria recepção que lhe 

fizeram. Deixou repousar a pena, por vezes, a empunha é, em trabalhos 

outros, de somenos valor‖ (O Ceará Literário, n‘A Semana, de 8 de abril de 

1916) (BARREIRA, 1951, p.79). 

 

Notamos uma não aceitação do romance de Francisca Clotilde por 

Raimundo Magalhães. Quiçá ele represente os demais escritores que não aceitavam 

mulheres escrevendo romances, gênero que teve uma maior dedicação da escrita 

masculina. 

Em 8 de março de 1904 é fundado em Fortaleza o Grêmio Literário Rocha 

Lima. Foi seu fundador Mário Linhares
43

. Formavam essa agremiação: Américo Facó, 

Irineu Filho, Arthur Rocha, Mário Linhares, Boanerges Facó, B. Meira Filho, Clodoveu 

de Arruda, Liberato Nogueira, Vicente de Arruda Gondim, Francisco Xavier 

Guimarães, J. Adolfo Memória, Firmino de Castro e Silva, Aristides Bezerra Campos e 

outros. O grêmio teve vida literária de 1904 a 1908. 

                                                 
42

 Número de 8 de abril de 1902. 
43

 Que foi aluno de Francisca Clotilde. 
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O ano de 1905 foi um período de não fundação de grêmios e associações 

literárias. Algumas agremiações ainda atuavam, apesar da pouca produção. Temos, no 

entanto, participação feminina no Almanaque do Ceará com os sonetos Manhã no 

Campo de Josefa Forte e Ninho desfeito de Francisca Clotilde. Em relação à prosa, há 

Fragmentos de meu livro de impressões, de Adília de Luna Freire. No referido ano 

podemos destacar a fundação em Fortaleza da Revista do Ceará, a 20 de julho de 1905. 

Revista de ciências, artes, letras, comércio, indústria e agricultura. Era dividida em 

quatro seções: ciências, direito, sociologia e crítica, literatura e arte. Dirigida por: 

Thomás Pompeu de Sousa Brasil, Rodrigues de Carvalho, Soriano de Albuquerque e 

Francisco Gonçalves. Escreviam na revista: Vicente Mendes Pereira, Francisco 

Gonçalves, Alfredo Castro (assinava A.C.), Clóvis Beviláqua, Hildebrando Pompeu, 

Antônio Bezerra de Menezes, Maurício Graco Cardoso, Barão de Studart, Juvenal 

Galeno, Álvaro Fernandes, José Lino da Justa, Antônio Augusto de Vasconcelos, 

Eduardo Saboia, Fiúza de Pontes, Francisco Gonçalves, Joaquim Simões, Vicente 

Mendes Pereira, Álvaro Martins, Joaquim Fabrício de Barros, Domingos Bonifácio, 

Perdigão de Oliveira, Tancredo de Morais, Liberato Filho e Alba Valdez.  A revista teve 

publicação mensal até 31 de dezembro de 1905. 

Surgem em 1906 o Almanaque do Ceará, A República, a revista Estrela e 

Fortaleza. Esta última foi fundada por Joaquim Pimenta, Raul Uchoa, Mário Linhares, 

Genuíno de Castro, Jaime de Alencar e outros companheiros. Era publicada pela 

Tipografia Minerva de Assis Bezerra. Publicaram na revista: os quatro escritores 

mencionados, Beni Carvalho (com o próprio nome – Benedito Carvalho dos Santos), 

Júlio Maciel, Areal Souto, Juvenal Galeno, Junqueira Guarani, Josias Goiana, Liberato 

Nogueira, Teles de Sousa, Rodolfo Teófilo, Pe. Antônio Tomaz, Pe. Valdevino 

Nogueira, Cruz Filho, Sebastião Cavalcante, Targino Filho, Irineu Filho, Juvêncio 

Barrosso, Rodrigues de Andrade, Eutímio Lopes, Capistrano de Abreu, Assis Braga, 

Miguel Cunha, Genuíno de Castro, Paula Ney, Antônio Bezerra, Assis Memória, Cruz 

Filho e outros. Há participação feminina: Francisca Clotilde e Rosália Sandoval
44

. A 

primeira publicou o verso Carta Aberta no número 3, de 13 de dezembro de 1906. E a 

segunda na edição número 5, de 19 de fevereiro de 1907, Serenata e no número 7, de 30 

                                                 
44

 Rosália Sandoval (com o pseudônimo de Rita de Sousa). Nasceu em Maceió (AL), possivelmente em 

1876. Filha do Major Felicio Santiago de Abreu e de D. Epifânia de Pontes Abreu. Irmã do poeta 

Sebastião de Abreu. Faleceu com  oitenta anos (1956), no Rio de Janeiro. Escreveu: Através da Infância 

(1918), Quando as Roseiras Floriram (versos), Cingo (poemeto) e volume de traduções de Poetas 

Americanos. 
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de abril de 1907, Superstição. Raul Uchoa, nesse mesmo exemplar faz uma nota sobre o 

trabalho literário de Francisca Clotilde: 

 

Surgirá brevemente à luz um interessante e bem lapidado livro de D. 

Francisca Clotilde com o título de ―Miscellanea Infantil‖. 

A autora da ―Divorciada‖ tendo attingido a plena evolução intelectual, a 

maturidade de pensamento, honra incontestavelmente com seus bellos 

escriptos a mentalidade da Mulher cearense. 

O seu novo livro vem affirmar com vivo esplendor a vigorosa organização 

artística de que é dotada, merecendo por parte de nosso círculo litterario um 

acolhimento sympatico e carinhoso. 

É de justiça esta consagração, pois ella occupa o primeiro lugar entre nossas 

literatas, caminhando com brilho e galhardia à frente do movimento 

intelectual feminino do Ceará (A Fortaleza, nº 7, 30/04/1907). 

 

A Fortaleza durou de outubro de 1906 a fevereiro de 1908, com o seu 

número 14. Na edição de 6 de outubro de 1907, nº 12, na página 37, há uma nota sobre 

a revista Estrella: 

 

Fomos distinguidos com a gentil visita do interessante mensageiro do 

Pensamento infantil de Baturité A Estrella, que é competentemente 

redatoctoriado pelas Senhoritas Antonieta Clotilde e Carmen Thaumaturgo. 

Agradecendo a honrosa visita fazemos sinceros votos para que a Estrella 

deslise sempre sobre uma alcatifa de pétalas de rosas (A Fortaleza, nº 12, 

06/12/1907). 

 

A revista Estrela é considerada o meio impresso que mais permaneceu em 

circulação no Ceará (de 1906 a 1921), e organizada só por mulheres. Inicialmente por 

Antonieta Clotilde (filha de Francisca Clotilde) e Carmen Taumaturgo, em Baturité. 

Depois com a mudança de Francisca Clotilde e a família para Aracati a revista ficou sob 

os cuidados de Antonieta e Francisca Clotilde. Colaboraram na Estrela: Beni Carvalho, 

Antônio de Castro, Carlyle Martins, Ramos Neto, Ulisses Castelo Branco, as irmãs 

Abigail e Maria Sampaio, Francisca Clotilde e sua filha Antonieta Clotilde, Eduardo 

Dias (com o pseudônimo de Edalves) e mais outros escritores. A publicação da 

Estrela, quando mais não fosse, alimentou e trouxe sempre vivo o fogo 

sagrado das letras nos lugares onde foi oublicada e por onde circulou, 

servindo, ao mesmo tempo, a sua pertinácia, a sua coragem, a sua fé, na luta 

contra a adversidade, de sugestivo exemplo às nossas revistas literárias que 

de ordinário, surgem às nossas revistas literárias que, de ordinário, surgem 

para logo em seguida desaparecerem, durando como as rosas de Malherbe – o 

espaço de uma manhã... (BARREIRA, 1951, p.265). 

 

A Estrela não teve uma vida de rosas, mesmo com uma boa durabilidade de 

tempo; apesar das dificuldades das redatoras, a revista realizou produções durante 
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quinze anos, inicialmente em Baturité e depois em Aracati. No capítulo destinado a 

Francisca Clotilde, teremos mais informações sobre essa revista. 

Em 1907 Alba Valdez publica seu segundo livro, Dias de Luz, segundo a 

autora um livro de recordações de sua adolescência, mas enuncia, pelas vozes de suas 

personagens, ideias sobre instrução pública e incentiva a população a ter amor à pátria. 

Ainda nesse ano, o Almanaque do Ceará em sua Parte Literária ostentava os 

trabalhos em prosa e verso das letras cearenses: Mário Linhares, Paula Nei, Lopes 

Filho, Bonfim Sobrinho, Lívio Barreto, Adolfo Caminha, Álvaro Bomilcar, Fiúza de 

Pontes, Júlio Olímpio, Bonfim Sobrinho, José Luís de Castro, Heffe Hesse e o conto 

Graça de Deus, de Adília de Luna Freire. 

O ano de 1908 nos presenteia com aparecimento de mais uma revista, 

destinada à literatura e à ciência, Terra da Luz, com a primeira publicação em 5 de 

janeiro de 1908. A revista foi fundada por Joaquim Pimenta e teve como colaboradores: 

Pedro de Queirós, Rodolfo Teófilo, Soriano de Albuquerque, Rodrigues de Andrade, 

Antônio de Castro, Júlio Maciel, Américo Facó, Cruz Filho, e outros. 

Ainda nesse ano, apesar das letras cearenses passarem por um período sem 

muita atuação, surgiu, em Fortaleza, a 15 de setembro de 1908 mais uma agremiação 

literária, contudo, também de pouca duração: a Plêiade. Treze companheiros 

compunham a associação: Carlos Sá, Fiúza de Pontes, Alf. Castro, Hildebrando Acioli, 

Manuel Augusto de Oliveira, Soriano de Albuquerque, Álvaro Bomilcar, Abner 

Vasconcelos, Ludgero Feital, Domingos Bonifácio, Artur Mota, José Silveira e 

Henrique Jorge. O grupo não tinha estatuto, nem diretoria, nem sede social. As reuniões 

aconteciam na residência do presidente: primeira reunião na casa de Alf. de Castro 

(fundador e primeiro presidente), em seguida, segundo presidente, Fiúza de Pontes, em 

novembro do mesmo ano e em fevereiro de 1909, o terceiro presidente, Henrique Jorge. 

Apesar da pouca duração do grupo, este marcou a vivacidade das letras cearenses. 

Os anos seguintes, 1909 e 1910, foram marcados com boa produção 

intelectual cearense com a participação de Gil Amora, Pápi Júnior, Rodolfo Teófilo, 

Gustavo Barroso, Raimundo de Lavor, Pe. Climério Chaves, Paula Achilles (Francisco), 

Soares Bulcão, Genuíno de Castro, Leonardo Mota, Elcias Lopes, Joaquim da Costa 

Nogueira, Pe. José de Arimatea Cisne, Eufrásio de Almeida, e outros. Também nesse 

período houve destaque na publicação em prosa, no Ceará Intelectual: Pedro de 

Queirós, Cabral de Alencar, Francisco Alves Lima, Pe. Bruno Figueiredo, José Lino da 
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Justa, Barão de Studart, Rodolfo Teófilo, Júlio C. Monteiro, Pe. José de Arimatea 

Cisne, Antônio Bezerra de Manezes, J. Nogueira, Pe. Antônio Tomás, Soares Bulcão, 

G. Gruz, Andrade Furtado, José Fortunato Brandão; e as mulheres Adília de Luna Freire 

(―Anarquismo‖), Ana Facó (―Ideas solutas‖), Francisca de Melo Cesar Barcelos (―A 

esperança‖), Alba Valdez (―Uma das cearenses‖), Antonieta Clotilde (―Pátria 

Brasileira‖) e Francisca Clotilde (―Iracema‖, ―O Ceará‖). 

Há em A Jangada marca de produção da escrita masculina. Não temos 

participação feminina, apesar de a revista ter sido publicada em 1909 (21 de abril), uma 

homenagem a Tiradentes, representando o mártir pela liberdade, não havia uma livre 

pena à escrita feminina. Algo que causa estranhamento, visto que o fundador, o poeta 

Mário Linhares, foi aluno da poetisa, escritora e professora Francisca Clotilde, o qual se 

referia à mestra como uma grande incentivadora de seus escritos: ―[...] Conheci-a como 

professora pública em Baturité, em minha meninice, aí por 1904. Minha mãe, muito sua 

amiga, aproximou-nos. Foi ela quem corrigiu os meus primeiros versos e ensinou-me os 

segredos da metrificação. [...]‖ (LINHARES, 1948, p.107). Então, por que não convidar 

mulheres para escrever em sua revista? Principalmente um convite à sua antiga 

professora primária.  

A revista publicava valiosas produções em verso e prosa. Fizeram parte 

desse grupo seleto: Mário Linhares, Liberato Nogueira, Osório Gomes, Ulisses Bezerra, 

Junqueira Guarani, Genuíno de Castro, Jaime de Alencar, Elcias Lopes, José Gil 

Amora, Moreira de Azevedo, José Aguiar, Leonardo Mota, Cruz Filho, Manoel dos 

Santos, Cirilino Pimenta, Juvêncio Barroso, Luís de Castro, Antônio de Castro, 

Francisco Silvério, Melo Sidnei, Paula Achilles, Ramos Neto, Rodrigues de Andrade, 

Tancredo Morais, Targino Filho, José Albano, Carlos de Vasconcelos e José Batista 

Perdigão Oliveira. A Jangada durou de 1909 a 1912. Infelizmente, com nenhuma 

participação feminina. 

Até 1935, ano de falecimento de Francisca Clotilde (período final para essa 

pesquisa), temos poucas participações femininas nos movimentos literários no Ceará. 

Há atuações, em 1915, de Alba Valdez. Nesse mesmo período destacavam-se os 

homens: Manuel Miranda, Juvêncio Barroso, Mário Linhares,Virgílio Brandão, 

Andrade Furtado, Carlos de Vasconcelos, Antônio Furtado, Rodolfo Teófilo, 

Waldemiro Cavalcanti, Pedro de Queirós, Soriano de Albuquerque, Carlos Sidou, Pedro 

Firmeza, Raimundo de Queiroz Ribeiro, Herman Lima, Ademar Távora, Abel Pinheiro 
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Maciel, Genésio Caldas, Rubens Falcão, Claro de Andrade Júnior, Alfredo Nogueira de 

Castro, Antônio Baima, Luís Fraga, Hortêncio Alcântara Filho, Tertuliano Menezes, 

Vicente Bessa, Josué Carvalho Nogueira, Olavo Rego, Cândido Meireles, Dário 

Marinho, José Brasil, Luís Façanha da Costa, César Fernandes, Mário Saldanha, Hugo 

Vítor e outros. 

Em 1916 há destaque de: Mário as Silveira, Irineu Filho, Ramos Neto, 

Eurico Olímpio, Antônio de Castro, Carlos Rocha, Pedro de Queiroz, Adonias Lijma, 

Newton Craveiro, Carlos Vasconcelos, Álvaro Bomílcar, Gil Amora, Mozart Monteiro, 

Theo Cabral (Teodoro Cabal), Otacílio de Azevedo
45

 e outros, e a participação feminina 

de Alba Valdez com a prosa Dias de Luz. 

No ano seguinte, destacam-se na intelectualidade cearense: Mário Linhares, 

Hugo Vítor, Paulo Aragão, Emídio Barbosa, Ramos Neto, Soares Bulcão, Domingos 

Bonifácio, Eduardo Sabóia, Eurico Facó, Alf. Castro, Otávio Memória, Ulisses 

Sarmento, Antônio Sales, Gustavo Barroso, Adonias Lima, Herman Lima e outros. O 

ano de 1917 foi considerado tumultuado no Brasil, devido a sua entrada à guerra contra 

a Alemanha. 

No Ceará e em outros estados brasileiros, de 1910 a 1919, com o fim das 

oligarquias, devido às eleições do Marechal Hermes da Fonseca para a Presidência da 

República, e com a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) houve uma grande produção 

da imprensa, pois a população precisava estar a par dos novos acontecimentos políticos 

do Brasil e do mundo, assim, 

 

[...] os jornais e revistas literárias foram numerosos, de 1910 a 1919, 

salientando-se ―O Bandeirante‖, fundado por José Mendonça Nogueira, que 

morreu assassinado; o ―Ceará Revista‖, ―A Camélia‖, ―A Alvorada‖, 

―Walhala‖, ―A Marreta‖, ―O Mirante‖, ―C.D.B.‖, a ―Panólia‖, a ―Gazetilha‖, 

―O Álbum‖, ―O Leque‖, etc, além dos que apareceram como órgãos de 

entidades a exemplo do Grêmio Literário José de Alencar (―A Constelação‖), 

da Sociedade Literária Arcádia dos Quinze (―O Árcade‖), do Grêmio Lítero-

Cívico Barão do Rio Branco (―Colombo‖), do Recreio Literário Soriano de 

Albuquerque (―A Conquista‖ e ―O Arauto‖), e, ainda, dos Grêmios Literários 

Farias Brito (―Revista 19 de Outubro), Paula Nei (―O Regional‖) e Machado 

de Assis (―A Palavra‖) (NOBRE, 2006, p.133). 

 

Então, as publicações em jornais e revistas tinham mais um cunho político, 

é possível, que por esse motivo as mulheres que outrora produziram na imprensa 

                                                 
45

 Pai do escritor e professor Sânzio de Azevedo, do astrônomo Rubens de Azevedo e do pesquisador 

Miguel Ângelo de Azevedo (Nirez). 
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tenham ficado afastadas, pois política não era assunto de mulher, na concepção da 

maioria dos homens. 

Segundo o historiador Geraldo Nobre, os anos de 1920 a 1929 foram de 

uma boa produção das revistas literárias no Ceará, sendo esta década  

 

[...] considerada a ―fase áurea‖ das revistas literárias, no Ceará. Salientaram-

se: ―Fortaleza‖, de 29 de junho de 1920; ―Heliónopolis‖, de junho, e ―Argos‖, 

de julho de 1921; ―Iracema‖ de 2 de fevereiro de 1924, ―A Revista‖ de 5 de 

abril do mesmo ano‖, ―Ceará Ilustrado‖, de 27 desse mês; e a ―Revista 

Social‖, de 16 de junho, ainda de 1924, sobrevivendo mais tempo a 

penúltima, que marcou época. Ao lado dessas, também se dedicaram à 

literatura, embora fossem propriamente publicações mundanas, registrando 

os acontecimentos da sociedade cearense de então, o ―Ceará Social‖, de 17 de 

abril de 1921; ―A Jandaia‖, de 18 de março de 1923; e a ―Fanfarra‖, de 7 de 

março de 1925, circulando a segunda por alguns anos. Uma ―Cine-Revista‖ 

apareceu, a 9 de junho de 1929, tendo existência efêmera (NOBRE, 2006, 

p.143). 

 

Nesse período temos mais produções literárias masculinas em terras 

alencarinas, escritores pré-modernistas, modernistas e geração de 30, a citar: Mário da 

Silveira, Leão de Vasconcelos, Juvenal Galeno, Jáder de Carvalho, Franklin 

Nascimento, Sidney Neto, Mozart Firmeza, Mário de Andrade (do Norte), Filgueiras 

Lima, Demócrito Rocha, Heitor Marçal, Edigar de Alencar, Martins D‘Alvarez, Silveira 

Filho, Faustino Nascimento, Sinó Pinheiro, Gastão Justa, Sobreira Filho, Pierre Luz, 

Lauro Ruiz de Andrade e Cordeiro de Andrade. A partir daí até o ano de 1935 temos 

como representação feminina nas letras cearenses a escritora Raquel de Queiroz, com 

destaque nacional, principalmente no grupo da Geração do Romance de 30 do Nordeste, 

sendo esse movimento influência para o Modernismo brasileiro e contribuindo para 

futuras gerações literárias. 

Em todo esse itinerário literário percebemos o quanto é raro encontrar numa 

bibliografia nacional o nome de mulheres escritoras. A escrita feminina ficou sempre 

em segundo plano, e quando algumas mulheres tiveram a ousadia de expor seus 

escritos, muitas foram consideradas ―loucas‖, e algumas para não ter esse estigma, 

optaram por pseudônimos. 

Destarte, iremos realizar a trajetória da vida literária e educacional, em 

destaque, de cinco mulheres que lutaram pelo seu ideal de independência, sonho em ser 

uma mulher com participação na sociedade, tanto como literata e educadora. 

Dentre essas mulheres beletristas e educadoras do século XIX iremos 

destacar Francisca Clotilde. Por quê? Por ela ter sido pioneira, tanto na Literatura como 
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na Educação. As demais intelectuais fizeram parte da vida de Francisca Clotilde, 

algumas como alunas, outras como amigas em ações literárias e educacionais. 

Faremos uma relação das escritoras/professoras por ordem alfabética, não 

optamos por ordem cronológica, por considerarmos melhor a primeira opção por 

questão metodológica e didática. Contudo não deixaremos de citar três personalidades 

femininas que atuaram mais na área literária do que educacional: Adília de Luna Freire, 

Serafina Pontes e Úrsula Garcia. Essas, conforme visto no decorrer desse capítulo, 

foram atuantes como literatas, com várias menções de Dolor Barreira, contudo, por não 

ter tido muita atuação educacional, principalmente com Francisca Clotilde, elas serão 

mencionadas por suas atividades de grande importância para a intelectualidade 

cearense.  

Adília de Luna Freire ou Adília de Albuquerque Moraes, apesar de também 

ter sido educadora, não conviveu com Francisca Clotilde, mais adiante veremos sua 

trajetória literária e educacional. 

Serafina Pontes foi amiga de Francisca Clotilde, a qual prefaciou o livro 

dessa carioca, mas cearense de coração, contudo, ela não foi professora. Veremos 

também um pouco de sua vida, que muito jovem ficou cega e ditava seus poemas para 

que os amigos escrevessem, e com toda essa dificuldade, conseguiu publicar seus 

textos. 

E Úrsula Garcia, que também participou dos movimentos literários no 

Ceará, e uma das fundadoras da revista O Lyrio de Recife, juntamente com Amélia 

Beviláqua
46

 e Ana Nogueira. Realizaremos também um pequeno estudo sobre essa 

literata. 

Enfim, destacamos cinco mulheres porque elas fizeram parte da vida 

intelectual de Francisca Clotilde, pois foram atuantes no território cearense, tanto como 

beletrista como educadoras. 

Antes de dissertarmos sobre estas cinco mulheres literatas e educadoras: 

Alba Valdez, Ana Facó, Ana Nogueira Batista, Emília Freitas e Francisca Clotilde, 

apresentaremos três beletristas que contribuíram para a literatura cearense. 

                                                 
46

 Amélia Beviláqua apesar de sua grandeza intelectual não está na listagem para estudos nesta tese 

porque sua maior experiência em letras foi em outros estados: a piauiense funda em Recife a revista O 

Lyrio e após o seu casamento com o jurista Clóvis Beviláqua passa residir no Rio de Janeiro. 
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Adília de Luna Freire
47

, nome que Dolor Barreira cita diversas vezes em 

História da Literatura Cearense. Adília é natural de Icó – CE, nascida a 12 de 

dezembro de 1874. O sobrenome Luna Freire, segundo algumas informações é devido 

ao seu primeiro casamento. Filha e neta de políticos casou muito jovem, indo morar em 

Recife. Ficou viúva prematuramente, aos 19 anos, e por este motivo retorna ao Ceará e 

passa a residir em Fortaleza. Com seu retorno a terra natal resolve voltar a estudar e daí 

fazer uma trajetória diferente de tantas mulheres que se entregavam à tristeza da viuvez 

e viviam na dependência de parentes.  

Passa a ser estudante da Escola Normal do Ceará, onde concluiu o curso em 

1902 e logo em seguida passa a lecionar na escola Modelo, anexa à escola normalista. 

Não foi aluna de Francisca Clotilde, pois nesse período a professora Clotilde não mais 

lecionava na referida escola. Ainda como estudante normalista escreveu uma crônica e 

após a leitura seu professor indica a publicação no jornal A República, daí iniciando sua 

colaboração na imprensa cearense. Em 1910 casa-se com o jornalista e advogado 

Tancredo Moraes
48

 e passa a morar na Praia do Peixe, mudando o sobrenome e ficando 

assim: Adília de Albuquerque Moraes. Sobre esse bairro, Adília realizou um 

movimento para mudar o nome do mesmo para Praia de Iracema. E visto que o sonho 

concretizou-se, pois a ―distincta belletrista, conterrânea, em artigo no ‗Ceará Illustrado‘ 

ventilou a ideia da mudança de Praia do Peixe – nome anti-esthetico – pela sonora 

denominação – PRAIA DE IRACEMA. E não resta dúvida, há razões para isso.‖ A 

mudança do nome  

 

[...] surgiu a partir da iniciativa da cronista social Adília de Albuquerque 

Morais em sugerir a construção de um monumento do escritor cearense José 

de Alencar na beira-mar. De agrado do público e da imprensa foram rápidas 

as solicitações formais para que o nome da praia fosse mudado (CEARÁ 

ILUSTRADO, 1925a). Portanto, foi provavelmente inspirada na musa do 

escritor cearense José de Alencar que a Praia do Peixe se tornou Iracema. 

Uma Iracema bela como a descrita no romance que se revestiu de belos 

trajes; afinal o odor forte 

das ―vísceras de garôpa expostas ao sol‖, deram espaço a uma Iracema 

asséptica e elegante. De acordo com o Guia Cultural (ESCÓSSIA, 2000), isso 

ocorreu em 1925 quando o bairro passou a se chamar oficialmente de 

Iracema e suas ruas ganharam nomes de tribos indígenas, recebendo inclusive 

a extensão da linha do bonde (SOUZA, 2007, p.17). 

                                                 
47

 Quase não há informações a respeito de Adília Luna Freire (ou Adília de Albuquerque Moraes). Além 

das fontes postas nas referências bibliográficas nesta tese, outros dados foram a mim cedidos pela 

pesquisadora Gertrudes Costa Sales que está coletando notícias de jornais de época para finalizar sua 

pesquisa sobre a cronista Adília. Aqui agradeço a rica contribuição da amiga Gertrudes. 
48

 Redator-Chefe do Ceará Ilustrado (periódico cujo Diretor era Demócrito Rocha e como Gerente a 

senhora Adalgisa Cordeiro do Carmo. 
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Adília, como era uma leitora de Alencar, considerava o nome Iracema mais 

sugestivo, visto que a obra é uma lenda da formação do povo cearense. Com ideias 

feministas escrevia sobre os direitos da mulher nos jornais cearenses, a citar: 

 

Os Novos Direitos da Mulher - por Adília de Albuquerque Morais 

[...] Abrem-se agora, para nós, mulheres as portas até então vedadas do 

recinto dos Parlamentos, onde penetraremos, em breve, com o denodo e 

coragem necessários para "defendermo-nos, a nós mesmos, ao nosso lar, e 

melhoramos as condições de vida e crenças pela instituição de leis 

sadias".[...] (O POVO, 21/nov/32).  

 

Adília de Albuquerque Moraes escreveu os artigos ―O Voto Feminino‖, ―Os 

Novos Direitos da Mulher‖, ―Um Erro Grave‖ (publicado em um jornal carioca) e 

outros mais. Ela publicou suas crônicas e artigos nos jornais A República, Correio do 

Ceará, Gazeta de Notícias, Unitário, O Estado, O Nordeste, A Razão, Ceará Ilustrado e 

O Povo. Publicou as obras: Crônicas da Escola Normal, livros de História e livros de 

Gramática. 

Em 8 de março de 1925, no periódico Ceará Ilustrado, na página 9, Adília 

Albuquerque Moraes publica o artigo ―Uma Impressão Artística‖, no qual a escritora 

disserta sobre cultura e a arte de Ângelo Guido e Dakir Parreiras.  

Pelo Decreto nº 2.166 de 22 de setembro de 1924 é aposentada como 

professora do curso anexo à Escola Normal. Participou do Partido Liberal Evolucionista 

do Ceará, em 1934, para a Câmara Federal e a Assembleia Constituinte do Ceará. E em 

02 de novembro de 1942 falece no Rio de Janeiro.  

Serafina Pontes não nasceu no Ceará, é natural do Rio de Janeiro, contudo 

foi adotada por pais cearenses e ainda criança veio para as terras alencarinas. Nasceu a 7 

de outubro de 1850, não conheceu o pai biológico e sua mãe a deu para a família do 

médico sobralense Francisco Alves Pontes, que a registrou com o nome Serafina Rosa 

Pontes. Serafina veio para o Ceará em julho de 1870. Seu pai adotivo formou-se em 

Medicina pela Faculdade do Rio de Janeiro. Retornando à terra natal, o Dr. Francisco 

Pontes assumiu o cargo de delegado, juiz municipal e presidente da Câmara Municipal 

de Sobral. Foi deputado provincial em vários mandatos, cirurgião-mor do Exército no 

Ceará e médico da Câmara Municipal de Fortaleza. 

Em 1886 escreve a sua história em versos: 

 

Foi no Rio de Janeiro, 

Ia o século em meio então. 
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Era em casa de um viúvo, 

Creio que tabelião. 

Uma donzela estrangeira 

Fora ser a companheira 

De três crianças gentis; 

E o pai dessas crianças 

Com falazes esperanças 

Dela fez uma infeliz. 

 

Um dia a desventurosa 

Sentiu que estava pejada. 

Sem saber o que fizesse,  

Ficou tão envergonhada 

Que deixou a residência 

Onde perdera a inocência, 

Maldizendo a sua sina. 

Andou por casas estranhas 

Sofrendo dores tamanhas 

Té que teve uma menina. 

 

Ai! pobre desgraçadinha, 

Melhor lhe fora morrer. 

Para que viera ao mundo 

P‘ra tantas dores sofrer? 

Logo aos três meses de idade 

Sua mãe, sem piedade, 

Dela separou-se... Ai! 

E assim desventurada 

Bem distante foi criada 

De seus irmãos, mãe e pai. 

 

Depois, uma enfermidade 

Fê-la cega, coitadinha! 

Oh! quantos padecimentos 

Para uma inocentinha. 

Sem conhecer seus parentes,  

Sem vê-los, queridos entes, 

Que lhe serviam de pais; 

Sem poder aprender nada, 

Ah! que vida malfadada, 

É padecer por demais! 

[...]
49

 

 

Por causa dos seus problemas com a visão, a cegueira a dominava, ditava 

seus versos para serem escritos pelos amigos, sendo seus poemas da geração do 

Romantismo. Sua vida entra em mais dificuldades quando seu pai falece, a 7 de julho de 

1880, vítima de uma oclusão intestinal, aos sessenta e três anos de idade (COLARES, 

1975, p.179). Contudo, continua na vida literária, publica em 1894 a obra Livro da 

alma, o qual foi prefaciado por Francisca Clotilde, sua amiga e confidente. 

Homenageou seu pai em: 

                                                 
49

 In: COLARES, Otacílio. Lembrados e esquecidos. v. 1. Fortaleza: Imprensa Universitária do Ceará, 

1975, p. 176. 
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À memória de meu pai adotivo, Dr. Francisco A. Pontes: 

Venerando ancião, que nesta vida 

Me serviste de pai, tão satisfeito, 

Ai de mim! quanta falta me tens feito. 

Sem teu arrimo, onde encontrar guarida? 

 

Tua memória sempre estremecida 

É por mim que conservo neste peito, 

Indelével e santo amor perfeito 

Filial que te votei, alma querida. 

 

Infeliz de quem só a vida trilha, 

Embora não se afaste da verdade. 

Sem ter um protetor, quem é que brilha? 

 

Repousa em paz, meu pai, na eternidade. 

Intercede ao Senhor por tua filha 

Que se definha vítima da saudade.
50

 

Serafina Pontes morreu solteira, em Fortaleza, no bairro da Jacarecanga, a 

11 de outubro de 1923, aos setenta e três anos de idade. Ela foi 

 

[...] legítima, embora singela expressão do ultra-romantismo em terras do 

Ceará. Sua lembrança hoje demora apenas no seio de uma família modesta, 

que soube amá-la e venerar-lhe a memória. Está sepultada no Cemitério de 

São João Batista, no jazigo da família de Francisco Otônio Colares, segundo 

plano, lado esquerdo de quem penetra pelo portão principal da necrópole. Seu 

nome, data e local de nascimento e morte constam de uma placa em mármore 

encimada por uma lira (COLARES, 1975, p.184). 

 

Úrsula Garcia, nome literário, e de batismo: Úrsula da Costa Barros 

Amorim Garcia, nasceu a 3 de março de 1864, em Aracati, no Ceará. Era filha do Dr. 

Francisco Amintas da Costa Barros e de D. Rita da Costa Barros e sobrinha-bisneta de 

Pedro José da Costa Barros, esse o primeiro Presidente do Ceará (1824) e prima do 

historiador Rodolfo Garcia. Sua educação primária foi realizada pelo pai, assim  

 

Não freqüentou colégio a fim de receber a instrução primária. Coube a seu 

pai desvendar a capacidade de sua filha, dotada de uma inteligência 

privilegiada. Não podia esconder o orgulho de que era possuído, vendo-a 

talentosa e com virtudes a lhe aureolar a fronte, antegozando a futura glória 

intelectual, antevendo-a entre os vultos de renome (AGUIAR, 1971, p.506). 

 

Desde menina-moça percebia a importância do nome de sua família, os 

Costa Barros e assim grandes responsabilidades passou a fazer parte da vida de Úrsula 

Garcia. Ainda em sua adolescência acompanhou seu pai ao Rio Grande do Norte, 

quando ele foi nomeado a exercer o cargo de Juiz de Direito. 

                                                 
50

 Idem, pág. 182. 
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Ainda jovem casou-se com o primo Dr. José Alexandre de Amorim Garcia, 

em 1887, e assim foi residir na capital de Pernambuco. Contudo, em 1890, sofre um 

abalo em sua vida conjugal, ficando viúva, aos vinte e seis anos, após três anos de 

casada, sem filhos: 

 

Tudo passa nesta terra 

Neste mundo de ilusão 

Vai para o céu a fumaça 

Fica na terra o carvão.  

 

(Úrsula Garcia) 

 

Com a morte do marido se entrega ao trabalho de costura, para se manter e 

divide seu tempo com os afazeres do coser e a literatura. Escreve para jornais e funda 

juntamente com a esposa de Clóvis Beviláqua, Amélia de Freitas Beviláqua, e Ana 

Nogueira a revista O Lyrio. 

Publicou contos, poesias e cartas, mas sua escritura era em tom de tristeza. 

Viúva muito cedo, não quis um novo relacionamento, não teve filhos e sua sobrinha 

Bela faleceu em seus braços, ainda criança. Publica em 1901 o Livro de Bella, uma 

homenagem à sobrinha. 

Disse Câmara Cascudo: 

 

Úrsula foi um espírito tranqüilo e doce, a exemplo das moças prendadas de 

outrora. Escreveu muito, mas sua produção está esparsa e ignorada. Diversos 

artigos de política regional, divulgados sem assinaturas eram dados como 

pertencendo aos jornalistas do tempo, tal a graça do remoque, a delicadeza do 

estilo, a finura dos reparos e a força convincente da argumentação poderosa. 

Seu ambiente doméstico, tranqüilo, tépido, dissipou-se na morte do marido:  

Úrsula ficou duplamente viúva de corpo e de coragem. Eclipsou-se do 

movimento literário do nordeste. Foi uma renúncia amargurada a que ela se 

determinou (In AGUIAR, 1971, p.510). 

 

Publicou: Livro de Bella (1901), O romance de Áurea (1904) e escreveu nos 

periódicos: O Lyrio, Gazeta do Café, A Província, Potiguarana e Almanaque de 

Pernambuco todos de Recife; O Phanal, de Jaboatão (PE); A Vitória, de Vitória de 

Santo Antão (PE) e O Prelio, de Natal (FERREIRA, 2004, p.335).  

Úrsula Garcia falece em Recife acometida de varíola em julho de 1905, aos 

trinta e sete anos. Seu corpo está sepultado no Cemitério de Santo Amaro, em 

Pernambuco. 
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Assim, realizamos um pequeno histórico de três importantes beletristas 

cearenses, duas não conviveram com Francisca Clotilde e uma foi amiga confidente, 

porém não foi educadora. A seguir faremos perfis das escritoras e professoras que 

fizeram parte da vida de Francisca Clotilde: Alba Valdez, Ana Facó, Ana Nogueira 

Batista e Emília Freitas. 

Cinco mulheres beletristas e educadoras foram selecionadas, estão expostas 

em ordem alfabética, e a última será a mais importante para este trabalho, parafraseando 

o dito bíblico: ―os últimos serão os primeiros‖, assim, Francisca Clotilde é a última na 

ordem alfabética, porém a mais destacada. Por quê? Veremos a seguir... 

 

3.1 – Alba Valdez 

 
Alba Valdez 

Fonte: Academia Cearense de Letras 

 

Maria Rodrigues Peixe, escritora cearense sob o pseudônimo de Alba 

Valdez, nasceu a 12 de dezembro de 1874, no sítio Espírito Santo, na vila de São 

Francisco de Uruburetama, atual Itapajé. Filha de João Rodrigues Peixe e Isabel Alves 

Rodrigues. Devido à grande seca que alastrava o sertão cearense, em 1877, a família 

muda-se para Fortaleza. 

Alba Valdez fez seus primeiros estudos na capital cearense, na escola 

primária de Isabel Teófilo Spinosa. Em março de 1886 matriculou-se na Escola Normal 

do Ceará, na qual foi aluna de Francisca Clotilde. Diplomou-se em 1889, com quinze 

anos, e em seguida foi nomeada para lecionar uma das cadeiras (escolas) de ensino 
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público em Fortaleza. Foi professora do Grupo Escolar Nogueira Accioly (Grupo 

Escolar N° 1).  

No relatório enviado pela Ana Facó (Diretora do Grupo Escolar Nogueira 

Accioly) ao Diretor da Instrução Pública, contem os nomes das seguintes professoras:  

1ª classe - Edite Braga; 2ª classe - Maria Augusta Amaral; 3ª classe - Candida da Silva 

Freire; 4ª classe - Maria Rodrigues; 5ª classe - Margarida de Queiroz.
51

 

Como literata realizou palestras e publicou artigos na imprensa cearense, em 

jornais, revistas e almanaques, a citar: Revista do Ceará, Panóplia, Revista da 

Academia Cearense de Letras e Almanach de Lembranças Luso-Brasileira. Participou 

do Centro Literário, Boêmia Literária e Iracema Literária.  

Em 1901, Alba Valdez publicou seu primeiro livro: Em Sonho, uma 

coletânea de textos em prosa (contos e crônicas). Em 1906 publicou Dias de Luz, um 

romance memorialista de cento e vinte páginas, no qual registra suas lembranças da 

infância e adolescência. 

Antes da publicação de suas memórias em romance, em 1904 funda a 

primeira agremiação literária feminina no Ceará, a ―Liga Feminista Cearense‖, 

constituída por Maria Portugal, Aurelinda Simões, Olga Alencar, Amélia Alencar e 

Júlia Moura. 

Alba Valdez também foi uma mulher pioneira, em 1922 ingressa na 

Academia Cearense de Letras, passando assim, a ser a primeira mulher a ingressar na 

referida academia literária, assumindo a cadeira número 8, cujo patrono era Álvaro 

Martins. Também participou da Academia Feminina de Letras, ocupando a Cadeira 16 

que tinha como patrona Francisca Clotilde. 

 

                                                 
51

 Informações cedidas pelo Prof. Ari de Andrade (arquivo pessoal). 
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Alba Valdez na ACL (Academia Cearense de Letras) em 8/12/1922.  

Fonte: Instituto Histórico e Geográfico do Ceará (IHGC_foto147_evento_1). 

 

Em 1936 é convidada a fazer parte da Diretoria do Instituto do Ceará, no 

qual exercia a função de Bibliotecária.  Em 1937 pronunciou um discurso numa 

solenidade do Instituto, destacando em sua fala a importância da mulher e realizou 

críticas a educação que era destinada às meninas, sendo essa com uma ideologia de um 

conservadorismo patriarcal e provinciano que inferiorizavam as mulheres. Por causa de 

suas ideias de igualdade de direitos às mulheres e críticas à sociedade cearense, 

principalmente à educação destinada às meninas/moças, sofreu duras críticas e por isso 

se afastou do mundo intelectual fortalezense. Em 1953 retorna à Academia Cearense de 

Letras, passando a ocupar a Cadeira 22, cujo Patrono é Justiniano de Serpa. 

A vida e obra de Maria Rodrigues, a Alba Valdez, têm marcas do  

 

[...] pioneirismo libertador, tendo em vista a sempre decidida atitude na 

defesa dos direitos da mulher. Registros de sua intensa atividade literária, 

porém, só encontramos apenas textos esparsos na imprensa cearense, Diário 

do Ceará e Panóplia e, na pernambucana Lyrio. Nas páginas desta 

prestigiada revista de Recife, dirigida por Amélia de Freitas Beviláqua, 

sempre se divulgaram novas escritoras de todo o país, se encontram algumas 

colaborações de Alba Valdez (DUARTE, 2004, p.629). 
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Alba Valdez escrevia com uma linguagem leve, coloquial, em um tom bem-

humorado, às vezes, irônica.  Era preocupada com o resgate dos costumes, do dia a dia 

das cidades do interior do sertão nordestino (DUARTE, 2004). 

Quando professora da Escola Normal, Alba Valdez foi convidada por 

Justiniano de Serpa para ser colaboradora do jornal Diário do Ceará, em sua primeira 

fase (BARROSO, 1971, p.480). Sobre a educação brasileira ela destaca o 

profissionalismo do professor como uma peça fundamental para a aprendizagem: ―Não 

há processos e métodos de ensino; há professores‖ (Idem, p.494). 

Não há muitas informações sobre a escritora e professora Alba Valdez, 

infelizmente, como também não foi possível ter acesso às suas duas obras publicadas 

(Em Sonho e Dias de Luz). Porém, há informes que uma sobrinha, residente no Rio de 

Janeiro, tem alguns manuscritos seus. 

Em 5 de dezembro de 1962, próximo de aniversariar seus oitenta e cinco 

anos, Alba Valdez faleceu, em Fortaleza. 

A seguir trechos do seu discurso na Revista do Instituto do Ceará em 

comemoração d‘O Quinquagenário do Instituto, de 4 de março de 1937 na Sessão do 

dia 2, no qual Alba Valdez expõe seu ponto de vista sobre a mulher, principalmente a 

educação dessa: 

 

[...] 

 

Os 50 anos do Instituto alvoroçaram de alegria os trabalhadores desta casa. A 

festa decorre luminosa como sói acontecer com as festas da inteligência. Há o 

ritmo feiticeiro das ideias, criado por artistas da palavra, que já se fizeram 

ouvir. 

Que fazer? Tudo em mim é fraqueza. A mulher é um ser fraco, propalam. 

Pois da própria fraqueza, construirei a força necessária para comunicar as 

minhas emoções. 

O panorama social cearense, no que concerne ao progresso intelectual da 

mulher, foi, até pouco tempo, de alcance mínimo. 

 

[...] 

 

A evolução, nesse sentido, se processou lentamente, aos milímetros, e nem 

podia deixar de acontecer assim, desde que é mister considerar o complexo 

de receios que comprimia a família de anos atrás num circuito eriçado de 

preconceitos e superstições. 

Estreitamente ligada ao lar por efeito do rigorismo educacional, sem maiores 

responsabilidades que as decorrentes dos afazeres domésticos, dos estudos 

feitos com certa limitação, a mulher visionava a vida menos pelo que possuía 

de real do que pelas aparências. O preparo intelectual ressentia-se do senso 

das realidades, convindo-lhe bem a terminologia de abstrato que os 

gramáticos conferem a determinados nomes. 

Se tinha posses estudava como interna no Colégio da Imaculada Conceição 

ou noutro estabelecimento particular de ensino secundário de Fortaleza. Não 



118 

 

 

 

 

se compreendia uma menina rica, da sociedade, a instruir-se gratuitamente, 

nivelando-se com as pobres das areias e dos subúrbios. Naquele tempo era 

assim. Hoje, o chic é estudar fora, cursar o Colégio do Sacre-Coeur ou de 

Sion, no Rio. 

Na Escola Normal, estudavam as pobres, que se habilitavam para o cargo de 

primeira professora, indo depois lecionar honestamente o que aprenderam 

durante o curso. Muita vez, estratificavam-se-lhes nos cérebros os 

conhecimentos adquiridos em virtude do isolamento da terra, distanciada da 

corrente civilizadora. 

As ex-alunas dos colégios, essas, após a conclusão do curso, retornavam à 

casa paterna, e, sem o imperativo da necessidade, esqueciam aos poucos, pela 

ausência da ação de continuidade, boa soma do cabedal de instrução 

(VALDEZ, 1937, p.424-425). 

 

Alba Valdez discursa sobre a elite dos homens das letras e faz críticas 

àqueles que têm o pensamento sobre as mulheres como um ser fraco, e em defesa 

dessas, ela se inclui, um pouco irônica, pois é sabido de sua intelectualidade, mas ela 

diz, ―da própria fraqueza construirei a força necessária para comunicar minhas 

emoções‖. Continua a autora que o processo em respeitar a intelectualidade feminina é 

lento, e mais adiante ela expõe em relação à educação das meninas/moças/mulheres, que 

a instrução dessas é direcionada ao lar, uma moça educada para um bom casamento, um 

consórcio que o pai já providenciara. As moças de família concluíam os estudos em 

escolas de freiras (pois nessas instituições elas eram educadas para serem boas esposas). 

E veio-nos um questionamento: como uma freira poderia ensinar a uma moça a ser uma 

boa esposa se elas jamais casariam? Elas ensinariam às alunas a obediência, a não 

questionarem com os pais e nem maridos. Ser educada era ser um sinônimo de 

obediente. A seguir, Alba Valdez relata que ser aluna de escola pública, ―instruir-se 

gratuitamente‖ era a prova de que aquela moça não foi educada numa escola da elite, 

seria uma moça sem educação e ficaria ao mesmo nível de uma pessoa pobre. Por muito 

tempo ficou na memória coletiva que estudar em uma escola pública era prova de seu 

baixo poder aquisitivo, enfim, sinal de pobreza.  

A autora denuncia em seu discurso como a sociedade classificava as moças 

em pobre e rica, exatamente pela instituição que as essas estudavam. Serem alunas do 

Colégio da Imaculada Conceição era sinal de menina rica e na Escola Normal de pobre. 

Naquela, a moça seria limpa, nobre; nessa, teria a mácula da pobreza. Então, todo o 

estudo no colégio da Imaculada Conceição seria para garantir um casamento, e não para 

ter conhecimento, sair da escuridão e ir para as luzes. Quando as ex-alunas retornavam 

às casas paternas, após a conclusão do curso, como não colocavam em práticas seus 

conhecimentos, acabavam por esquecê-los e assim ficavam na mesma vidinha de 
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sempre, com uma diferença, agora elas eram cultas, pois tinham se formado na capital, 

em colégio de freiras, com todo rigor da obediência. 

Continua a autora: 

 

O mundo, o verdadeiro mundo, contemplavam-no de longe. Os rumores do 

espetáculo extra-muros chagavam-lhes em notas confusas, desfalcadas em 

acento e quantidade. 

As ideias que começavam a penetrar no seio das massas, trabalhadas por um 

pensamento renovador das velhas fórmulas sociais, tendentes a erguer o 

padrão da vida nacional, dar maior significação à raça, não conseguiam 

senão, por instantes, atravesar-se-lhes na imaginação cheia de quimeras e 

fantasias. 

A filha deste céu não amava a pátria? Amava. Ora se não havia de amar o seu 

Brasil, um dos maiores e mais privilegiados países do globo, conforme 

aprendera nos compêndios de geografia nos tempos do colégio e da Escola 

Normal (Idem, p.426). 

 

 

E por que a discriminação? Como Alba Valdez colocou, ―a filha deste céu 

não amava a pátria?‖. Sim, todas teriam seus direitos iguais, independente de sexo e 

classe social, afinal todo(a)s não eram brasileiro(a)s? 

Mais adiante a autora fez explanação de mulheres que foram atuantes e 

fizeram a diferença, não se amedrontaram com as amarras e correntes invisíveis da 

sociedade. Ela cita Bárbara Pereira de Alencar, Ana de Alencar Araripe (a Ana Triste, 

por causa do assassinato do marido Tristão Gonçalves), Jovita Feitosa, Maria Tomásia 

Figueira Lima, e critica que ―[...] depois desses episódios marcantes na sua existência 

social, a mulher retorna ao lar. Os mesmos deveres, as mesmas obrigações‖ (Idem, 

p.427). 

Discursa ainda a autora que  

 

Pensando-se no Ceará, vem logo a ideia da seca, da eterna luta do homem 

contra a natureza. Não se pode prescindir do meio biológico nas 

manifestações do espírito. A inteligência carece de um clima propício, de 

uma agradável tranqüilidade, de uma liberdade criadora, para se entregar com 

eficiência às suas tendências literárias e artísticas. E a prova está em que a 

maioria dos nossos grandes homens se fez longe da terra natal. A mulher das 

letras do Ceará, como já foi dito, o isolamento da terra, sem o contacto direto 

da civilização, a rigorosa educação familiar e os conceitos desairosos, que 

sobre o cérebro feminino atiraram certos filósofos (Idem, p.428). 

 

 

Por causa do isolamento, a mulher sofreu as consequências pelo seu atraso 

no meio da intelectualidade. Contudo, Alba Valdez em seu discurso nos mostra que 
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apesar da falta de contato da civilização, algumas mulheres não se entregaram ao 

isolamento afastando-se do meio literário e artístico. Mais adiante ela enumera 

participação da escrita feminina na imprensa cearense e algumas patrícias escrevendo 

em periódicos de outros estados, a citar, por exemplo, O Lírio, de Pernambuco. Temos 

os 

 

[...] pródromos do movimento abolicionista, que despertam os estros de 

Emília de Freitas e Francisca Clotilde. Elas estrelam as colunas dos jornais 

com a comovente música humanitária das suas estrofes. 

Em 1888, no cenário do periodismo indígena, assinala-se o aparecimento de 

Evolução, redatoreada por Francisca Clotilde, Antônio Duarte Bezerra e 

Joaquim Fabrício de Barros, e daí por diante mais de uma dezena de revistas 

literárias, fundadas em Fortaleza e em diversas cidades do interior. 

 

 

Cita ainda a escritora O Astro, fundado em Baturité pelas irmãs Amélia e 

Olga de Alencar. Mais uma publicação feminina é  

 

A Estrela, surgida também em Baturité, pela ação progressista de Antonieta 

Clotilde, filha dessa mulher de talento que se chamou Francisca Clotilde, 

jornalista, poetisa, dramaturga e romancista. 

[...] Citam-se ainda individualidades femininas que, se não fundaram jornais, 

pelo menos deram às suas colunas o lustre de uma inteligência engrandecida 

pelo estudo e pelo móvel que as arrastou ao torvelinho da publicidade. 

Então, nesse caso Ana Facó, modelar figura de educadora, e outros espíritos 

femininos que, no jornalismo, exerceram atuação didática, literária ou 

doutrinária (Idem, p.430). 

 

 

Findou seu discurso com ―Bem merecem que se as relembre com admiração 

e simpatia‖ (Ibidem). 

Alba Valdez em seu discurso deixou claro a força da inteligência feminina 

cearense, que apesar das dificuldades, elas não se deixavam abater, continuavam na luta 

pelo espaço para mostrar a intelectualidade feminina, tanto pela via literária, como 

também pela educacional, e assim cita várias mulheres cearenses, dentre elas duas 

literatas e educadoras que fizeram parte de sua jornada cultural: sua ex-professora 

Francisca Clotilde e sua ex-diretora no Grupo Escolar Nogueira Acioly, Ana Facó. 
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3.2 – Ana Facó 

 

 
Ana Facó 

Foto cedida por Ângela Gurgel – TV Assembleia do Estado do Ceará 

 

Em Beberibe, CE, na comarca de Cascavel, no sítio Bom Jardim, nasce Ana 

Facó, filha de Francisco Baltazar Ferreira Facó e Maria Adelaide de Queirós Facó, a 10 

de abril de 1855. Sua família era grande, constituída de quatorze irmãos, sendo ela a 

nona e a sétima que se criara dessa prole. 

Seu primeiro contato com a leitura foi com seu irmão mais velho, José 

Baltazar Facó. Em 1869, de fevereiro a junho, teve seus estudos primários com a 

professora Maria Carolina Pereira Ibiapina, no município de Cascavel. Contudo, só 

começou a frequentar a escola aos quatorze anos de idade, primeiro pela dificuldade de 

escola em sua terra natal e segundo por problemas de saúde visual, tinha uma alta 

miopia. Com a morte dos seus pais (a mãe em 1871 e o pai em 1875), em 1885 passa a 

morar com parentes em Fortaleza. 

Em 1887 concluiu o magistério na Escola Normal do Ceará, sendo também 

aluna da professora Francisca Clotilde. A 3 de dezembro do referido ano foi convidada 

pelo primo e professor de Português João Ferreira Lopes Filho para trabalhar como 

professora de ensino primário no Ginásio Cearense, instituição educacional fundada a 7 

de janeiro de 1887 por seu primo e pelo professor e capitão reformado Antônio Duarte 

Bezerra (segundo marido de Francisca Clotilde). O colégio foi vendido posteriormente 

ao Professor Anacleto Pereira Cavalcante Queiroz.  
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Em 15 de fevereiro de 1888, por não mais lecionar no Ginásio Cearense, 

anunciou no jornal Libertador a inauguração da Escola Facó com um curso primário. 

Esta foi inaugurada no dia 4 de março com dez alunos matriculados. 

No governo do General José Clarindo de Queiroz, seu parente, então 

presidente da província do Ceará, foi nomeada professora auxiliar da antiga Escola 

Normal, em 1891. Em seguida ocupou o cargo de inspetora e professora da classe 

infantil. 

Por não casar-se, dedicou sua vida à intelectualidade, tanto nas letras como 

na educação. Em suas criações literárias, no início, usava o pseudônimo de Nitia-Abá, 

que na linguagem indígena (tupi-guarani) significa ―ninguém‖. 

O presidente da província do Ceará, Nogueira Acioly, em seu relatório de 1º 

de julho de 1907 comunica sobre a verba para a construção do Grupo Escolar: 

 

 
Fonte: http://www.crl.edu/brazil/provincial/cear%C3%A1 

 

Conforme recorte na página anterior, no segundo parágrafo, no item ―Obras 

Públicas‖, o presidente informa que ―O Estado adquiriu pela importancia de vinte e 

cinco contos de reis magnifico predio nesta capital, destinado ao Grupo Escolar prestes 

a ser inaugurado.‖ 

Nas páginas seguintes do relatório, em sua mensagem, Nogueira Accioly 

expõe a importância da escola com seu novo modelo de ensino exportado da Europa, 

uma instrução primária de base científica. O presidente, dois anos antes,  
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[...] publicaria, em 13 de março de 1905, o Regulamento da Instrução 

Primária do Ceará o qual recomendava além do método intuitivo para as 

escolas primárias também a criação de um grupo escolar em Fortaleza, 

também as devidas atribuições administrativas e pedagógicas para o cargo de 

diretor (ANDRADE, 2011, p.524). 

 

Ainda no relatório, na mensagem enviada, a 1º de julho de 1905, com 

dezoito páginas dedicadas à Educação (página 15 a 33) e no final um mapa com dados 

de 1845 a 1904, o presidente analisa estatisticamente a realidade do ensino primário na 

província do Ceará, reforçando ao mesmo tempo a necessidade de uma modificação na 

escola primária, necessitando esta de uma modernização. No início  

 

[...] a leitura traçava um paralelo entre a ignorância e a criminalidade. 

Reportando-se ao poeta Victor Hugo, o governo reforçava que ―abrir escolas 

era fechar prisões‖ no futuro. Da educação dependia toda a sociedade, porque 

à ela caberia a construção dos ‗mais sérios interesses humanos‘ (Idem, 

p.525). 

 

Nogueira Accioly, em seu relatório, reforçava que seria importante um 

investimento maior no Ceará do ensino primário nas classes menos favorecidas, como 

ocorreu na Europa e Estados Unidos porque a ―instrução popular, assim estimulada, 

torna-se factor de progresso e não mero adorno pessoal, de valor secundário‖ (p. 24-25). 

Assim, com o pensamento de um ensino novo no Ceará, foi fundado em 

1907 o primeiro grupo escolar do Ceará, mais precisamente a 12 de julho. Foi 

inaugurado o Grupo Escolar Nogueira Acioly, passando a funcionar no dia 15, três dias 

após a inauguração. Ana Facó foi convidada para dirigi-lo, por conselho do professor 

José de Barcellos, passando a ser a primeira diretora escolar dessa instituição. Ficou no 

cargo até 1913, ano que se aposentou. ―É directora do Grupo D. Anna Facó e exercem o 

magistério das diversas classes as professoras D. D. Margarida de Queiroz, Maria 

Rodrigues
52

, Candida Freire, Edith Borges e Maria Augusta do Amaral.‖ (Jornal A 

República, de 12 de julho de 1907 In ANDRADE, 2011, p.528). Trabalhou no Grupo 

escolar até sua aposentadoria, a 3 de setembro de 1913. 

Paralelamente a sua vida de magistério, Ana Facó realizava produções 

literárias. No mesmo ano que assume a direção do 1º Grupo Escolar, a professora 

apresenta ao público cearense, em forma de folhetins, no Jornal do Ceará, os romances: 

Rapto Jocoso e Nuvens. O primeiro é um romance de natureza rural, popular e histórico. 

O segundo também um romance de amor, contudo de natureza urbana, no qual o enredo 

                                                 
52

 Maria Rodrigues (Maria Rodrigues Peixe) nome de registro de Alba Valdez. 
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é sobre o amor de dois namorados que se separam por causa de intrigas de uma falsa 

amiga. 

Muito cedo perdeu seus pais, sendo o irmão mais velho passando a cuidar 

dela, assim dedicou-se ao magistério para que não ficasse sendo um ―peso‖ ao seu 

irmão. Em Páginas Íntimas (publicado postumamente em 1938), Ana Facó realizou 

seus escritos memoriais. Nessa obra a autora relata sobre sua família, infância, estudos, 

trabalho e a condição de ser mulher em uma sociedade com o pensamento patriarcal e 

patrimonialista, onde o sexo feminino era um objeto cujo dono seria o pai ou o marido. 

Neste livro há registros dos seus momentos de perdas, as mortes dos parentes queridos. 

Assim, diante 

 

[...] dessas tristezas, restam os livros e a pena para suavizar a saudade e 

sofrimentos outros. Com esse tom, muitos dos poemas que estão reunidos 

neste livro são poliantéias para parentes desaparecidos (pai, mãe, irmãos e 

tios). Este sentimento de perda se expressa em versos: 

Si a vida é um fardo, 

Si não tem encantos, 

Si só tem pesares, 

Só dores, só parto,  

Porque é que a morte 

Nos causa temos?(p.37)  

(CUNHA, 2008, p.195). 

 

Ana Facó publicou peças teatrais, contos e hinos para crianças. Em suas 

obras infantis deixou marcas de tons didáticos e carinhos de professora. (DUARTE, 

2000, p.745). Publicou para crianças: Minha palmatória (contos e hinos) e Comédias e 

cançonetas (teatro). Em vida, a autora não pôde editar os romances Rapto Jocoso e 

Nuvens, pois não dispunha de dinheiro para tais fins, assim, após a sua morte, uma 

década depois, o irmão Antônio Carlos de Queiroz Facó custeia a edição das duas obras, 

pela Editora Humberto, respectivamente 1937 e 1938. Os dois romances 

 

[...] pertencem à Escola romântica. As personagens citam José de Alencar e 

Victor Hugo e recitam Castro Alves. Romantismo anti-nefelibata que nos 

descreve costumes rurais e urbanos sem deformação delirante. 

No estilo de Ana Facó, nota-se o pendor pelas antíteses hugoanas. O romance 

de Anja é mais bem cuidado do que o de Emília de Freitas e Francisca 

Clotilde. Os pensamentos trajam vestes mais ricas. A Gramática não sofre os 

golpes costumeiros. A dialogação, embora imperfeita ainda, supera à 

daquelas outras romancistas. 

Ana Facó usa a língua falada pela classe média. No romance rural, porém, 

aproveita a prosódia sertaneja, assim como as imagens revelam o ambiente de 

trabalho do interior cearense. 

[...] 
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No romance rural – Rapto jocoso – há uma identificação perfeita da 

romancista com o folclore da roça, com a sua paremiologia e com os seus 

costumes. No romance urbano – Nuvens – Ana é a cronista de Fortaleza da 

primeira década do século XX; da Fortaleza das festas populares 

comemoradas com fogos de artifício contra os quais a romancista lança 

candentes objurgatórias (MONTENEGRO, 1953, p.97-99). 

 

Em sua história educacional, Ana Facó também foi diretora do primeiro 

educandário fundado em Beberibe, o Grupo Escolar Ana Facó, que foi construído pelo 

irmão, o engenheiro Antônio Carlos de Queiroz Facó, em 26 de janeiro de 1947
53

 foi 

doado ao governo estadual
54

.  

 

 
Fonte: http://blogdaescolaanafaco.blogspot.com/2011/03/64-anos-de-sonhos-e-realizacoes.html 

 

A beletrista e educadora Ana Facó faleceu em Fortaleza, a 22 de junho de 

1926. Grande parte de sua produção literária permanece inédita em jornais do Ceará, 

merecendo assim mais pesquisas. 

 

3.3 – Ana Nogueira Batista 

 

Ana Nogueira Batista, natural de Icó, Ceará, nasceu em 22 de outubro de 

1870, na Fazenda Santo Antônio, filha de João Nogueira Rabelo e Teresa de 

Albuquerque Nogueira Rabelo. Era a caçula de nove filhos. Tudo em Ana Nogueira 

aconteceu prematuramente, aos dois anos de idade ficou órfã de mãe, passando a ser 

criada por uma escrava. Porém, com o segundo casamento de seu pai, Ana passa a ter 

                                                 
53

 Revista do Instituto do Ceará – 1947 – ―Datas e Fatos para a História do Ceará‖ – José Bonifácio de 

Sousa. 
54

 A Escola de Ensino Médio Ana Facó foi fundada em 27 de fevereiro de 1947, no governo de Faustino 

de Albuquerque pelo decreto nº 11.493/75, sendo a primeira escola estadual do município de Beberibe. 

(Fonte: Crede 9). 
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uma educação esmerada. Dona Joaquina, sua madrasta, ensina-lhe a falar, ler e traduzir 

em francês, colocando a enteada em contato com a boa produção literária da época, 

principalmente com a poesia. 

Seus pais foram atuantes no movimento abolicionista, fazendo de Icó uma 

das cidades que logo aderiu à luta contra a escravidão dos negros. Ação essa, segundo 

alguns historiadores, que levou a Princesa Isabel a escrever um cartão de agradecimento 

à família de Ana Nogueira. Após a morte de seu pai vem residir em Fortaleza. 

Casou-se com o poeta paraibano Sabino Batista (um dos fundadores do 

movimento literário Padaria Espiritual, o Sátiro Alegrete).  Antes dos trinta anos ficou 

viúva. O marido falecera, em 1899, devido à varíola hemorrágica
55

. Nesse período era 

mãe de duas crianças, Luís e Olavo, e estava grávida do seu terceiro filho. Em 1898 faz 

o poema ―Retrospecto‖ o qual dedica ao marido: 

 

RETROSPECTO (1898)  

 

Eis-me a reler os versos maviosos  

que te inspirei naquela apaixonada  

fase de amor, serena, imaculada  

plena de sonhos, de ilusões, de gozos.  

 

Releio-os um a um e mais formosos  

acho-os agora; na alma enamorada  

revive tôda a quadra iluminada  

pelos clarões dos dias venturosos.  

 

Releio tudo... e como por encanto  

ante os meus olhos úmidos de pranto  

vae-se animando todo meu passado...  

 

E sinto ainda palpitar o seio,  

e encontro o nosso amor o nosso enleio  

em cada estrofe, em cada verso amado.
56

 

 

Ficando viúva passa a lecionar em uma escola. Depois se muda para o 

Recife, Pernambuco, onde passou a lecionar em uma escola direcionada à educação 

feminina. No mesmo período que trabalhava como professora de meninas, cursava o 

magistério à noite, na Escola Propagadora da Instrução, concluindo seu curso normal 

em 1903.  

                                                 
55

 Segundo Barão de Studart em Datas e Fatos. Informações repassadas à Banca pelo prof. Sânzio de 

Azevedo quando da minha segunda qualificação de doutoramento (1º de dezembro de 2011).  
56

 Pela bisneta Luciana Nogueira Baptista no Blog de Ana Maria Lopes - Poesia no Fim do Túnel - : 

http://blog.clickgratis.com.br/anamarialopes 

(http://blog.clickgratis.com.br/anamarialopes/59921/ANA+NOGUEIRA+BATISTA.html) 
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Em Recife juntamente com Úrsula Garcia, Amélia Beviláqua (esposa do 

jurista Clóvis Beviláqua) e Edwirges de Sá Pereira fundou a revista O Lyrio, periódico 

de grande importância para a produção literária feminina na região do Nordeste 

brasileiro. No primeiro número está um poema de Ana Nogueira: 

 

O PASSADO 

 

Vae-se passando para mim a vida… 

Ah! como longe estão os roseos dias! 

Cheios de luz e cheios de harmonias 

Da minha bella infância estremecida. 

 

Como está longe a doce fé querida 

Que tinha então! A tantas alegrias 

Sucederam-se duvidas sombrias 

Que me torturam a alma entristecida. 

 

Os meus sonhos... perdi-os nos caminhos 

Rudes da vida, e o coração agora 

Tem a tristeza dos desertos ninhos. 

 

Tenho vontade de parar... A aurora 

Já não reluz, e nem os passarinhos 

Modulam cantos que eu ouvi outr‘ora! 

 

Da revista: "O Lyrio", Soneto da capa do primeiro número, novembro/1902, 

Recife/PE 

 

Ana Nogueira publicou seus poemas, contos e crônicas em diversos 

periódicos do Brasil, a citar: Diário de Pernambuco (Recife), O Rio Negro (Manaus), A 

Província do Pará (Belém), A Gazeta de Notícias (Rio de Janeiro), A Cidade de 

Campinas (São Paulo). No Ceará: Almanaque do Ceará, Libertador, Constituição, A 

Quinzena, República, O Pão e Evolução. 

Em A Quinzena encontram-se algumas das suas primeiras publicações ao 

lado de nomes como Juvenal Galeno, Virgílio Brígido e Francisca Clotilde. (DUARTE, 

2004, p.516). 

No número 5, de 28 de março de 1888, na página 37, em A Quinzena, há o 

poema ―Conselho‖ de Ana Nogueira: 

 

CONSELHO 

 

A Affonso 

 

Esquece, esquece o mal que te pungia, 

Canta e sorri pela existência a fora, 

Longe de ti todo o pezar de out‘ora, 
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Não queiras mais a dor que é tão sombria! 

 

Bebe o prazer, o vinho da alegria 

Na luz celeste que te vem da aurora, 

Ouve a canção suave e tão sonora 

Que as aves cantam no romper do dia 

Canta tambem... e vai pelas estradas, 

Irás gozando as brisas perfumadas, 

Ouvindo alem dulcíssima canção 

 

Olha, ao grande contacto da natura 

Foge o pranto, o pezar, a dor escura, 

Canta alegre e festivo o coração. 

 

18, de Março – 88  

                                     Anna Nogueira 

 

Na edição de número 6, de 16 de abril de 1888, no mesmo periódico, na 

página 47 ela publica ―Teu Olhar‖: 

 

 

 

TEU OLHAR 

 

Ao divino fulgor das alvoradas, 

A‘s estrellas inquietas luminozas, 

Ao puro lyrio, às delicadas rozas, 

A‘ frescuras das relvas perfomadas. 

 

A‘s borboletas meigas e doiradas, 

Volitantes, alegres, caprichosas, 

Aos solfejos das aves maviosas, 

Da casta pomba as azas prateadas, 

 

Ao CEO azul, sereno e radiante, 

Ao claro sol de maio fulgurante, 

A‘ branca luz virgínea do luar. 

 

A‘ tudo isto que o universo adora, 

As rosas, lyrios, aves e aurora, 

Prefiro a doce luz do teu olhar. 

                           ANNA NOGUEIRA 

 

Na mesma edição e página, Francisca Clotilde dedica uma poesia à Ana 

Nogueira intitulada ―Homenagem‖: 

 

HOMENAGEM 

 

A ANNA NOGUEIRA 

 

Não te corre nas veias delicadas 

O sangue asul da fatua realesa, 

Nem te cerca o prestigio de grandeza 

Que enaltece as cabeças coroadas; 
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Desconheces as regras variadas 

De etiqueta – requinte da nobresa, 

Nem preferes á doce singelesa 

Em que vives as côrtes decantadas. 

 

A teus pés não se curva a multidão 

Para beijar-te a pequenina mão, 

Quando passas incógnita e sosinha; 

 

Mas, sendo, como és formosa, e bôa, 

Tens uma bella e fúlgida corôa, 

E vales muito mais que uma rainha. 

                                         JANE DAVY 

 

Neste poema, Francisca Clotilde assinou com o pseudônimo de Jane Davy. 

Na época do poema acima, anos 80 do século XIX, Francisca Clotilde utilizava o 

pseudônimo. Como era professora da Escola Normal, talvez quisesse preservar a sua 

imagem de educadora. No capítulo destinado a F. Clotilde faremos mais cogitações. 

Ana Nogueira, como vimos, atuou em jornais e revistas no Ceará e 

principalmente em Pernambuco. Contudo seu sucesso literário não deve ser avaliado 

apenas pelo seu trabalho na imprensa da época, mas também pelos seus vários poemas 

que foram musicados por Alberto Nepomuceno
57

, a citar ―Amanhecer‖:  

 

NEPOMUCENO¸ Alberto Dedicatória: ―À exímia cantora D. Hedy 

Iracema‖ Cidade: Petrópolis Ano:1904  

Autor da Letra: Ana Nogueira Batista(1870-1967)  

Letra: Ao amanhecer 

 

Cantai, cantai, alegres passarinhos! 

Abri as asas pelo azul a fora; 

Deixai os quentes ninhos  

Que já brilha no céu a luz da aurora. 

Já não tarda surgir o sol radioso 

Que vem tonificar com seus ardores 

E encher de luz e gozo 

A natureza e as orvalhadas flores. 

 

Deixai o vosso tépido agasalho 

Ó joviais e bons madrugadores, 

Que às lides do trabalho  

São horas de chamar os lavradores! 

 

Cantai, alegres aves matutinas. 

Cantai hosanas à fulgente aurora 

                                                 
57

 Alberto Nepomuceno nasceu em Fortaleza (CE) a 6 de julho de 1864 e morreu no Rio de Janeiro, em 

16 de outubro de 1920.  Foi compositor, pianista, organista e regente brasileiro com trabalho reconhecido 

na Europa. Seu contato com a música foi por influência de seu pai, que era violinista, professor, mestre da 

banda e organista da Catedral de Fortaleza.  Em 1872 transferiu-se com a família para Recife, onde 

começou a estudar piano e violino. Filho de Vítor Augusto Nepomuceno e Maria Virgínia de Oliveira 

Paiva.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fortaleza
http://pt.wikipedia.org/wiki/6_de_julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1864
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1920
http://pt.wikipedia.org/wiki/Compositor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pianista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maestro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Violinista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organista
http://pt.wikipedia.org/wiki/1872
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recife
http://pt.wikipedia.org/wiki/Piano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Violino
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E as formosas campinas  

Enchei de vossa música sonora. 

Amanhece de todo. Oh! Minha musa 

Solta o vôo também por esses ares 

E despe de reclusa 

O frio manto cheio de pesares. 

 

Vamos cantar! As sombras da tristeza 

Foram-se em frente ao matinal clarão. 

E como a natureza 

Festivo me palpita o coração. 

 

Cantai, alegres aves matutinas, 

Cantai hosanas à fulgente aurora 

E as formosas campinas 

Enchei de vossa música sonora
58

 

 

 

Ana Nogueira Batista ingressa no magistério público em 1912 e aposenta-se 

em 1929. Muda-se várias vezes, até fixar moradia em Niterói, no Rio de Janeiro, vindo 

a falecer nessa cidade aos noventa e cinco anos (DUARTE, 2004, p.517). 

 

3.4 – Emília Freitas 

 

Nasceu na vila União, atual Jaguaruana, distrito de Aracati, a 11
59

 ou 15
60

 

de janeiro de 1855, filha do Tenente Coronel Antônio José de Freitas e de Maria de 

Jesus Freitas. 

Sua educação primária foi em casa, porém com a morte do pai, em 1869, 

toda família mudou-se para Fortaleza. Depois do falecimento do seu provedor, todos os 

13 ou 14 filhos passam por necessidades financeiras (CUNHA, 2008, p.113). Contudo, 

a pequena Emília pôde continuar sua educação, apesar das dificuldades, assim estudava 

geografia e as línguas inglesa e francesa. 

Por motivo da ausência paterna e a perseguição dos políticos conservadores 

a família tenta nova vida na capital da província, fase que Emília Freitas registra em 

dois poemas publicados na coletânea Canções do lar, em 1891: Meu Pai (Antônio José 

de Freitas) e A Vila União (registro de onde a escritora residiu em sua infância e 

adolescência): 

 

                                                 
58

 Fonte: ―Canções Brasileiras‖ – obras para canto e piano – UFMG (Universidade Federal de Minas 

Gerais) – site: http://www.grude.ufmg.br/musica/cancaobrasileira.nsf/vwCodObra/RABA-5RJ8RJ  
59

 Segundo Constância Lima Duarte (ver bibliografia – pág. 723). 
60

 Segundo Abelardo F. Montenegro (ver bibliografia – pág. 76). 

http://www.grude.ufmg.br/musica/cancaobrasileira.nsf/vwCodObra/RABA-5RJ8RJ
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II QUADRO 

MEU PAI 

(ANTÔNIO JOSÉ DE FREITAS) 

 

Meus tempos de venturas lá se foram 

Como foge ligeiro um triste ai! 

Mas na mente revive o meu passado, 

E tenho bem presente inda meu pai: 

[...] 

Amigos apparentes teve muitos 

Que a meza devoravam seus manjares, 

Faziam-lhe redondas cortezias 

E davam-lhe em segredos mil pesares. 

[...] 

Morreu!... A política assassina 

Cravou-lhe no peito aguda setta! 

E sem mais dedicar-lhe uma lembrança 

Segui da ingratidão em linha recta. 

E seus filhos e viuva não tiveram 

Uma porta siquer onde bater! 

Tragaram em silencio a pão amargo 

Que o triste proletario pode ter. 

 

Que dias e que noites tão amargas 

Passadas na pobreza consciente! 

Buscando no futuro uma esperança,  

Medindo o seu passado co‘o presente. 

[...] 

                    (FREITAS, 1891, p.57-59 In CAVALCANTE, 2008, p.161-162) 

 

 

A VILLA UNIÃO 

 

A igreja primeiro de longe se avista, 

A margem esquerda do rio ella fica; 

Sem ser pitoresca tem muitos encantos; 

Não é miserável nem chama-se rica. 

[...] 

Alli ensaiei os meus sonhos poeticos; 

Alli despontou esta amena alvorada; 

Tiveram começo chiméras que aspira 

Infânsia risonha, feliz, amimada. 

[...] 

Voltamos cobertos de luto e de dor! 

A noute era escura qual meu coração! 

O gallo cantou, fizemos viagem, 

Deixamos os campos da bella – União. 

                                                                            (FREITAS, 1891, p.51-52 In Idem, p.162-163) 

 

Nos poemas a autora demonstra toda sua tristeza com a perda do pai e como 

ele foi traído pela política local. E por causa das condições financeiras, a família teve 

que deixar o lar na localidade de União, com muito pesar, pois ali estavam os registros 

das vidas dos familiares, desde o avô ao mais novo irmão, suas raízes estavam sendo 

arrancadas. O universo feliz de Emília Freitas é desfeito no ano de 1869, com a morte 

do avô, do pai e de um irmão (primogênito). 
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Na capital da província, Emília Freitas, já quase uma mulher, não ficava 

restrita aos trabalhos domésticos, gostava de realizar leitura, participava de um mundo 

letrado e lia Victor Hugo, Lamartine, Baudelaire, Eugène Sue, Alexandre Dumas, 

Gonçalves Dias, Castro Alves, Nísia Floresta, Juvenal Galeno, Amália Franco, 

Francisca Clotilde e outros mais (CAVALCANTE, 2008, p.39). 

Seu gosto pela literatura está descrito no poema Os Livros: 

 

                               OS LIVROS 

A MEU IRMÃO AFFONSO AMERICO DE FREITAS 

 

Á tudo que a terra possue de valor 

Os – Livros – excedem, são mais preciosos! 

Deserto, não chamo, logar onde os há; 

Pois fazem os dias do exílio ditosos. 

[...] 

P‘ra as horas de tédio... ninguém como elles 

Nos faz esquecer crueis disabores; 

- Erguendo a cortina pesada dos séculos 

Nos põem face a face com os nobres auctores: 

 

Aqui temos Tacito pintando Tiberio 

[...] 

Alli Victor Hugo fallando da França, 

[...] 

Depois Lamartine no trato das musas... 

[...] 

Quem lendo os ―Lusíadas‖ não sente-se preso 

Á voz immortal do grande – Camões! 

[...] 

Oh! Livros! Oh! Livros! meus bons companheiros, 

No ermo o consolo d‘esta alma inditosa... 

Ai! quando eu voar p‘ra os mundos ethereos 

Por vós partirei bem triste e saudosa. 

(FREITAS, 1891, p.81-82 In Idem, p.170-171) 

 

Emília Freitas continua em seus estudos com ajuda do irmão Antônio 

Henrique de Freitas que desde menino era o arrimo da família. Participa de recital de 

poesias, nos anos 1881 e 1882 no Colégio Santa Cecília. Forma-se professora na Escola 

Normal do Ceará, em 1885, sendo aluna de Francisca Clotilde nessa instituição 

educacional. Esse mesmo ano trouxe um infortúnio à Emília Freitas, falece sua mãe a 23 

de março de 1885. 

Nos anos seguintes Emília participa de movimentos intelectuais no Ceará, 

em 1890 publica O Renegado e em 1891 Canções do lar. Ficando sem os pais, ela e o 

irmão Alfredo Freitas irão tentar ganhar a vida em terras novas, saem à procura de boa 

aventurança na terra da borracha. Em companhia do irmão, Emília Freitas muda-se para 
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Manaus em 1892 e lá exerce o magistério no Instituto Benjamin Constant, escola 

destinada à educação de meninos, na instrução primária e secundária. 

Em Manaus conhece o jornalista Arthunio Vieira, casam-se. Em 1899 

publica o livro Rainha do Ignoto (sua obra mais conhecida), para alguns críticos 

literários, a citar Abelardo F. Montenegro é um romance psicológico, porque a própria 

autora assim define como um subtítulo, ―romance psicológico‖. Contudo, a crítica atual 

considera um livro pioneiro na linha da literatura fantástica, devido a obra ter 

características de mistérios com fadas, bruxas, personagens fantasiosos e de 

espiritualidade mística.  

Trabalha como professora no Instituto Benjamin Costant até 1900, ano que 

retorna ao Ceará com seu marido, que passa a ser o redator do Jornal de Fortaleza.  

A obra Rainha do Ignoto tem o seguinte enredo: a história é sobre Dr. 

Edmundo, formado em Direito na Escola de Recife e ao voltar à terra natal, Passagem 

das Pedras (no distrito de Jaguaruana, pertencente ao município de Aracati), é seduzido 

por uma mulher misteriosa, uma amazonas de nome Funesta. A narrativa acontece às 

margens do Jaguaribe e nesse rio Edmundo fica fascinado pela ―moça bonita, vestida de 

branco‖, ela ―tinha os cabelos soltos e a cabeça cingida por uma grinalda de rosas‖. No 

barco, junto à moça, ―assentado no banco da proa, sustentando o remo e movendo-o 

com perícia, uma figura negra e peluda, feia de meter medo‖. A criatura tinha 

  

parecença com o rei das trevas, o tal moleque tinha uma cauda que, achando 

pouca acomodação no banco, se tinha estendido pela borda do bote, e parecia 

brincar na superfície das águas. 

De espaço em espaço, a enorme cabeça de um cão cor de azeviche aparecia e 

tornava a ocultar-se aos pés da cantora (FREITAS, 2003, p.35). 

 

A belíssima mulher, um ser lendário da Amazônia, é uma espécie de 

justiceira e lidera um grupo de amazonas, essas são chefiadas pela Rainha do Ignoto, a 

Funesta, a Diana, que parece ter um pacto tanto com as fadas como também com o 

demônio, o sagrado e profano em conjunto em um só ser. Há diálogos e cantigas em 

francês, inglês e o português de Portugal, mostrando assim o nível intelectual da 

escritora com a cultura europeia. Contudo, Emília Freitas não deixa de expor na obra os 

costumes e cultura local. Edmundo para fazer parte desse universo lendário disfarça-se 

de mulher na tentativa de desvendar aquele mundo misterioso e ao mesmo tempo 

fantástico, que é a representação do mundo feminino. 
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Emília Freitas nessa obra põe um modo diferente do comportamento 

humano. Há um mundo dominado por mulheres, que tiveram decepções e optaram por 

viverem sem o auxílio masculino. E ao mesmo tempo ela inverte os papéis, há obras 

fictícias e até relatos na vida real que algumas mulheres tiveram que se disfarçar de 

homem para fazer parte de um grupo, de uma sociedade, vemos na ficção, a citar 

Diadorim em Grande Sertão: Veredas de Guimarães Rosa. Na vida real temos o 

exemplo da tauaense Jovita Feitosa (Antônia Alves Feitosa), que se disfarçou de homem 

para poder participar da guerra do Paraguai. 

A autora com habilidade apresenta ao leitor o fantástico com um plano de 

regionalidade, fazendo com que o seu romance penetre um mundo imaginário, do 

possível ao impossível, do verossímil ao inverossímil. Emília de Freitas utiliza-se de 

 

técnicas narrativas bem modernas, o clima fantástico é instaurado com 

naturalidade no enredo e assume o predomínio da atmosfera, ora com 

ingredientes de um fantástico medievo, ora lembrando narrativas inglesas de 

terror, transportando magicamente o leitor e a leitora de um para outro 

extremo, até o final, surpreendente. A autora aproveita também para criticar a 

sociedade da época, que valorizava o dote, o nome da família, a educação 

superficial para as moças, e o donjuanismo para os rapazes (DUARTE In 

FREITAS, 2003, p.17). 

 

Otacílio Colares em Lembrados e Esquecidos esclarece que a literatura 

fantástica é o aceitável, uma coisa possível entre o estranho e o maravilhoso. Cita depois 

o autor várias obras universais com esta temática, fantástica. E, no Brasil, 

 

por que não pensarmos em fantástico, pelo lado risível, em vários passos de 

Macunaíma, ―herói sem nenhum caráter‖, de Mário de Andrade, e em certas 

estórias de Os Dragões e Outros Contos, de Murilo Rubião? Isto sem 

esquecer a presença do fantático no que escrevem os cearenses Alcides Pinto 

e Caio Porfírio Carneiro na atualidade. Isto posto, voltemos a Emília Freitas e 

A Rainha do Ignoto. 

Que é um romance fantástico, não há dúvida, pois usa o real, numa natureza 

conhecida ou reconhecível – a brasileira, na gama diversidade de suas 

peculiaridades regionais dos finais do passado século. Mas essas 

regionalidades estão no romance como que para contrastar com o irreal, o 

fantástico que, no contexto das ações inteligentemente urdidas, é aceito, 

quando não como convincente, admissível (COLARES, 1977, p.27). 

 

Contudo, de acordo com a teoria de Todorov o romance Rainha do Ignoto 

está mais na vertente do maravilhoso do que do fantástico. E seguundo essa teoria, 

quem foi pioneiro nessa forma de narrativa foi o cearense Oliveira Paiva com o conto 
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―O Ar do Vento, Ave-Maria‖. Rolando Morel Pinto em seu artigo ―Um Conto de 

Oliveira Paiva‖ explica a teoria de Todorov: 

 

Lembremo-nos, inicialmente, das ideias de Todorov, pois o ensaísta búlgaro 

chega a uma definição do gênero fantástico depois de passar em revista os 

conceitos dos teóricos mais conhecidos, não só do século XIX, mas também 

da crítica contemporânea. Devemos entender, antes de tudo, que ele, coerente 

com a opinião de que um gênero somente se define em relação a outros 

gêneros vizinhos, isola o fantástico do estranho e do maravilhoso e dos 

subgêneros: o fantástico-estranho e o fantástico maravilhoso. E como se 

identifica o fantástico puro? Todas as definições estudadas, diz ele, implicam 

a existência de acontecimentos de duas ordens: os do mundo natural e os do 

mundo sobrenatural, mas diferem quanto às possibilidades de explicação 

desses acontecimentos. Para Todorov, o que caracteriza o fantástico é 

exatamente a ambiguidade da explicação: realidade ou sonho? Verdade ou 

ilusão? ―Somos assim levados ao âmago do fantástico. Num mundo que é 

bem o nosso, tal qual o conhecemos, sem diabos, sílfides nem vampirismos, 

produz-se um acontecimento que não se pode explicar pelas leis deste mesmo 

mundo familiar. Aquele que vive o acontecimento deve optar por uma das 

soluções possíveis: ou se trata de uma ilusão dos sentidos, de um produto da 

imaginação, e nesse caso as leis do mundo continuam a ser o que são; ou 

então esse acontecimento se verificou realmente, é parte integrante da 

realidade, mas nesse caso essa realidade é regida por leis que desconhecemos 

(...). O fantástico ocupa o tempo dessa incerteza‖ (PINTO, 1977, p.81-82). 

 

Desse modo, temos no romance de Emília Freitas, Rainha do Ignoto, uma 

literatura de gênero maravilhoso, pois sabemos no final quem é a misteriosa fada, bruxa, 

enigmática Funesta, quem realmente é a rainha das amazonas na Ilha do Nevoeiro: 

Diana.  

Enquanto que no gênero fantástico o leitor fica na dúvida até o final da 

narrativa: será que realmente aconteceu o fato? O personagem estranho é real? Ou da 

imaginação? Fica a dúvida. E isso ocorre no conto de Oliveira Paiva ―O Ar do Vento, 

Ave Maria‖ em A Quinzena (ano I, nº 3 de 15 de fevereiro de 1887). Muitos anos depois 

esse conto foi reeditado, encontra-se na obra completa de Oliveira Paiva, editada pela 

Graphia Editorial, de 1993, páginas 342 a 344. O conto é sobre um homem que viu uma 

assombração, um bicho que 

 

rosnava, grunhia, relinchava, berrava...  

[...] 

Estou em presença mas é de uma visage!  

[...] 

O que o bicho deixara no tronco da embaúba, era justamente uma cabeça de 

mulher, com o rosto enterrado. Suspendi-a pelos cabelos e ela fez umas 

caretas horrorosas!... Larguei-a de repente no chão, como quem solta uma 

brasa e corri. Por acaso voltei o rosto e vi que a face daquela cabeça hedionda 

tinha ficado para cima. Estava eu, portanto, desgraçado;[...] 

Ao amanhecer [...] 
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- A amásia do vigário teve alguma cousa, amigo? 

- Um açulero
61

 dos diabos, seu moço! Dizem que ela amanheceu com a 

cabeça torta! 

- Mas você viu-a? Isto é exato? 

- A freguesia está toda cheia. 

E o vaqueiro da fazenda, que acabava de encilhar o seu cavalo de campo, foi 

montando e dizendo: 

- o que a mulher tem é o ar do vento...   

- Ave Maria – concluiu o outro se benzendo (PAIVA, 1993, p.342-344). 

 

Temos nesse caso um desfecho diferente, o leitor não sabe se realmente a 

história aconteceu ou se faz parte do imaginário popular, causando superstição e 

tradição: coisas do outro mundo, é melhor se benzer, fazer o sinal da cruz e dizer: Ave 

Maria três vezes. Para os cristãos, a cruz 

 

representa Cristo, simbolizando o seu suplício. Afugenta os seres diabólicos e 

os bichos de assombração. [...] Como é o primeiro dos sinais contra o 

demônio, estende-se seu poder às coisas sinistras que perturbam a vida 

normal (CASCUDO, 2002, p. 167) . 

 

Vimos assim que na teoria de Todorov Emília Freitas não foi a pioneira no 

gênero da narrativa fantástica no Brasil, contudo ela pode ser considerada pioneira na 

literatura do gênero maravilhoso. Desse modo, temos como representante da literatura 

fantástica no Brasil o conterrâneo e contemporâneo de Emília Freitas, o escritor Oliveira 

Paiva. Porém, se tivermos como base o pensamento de Otacílio Colares, podemos 

considerar Emília Freitas como pioneira na literatura fantástica, sendo a primeira mulher 

a escrever na categoria fantástica, e também por ser a primeira a escrever desse modo no 

gênero literário romance. Ficando assim Oliveira Paiva como o primeiro homem a 

escrever na classificação de literatura fantástica, contudo no gênero conto.  

Emília Freitas em seu retorno ao Ceará, funda com o marido um grupo 

espírita em Maranguape, entre os anos 1900 e 1901, denominado de ―Verdade e Luz‖. 

Depois retorna a Manaus, não há registro de data. Temos notícias dela em 1908, quando 

falece, a 18 de agosto. 

Sendo ou não pioneira na literatura fantástica ou maravilhosa, o certo é que 

Emília Freitas não é citada nos cânones da literatura nacional e pouco lembrada na 

literatura cearense. Ficando assim o público leitor sem conhecimento e sem contato com 

uma obra de suma importância para a literatura brasileira: A Rainha do Ignoto.  

                                                 
61

 Agitação. Açulerado: adj. Corrutela de acelerado. Agitado, irrequieto. Der. de aceletar, em latim: 

accelerare, ―apressar, acelerar‖. In Vocabulário Popular Cearense – Raimundo Girão (ver bibliografia). 
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Publicou: Canções do Lar (poesias) – 1891; A Rainha do Ignoto (romance – 

1ª ed. 1899 – Tipografia Universal - Fortaleza, 2ª ed. 1980 – Secretaria de Cultura do 

Ceará, 3ª ed. 2003 – Editora Mulheres – Santa Catarina; O Renegado (romance) – 

Fortaleza, s/d. 

 

3.5 – FRANCISCA CLOTILDE: pioneira na literatura e na educação. 

 

Cearense, natural de Tauá, nascida a 19 de outubro de 1862, filha dos 

Castelo Branco com os Correia Lima. Pelo sobrenome dos pais percebemos que 

Francisca Clotilde pertence a uma ascendência familiar com valores conservadores, 

patriarcalistas e patrimonialistas.  

Os pais, João Correia Lima e Ana Maria Castelo Branco, devido a seca que 

assolou o Ceará nos meados da década de 70 do século XIX, mudam-se para Baturité, 

terra na qual a família materna da pequena Clotilde tinha poder político. Os Castelos 

Branco, até hoje, possuem um nome conceituado no território cearense, e não apenas 

nesse local, há toda uma linhagem em sua descendência. 

Com a vinda da família ao maciço de Baturité, Francisca Clotilde teve seus 

primeiros estudos com a professora Ursulina Furtado. Logo ao término da instrução 

primária passa a estudar no Colégio da Imaculada Conceição, em Fortaleza. 

Em Fortaleza, Francisca Clotilde começa a participar de uma nova 

realidade, seu universo não é mais restrito a uma cidade interiorana. Ela vê novos 

horizontes e este novo olhar, talvez, choque algumas personalidades familiares e 

religiosas. Nessa cidade Francisca Clotilde tem o despertar para as letras, inicia sua 

escrita literária aos quatorze anos ao escrever no jornal O Cearense, de 1º de fevereiro 

de 1877, a poesia ―Horas de Delírio‖. 

No ano de 1880 a adolescente Chiquinha, como era chamada pelos 

familiares e amigos, conclui seus estudos no Colégio da Imaculada Conceição, 

instituição destinada à educação feminina. As filhas de grandes fazendeiros do interior 

cearense eram estudantes internas nessa escola religiosa, administrada por freiras, da 

ordem das irmãs de caridade. Essa mesma instituição também prestava serviço aos 

órgãos públicos, os quais mensalmente enviavam recursos financeiros para que as irmãs 

adotassem as meninas pobres órfãs que eram vítimas da seca. No colégio existiam duas 

alas, a das meninas ricas (as filhas dos grandes comerciantes, fazendeiros e altos 
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funcionários de instituição pública ou privada) e a ala das meninas pobres (as filhas do 

abandono social). As primeiras eram educadas para saírem aptas a um casamento e as 

outras, as órfãs, para trabalharem em casas de família ricas, seriam educadas para serem 

serviçais. 

Veio-nos uma pergunta. Como uma escola de freiras, mulheres que não 

eram destinadas a um casamento, a não ser com Cristo, poderiam educar as moças para 

um bom casamento? Como sabemos, naquela época os casamentos eram mais uma 

negociação entre os pais, um contrato onde o objeto de compra ou venda seria uma ―boa 

moça‖ para um consórcio, um negócio ligado ao sacramento matrimonial. Então, a 

educação feminina instruída numa escola religiosa era direcionada à obediência. 

Desobedecer seria um pecado, uma boa moça casadoira seria educada nas formas da lei 

da etiqueta, prendas domésticas (principalmente para saber administrar uma casa), falar 

francês (uma característica que tinha cultura, pois conhecia a língua europeia que 

pertencia ao berço da civilização culta), coser (pois a própria moça costurava, bordava 

seu enxoval de casamento, quanto mais delicado o bordado e a finura na costura, mais 

demonstrava a educação da pretendente a esposa), e tocar piano (assim era uma prova 

de que a moça conhecia a cultura dos europeus). Enfim, a moça deveria ser obediente, 

pois deixaria de pertencer ao pai e passaria a ser um ―produto‖ do marido. Esse tinha 

amplos poderes sobre ela. E aquela filha que discordasse desse pensamento sofreria 

consequências por uma atitude tão desaforada. 

Nesse mundo tão perfeito, tão projetado e esquematizado pelos familiares 

cresceu e viveu Chiquinha. Ela e mais quatro irmãs: Maria Edwirges, Maria José, Maria 

Conceição e Maria Emília. Mas será que Francisca Clotilde queria esse mundo tão 

elaborado pelos pais? 

Conforme a educação que recebera, aceita o casamento com Francisco de 

Assis Barbosa Lima, assim que conclui os estudos no Colégio da Imaculada Conceição, 

em 1880. A união ocorreu em 1º de novembro de 1880. 

De 1880 a 1882 há lacunas na vida de Francisca Clotilde no cenário social 

cearense. Só passamos a ter notícias dela em 1882, participando de uma prova de 

seleção para ser professora das Primeiras Letras na capital da província. O que houve? 

Ela optou por uma profissão? E o casamento? Temos a seguinte informação de 

Abelardo F. Montenegro em O Romance Cearense (1953, p.112): ―Ninguém, 

entretanto, precisou mais do divórcio do que Clotilde.‖ 
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Teve coragem Francisca Clotilde em ser uma mulher com o estigma de 

separada, visto que na época não existia a lei do divórcio? 

E para seguir a profissão de professora, ela rompeu com a família? 

São perguntas que serão mais esclarecidas no próximo capítulo, destinado 

exclusivamente a essa beletrista e educadora. Os leitores deverão estar indagando, por 

que Francisca Clotilde? O que há diferente nela em relação a outras escritoras e 

professoras?  

Em 1883 publica n‘O Cearense: 

 

IRMÃ DE CARIDADE 

  

Como um anjo risonho do céo 

Ella assiste nos leitos da dôr 

Traz sorrisos ao pobre que soffre 

Diz-lhe sempre palavras de amor. 

 

Os prazeres mentidos do mundo 

Pelos braços da cruz despresou 

E deixando a familia e a pátria 

A pobreza e o martyrio buscou. 

 

No martyrio se julga ditosa 

Junto ao leito do pobre doente 

A velar como mãe carinhosa. 

Passa os dias à sombra da Cruz 

Cura as dôres do triste que geme, 

Guia a infancia na lei de Jesus. 

 
Francisca Clotilde, O Cearense, 29/09/1883 

 

Começa o desabrochar de uma flor que estava presa em seu vaso com receio 

de algum espinho machucá-la. Então, a jovem Chiquinha, já como professora primária e 

iniciante nas letras, sonhou com mais, e assim o fez, não queria ser apenas uma 

professora para crianças, desejava ser a mestra das normalistas. Com essa ânsia de ir 

além, realizou a prova de seleção para professores da Escola Normal do Ceará. 

Francisca Clotilde registra na história local sua marca de pioneira na 

educação. E ficou apenas na função de educadora? Não, ela quis mais ainda, começou a 

participar com maior frequência do universo da intelectualidade cearense, espaço esse 

que era dominado pelo chamado sexo forte, o homem. Seria muito atrevimento de uma 

representante do belo sexo, como assim eram denominadas as mulheres, fazer parte de 

momentos literários e escrever na imprensa cearense. Pois bem, assim ela fez. 

Participou ativamente do mundo intelectual na capital da província. 
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E seu marido? Seu casamento? Teve filhos? E seus familiares? Seus valores 

religiosos? O que todos pensavam sobre essa mulher? Ela causou rupturas por querer 

realizar seus sonhos? 

O ano de 1886 é um ano diferente na vida de Francisca Clotilde. Por quê? 

Participa com maior frequência do universo intelectual cearense, tanto como literata 

como professora.  

Nesse período conhece o capitão Antônio Duarte Bezerra, professor do 

Liceu, diretor do jornal O Combate e fundador do jornal A Evolução. Francisca Clotilde 

escreve para esses jornais e passa a conviver mais com o capitão Duarte, muitos 

assuntos em comum, principalmente sobre educação e literatura. 

Estava ainda vivendo com Francisco de Assis quando conheceu o 

capitãozinho, como assim ela o chamava? Mistérios...  

Chiquinha passa a atuar mais na imprensa cearense e põe seu ponto de vista 

sobre a política local. Participou de movimentos sociais e políticos, primeiramente na 

campanha abolicionista e anos depois contra a oligarquia aciolina e a favor de Franco 

Rabelo. Será que ela estava causando problemas com a ―realeza‖ política? 

Em 1889 publica com Antônio Duarte Bezerra o livro Lições de Aritmética, 

obra com objetivos pedagógicos destinada à Ala Feminina da Escola Normal. Por que 

um livro destinado a essa ala?  

Francisca Clotilde é demitida ou pede demissão da Escola Normal do 

Ceará? Foi orientada a pedir sua exoneração do cargo? Por quê? 

 No mesmo ano que deixa a Escola Normal funda o Externato Santa 

Clotilde, porém esse só funcionou durante três anos.  

Por que a escola fechou? Por que ela retorna a Baturité? E sua profissão de 

professora na capital? E seu trabalho como escritora em jornais? O que houve com o 

capitão Duarte? E seus filhos? Mais mistérios... 

Ao retornar à Baturité, em 1897, funda pela segunda vez o Externato Santa 

Clotilde. Além do seu trabalho como professora continua a escrever na imprensa. 

Em 1902 publica o livro A Divorciada, livro esse que para muitos 

historiadores é seu livro de memórias. Será?  

Pioneira no tema ―divórcio‖ na Literatura Brasileira, a sua obra focalizou o 

tema do divórcio setenta e cinco anos antes da lei ser aprovada no Brasil (Lei 6.515 de 

26 de dezembro de 1977). Será que foi realmente a pioneira? 
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Se pioneira ou não na literatura com a temática do divórcio, saberemos no 

próximo capítulo, porém com o romance A Divorciada ela novamente foi criticada, pois 

para alguns críticos tratava-se de um tema antifamiliar. Houve rupturas em sua vida por 

causa da obra? 

O romance fora escrito cerca de cinco anos após a mudança de Francisca 

Clotilde de Fortaleza para Baturité. Podemos dizer que diversas reminiscências 

evidentes da vida da escritora podem ser encontradas na narrativa, que, muitos 

consideram quase um livro de memórias, por ter algumas características 

autobiográficas. Detalhes dispersos e implícitos em algumas passagens do livro são de 

chamar a atenção do leitor, por causa de algumas coincidências: que serão detalhadas no 

próximo capítulo. 

Em Baturité, além da escola, Francisca Clotilde com a filha Antonieta 

Clotilde e a sobrinha Carmem Thaumaturgo fundam a revista A Estrella, na qual 

Francisca Clotilde era redatora.  

O que houve com Francisca Clotilde? Por que ela deixa Baturité e passa a 

viver em Aracati, cidade praiana e distante da serra? Por que deixa novamente os 

familiares? Mais mistérios... 

A escritora, em 1908, transferiu-se com a família, o externato e a revista A 

Estrella para a cidade de Aracati, onde passou 27 anos de sua vida dedicados à 

educação da Zona Jaguaribana. Fundou nessa cidade a sua terceira escola, o Externato 

Santa Clotilde.  

Francisca Clotilde tinha um embasamento teórico educacional em 

Pestalozzi, este como defensor da importância do amor materno na educação da criança. 

Ela se preocupava com o respeito à criança, que deveria ser tratada com carinho, talvez 

por isso as crianças gostassem muito dela, apesar de ser muito séria e de pouco sorriso. 

Quais contribuições da professora Francisca Clotilde nos seus cinquenta 

anos de trabalho em Educação no Ceará (da Escola Normal ao Externato Santa 

Clotilde)? 

Ser uma professora primária era considerado uma boa profissão para a 

mulher, pois nessa função ela daria continuidade ao ato de amor maternal. A professora 

iria cuidar da criança porque a escola passaria a ser uma extensão do lar. Mantida dentro 

de certos limites, a educação para a mulher e o trabalho dela como professora seriam 
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permitidos a partir do momento que o lar, a família e o homem não fossem ameaçados. 

Nada poderia destruir a ordem imposta pela sociedade moralizadora. 

Francisca Clotilde viveu nesse contexto social. Foi uma mulher com ideias 

consideradas à frente do seu tempo? Ela colaborou em vários jornais locais e do Brasil. 

Faleceu a 8 de dezembro de 1935, em Aracati, aos setenta e três anos de idade. 

Lendo a história dessas mulheres explicamos por que Francisca Clotilde foi 

a selecionada para um estudo mais detalhado. Primeiramente por ser pioneira, tanto na 

educação como em temática ―antifamiliar‖ na literatura, no capítulo a seguir, destinado 

a ela, será mais bem explicado seu pioneirismo. Em seguida, porque apesar dela ter 

vindo de família abastada e de linhagem conservadora, ela quis conquistar seus sonhos, 

ser uma mulher independente e livre para amar. Será que ela causou rupturas sociais, 

moralistas, conservadoras, familiares e religiosas para ser feliz? Sabemos que ela sofreu, 

mas teve paixão por tudo que fez: com a arte de ensinar, escrever e amar. 

E finalmente, como o professor e pesquisador Dr. Rui Martinho disse em 

uma palestra sobre biografia, que nesse gênero deve constar: mistérios, briga com a 

realeza e escândalos.  

Assim temos na vida de Francisca Clotilde mistérios, que assinava quando 

solteira Francisca Clotilde Castelo Branco, após o casamento Francisca Clotilde 

Barbosa Lima e em alguns registros da árvore genealógica da família vem somente 

Francisca Clotilde, sem nenhum sobrenome. Por que alguns familiares não registram o 

nome completo em seus livros? Enquanto das outras irmãs há o nome completo com o 

sobrenome dos pais e dos maridos.  Mistérios em sua vida amorosa... 

―Briga com a realeza‖, isso em forma figurada, ou seja, se a personalidade 

estudada teve brigas e conflitos políticos. Francisca Clotilde foi uma militante do 

movimento abolicionista, depois participou do movimento contra a Oligarquia Acioly e 

estava na campanha Pró-Rabelista. Politicamente ela era contra aos que estavam no 

poder e isso causou problemas em sua vida profissional e familiar, visto que seus pais 

eram de família tradicional e conservadora do interior cearense, principalmente em 

polos muito fortes, Tauá e Baturité. 

Escândalos, Francisca Clotilde por ter optado viver um amor fora das 

normas sociais deve ter causado alvoroço em uma sociedade tão conservadora como era 

o Ceará em meados do século XIX e início do XX. Uma mulher casada, o marido 

desaparece, envolve-se com outro homem, tem filhos. Fatos que envolvem qualquer 
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mulher em escândalos. Principalmente ela, por ser de família conservadora, ter estudado 

em colégios de freiras e ser professora de uma escola que se preocupava com os bons 

costumes. Ela muda de localidades tentando não ter a mácula de mulher separada e 

amigada. Por causa de seu modo de viver avançado para a época ela sofre rejeições.  

Com toda essa vida ―confusa‖ Francisca Clotilde deixou sua marca como 

beletrista e educadora no Ceará provinciano. É considerada por críticos da época como 

ótima profissional, tanto da educação como das letras. Por isso ela foi a selecionada 

como destaque para esta pesquisa. 

O capítulo seguinte retrata a história de Francisca Clotilde desde a infância, 

1862 (focalizando seus antepassados) até a sua morte, em 1935. Com sua biografia 

modal teremos também um estudo interdisciplinar, visto que são setenta e três anos de 

uma vida na qual teremos a história social, política, cultural e educacional do Ceará 

provinciano ao republicano, e tudo partindo da biografada. Apresentamos a história da 

beletrista e educadora Francisca Clotilde. 
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4. FRANCISCA CLOTILDE: SUA TRAJETÓRIA EM LETRAS, EDUCAÇÃO E 

AMOR 

 

Apresentamos a trajetória de uma mulher que procurou fazer uma história 

diferente das demais mulheres cearenses. Mesmo casada não quis apenas ser a esposa 

obediente ao marido, quis mais. Desejou participar do universo intelectual masculino, 

não como submissa e nem como coadjuvante dos trabalhos do sexo forte e sim como 

companheira das lidas literárias e educacionais. Participou ativamente na sociedade 

fortalezense entre meados do século XIX e início do século XX como literata e 

professora em um espaço intelectual que era destinado ao público masculino. Não 

baixou a cabeça por ser uma representante do belo sexo, pelo contrário, mostrou o 

quanto uma mulher pode ser ativa intelectualmente. Escreveu em jornais e revistas 

cearenses e de outros Estados, publicou romance, contos, dramas e poesias. Foi 

professora das Primeiras Letras, em seguida professora da disciplina de Pedagogia e 

Metodologia da Escola Normal do Ceará, sendo a primeira mulher a lecionar nessa 

instituição educacional. Foi proprietária do Externato Santa Clotilde, primeiramente em 

Fortaleza, depois em Baturité e finalmente em Aracati. Rompeu barreiras para ser 

escritora e professora.  Recebeu da sociedade cearense indiferença e esquecimento sobre 

seu trabalho intelectual por viver intensamente um amor proibido. 

E por que escrever a história sobre uma pessoa? Porque na trajetória 

individual encontramos história de outras pessoas, de lugares e de instituições. Portanto, 

 

chegando à questão da biografia, é interessante notar como a trajetória 

biográfica de um personagem pode se confundir com a de um lugar ou a de 

uma instituição. A pesquisa biográfica representa, muitas vezes, um recurso 

metodológico gerador de inúmeras possibilidades para a reconstrução 

histórica e, em particular, para a compreensão de determinados contextos. O 

fato da biografia não ser tão utilizado pela academia não retira a sua 

importância como processo descobridor e elucidativo de muitas questões nas 

pesquisas historiográficas principalmente, por direcionar seu enfoque ao 

homem e não às circunstâncias. [...] 

Outro ponto importante na produção historiográfica atual é o resgate de 

facetas diferenciadas dos personagens enfocados e não apenas, como nos 

trabalhos tradicionais, a vida pública e os feitos notáveis destes. Assim, 

emergem em seus textos, entre outros aspectos, os sentimentos, o 

inconsciente, a cultura, a dimensão privada e o cotidiano (VASCONCELOS 

JÚNIOR, 2011, p.26-27). 

 

Deste modo, eis a história de uma mulher que se inicia em Tauá, em 1862. 

Nos anos setenta do século XIX vive em Baturité. Nos anos seguintes, entre 1880 e 
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1890, tem uma vida de efervescência literária e educacional na capital da província, em 

Fortaleza, período esse também de um amor turbulento. Na primeira década do século 

XX passa a viver em Aracati.  

A história de uma mulher que saiu do sertão, foi para a serra, depois para a 

zona urbana, retorna à serra e de lá se refugia no litoral leste. Uma vida entre sertão, 

serra, cidade e litoral, entre os anos 1862 a 1935 (nascimento e morte), um total de 

setenta e três anos de história, que envolve sua vida em todo um contexto social do 

Brasil Monarquia à República, com ações históricas, políticas, religiosas e intelectuais 

no Ceará provinciano. 

Eis o mapa do Ceará. Para termos uma ideia de localização, observemos a 

distância entre essas quatro cidades: Tauá (no Sertão dos Inhamuns), Baturité (Maciço 

de Baturité), Fortaleza (capital) e Aracati (litoral leste, zona de praia e zona jaguaribana 

– rio Jaguaribe): 

 

 
Fonte: http://antigo.semace.ce.gov.br/programas/residuos/imapas.htm  

 

Ao observarmos a distância de Tauá para Baturié, percebemos o quanto 

deve ter sido árdua a viagem do Sertão dos Inhamuns ao Maciço de Baturité no período 

http://antigo.semace.ce.gov.br/programas/residuos/imapas.htm
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de grandes secas no Ceará, nos anos 70 do século XIX. Nesse período Francisca 

Clotilde era uma menina de oito para dez anos de idade. 

No Anexo A, página 263, temos um mapa do Ceará de 1800, feito por 

Mariano Gregório do Amaral;  e na imagem da página 264 do Anexo B temos o mapa 

do Ceará no ano de 1924, da RVC (Rede de Viação Cearense), essa surgiu em 1909 e 

foi federalizada em 1915 para ajudar no combate à seca. São imagens de mapas 

referentes a duas datas mais próximas à época de Francisca Clotilde. 

Iniciaremos nossa história pelo Sertão dos Inhamuns, depois Maciço de 

Baturité, Fortaleza com sua Belle Époque e por último o Litoral Leste, em Aracati. 

Quatro cidades, com suas realidades, tradições e costumes. Cidades do sertão, serra e 

mar com duas potências na economia cearense: Fortaleza e Aracati, essa última 

perdendo sua realeza para a Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. 

Enfim, comecemos a trajetória de uma mulher, seu tempo, seu espaço e sua 

história: a beletrista e educadora Francisca Clotilde. 

 

4.1 – Infância: retalhos dos antepassados 

 

Em meados dos anos sessenta, do século XIX, em 1862, nasce uma garota, 

filha da união de Castello Branco e Correia Lima, mais precisamente aos 19 de outubro, 

no município de Tauá, no sertão dos Inhamuns, no Ceará: chama-se Francisca Clotilde 

Castelo Branco Correia Lima. 

No ano do seu nascimento a província do Ceará estava passando por sérios 

problemas de saúde pública, uma epidemia que trouxe a óbitos muitos cearenses, no 

período de 1862 a 1864: a cólera-morbo. Conforme podemos ver, nas notícias dos 

jornais da época, a citar O Cearense, na figura 1 está a primeira página cuja notícia que 

iremos destacar encontra-se na coluna denominada Noticiário (fig. 2) que relata a 

epidemia da cólera nos municípios cearenses (em nota na fig. 3), jornal datado de 16 de 

janeiro de 1863 (ver imagens na próxima página), meses depois do nascimento da 

pequena Clotilde. A criança veio ao mundo em um período de grave doença em solo 

cearense, a cólera. Francisca Clotilde nasce em meio às adversidades, que seriam uma 

marca em sua vida. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1909
http://pt.wikipedia.org/wiki/1915
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 (1) 

 

  (2)   (3) 

Fonte: Setor de Microfilmagem da Biblioteca Estadual Menezes Pimentel. 

Foto: Arquivo pessoal de Gildênia Moura. 

 

N‘O Cearense de 16 de janeiro de 1863 está o registro do avanço em terras 

cearenses da doença cólera (figura 1). Em destaque (no noticiário – figuras 2 e 3) a 

informação sobre  quais os locais que estão com a epidemia da Cólera: Maranguape, 

Baturité, Pitaguary, Jubaia, Acarape, Tabuleiro d‘Areia e Russas. 

O historiador Sebastião Ponte (1999, p.77) nos informa que 
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Como já se esperava, o cólera afinal veio e atingiu toda a Província entre 

1862 e 1864, ceifando a vida de 11 mil cearenses. Não há dados sobre como 

ficou a Capital durante a epidemia, apenas que 362 foi o seu número de 

vítimas. Bem menor que o de Maranguape, cidade mais próxima, com 1.960 

óbitos. 

 

No relatório do Presidente da Província do Ceará (figura 4), de 5 de maio de 

1862, o Vice-Presidente José Antônio Machado relata o agravamento da cólera-morbo 

no Ceará. Na página 5 do relatório (figura 5) há informações sobre quais municípios 

estão passando por esta calamidade pública, entre eles consta São João do Príncipe 

(segundo parágrafo). Esse era o nome da atual Tauá, cidade natal de Francisca Clotilde. 

 

(4)     
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(5) 

Fonte: http://www.crl.edu/brazil/provincial/cear%C3%A1 

Foto: Arquivo particular de Gildênia Moura. 

 

O relatório de 1º de outubro de 1862 do Presidente Dr. José Bento da Cunha 

Figueiredo Júnior informa sobre a epidemia da cólera (seção de Saúde Pública, página 
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21-22 do relatório), a gravidade do problema no interior cearense, principalmente na 

comarca de São João do Príncipe e do distrito de Sucatinga
62

: 

 

 
Fonte: http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/189/000021.html  

Foto: Arquivo pessoal de Gildênia Moura. 

 

                                                 
62

 Em Beberibe. 
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Temos, assim, o registro do nascimento de uma criança em meio a 

momentos de crises no Ceará, principalmente em relação à saúde pública. A cólera, 

doença que fez muitos óbitos, não selecionava suas vítimas em pobres, ricas, pretas, 

brancas, libertas, escravas e fiéis a Deus ou não. Ela vinha e destruía qualquer ser 

humano. Em meio a esta etapa difícil em solo cearense nasceu Francisca Clotilde, a 

Chiquinha, como assim passou a ser chamada por seus entes queridos. 

Francisca Clotilde é descendente do Capitão Antônio Castelo Branco (que 

era filho do Coronel Matias Pereira Castelo Branco, português de Viseu, que casou com 

Emerenciana Correia Barbalho, natural de Quixeramobim). Os Castelos Brancos são 

naturais de Portugal, contudo em Baturité, no Ceará, construíram suas descendências. 

Então, como Francisca Clotilde nasceu em Tauá, na serra dos Inhamuns, tão distante de 

Monte-Mor
63

? 

O pesquisador Vinícius Barros Leal em História de Baturité nos dá 

explicações das descendências dos Castelos Brancos: 

 

Antônio casou com Francisca Maria Leitão, filha de Alexandre de Brito 

Pereira e Albina Ferreira de Soveral e foram pais dos seguintes filhos: 

Manuel Felipe Pereira Castelo Branco, que casou em Baturité com Izabel 

Gomes da Silveira, irmã do Tenente Gonçalo Gomes da Silveira, de grande 

atuação no meio político, econômico e social das primeiras décadas do século 

XIX. Foram pais de: 

Tenente Coronel Pedro José Pereira Castelo Branco, nascido em 1818 e que 

casou em 1842, passando a residir nos Inhamuns até 1853, quando voltou 

para Baturité, tendo exercido em Tauá o cargo de Delegado de Polícia, sendo 

considerado homem de grande préstimo, ao ponto de receber a cobiçada 

condecoração do Hábito da Ordem de Cristo
64

. Foi eleito Presidente da 

Câmara de Baturité em 1856 e reeleito diversas vezes. Faleceu em Fortaleza, 

de mal cardíaco, a 26 de abril de 1877. Foi Deputado Provincial. Casou nos 

Inhamuns com sua prima, mas sofreu tremenda perseguição dos parentes da 

esposa, pelos feitosas. Pelos exageros que cometeu durante o tempo em que 

ocupou o cargo policial, passou a ser conhecido por ―Pedro Cru‖. Sua mulher 

                                                 
63

 Nome antigo da cidade de Baturité. 
64

 A Ordem de Cristo é uma ordem religiosa e militar, criada a 14 de março de 1319 pela Bula Papal Ad 

ea ex-quibus de João XXII, que, deste modo, acedia aos pedidos do rei Dom Dinis. Recebeu o nome de 

Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo e foi herdeira das propriedades e privilégios da Ordem do Templo. 

Em Maio desse mesmo ano, numa cerimônia solene que contou com a participação do Arcebispo de 

Évora, do Alferes-Mor do Reino D. Afonso de Albuquerque e de outros membros da cúria régia, o rei 

Dom Dinis ratificou, em Santarém, a criação da nova Ordem. Nos séculos XII e XIII, a Ordem dos 

Templários ajudou os portugueses nas batalhas contra os muçulmanos, recebendo como recompensa 

extensos domínios e poder político. Os castelos, igrejas e povoados prosperaram sob a sua proteção. Em 

1314, o papa Clemente V de origem francesa e Felipe IV de França (provável real senhor do papa), 

tentaram destruir completamente esta rica e poderosa ordem (assassínios, absorção de bens, atrocidades, 

que levariam Fernando Pessoa a afirmar a luta contínua contra a Tirania, a Ignorância e o Fanatismo, 

segundo ele, os três assassinos de Jacques de Molay, Grão Mestre da Ordem), tendo D. Dinis logrado 

transferir para a Ordem de Cristo as propriedades e privilégios dos Templários. Fonte: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_de_Cristo. Acesso em 08 nov. 2011. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_religiosa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_militar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bula
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ad_ea_ex-quibus&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ad_ea_ex-quibus&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ad_ea_ex-quibus&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Jo%C3%A3o_XXII
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dinis_I_de_Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_do_Templo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arcebispo_de_%C3%89vora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arcebispo_de_%C3%89vora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arcebispo_de_%C3%89vora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alferes#Alferes-Mor_de_Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XII
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIII
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_dos_Templ%C3%A1rios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_dos_Templ%C3%A1rios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_dos_Templ%C3%A1rios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Batalha_%28guerra%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Castelo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja
http://pt.wikipedia.org/wiki/1314
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clemente_V
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dinis_de_Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_de_Cristo
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era filha de seu irmão José Pereira Castelo Branco e Ana Gonçalves Vieira 

(filha do Coronel Eufrásio Alves Feitosa) (1981, p.212-213). 

 

Da união de Pedro José Castelo Branco com sua prima
65

 nasceu Ana Maria 

Castelo Branco, mãe de Francisca Clotilde. Ana Maria conheceu João Correia Lima em 

Tauá, casaram-se e tiveram desta união cinco filhas: Maria Emília, Maria Conceição, 

Francisca Clotilde, Edwirges e Maria José. Leal (1981, p.213) nos informa sobre a 

genealogia dos pais de Francisca Clotilde: 

 

Ana Maria, casada com João Correia Lima. Pai de: 

Maria Emília Castelo Branco 
66

casada com o agricultor José Adriano Lopes, 

de Sobral, filho de José Raimundo Cavalcanti Lopes e Francisca Frota 

Furtado de Mendonça. 

[...] 

Maria Conceição Castelo Branco Falcão, casada com Francisco do Rego 

Falcão e pais de: 

Valdemar Cronwell do Rego Falcão, ilustre baturiteense, professor da 

Faculdade de Direito do Ceará, do Colégio Militar, Deputado, Senador 

e Ministro do Trabalho. Falecido nos Estados Unidos. Tem diversos 

outros irmãos e irmãs. 

Francisca Clotilde, professora brilhante, jornalista e escritora. 

Edwirges Castelo Branco, professora de muitas gerações de baturiteenses. 

Falecida solteira. 

Maria José, casada com Cândido Taumaturgo, tabelião em Baturité. 

 

Observamos que Francisca Clotilde descende de uma família de prestígio 

tanto de Baturité como também de Tauá. O que nos chamou a atenção na pesquisa de 

Barros Leal em relação a Francisca Clotilde é que não há informação sobre os 

relacionamentos conjugais dela, o primeiro com Francisco de Assis Barbosa Lima e o 

segundo com Antônio Duarte Bezerra. O pesquisador informa sobre a atuação 

profissional dela e não põe sua descendência, visto que Francisca Clotilde teve seis 

filhos: Maria, Arquimedes, Aristóteles, Antonieta Clotilde, Ângela Clotilde e Tertulina 

(não podemos afirmar com certeza o nascimento dessa criança, visto que Francisca 

Clotilde não a cita em seu diário que está com sua bisneta Rosângela Ponciano). Quem 

cita Tertulina como filha é a escritora Maria Stella Barbosa de Araújo
67

. Mais adiante 

trataremos desse assunto.  

O fato nos chamou a atenção, pois uma mulher que teve uma atuação 

marcante na história literária e educacional do Ceará esteja no anonimato. Por que 

                                                 
65

 Não há informação do nome de sua esposa na obra de Vinícius Barros Leal. 
66

 Grifo nosso para destaque. 
67

 Foi aluna de Francisca Clotilde no Externato Santa Clotilde em Aracati. 
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desejam que ela fique no esquecimento da história e memória coletiva? Além disso, por 

que esse silêncio da família dos pais de Francisca Clotilde? Envergonhou a família? 

Outro fato também nos chamou a atenção: por que não há um estudo sobre 

Francisca Clotilde nos cursos de Pedagogia no Ceará, tanto no Magistério Pedagógico 

como nos cursos de ensino superior em Pedagogia, visto que ela foi a primeira mulher a 

lecionar na Escola Normal do Ceará, na época que somente homens poderiam ser os 

lentes
68

 desta instituição educacional? 

O mesmo para o curso de Letras (tanto de faculdades públicas como 

privadas) onde muitos alunos não conhecem a história de Francisca Clotilde, a 

romancista de A Divorciada, que escreveu em muitos jornais locais e noutros estados 

brasileiros.  Muitos dos cearenses não sabem que ela além de poetisa, foi contista, 

cronista, jornalista, dramaturga e romancista. E juntamente com a filha Antonieta 

Clotilde funda a revista A Estrella em Baturité. Contudo, esses questionamentos serão 

mais aprofundados em sessões mais adiantes. 

Fazendo uma visita ao tempo de Francisca Clotilde em Tauá, sabemos que 

ela veio de uma família abastada, o pai comerciante e a mãe uma dona de casa, mas 

ambos de família conceituada no interior cearense. De um lado os Correia Lima e de 

outro os Castelo Branco. Enfim, a terceira filha do casal de uma prole de cinco filhas.  

Realizando pesquisas na Arquidiocese de Fortaleza
69

 não foi encontrado o 

batistério de Francisca Clotilde. Nesse período não havia registro de nascimento em 

cartório, esse documento como também o de óbito só foram implantados em cartório no 

ano de 1891. Como também não foi encontrado o registro de casamento católico dos 

seus pais e nem civil, visto que esse só foi instituído no Brasil através do Decreto 

Federal nº 181 de 24/01/1890. Contudo, no Anexo C, página 265, com o registro do 

inventário da família temos como comprovar que Ana Maria Castelo Branco e João 

Correia Lima foram casados, vindo ela a falecer em 25 de outubro de 1879, em Baturité. 

Na época Francisca Clotilde estava com 17 anos, as irmãs Maria José com 16, Maria da 

Conceição com 9 e Maria Emília com 3 anos de idade. 

Temos também no Anexo D, página 266, um registro no livro de anotações 

do senhor João Correia Lima, com sua assinatura. Na imagem do Anexo E, na página 

                                                 
68

 Professores. 
69

 Arquidiocese de Fortaleza – Seminário da Prainha – Setor de Batismo e Casamento: Sr. Ximenes. 

Visita realizada em 5 de setembro de 2011. 
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267, temos a foto do túmulo de João Correia Lima, pai de Francisca Clotilde, falecido a 

26 de novembro de 1880, enterrado no Cemitério São Miguel em Baturité. 

Sobre Tauá, podemos informar que o governador Bernardo Manuel de 

Vasconcelos, a 14 de dezembro de 1801, baixou uma portaria determinando ao Ouvidor 

Gregório José da Silva Coutinho que transformasse em vila Tauá o povoado de São 

João do Príncipe, onde a 3 de maio de 1802 foi instalada a vila (MARTINS FILHO, 

1966, p.527). 

Em 1889, pelo Decreto nº 1, de 2 de dezembro, o nome da vila mudou para 

São João do Príncipe de Inhamuns. Contudo, a 14 de outubro de 1898, sob a lei nº 485, 

o antigo nome retorna à vila, Tauá. Em 2 de agosto de 1929, a vila passa a ser cidade, de 

acordo com a lei nº 2.677.  

Alguns historiadores afirmam que Francisca Clotilde nasceu na Vila de São 

João do Príncipe de Inhamuns, contudo, conforme dados dos pesquisadores Antônio 

Martins Filho e Raimundo Girão (O Ceará, 1966) no ano do nascimento de Francisca 

Clotilde, 1862, a vila chamava-se Tauá. 

As capitanias
70

 dividiam-se em Comarcas e essas em Termos com sedes nas 

vilas. Os Termos se dividiam em freguesias (cuja sede era na Igreja Católica). Assim, a 

freguesia de Tauá foi criada desmembrando-se de Arneiroz (pelo Decreto Geral de 17 

de agosto de 1832) como padroeira
71

 N. S. do Rosário, pertencente ao Bispado de 

Crateús. 

Quanto a origem do topônimo de Tauá, Martins Filho nos informa que 

 

o governador Barba Alardo de Meneses, na sua célebre ―Memórias‖ diz que 

o primitivo nome foi Inhamuns, por ser habitada pelos índios jucás. Segundo 

Pompeu Sobrinho, Inhamuns é alteração de i-nham-inhoun, ou seja ―sertão 

alto‖. A expressão deve ter origem entre os índios tupis que acompanhavam 

os primitivos exploradores. Os índios que habitavam esse interessante 

planalto chamavam-se Jucás e não Inhamuns. Tauá significa realmente barro, 

mas sem indicação de cor. É, antes, o barreiro, por isto que deve ser a 

contração de taucaba ou taguabe. Inhamuns significa ―irmão do diabo‖, e é 

uma corrutela de amô solitário, demo, e mó irmão, segundo José de Alencar. 

                                                 
70

 As capitanias foram uma forma de administração territorial do império português uma vez que a Coroa, 

com recursos limitados, delegou a tarefa de colonização e exploração de determinadas áreas a 

particulares, através da doação de lotes de terra, sistema utilizado inicialmente com sucesso na exploração 

das ilhas atlânticas. No Brasil este sistema ficou conhecido como capitanias hereditárias, tendo vigorado, 

sob diversas formas, durante o período colonial, do início do século XVI até ao século XVIII, quando o 

sistema de hereditariedade foi extinto pelo Marquês de Pombal, em 1759 (a hereditariedade foi abolida, 

mas a denominação capitania não). Fonte: Wikipedia.                                  
71

 No dia 7 de janeiro de 1890 ocorreu a separação entre a Igreja e o Estado, por um decreto de Deodoro, 

o Brasil deixou de ser um país oficialmente católico. Também na mesma data foi extinto o padroado, ou 

seja, a intervenção do Estado nos assuntos da Igreja. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_portugu%C3%AAs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil_Col%C3%B4nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVI
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVIII
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marqu%C3%AAs_de_Pombal
http://pt.wikipedia.org/wiki/1759
http://pt.wikipedia.org/wiki/7_de_janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Padroado
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A palavra Tauá também é indígena e quer dizer barro vermelho. Paulino 

Nogueira, citando Gonçalves Dias, é dessa opinião. Entretanto, Gomes de 

Freitas prefere seja ―cidade antiga‖ a significação de Tauá, o que deduz da 

leitura de documentos que encontrou. Tal aldeia antiga seria uma das 

missionadas pelos jesuítas. Sugere igualmente a hipótese de vir o topônimo 

de uma cidade desaparecida da Ásia Menor, ―pelo que se vê que há 

identidade perfeita entre o nosso vocábulo indígena e o erudito das línguas de 

continentes diferentes‖ (Publicação no ―Unitário‖, de Fortaleza, em 5.6.1966) 

(1966, p.528). 

 

Tauá é considerado o segundo maior, territorialmente, dos municípios do 

Ceará. Tem uma extensão de 4.108 km², distando-se 320 km de Fortaleza, com acesso 

pelas rodovias federais 020 e 404. O município limita-se ao: Norte – Independência; Sul 

– Arneiroz; Leste – com Pedra Branca, Mombaça e Catarina; e Oeste – Parambu e 

Quiterianópolis.  

No período imperial, Tauá teve grande influência sócio-política no Ceará. 

Algumas personalidades da mesma geração de Francisca Clotilde tiveram participação 

política e social no solo cearense e em alguns casos até fora das terras alencarinas. 

Martins Filho cita em sua relação de personalidades notáveis o nome de Francisca 

Clotilde Barbosa Lima: 

 

N. 19.10.1862. Educadora de renome, tendo exercido as suas atividades em 

Baturité e depois em Aracati. Professora da Escola Normal. Poetisa muito 

conhecida, autora de alguns livros de versos, contos e noções didáticas 

(MARTINS FILHO, 1966, p.529). 

 

Foram selecionadas por Martins Filho personalidades que nasceram no 

mesmo período de Francisca Clotilde ou próximo a ele. Percebemos pela listagem 

(1966, p.529) que consta somente o nome de uma mulher, no caso, Francisca Clotilde. 

A tauaense tem como conterrâneo o sociólogo Joaquim Pimenta, nascido a 13 de janeiro 

de 1886, ou seja, vinte quatro anos depois de Francisca Clotilde (19 de outubro de 

1862). Em seu livro de memórias, Retratos do Passado (publicado em 1945), dez anos 

depois da morte da escritora Clotilde (1935), Joaquim Pimenta relata a própria vida em 

Tauá, sua infância, seus primeiros estudos, sua dificuldade financeira, seus estudos no 

Liceu e na Faculdade de Direito (estes dois últimos em Fortaleza), de como deixou de 

ser um cristão católico, foi coroinha, e passou a ser um sociólogo ateu. Uma narrativa na 

qual ele retrata os costumes da época de uma cidade do interior da província do Ceará. 

Terra onde os ―Feitosas, Montes, Araújos, disputavam entre si, com o domínio das 

terras, a hegemonia da bravura, da audácia e da ferocidade na obra sinistra de 
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extermínios recíprocos‖ (PIMENTA, 2009, p.7)
72

. Joaquim Pimenta confirma os dados 

acima sobre a maior parte dos homens procurarem a função de ser padre. Época na qual 

ser padre era ―comum nos sertões, de se fazer padre um filho-família, por vaidade dos 

pais ou para servir de arrimo aos parentes‖ (PIMENTA, 2009, p.38). O tauaense não 

conviveu na infância com Francisca Clotilde porque a família de Clotilde mudou-se 

para Baturité fugindo da seca: 

 

Inhamuns era uma das regiões mais expostas às secas freqüentes que 

assolavam o sertão cearense. De parte a de 1877, que quase despovoava o 

interior do Ceará, da qual ainda se recordavam com horror os que 

testemunharam as suas terríveis conseqüências, em um ou outro ano, em 

pequenos períodos, ou não chovia ou a chuva fôra tão pouca, que o gado 

ficava sem pastagem e sem água. Alguns fazendeiros abastados removiam-

no, então, para as terras férteis do Piauí, enquanto outros se valiam dos 

próprios recursos da região: o chique-chique, o mandacaru, depois de 

queimados os espinhos; o moquém, o joazeiro, este só servindo pela manhã, 

antes de aquecer a rama ao sol, tornando-se mortífera; alguns molhes de 

capim arrancados em topuceiras pelos serrpotes, trabalho que reclamava toda 

cautela com as cascavéis que ali costumavam ter os seus ninhos
73

 

(PIMENTA, 2009, p.25) 

 

Em sua mocidade, Joaquim Pimenta conhece Francisca Clotilde, pois esta 

passou a escrever na revista que ele fundara: Fortaleza, em 1906. Contudo, Pimenta não 

menciona a escritora quando em Retalhos do Passado comenta sobre a fundação da 

revista e dos seus colaboradores literários. 

Joaquim Pimenta na página 139 da obra citada relaciona os nomes dos 

colaboradores da revista Fortaleza, cita Mário Linhares, que foi aluno de Francisca 

Clotilde, contudo não cita a conterrânea. Mais adiante, na página 166 ele diz: "Fortaleza 

ostenta a sua galeria de letrados, entre outros, o Barão de Studart, Tomás 

Pompeu, Joaquim Catunda, Antônio Bezerra de Menezes, Júlio César da 

Fonseca..." e não menciona as mulheres letradas da província do Ceará, muito menos o 

nome de Francisca Clotilde. Mais uma vez nos vem a pergunta: por que esse silêncio 

sobre ela? Mais adiante quando formos tratar de sua história como uma mulher adulta 

enfocaremos esse ―esquecimento‖ social e intelectual. 

 Retornando aos anos de 1877 a 1879, esses foram considerados três anos 

cruéis da seca cearense, principalmente o ano de 1878. Castro (2005, p.220) informa 

                                                 
72

 Edição Fac-símile (1ª edição é de 1945). Ver referência bibliográfica. 
73

 De acordo com a escrita da época (1945). 1ª reforma ortográfica da língua portuguesa foi a de 1946; a 

2ª de 1971 e a 2ª a de 1990, em vigor no Brasil a partir de janeiro de 2009 e sendo obrigatório o uso da 

nova ortografia a partir do ano de 2012. 
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que ―dos mortos de 1877 a 1879 calcula-se que 150.000 faleceram de inanição 

indubitável, 100.000 de febres e outras doenças, 80.000 de varíola e 180.000 da 

alimentação venenosa ou nociva, de inanição ou mesmo exclusivamente de sede‖. 

Segundo Cândido (2005, p.19): 

 

A seca de 1877 foi de grandes proporções. Por causa dela centenas de 

milhares de pessoas migraram para centros mais pósperos, como as serras e 

as cidades litorâneas, tendo sido impressionante também o número dos que 

deixaram as províncias secas indo até o Pará, Maranhão ou mesmo Espírito 

Santo e São Paulo. Ela foi pior do que as secas anteriores porque naqueles 

anos a pobreza se ampliava. Muitos lavradores que até a década de 1860 

viviam plantando roçados para sua própria alimentação com o aumento do 

preço do algodão no mercado externo deixaram de produzir comida e 

mergulharam fundo na cotonicultura. Mas os plantadores norte-americanos 

recuperaram seus mercados após a guerra da secessão e a ruína atingiu 

muitos sertanejos cearenses. Sem comércio e sem estoques de alimento os 

pobres foram pegos despreparados pela longa estiagem que matou plantas e 

os animais. Não restou saída para os habitantes do interior da província senão 

migrar. 

 

A economia da província do Ceará nos meados do século XIX vinha da 

agricultura e do comércio interno de carne, couro e cultura de algodão. Seria mais viável 

para a família de João Correia Lima deixar o sertão dos Inhamuns e vir para o maciço 

de Baturité. Com a grande seca em Tauá não havia possibilidade da família ter 

prosperidade, acabaria findando com os bens que ainda tinham. 

E assim fizeram, mudaram-se. Segundo os familiares de Francisca Clotilde, 

informação passada de geração para geração, com a chegada da família a Baturité a 

pequena Clotilde inicia seus primeiros estudos com a professora Maria Ursulina Bezerra 

Furtado, filha do Dr. Soares e casada com o capitão Antônio Furtado. Não encontramos 

documentos comprovando que Francisca Clotilde foi aluna de Dona Ursulina. 

Acreditamos que a educação inicial de Chiquinha (como assim era chamada pela 

família) tenha sido realizada pela professora Ursulina, pois conforme documentos 

encontrados no Arquivo Público do Estado Ceará (APEC), no setor de Instrução Pública 

(Anexo F, páginas 268 e 269), há informações que a professora Ursulina era mestra das 

primeiras letras do município de Baturité. Assim fazemos uma união da fonte oral com 

a documental para termos um registro sobre a educação inicial da menina Clotilde.  

Nesse período, meados dos anos 1870, o Brasil passava por mais uma 

mudança nas leis da educação, a Reforma Educacional de 1872. Adriana Madja Feitosa 

nos informa que 
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Na província cearense, a Reforma Educacional de 1872 não mudou o modelo 

da organização de ensino e formação docente do projeto educativo de 1854-

55. Suas principais intenções para a escola primária do período estão 

presentes nas seguintes propostas: 

 Confirmação da divisão da instrução primária, em elementar e primária de 

2º Grau e do Método Simultâneo;  

 Criação de escolas mistas e permissão para que, nas escolas do sexo 

feminino, se admitam crianças entre 7 a 10 anos do sexo masculino;  

 Determinação de que as escolas primárias de segundo Grau sejam 

responsáveis pela formação de professores primários elementares;  

 O aperfeiçoamento do sistema de direção, inspeção e fiscalização do 

ensino (FEITOSA, 2008, p.76). 

 

No Ceará essa reforma criou duas resoluções administrativas para a 

instituição escolar: 1ª – relacionada ao horário diário das escolas primárias que, pela 

Resolução de Nº 1042, de 09 de dezembro de 1862, passam a funcionar em jornada 

única, com inicio das atividades às 10 horas da manhã e término às 14 horas da tarde, 

alterando-se, assim, o horário de dois turnos, norma da Reforma Educacional de 1855; 

2ª – a Resolução de Nº 1.381 cria a primeira escola do sexo masculino regida por 

professora, em 1870 (FEITOSA, 2008, p.77). 

Essa ideia é colocada em prática na capital da província para meninos entre 

07 a 10 anos de idade. Segundo o artigo 6º se no fim de 05 (cinco) anos, o ensino da 

professora não for mais proveitoso do que o dos professores primários, a cadeira será 

extinta. 

Desse modo o professor da escola primária de segundo Grau do sexo 

masculino da capital deve trabalhar os seguintes conteúdos em sala de aula: Aritmética 

teórica, Gramática Nacional, Geometria Plana, Sistema Métrico, Elementos de 

Geografia e História (principalmente do Brasil), noções de História Sagrada e Prática de 

Pedagogia.  

E as escolas de primeiro Grau de instrução primária devem ensinar: Leitura 

e Escrita, Instrução Moral e Religiosa, Gramática Nacional, Aritmética com a prática 

das quatro operações em números inteiros, quebrados, decimais e complexos até 

proporções, Sistema de Pesos Medidas do Império e Prática do Ensino Primário. 

Em 1873 o Ceará passa por uma transformação em relação ao transporte 

público que irá mudar a vida de todos da província. É implantada nessa data a Estrada 

de Ferro do Ceará. O objetivo era transportar a produção agrícola da zona  serrana de 

Pacatuba e Maranguape ao porto de Fortaleza. Em 1876 o Ceará inicia a exportação de 

laranjas de Maranguape para a Europa, tendo embarcado, na safra, 1.312 caixas.  Com o 

convênio da construção da ferrovia entre a Companhia e o Governo Provincial do Ceará 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pacatuba_%28Cear%C3%A1%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maranguape
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o projeto passou a ter como ponto final à cidade de Baturité, considerada uma terra rica 

na produção de café.  

Assim, Baturité passou a ser uma cidade de maior destaque na província do 

Ceará. O progresso chegara ao interior do estado, e com ele as melhorias em transporte, 

educação, desenvolvimento social e econômico nas comunidades serranas como as que 

ficavam próximas a linha férrea, a citar Mondubim, Maracanaú e Pacatuba. As estações 

das duas primeiras localidades foram inauguradas em 14 de janeiro de 1876. A última, 

em 9 de janeiro de 1876. Com o Decreto no 6.918, de 1 de junho de 1878, a Companhia 

assumiu o compromisso de prolongar a linha férrea até o município de Baturité. Em 

1910 a Estrada de Ferro de Baturité foi somada a Estrada de Ferro de Sobral criando 

assim a Rede de Viação Cearense. 

No Anexo G há fotos das estações ferroviárias: Mondubim (p. 270), 

Maracanaú (p.271), Pacatuba (p. 272) e Baturité (p. 273). Atualmente, ano de 2012, as 

referidas estações estão assim: Mondubim (demolida em 1980), Maracanaú (demolida 

em 1984), Pacatuba (funciona o Cartório Alencar Furtado) e Baturité (funciona o Museu 

de Baturité). Algumas foram preservadas como patrimônio histórico, outras totalmente 

demolidas, ver Anexo H (páginas 274) com fotos das estações à época, demolidas e 

atuais. 

Baturité, que significa serras, chamou-se primeiramente de Paiacu, nome de 

uma tribo de índios ali instalados, segundo Barão de Studart. Depois passou a ser 

chamado de Monte-Mor-o-Novo. O nome Montemor, relacionado à nova vila, é em 

homenagem à vila de Alentejo, em Portugal. O nome Baturité foi adotado pela Lei nº 

226, de 1841 (MARTINS FILHO, 1966, p.90). Limita-se ao Norte e a Leste com o 

município de Aracoiaba; ao Sul, com o de Quixadá; a Oeste  com Pacoti e Capistrano. É 

cortado pela Estrada de Ferro da Rede de Viação Cearense, a qual deu um maior 

desenvolvimento econômico à cidade. 

Segundo os escritores de Estradas de Ferro no Ceará, Pereira e Lima 

(2009, p.33): 

 

A Serra de Baturité, com toda sua riqueza em café, cana-de-açúcar e legumes 

os mais diversos, além da pecuária, levou o então presidente da Província do 

Ceará, Padre José Martiniano de Alencar (pai do romancista) a, por volta de 

1836, ampliar  a Estrada, tornando o tráfego mais intenso para os veículos de 

tração animal, quando a via já dava para circulação em mão dupla. Tal 

serviço aqueceu a economia da região. Depois de decretada a lei nº 838, em 9 

de agosto de 1858, a desenvolvida Vila de Baturité passou a ser cidade. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Baturit%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_junho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1878
http://pt.wikipedia.org/wiki/1910
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrada_de_Ferro_de_Sobral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_Via%C3%A7%C3%A3o_Cearense
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Percebemos assim o crescimento da cidade serrana Baturité. Nela filhos 

ilustres nasceram e fizeram a história do Ceará, a citar as famílias: Castelo Branco, 

Correia Lima, Taumaturgo, Barbosa Lima, Barros Leal, Severiano Ribeiro, Bezerra de 

Menezes, Távora, Furtado, Falcão, Leitão, Saraiva Leão e outros. Sobrenomes que 

tinham força política e econômica no interior e na capital da província. Formavam clãs 

de famílias conceituadas e poderosas na terra cearense: 

 

A família Castelo Branco não foi das primeiras a chegar em Baturité, mas ali 

já se encontrava no começo do século XIX. Veio de Quixeramobim, onde 

estava instalada com fazendas de gado. 

O Patriarca do Clã foi o português Tenente Cel. Matias Pereira Castelo 

Branco, natural de Viseu. Vindo solteiro para o Brasil e aqui chegado nos 

anos trinta do século XVIII. Casou na Ribeira do Jaguaribe com Emereciana 

Barbalho, descendente dos Correia - Vieiras, gente das mais abonadas da 

região. O casal fixou-se nas terras da família que eram muitas, abrangendo 

fazendas e currais nas margens do Sitiá e do Quixeramobim. 

[...] 

Dos filhos do Coronel o que mais influência teve em Baturité foi o Capitão 

Antonio Pereira Castelo Branco, nascido em 1772 e casado com D. 

Francisca Maria Leitão. Foram muitos os filhos deste casal, alguns 

participando ativamente da vida local, especialmente o Coronel Manuel 

Felipe, que casou em Baturité, com Isabel Gomes da Silveira. O sogro de 

Manuel Felipe, era um verdadeiro potentado, com muito prestigio político e 

social, o Coronel João Gomes da Silveira, filho do fundador da família 

Silveira, paraibano de Mamanguape, Capitão Luis Gomes da Silveira. 

[...] 

Dos filhos de Manuel Felipe o que mais influência exerceu em Baturité foi o 

Tte. Cel. Pedro José nascido em 1818 e falecido em 1877. Este, foi de fato, o 

maior chefe político de Baturité no século passado. Muitas vezes presidiu à 

Câmara Municipal e faleceu Deputado Provincial. Tinha o apodo de ―Pedro 

Cru‖ e foi casado com uma sobrinha, filha de seu irmão José, D. Teresa 

Antonia. Deste casal descendem muitos baturiteenses de projeção. Foram 

seus genros os comerciantes João Correia Lima, Balduino José de 

Oliveira, Porfírio Gurgel do Amaral, Francisco Bezerra de Menezes 

Soares, o professor Manuel Egídio da Costa Nogueira, desses casais sendo 

descendentes os Taumaturgos, Pinheiros, Falcões, Severiano Maciel, Paiva e 

Silva, Soares Arruda, Matos Brito e tantos outros. O ministro Waldemar 

Falcão, o advogado Lauro Maciel, Érico Paiva, o Cel. Mário Ramos, os 

irmãos Luiz e Carlos Soares Arruda são descendentes de Pedro José. 

[...] 

A família cresceu tanto que extrapolou as fronteiras municipais e estaduais. 

Não há, no entanto nenhuma ligação com a família do Marechal Humberto de 

Alencar Castelo Branco, proveniente do Piauí onde se instalou o nobre 

lusitano que veio dirigir aquela Província. 

FAMILIAS DE BATURITÉ E SUAS RAMIFICAÇÕES 

(Jornal A Verdade nº 3.017 11-12/1991. Vinicius Barros Leal – do Instituto 

do Ceará e da Academia Cearense de Letras). 

Postado por Marcus Silveira Castelo Branco em: 

http://familiasdebaturite.blogspot.com/search?updated-min=2009-01-

01T00:00:00-03:00&updated-max=2010-01-01T00:00:0003:00&max-

results=38 em 31.12.2009 - (acesso em 10 ago 2011).  

 

http://www.blogger.com/profile/06933555861501905751
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O pai de Francisca Clotilde era um comerciante com muitos bens em 

Baturité, a citar: 1 imóvel na Rua do Rozário (nº 17); 1 na Rua do Genipapeiro (nº19); 

na Rua do Commércio (nºs 12, 14 e 17); na Rua 7 de Setembro (nºs 13, 15, 16, 25, 79 e 

83); na Praça Santa Luzia (nºs 2 e 4). Fonte: Marcus Silveira Castelo Branco. E mais 

outros bens que estão no inventário da família (documentação de dez páginas), que 

foram cedidas para esta pesquisa por Rosângela Ponciano, bisneta de Francisca Clotilde.  

Assim foi o início da vida de Francisca Clotilde, nasceu em terras 

dominadas pelos Feitosas, filha da união de Castelo Branco com Correia Lima, parente 

dos Taumaturgos e Falcão. Considerada então, uma boa moça de família para uma 

união matrimonial com os Barbosa Lima (conceituada família de jurista oriunda de 

Pernambuco). 

Após seus estudos com a professora Ursulina Furtado, já sendo uma moça 

de quinze para dezesseis anos, Francisca Clotilde vai estudar em Fortaleza, no Colégio 

da Imaculada Conceição. A implantação da Estrada de Ferro que ligaria o Maciço de 

Baturité à capital cearense possibilitou os estudos de Francisca Clotilde em Fortaleza. 

Na capital da província desperta para literatura, começando a publicar suas poesias em 

jornais locais.  

Seria o início de sua ruptura com as ideias conservadoras e com o 

planejamento da família em relação ao seu casamento? Veremos a seguir. 

 

4.2 – Mocidade: despertar literário 

 

Conforme dito na presente pesquisa em relação ao início da educação 

formal de Francisca Clotilde, nós temos informações, fornecidas por seus familiares, 

que seus primeiros estudos foram realizados no Maciço de Baturité, aos cuidados da 

professora dona Maria Ursulina Bezerra Furtado. 

Nos relatórios do Presidente da Província do Ceará, ano de 1871 (ver Anexo 

I página 275) há informação que nos meados dos anos setenta do século XIX só havia 

uma cadeira do sexo feminino em Baturité cuja professora nomeada efetiva era dona 

Ursulina Furtado, logo daí se conclui que Francisca Clotilde foi aluna da referida 

mestra, visto que seus descendentes fazem essa afirmativa. 

Conforme os referidos relatórios, a educação pública na província cearense 

passava por reformas, a citar a Resolução nº 1.381, de 23 de dezembro de 1870 que 
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autoriza a reforma por meio de regulamento para a instrução primária da província 

cearense. É regulamentado na mesma: divisão da província em três distritos no qual em 

cada haverá um delegado do diretor geral para inspecionar as aulas, regularizar o 

ensino, advertir, repreender e impor penas disciplinares aos professores pelas faltas que 

eles venham a cometer. É também exigido exames de prova escrita em análise 

gramatical, catecismo e aritmética, como também exame oral de conhecimentos. A 

reforma também dá direito de nomear para professor primário qualquer bacharel, clérigo 

de ordens sacras e estudante do Liceu (que tiver sido aprovado nas matérias) e qualquer 

outro que apresentar título de instrução literária.
74

 No § 8 a reforma estabelece quanto 

aos castigos: 

 

§ 8. Dividindo as aulas em classes de leitura e grammatica, onde houver mais 

de um professor, passando os meninos, que se apresentarem na primeira 

classe para a segunda, e permittindo o castigo de bolos até doze, e o dobro na 

reincidência, dados com força proporcional a idade do menino; mas depois de 

estudada a índole d‘elle por conselhos, reprhensões, penitencias, etc. 

(VIEIRA, 2006, p.35). 

 

Percebemos, de acordo com o trecho acima, que não há menção em castigo 

para as meninas, reforçando o ideal de sexo frágil às mulheres. Assim, por documento, 

via legal, há uma preocupação da instituição pública em não fortalecer a violência ao 

sexo feminino, contudo na prática havia (ou há) a violência doméstica relacionada à 

classe feminina. Na educação formal estavam legalmente registrados os castigos aos 

meninos e na educação doméstica estavam formalizados sob as ordens do pai, dos 

irmãos e dos maridos os castigos às meninas, moças e mulheres caso essas não se 

comportassem de acordo com os bons costumes e a boa educação. E geralmente eram 

dadas às meninas, como penitência, as orações por não terem tido bom comportamento. 

As filhas/alunas teriam que orar, dependendo da desobediência, elas fariam diversas 

vezes a reza do terço e/ou do rosário. 

Continuando na Resolução nº 1.381, no § 9, o ensino particular é deixado 

inteiramente livre, contudo o professor ou diretor do colégio está obrigado, sob pena de 

multa, a dar o mapa dos alunos, ou seja, enviar à Instrução Pública os relatórios sobre a 

aprendizagem dos educandos. Seria proibido o ensino se houvesse ofensa à religião 

católica, à moral e aos bons costumes. Quanto à liberdade de ensino, de acordo com o 

                                                 
74

 Instrução literária: seria qualquer cidadão com instrução educacional, com formação de conhecimentos 

instrucionais. 
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ensino da época era para que os brasileiros tivessem a oportunidade de optar pelo ensino 

público ou privado, contudo na prática, o privado veio para assistir onde o órgão público 

falhou não dando a educação gratuita aos seus cidadãos. 

Até 1870 a província do Ceará contava com 112 escolas públicas do ensino 

primário para o sexo masculino e 62 para o sexo feminino, ao todo 174. Escolas de 

ambos os sexos a província cearense contava com 7, ver páginas 276 e 277 em Anexo J, 

no qual está o relatório do 2º Vice-Presidente o Sr. Joaquim da Cunha Freire ao 

Presidente Barão de Taquary – em 04.07.1870 – sobre a Instrução Pública do Ceará. 

Nesse período, 1870, Francisca Clotilde estava com oito anos, idade 

apropriada para crianças estarem na escola, principalmente porque já existia uma lei que 

assegurava a criança brasileira do sexo feminino a estudar, a Lei de 15 de outubro de 

1827, sancionada pelo Imperador D. Pedro I. Inicialmente foi um decreto que se 

transformou em lei ficando assim conhecida por Lei Geral que dispunha sobre as escolas 

de primeiras letras, fixando o currículo e instituindo o ensino primário para o sexo 

feminino: 

  

Art. 1
o
 Em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos, haverão as 

escolas de primeiras letras que forem necessárias;  

[...] 

Art. 11. Haverão escolas de meninas nas cidades e vilas mais populosas, em 

que os Presidentes em Conselho, julgarem necessário este estabelecimento.   

 

Nos anos 70 do século XIX, o Ceará passa por etapas de progresso e de 

desgraça, a primeira relacionada aos avanços quanto ao desenvolvimento produtivo e 

financeiro da província e a segunda a um grande abalo ao povo cearense devido ao 

período das secas e das fortes epidemias, principalmente da varíola, doença que fez nas 

terras alencarinas muitos retirantes, doentes e mortos. 

No Maciço de Baturité, Francisca Clotilde realizava seus primeiros estudos, 

conforme dito neste trabalho. Essa localidade passava por uma mudança, com ares de 

progresso devido à mudança de uma estrada carroçal para uma linha férrea, o trem 

chegava às cidades da serra, assim na vida pacata de seus habitantes iniciava uma 

transformação. 

As ferrovias vieram surgir no Brasil em um período que se exigia de um 

país à pretensão de um progresso, ter meios de transporte eficiente. Assim, o transporte 

via trem passou a ser uma inovação, que amenizaria as distâncias entre o sertão, a capital 

http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/heb05a.htm
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e as cidades que tinham uma grande produção agrícola. A partir de 1850 o Brasil entra no 

progresso da linha ferroviária. E quando esse progresso chega ao Ceará?  

Nas terras alencarinas a primeira concessão para a construção da linha férrea 

aconteceu com o decreto nº 1983, de 3 de outubro de 1857, concedida à companhia 

Thomaz Dixon Lowdem. Esse empreendimento seria no norte da província cearense, 

partindo de Camocim e imediações de Granja, seguindo depois para Ipu e passando por 

Sobral, porém o projeto fora arquivado (PEREIRA, 2009, p.31). 

Hamilton Pereira nos informa que 

 

A história ferroviária cearense teve outro marco em 1868, quando Engº José 

Pompeu de Albuquerque Cavalcante estava em Recife para observar como se 

organizava uma estrada de ferro. Estando presente o Sr. John James Foster, 

Dr. Pompeu por contrato associou-se a ele e criou uma empresa de 

construção, para a primeira seção de uma via férrea no Ceará. No projeto a 

linha sairia de Fortaleza até a Vila de Pacatuba, com um ramal para a cidade 

de Maranguape. A lei que foi assinada por Antonio Joaquim Rodrigues 

Júnior, presidente da província cearense em 14 de abril do mesmo 68, fora 

revogada pelo seu sucessor, Sr. Diogo Velho Cavalcanti Albuquerque 

(PEREIRA, 2009, p.32). 

 

Destarte, a estrada de ferro no Ceará oficialmente surge a 25 de julho de 

1870 com a Companhia Cearense da Via Férrea de Baturité S.A. A documentação 

jurídica sobre a construção da via férrea ficou sob a responsabilidade do advogado João 

Brígido: a resolução da Assembleia Provincial legislativa nº 1.132, de 11 de outubro de 

1870 (PEREIRA, 2009, p.34).  

As primeiras locomotivas que chegaram a Fortaleza vieram no vapor 

Jerfalcon e foram desembarcadas no antigo Porto de Fortaleza, o Poço das Dragas, a 13 

de março de 1873. O prédio da Estação Central  

 

ainda estava em obras quando recebeu as máquinas à vapor que, sendo 

arrastadas por tração animal com a afixação de trilhos portáteis, foram 

transformadas num show de apresentação, ao desfilarem pela rua da Ponte 

(Alberto Nepomuceno) e travessa das Flores (Castro e Silva), até a praça da 

Estação (PEREIRA, 2009, p.48).  

 

O Dr. Liberato de Castro Carreira, diretor administrativo da Estrada de 

Ferro de Baturité, contratou o engenheiro mecânico José da Rocha e Silva (passando a 

ser o primeiro maquinista da EFB) para ajustar a locomotiva A Fortaleza que realizou o 

trecho, por cinco vezes, da Estação Central até a parada ―Chico Manoel‖, no 

cruzamento das Trincheiras (atual Rua Liberato Barroso). José da Rocha ficou 
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responsável em capacitar os futuros maquinistas. Inicialmente a rota ficou sendo da 

Estação Central ao distrito de Arronches, atual bairro da Parangaba. Assim, em 30 de 

novembro de 1873 foi inaugurado o trecho da linha férrea Fortaleza (Estação Central) à 

Parangaba (distrito de Arronches) com a presença de várias autoridades locais, diretoria 

da Estrada de Ferro de Baturité. Em meio à população em festa, o Presidente da 

Província, o Sr. Francisco Teixeira Sá inaugura o primeiro trecho da linha. A 

locomotiva Hunsler nº 1, nomeada de A Fortaleza, deu partida sob a direção do 

maquinista José da Rocha e do foguista Henrique Pedro. Às 17h do dia 30 de novembro 

do ano de 1873, Fortaleza teve um final de tarde diferente quando o sino tocou e o 

maquinista, conhecido por Mestre Rocha (foto página 278 – Anexo K), puxou uma 

corrente: a locomotiva deu o sinal que iria partir. A máquina com sua tração ―esticou os 

engates; os carros se movimentaram, e lá se foi o trem dobrando na Rua Trilho de Ferro 

em rumo ao Arronches. O Ceará entrava nos trilhos. Fortaleza passou a contar com seu 

próprio transporte de massas‖ (PEREIRA, 2009, p.49).  

Eis a equipe pioneira da História Ferroviária do Ceará: Primeiro Diretor 

Geral da EFB (Estrada de Ferro de Baturité): Thomaz Pompeu de Souza Brasil 

(Senador); Secretário Geral: José Pompeu de Albuquerque Cavalcante (engenheiro); 

Tesoureiro: bacharel Gonçalo Baptista Vieira (Barão de Aquiraz); Acionistas 

Majoritários: comerciante Joaquim da Cunha Freire (Barão de Ibiapaba) e o inglês 

Henry Brocklehurst (sócio da Singlehurst & Cia – casa comercial); Diretor 

Administrativo: Liberato Castro Carreira; Inspetor Geral de Tráfego: John James Foster; 

Setor Jurídico: advogado João Brígido dos Santos; Serviço Médico: Meton da França 

Alencar; Agente da Estação Central: Francisco Cândido Lins; Agente da Estação de 

Arronches (Parangaba): Antônio Felício de Vasconcellos; Maquinista: engenheiro 

mecânico José da Rocha e Silva – treinou a primeira equipe de maquinistas e passou a 

ser encarregado do setor de manutenção, sendo o mestre geral; Foguista: Henrique 

Pedro da Silva; Chefe de Trem: Eloy Alves Ribeiro; Guarda freios: Marcelino Leite; e 

Departamento de via permanente e obras: Jerônimo Luís Ribeiro. A linha telegráfica foi 

oficializada três anos depois, em 1876 (PEREIRA, 2009, p.49). E o primeiro empregado 

da EFB foi 

 

 

João da Costa Weyne, encarregado do escritório da Companhia Cearense da 

Via Férrea de Baturité, local das reuniões ordinárias (semanais) e 

extraordinárias e onde era feito e conservado o serviço de escrituração da 
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empresa, com vencimentos anuais de um conto de réis (um pouco mais de RS 

83$333, oitenta e três mil e trezentos e trinta e três réis mensais) 

(FERREIRA, 1989, p.86-87). 

 

O Maciço de Baturité era rico em café, cana-de-açúcar e os mais variados 

legumes, como também a pecuária. Tanta riqueza levou o então presidente da Província 

do Ceará, nos meados anos 1836, Pe. José Martiniano de Alencar, a ampliar a 

carroçável Estrada de Baturité aquecendo a economia da região. Com este primeiro 

progresso a Vila de Baturité, sob o decreto nº 838, de 9 de agosto de 1858, passou a ser 

denominada de Cidade de Baturité. O café foi um produto de riqueza, aumentando o 

poder de Baturité e assim desenvolvendo outras localidades que ficavam próximas a ela, 

como Pacatuba, Guaiúba, Água Verde e Acarape. 

A partir de 1870 o Maciço de Baturité passa por transformações e sua 

população passa a ter outros projetos, ir além das serras, novos sonhos, novas histórias e 

novas vidas. E com a inauguração em 9 de junho de 1880 da estação de Baturité a 

história do povo da serra tem um divisor de águas: antes e depois da Estrada de Ferro de 

Baturité. E nesse marco divisório se encontra a história de Francisca Clotilde. Com o 

progresso de transporte, melhorias na estrada carroçável e em seguida o trem na via 

férrea, a moça Chiquinha, como assim era chamada pelos familiares, passa a estudar na 

capital da província do Ceará, como aluna interna no Colégio da Imaculada 

Conceição, nos anos 1877 a 1880, em Fortaleza (imagem da escola em Anexo M, 

página 281). 

Após findar o Curso Primário, a jovem Chiquinha passou a residir em 

Fortaleza como aluna interna do Colégio da Imaculada Conceição. Vale salientar que a 

moça não pertencia a ala das meninas pobres, visto que Francisca Clotilde vinha de 

família tradicional do Maciço de Baturité. Como já dito no capítulo segundo e agora 

reforçando a informação: o colégio foi fundado em 1865, sua primeira sede foi à Rua 

Formosa (hoje atual Rua Barão do Rio Branco), número 28 e 30, centro de Fortaleza. 

Essa instituição educacional tinha dupla finalidade, a de abrigar e a de educar as 

meninas órfãs, vítimas das secas, que deveriam receber além da educação o ensino de 

outras atividades úteis, tais como a de poderem trabalhar em serviços domésticos nas 

casas de famílias abastadas, e em troca, essas meninas receberiam alimentação e 

moradia. O colégio após dois anos de funcionamento Rua Formosa necessitou de 

ampliação. Devido ao espaço físico da casa não propiciar reformas e desse modo não 

poderia haver novas matrículas, surgiu a necessidade de um novo prédio, que fosse  
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maior e com melhores acomodações. Assim, o Bispo D. Luís, transferiu, em 1867, o 

estabelecimento para o prédio onde até hoje funciona, na Praça Figueira de Melo, nº 55, 

vizinho a Igreja Pequeno Grande, em frente ao Colégio Estadual Justiniano de Serpa 

(antiga Escola Normal do Ceará). Francisca Clotilde fazia parte da ala das meninas ricas 

e era educada para ser uma boa moça de família e que desse modo constituiria um bom 

casamento. Como era costume da época colocar as moças para estudar, não com o 

objetivo que elas logo em seguida a conclusão do curso magistério fossem lecionar; e 

sim ser considerada uma moça apta a contrair um matrimônio a gosto dos familiares da 

noiva. Estaria, assim, a jovem educada para constituir um lar educado e amado, pois era 

uma moça formada, com bons estudos, e seria assim uma boa mãe e uma dedicada 

esposa. 

Ainda como aluna interna do colégio da Imaculada Conceição, em 

Fortaleza, Francisca Clotilde tem o despertar literário, começa a escrever poesias para 

os jornais. E deixemos bem claro que ―escrever, para as mulheres, não foi uma coisa 

fácil. Sua escritura ficava restrita ao domínio privado, à correspondência familiar ou à 

contabilidade da pequena empresa‖ (PERROT, 2008, p.97). Visto que algumas 

mulheres ajudavam seus maridos nas anotações financeiras de suas fazendas e 

comércios, na época. Então, imaginemos a ousadia da moça Francisca Clotilde, escrever 

e publicar em um jornal, mesmo não usando o nome, apenas as iniciais dele (talvez para 

o leitor pensar que não seria uma escritura feminina e sim masculina, ainda com receio 

de se expor, principalmente para uma época que uma mulher manifestar seus talentos 

artísticos seria perigoso, pois colocaria não só o seu nome, mas o da família exposto a 

toda sociedade.  

Perto de completar seus quinze anos, Francisca Clotilde publica Horas de 

Delírio no jornal Cearense (Anexo L, p. 279). A jovem assina como F. C. Lima. Nesse 

período o Lima é referente ao sobrenome do pai (Correia Lima) e não o Lima que 

posteriormente ela vem assumir devido ao seu nome de casada. Teremos mais 

explicações adiante, quando chegar a fase de ser ou não casada, aguardemos. 

Retornemos à sua mocidade. Francisca Clotilde, na idade de debutante é 

normal uma jovem ter sonhos com o amor eterno e sentir saudades. Seus sentimentos, a 

poetisa colocava em seus versos. 

Em Horas de Delírio, Francisca Clotilde não põe o próprio nome e sim as 

iniciais dele, como se quisesse se proteger de alguma crítica: talvez receio de se expor, 
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principalmente por ser uma moça e interna do colégio das irmãs; e em seu poema ela 

escreve como se fosse um homem pois utiliza substantivo e adjetivo no masculino. Mais 

uma característica que na época a sociedade não dava espaço para a literatura escrita por 

mulheres, por isso que na época muitas utilizaram de pseudônimo e quiçá até com 

nomes masculinos para não sofrerem represálias da sociedade, que era dita como 

conservadora e não queria que o gênero feminino adentrasse num universo dito dos 

homens. 

Nesse ponto Francisca Clotilde demonstrava o início de ser uma mulher 

ousada. Não registrou seu nome, apenas as iniciais, mas deixou a marca ―Lima‖ para 

fazer a diferença com outros ou outras F.C. Desse modo, para deixar o leitor na 

―certeza‖ que era um homem que escrevia os versos, utilizou as classes gramaticais no 

masculino. A citar as palavras ―sozinho‖, ―descuidado‖, ―sentado‖, ―tristonho‖, 

―encostado‖, ―enleado‖, ―scismado‖ (ver poema completo em Anexos, página 280). E 

como descobrir que a escrita é feminina, apesar de alguns trechos no masculino? Temos 

algumas marcas que a escrita masculina evitaria, principalmente porque o gênero 

masculino naquele período, ano de 1877, não se permitiria demonstrar seus sentimentos 

de um modo ―afeminado‖. Vejamos, na segunda estrofe no primeiro verso: ―Um dia 

dormindo acordei d‘um delírio‖, na mesma estrofe, no quarto verso: ―Acordo em 

soluços, me ponho a pensar.‖ Um homem acordar de um delírio em soluços, não é bem 

uma característica masculina em texto poético para a época. No poema há o desabafo de 

uma pessoa solitária que tem o diálogo com a lua, mas em sonhos: ―Embora sozinho, 

nas horas nocturnas / Sentado ao terreiro no branco luar.‖ O poeta fica sozinho à noite 

em um espaço (terreiro) que dá uma ideia de amplitude, liberdade; o branco simboliza a 

paz e o luar o contato com a natureza livre, a luz natural. Uma ânsia de liberdade, de 

voltar ao seu terreiro (simbolizando sua casa), pode ser uma representação da nova vida 

da autora (que deixou a liberdade da fazenda no Maciço de Baturité e se encontrava 

presa em uma escola de regime internato administrado por freiras), sentindo saudades 

do lar e de seus entes queridos (―Que acerba saudade, que louco soffrer‖). Sabemos que 

as instituições educacionais em modelo de internatos administrados por irmãs religiosas 

eram de grandes privações quanto à liberdade de passeio ou de expressão às alunas. 

Essas escolas tinham um regime rígido com horários e normas a serem cumpridos 

rigorosamente, tendo muita disciplina e nenhuma desobediência. Na penúltima estrofe, 

no terceiro verso o poeta relata: ―Procuro este caso de leve narrar, / P‘ra que outro ente 
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não seja lezado.‖ A autora que na poesia se denomina poeta (em uma forma masculina) 

procura avisar aos entes a tristeza causada pela prisão e que esses evitem ir para onde 

ela foi. É sabido por todos nós que lemos sobre a história da educação o quanto foi 

rígido o ensino nas instituições religiosas, principalmente nos internatos. 

Sabemos o quanto as religiões não deram muito espaço às mulheres, no 

máximo as funções que as igrejas tinham para elas eram que as mulheres fossem apoios 

aos homens, tanto nas missões religiosas quanto à participação deles na sociedade, em 

trabalhos políticos ou filantrópicos: a mulher como uma boa companheira do homem. 

Para tal prestígio social os pais educavam suas filhas em escolas religiosas, para que 

nessas elas fossem bem educadas e assim constituírem um bom casamento, pois as 

instituições educacionais religiosas pregavam muito às suas alunas: obediência e 

disciplina. Então, uma boa esposa seria aquela que obedecessem as normas dadas pelo 

marido sem questionamentos. E uma das igrejas que fortaleceu esse pensamento foi a 

Católica, pois o ―catolicismo é, em princípio, clerical e macho, à imagem da sociedade 

do seu tempo. Somente os homens podem ter acesso ao sacerdócio e ao latim. Eles 

detêm o poder, o saber e o sagrado‖ (PERROT, 2008, p.84).  

Para muitos pais a 

 

educação feminina não poderia ser concebida sem uma sólida formação 

cristã, que seria a chave principal de qualquer projeto educativo. Deve-se 

notar que, embora a expressão cristã tenha um caráter mais abrangente, a 

referência para a sociedade brasileira da época era, sem dúvida, o 

catolicismo. Ainda que a república formalizasse a separação da Igreja 

católica do estado, permaneceria como dominante a moral religiosa, que 

apontava para as mulheres a dicotomia entre Eva e Maria (LOURO, 2006, 

p.447). 

 

Na escolha entre Eva e Maria era feita para a segunda opção, visto que Eva 

foi pecadora, pois foi desobediente e Maria simbolizava a obediência. ―Disse, então, 

Maria: Eu sou a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra!‖ (Lc 1,38).  

Por intermédio do símbolo mariano a Igreja Católica fortalecia a missão da maternidade 

como também a pureza feminina. E mais ainda com o dever da mulher obedecer aos 

pais, aos religiosos e às convenções sociais. E assim o ideal feminino implicava no 

recato, pudor, perfeição moral, aceitação de sacrifícios e a ação educativa que a mulher 

teria para seus filhos e filhas. 

E nesse ideal de santidade de Maria muitas instituições religiosas se 

fortaleceram no Brasil, principalmente no século XIX, com a Lei Geral (1827) que 
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legalizou o ensino particular. As escolas femininas em forma de externato e internato 

eram administradas pelas irmãs da Igreja Católica. E em uma delas estudou Francisca 

Clotilde, como já relatado. 

Do período da publicação do referido poema até o ano de 1880 não temos 

mais notícias de Francisca Clotilde, sobre o que ela produziu intelectualmente e sobre 

sua vida social, são incógnitas. 

O Ceará nesse período de 1877 a 1880 passava por problemas sérios, 

principalmente relacionados ao período de secas, a citar o conhecido ―os três anos do 

sete – 1877, 1878 e 1879‖ – desses anos o mais grave foi o de 1878 no qual teve no solo 

cearense a epidemia da varíola. O escritor ―baiano por acidente e cearense de coração‖, 

o farmacêutico, professor e escritor Rodolfo Teófilo em História da Seca no Ceará 

(1877 a 1880), edição de 1883 (Typografia do Libertador) realiza um estudo 

econômico, físico, geográfico, hidrográfico e educacional da província do Ceará, no 

período citado: 

 

O inverno de 1876 havia sido escasso e o verão pouco chuvoso, dando-se por 

isso grande mortandade nos gados. 

[...] 

Os lavradores aguardavam tambem as chuvas para plantar os roçados. Para 

estes, ellas ainda não tardavam, acostumados como estão a vel-as se demorar 

muitas vezes até o dia 19 de março. 

Entretanto, findou-se o mez de janeiro e o inverno nem começar. 

Na capital apenas cahiram, durante todo o mez, quatro pequenas chuvas, 

recolhendo o pluviômetro 24 millimetros (TEÓFILO, 1883, p.79). 

 

Iniciava em 1877 um período de muito sofrimento para a população 

cearense: seca, fome e doenças. Rodolfo Teófilo continua a relatar: 

 

Passou-se fevereiro e apenas cahiram três pequenos aguaceiros, recolhendo o 

pluviômetro, na capital, 16 millimetros. 

[...] 

Eram immensos os prejuízos, raro o dia em que não apparecessem mortas, no 

pateo da fazenda, de trinta a quarenta rezes. D‘algumas eram aproveitadas as 

pelles; as que morriam do mal ficavam entregues á discrição dos urubus. 

[...] 

Na mais angustiosa espectativa viviam todos. O rico temia o flagello, 

receiando perder seus capitães, amedrontave-se com a peste, companheira da 

secca. O pobre, o desventurado jornaleiro, acovardava-se ante a calamidade, 

aterrava-o a Idea de mendigar e de, morto á fome, ser atirado á vala 

commum. 

[...] 

Durante o mez de fevereiro falleceram na capital 75 pessoas (Idem, p.84-86).  
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E sua obra vai relatando mês a mês a problemática da seca, contudo uma 

data chama atenção do leitor, referente a 17 de abril de 1877 na qual se trata de uma 

sessão na corte, no Rio de Janeiro, em que o parlamentar José de Alencar (o escritor) 

sobe a tribuna para relatar sobre as correspondências que recebia nas quais noticiavam 

sobre a terrível seca que estava a chegar ao solo cearense, pior talvez que a seca de 

1845. Porém o escritor não acreditou nas notícias e informa que havia um exagero dos 

políticos da capital da província ao solicitar mais recursos financeiros para combater a 

fome, causada pela estiagem. Ao saber dessa ação do conceituado político representante 

do Ceará, o presidente da província, o desembargador Estellita ficou 

 

perplexo ante a realidade que via e a duvida que se levantou nas regiões 

officiaes. Authorisado pela Constituição do Império, havia aberto créditos 

que applicou ás victimas da secca; contudo as manifestações dos 

representantes do Ceará negando a existência do flagello não deixaram de 

molestal-o, tanto mais quanto era elle delegado do mesmo governo que os 

deputados do Ceará sustentavam (Idem, p.97). 

 

1877 foi só o início, o pior estava por vir, o fatídico ano de 1878. Os três 

anos ruins (1877 a 1879) viriam interromper o projeto civilizatório na capital da 

província com as ideias de um progresso com um caráter europeizador, a Belle Époque, 

um termo francês para traduzir a euforia francesa e as novidades de um mundo 

científico e tecnológico, ou seja, os belos tempos. Nesse período foi fortalecida as ideias 

de Comte, Spencer e Darwin: o progresso cientista e positivista. Fortaleza mudara sua 

arquitetura, seus prédios tinham características europeias, estava se transformando em 

uma cidade culta com suas agremiações literárias e com um belo projeto de urbanização 

e higienização. Para tal trabalho foi convidado, para realizar a planta de Fortaleza, o 

engenheiro-arquiteto Adolfo Herbster, em 1875. Para o ideal de uma capital higienizada 

e saudável foram criados o Lazareto da Lagoa Funda e a Santa Casa de Misericórdia, 

ambos com as funções de zelarem pela saúde pública. O primeiro abrigaria doentes mais 

sérios com problemas de cólera e varíola, o segundo prédio com as demais doenças. 

Com hospitais consolidados e a construção da via férrea que ligava a capital ao Maciço 

de Baturité, Fortaleza estava entrando no rol das capitais brasileiras que estava passando 

por transformações de modernização. Contudo, não se cogitava períodos longos de seca, 

e esses vieram aterrorizar o solo cearense. Conforme dito anteriormente, o pior estava 

para acontecer, os três anos fúnebres em que aconteceram muitas mortes causadas pela 
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epidemia da varíola, principalmente no ano de 1878, com ―O Dia dos Mil Mortos‖. 

Fortaleza  

 

não estava preparada para tanta calamidade. O Lazareto da Lagoa Funda, 

edificado em 1856 para confinar doentes contagiosos, só dispunha de 300 

leitos e os acometidos pela varíola eram milhares. O auge daquele teatro de 

horrores foi o 10 de dezembro de 1878, quando o cemitério do Lazareto 

recebeu 1.004 vítimas da epidemia, ficando por muito tempo na memória da 

capital como ―O Dia dos Mil Mortos‖. O medo alastrou-se no seio da 

população nativa de Fortaleza, sobretudo quando a varíola vitimou a esposa 

do presidente da província. A partir deste fato, ninguém mais se considerou a 

salvo, mesmo na área urbana mais protegida (PONTE, 2007, p.167). 

 

O obituário de dezembro de 1878 constava sobre os sepultamentos: 861 

mortes de diversas moléstias e 14.491 de varíola, fazendo-se um total de vitimados por 

doenças 15.352 pessoas (TEÓFILO, 1883, p.280). 

São duas realidades totalmente opostas, de um lado a nobreza com a Belle 

Époque e de um lado a pobreza com as epidemias matando a população. Mas a 

influência europeia, principalmente via intelectualidade que estava se formando na 

capital da província, era mais forte do que a consciência da realidade, representando ―as 

ideias fora do lugar‖, conforme nos explica Ribeiro (2002, p.37): 

 

Essa revolução intelectual, com suas aspirações, promessas e enganos, 

chegará ao Brasil e ao Ceará através de nossa ―camada culta‖, os intelectuais 

que nos introduziram na revolução das ideias, bem antes que nos chegasse 

aquela revolução dual na economia e na política. É a esse descompasso da 

expressão de nossa intelectualidade em relação à realidade local, tão 

característico do pensamento e das ideias literárias da época no Brasil, que 

Roberto Schwarz vai denominar apropriadamente como ―as ideias fora do 

lugar‖ (Roberto Schwarz, 1992, op.cit.p.13). Tratava-se, isso sim, do 

desencontro entre a sociedade observada – a brasileira –, e o modelo que se 

copia – o europeu.   

 

E assim, com a ―ideia fora do lugar‖ e do momento, nesse mesmo ano, de 

grande infortúnio, o senador Martiniano de Alencar tenta fundar a Escola Normal do 

Ceará, ao estilo ensino europeu. Projeto que vinha desde 1840, contudo sofreu críticas 

severas, pois enquanto a população sofria com a epidemia da varíola ele funda a tão 

planejada Escola Normal. Com a Lei nº 1790 de 28 de dezembro de 1878 (sancionada 

em 28 de outubro de 1879, com a pedra fundamental em 1881), é criada a 1ª Escola 

Normal do Ceará. Contudo, a sua fundação realmente só ocorreria em 22 de março de 

1884, tendo o seu primeiro Regulamento expedido em 1885. Mesmo não ocorrido a 

construção da escola normalista, essa ficou criada perante a lei, embora tal ato causasse 
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estranheza aos cearenses, no meio da tragédia o ideal de uma nova escola, 

principalmente num período que houve queda na estatística quanto a quantidade de 

alunos frequentando às escolas meio a enorme tragédia. Em 1878 morreram no Ceará 

118.927 pessoas devido à varíola. 

O ano seguinte, 1879, apesar de ser também um ano de seca, porém é um 

ano em que a população começa a se erguer novamente. O número de vítimas que no 

dia 10 de dezembro havia sido de 1004 pessoas, no dia 1º de janeiro desce para 174 

mortos (TEÓFILO, 1883, p.298). 

E no meio desses infortúnios foi vivendo Francisca Clotilde. Uma menina-

moça que passou por adversidades climáticas e de epidemias em sua província. Nasceu 

na época de forte cólera no Ceará (anos 60 do século XIX) e em sua mocidade conviveu 

com a tragédia da varíola. 

O ano de 1880 chega e com ele a esperança de mudanças de melhorias para 

todos, assim era a esperança da população cearense. Janeiro e fevereiro não obtiveram 

boas chuvas, mas a partir de março os primeiros pingos d‘água vindos do céu deram 

esperanças aos cearenses, o ano de 1880 seria diferente: 

 

A natureza parece que não quis ficar indifferente a tão faustoso 

acontecimento. O maior benefício que se podia fazer aos cearenses, era regar-

lhes a terra, já tão ressequida pelas ardentias do sol durante trez longos annos. 

Para a festa ser completa de alegrias, salvou a artilharia do espaço, a chuva 

cahiu em jorros, e os corações estremeceram de contentamento ao mesmo 

tempo que a esperança procurava levantar os espíritos abatidos pela 

desillusão! N‘aquelle quadro ornado pelas expansivas demonstrações de 

prazer, notava-se uma ligeira sombra de tristeza, era a duvida a escurecel-o 

com seu véo. Um anno antes a mesma tela havia vestido as rozeas cores da 

alegria, e a realidade implacavel tudo desfez, carregou de tredas sombras as 

imagens que a esperança havia creado! (TEÓFILO, 1883, p.430). 

 

E assim 1880 inicia com mudanças na vida dos cearenses, e essas sendo 

esperançosas, uma vida melhor para todos. Nesse mesmo ano Francisca Clotilde conclui 

seus estudos no Colégio da Imaculada Conceição, retorna à Baturité e lá se dá o início 

de uma nova vida para a moça. Aos dezoito anos de idade casa-se com Francisco de 

Assis Barbosa Lima, dele não temos muitas informações, mas devido ao sobrenome 

Barbosa Lima sabe-se que é de uma família tradicional e de um bom nível social e 

econômico no Ceará, oriundos de Pernambuco, ligados a área jurista (ver Anexo N 

página 282). 
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O casamento dos nubentes Francisco de Assis Barbosa Lima e Francisca 

Clotilde Castello Branco (Correia Lima) foi realizado no dia 1º de novembro de 1880, 

às sete horas da noite, conforme registro no jornal A Ordem (de Baturité), número 61, 

página 2, na seção Noticiário, de 7 de novembro de 1880, na segunda coluna (ver Anexo 

O, página 283).  

A união é realizada na residência dos pais da noiva, no horário noturno. O 

sacramento matrimonial é realizado pela Igreja Católica, pois conforme a época não 

existia o casamento civil, apenas o religioso, e dependendo da família, esse consórcio 

poderia ser realizado em casa, não obrigatório ser no templo sagrado. 

Segundo a história brasileira, o casamento ficou na responsabilidade da 

Igreja Católica, mesmo com a proclamação da independência e a instauração da 

monarquia (1822-1899), o Brasil permaneceu sob influência direta e incisiva da Igreja. 

O Decreto de 03.11.1827 firmava a obrigatoriedade das disposições do Concílio de 

Trento e da Constituição do Arcebispado da Bahia, consolidando a jurisdição 

eclesiástica nas questões matrimoniais. A primeira flexibilização da Igreja Católica 

ocorreu no Brasil Império com o Decreto 1.144, de 11.09.1861 que regulou o casamento 

entre pessoas de seitas dissidentes, de acordo com as prescrições da respectiva religião. 

Somente em 1889, com a Proclamação da República (15 de novembro de 1889), houve 

a separação entre a Igreja e o Estado, e assim a necessidade de regular os casamentos na 

forma civil. Em 1891 por causa da persistência da realização exclusiva do casamento 

católico, foi  expedido novo Decreto, nº 521, de 26 de junho de 1890, no qual decretava 

que o casamento civil deveria preceder as cerimônias religiosas de qualquer culto. Foi 

disciplinada a separação, mas apenas de corpos, sendo indicadas as causas aceitáveis: 

adultério; sevícia (maus tratos) ou injúria grave; abandono voluntário do domicílio 

conjugal por dois anos contínuos; e com mútuo consentimento dos cônjuges, se fossem 

casados há mais de dois anos. 

Assim sendo, Francisca Clotilde casou apenas o religioso, visto que o civil 

só ficou legalizado no Brasil em 1890, dez anos depois do seu matrimônio.  

No jornal A Ordem está o nome de Francisca Clotilde com o sobrenome 

Castello Branco, mas segundo os familiares também constava o sobrenome Correia 

Lima, porém nos documentos encontrados, que estão nos Anexos desta pesquisa, consta 

o sobrenome da mãe (Castello Branco) e depois, em outros documentos constam o 

sobrenome do marido (Barbosa Lima). Contudo podemos aceitar essa afirmativa visto 
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que no seu poema Horas de Delírio publicado no jornal Cearense, de 1877, Francisca 

Clotilde assina como F. C. Lima. Constatamos o Lima é referente ao sobrenome do pai 

(Correia Lima), visto que nesse período ela é uma moça solteira perto de completar 

quinze anos. Na data da publicação de sua poesia, 01.02.1877, Francisca Clotilde não 

completara ainda a idade de debutante, e nesse período estava iniciando o infortúnio da 

seca dos três piores anos da década de setenta do século XIX, conforme foi retratado 

nesta pesquisa. 

Retornando ao ano de 1880, é nesse ano o desabrochar de uma moça para 

mulher. Casa-se Francisca Clotilde, volta a viver no Maciço de Baturité, pois a mulher, 

casando, 

 

recebe como feudo uma parcela do mundo, garantias legais a protegem contra 

os caprichos do homem; mas ela torna-se vassala dele. Economicamente ele é 

o chefe da comunidade, é portanto ele quem a encarna aos olhos da 

sociedade. Ela toma-lhe o nome, associa-se a seu culto, integra-se em sua 

classe, em seu meio; pertence à família dele, fica sendo  sua ―metade‖. Segue 

para onde o trabalho dele a chama; é essencialmente de acordo com o lugar 

em que ele trabalha que se fixa o domicílio conjugal; mais ou menos 

brutalmente ela rompe com o passado, é anexada ao universo do esposo, dá a 

ele sua pessoa, deve a ele a virgindade e uma fidelidade rigorosa. E perde 

uma parte dos direitos que o código reconhece à celibatária. A legislação 

romana colocava a mulher nas mãos do marido loco filiae
75

, no início do 

século XIX (BEAUVOIR, 2009, p.551). 

 

Passamos por dois anos sem notícias dela. A vida de Francisca Clotilde 

estava com uma nova realidade, casada, entregue ao cotidiano de uma cidade serrana. 

Mas que surge 1882 e a história de Francisca Clotilde começa a mudar novamente, ela 

passa por várias etapas, boas e más. Assim, o seu nome aparece com força no universo 

intelectual cearense em 1882, quando estava com seus vinte anos de idade, ainda muito 

jovem e prestes a sofrer transformações. 

Contudo, o que acontecia em Baturité nesse período adormecido de 

Francisca Clotilde? 

Ainda no ano de 1880 Francisca Clotilde passa por duas perdas de pessoas 

queridas: a primeira, aos 31 de agosto de 1880 falece dona Maria Ursulina Bizerra 

Furtado, professora dos seus primeiros estudos em Baturité, conforme nota no jornal A 

Ordem, número 52, de 5 de setembro de 1880, na terceira página, na sessão Noticiário, 

na primeira coluna  (ver Anexo P, página 284) ;  a segunda,  foi seu pai, o senhor João 
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 A mulher vivia in loco filiae, totalmente subordinada à autoridade marital (nota nossa). 
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Correia Lima, que vinte e cinco dias depois do casamento da filha, falece, a 26 de 

novembro de 1880, por lesão cardíaca. Notícia publicada no jornal A Ordem, de 28 de 

novembro de 1880, na segunda página, na primeira coluna do Noticiário, e no mesmo 

jornal, na quarta página, na última coluna, convite para a Missa de 7º Dia, (ver Anexos 

P e Q, páginas 284 e 285). 

1880 era o início de uma nova era para o Ceará, principalmente para 

Fortaleza onde a elite e os segmentos médios queriam fazer parte da civilidade europeia. 

Então era ser chique na época ter a cultura francesa, representada por sua linguagem (o 

ser civilizado deveria saber falar francês), ter objetos e roupas oriundas da França, 

importadas principalmente de Paris. A Belle Époque fortalezense se desenvolvia, com 

seus saraus intelectuais à moda francesa, uso de ternos, gravatas, cartolas, vestidos com 

muitos babados de tecidos caríssimos, rendas delicadas e uma grande mania de 

fotografia, visto que na época as pinturas de retratos eram mais complexas e caras. 

São inaugurados, em 1880: o Passeio Público, local de encontro da alta 

classe fortalezense; e o uso de bondes. Esses, puxados a burro, vieram suprir a 

necessidade de um meio de transporte coletivo para uma cidade que estava na 

efervescência do progresso. Assim, a elite fortalezense teve o prazer de desfrutar desses 

dois sinais de avanço nos usos e costumes nos espaços públicos (ver Anexo S, página 

287).  

O início do planejamento do Passeio Público, conhecido também por Praça 

dos Mártires
76

, data da década de 1820 por Silva Paulet. Durante o governo de José 

Félix de Azevedo e Sá a área foi cuidada e foi nesse período que aconteceram as 

execuções dos revolucionários da Confederação do Equador: Azevedo Bolão, Feliciano 

Carapinima, Francisco Ibiapina, Padre Mororó e Pessoa Anta, em 1825. Em 1864, o 

governo da província do Ceará, encomenda ao Engenheiro Adolpho Herbster os 

orçamentos para a construção do Passeio Público. A Praça dos Mártires teve dois nomes 

não oficiais: Campo da Pólvora (1870) e Passeio Público (como até hoje
77

 é conhecido). 

Ela era constituída de três planos em três níveis, destinados às classes rica, média e 

pobre. Em 1879 as duas praças mais baixas foram desativadas, ficando apenas uma 

dividida em três setores, contudo com a mesma finalidade, separar as classes sociais. A 

classe rica ficara com a avenida do lado da praia, a classe média com a do lado da Rua 
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 Teve esse nome a partir de 1879, devido aos movimentos políticos e heróicos que lutaram na 

Confederação do Equador.  
77

 Ano de 2012. 
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Dr. João Moreira e os pobres com a central. Foi nesta época que o passeio recebeu as 

bonitas grades de ferro que o rodeavam e que foram retiradas em 1939 e no século atual, 

XXI, feitas novas grades ao modelo das antigas. 

No Passeio Público via-se o fervor da Belle Époque (1880-1925). Contudo 

só de maravilhas não vivia a sociedade. Após o período das grandes secas (1877 a 1879) 

e suas epidemias, muitas marcas e sequelas ficaram na sociedade cearense, pois as 

 

condições sanitárias de Fortaleza se tornam precárias, aumentando a 

incidência de tuberculose, sífilis, hanseníase e febre amarela. A varíola, 

depois da grande epidemia de 1878, adquire um caráter endêmico. Bastava 

chegar ao porto um doente, para se desencadear um pequeno surto.  Os 

lazaretos de Jacarecanga e Lagoa Funda já não existiam, pois não suportaram 

o abandono a que haviam sido submetidos. O isolamento agora era feito em 

uma precária casinha de palha, cercada de outras barracas, localizada atrás do 

Cemitério São João Batista. A vacinação era feita de forma irregular e 

insuficiente, com linfa importada do Rio de Janeiro, que, em razão do 

transporte inadequado, diminuía em muito o seu poder imunogênico, 

contribuindo para o seu descrédito junto à população (BARBOSA, 1994, 

p.71). 

 

Essa outra Fortaleza é apresentada à sociedade por intermédio do 

farmacêutico, professor e escritor Rodolfo Teófilo com seus trabalhos de sanitarista, de 

professor do Liceu e de escritor da Padaria Espiritual, cujas obras denunciam o descaso 

dos governantes locais com sua população.
78

 Rodolfo Teófilo foi contemporâneo de 

Francisca Clotilde, tanto em suas produções literárias quanto em atividades 

educacionais. 

Ainda nesse período se fortalece as ideias abolicionistas no território 

cearense. Segundo historiadores o que levaram a efetivação da libertação dos escravos 

no Ceará foram: a baixa dos preços dos negros escravos; a crise econômica local nos 

anos 1870, principalmente os de 1877 a 1879; a crise do algodão; e as dificuldades de 

custos para manter os cativos. Assim sendo, o ideal abolicionista passou a ser cada vez 

mais forte. E nessa luta tiveram presença feminina, não apenas os homens lutavam pela 

liberdade dos escravos. A Belle Époque contribuiu para que os cearenses passassem a 

ter uma mentalidade anti-escravocrata. 

Destarte, em 1879, em comemoração a Lei do Ventre Livre, um grupo de 

jovens fortalezenses cria uma organização com os ideais emancipacionistas, 

denominada de Perseverança e Porvir. Em 1880 os jovens dessa agremiação fundaram 
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 Indicamos a dissertação de mestrado para maiores informações: ALMEIDA, Gildênia Moura de 

Araújo. A fome: um romance do naturalismo? Dissertação de Mestrado. UFC, 2007. 
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uma nova entidade, a Sociedade Cearense Libertadora que tinham os seguintes 

participantes: José do Amaral, Manuel Albano Filho, Alfredo Salgado, Antônio 

Bezerra, Pedro Artur de Vasconcelos, João Cordeiro, Isaac Amaral, Justiniano de Serpa, 

Pedro Borges e outros. Essa sociedade criaria o jornal O Libertador, cujo objetivo era 

mobilizar os cearenses em defesa da abolição dos escravos. Outros jornais começaram a 

apoiar o mesmo ideal, foram eles: A Constituição, Pedro II e Gazeta do Norte. O jornal 

O Cearense combatia as ideias abolicionistas, o periódico era ligado aos liberais Paula,   

que tinham uma grande força política na província cearense.  

Na década de 1880, o grupo Mocidade Cearense realizou debates sendo o 

líder das discussões a respeito da temática sobre a abolição dos escravos, utilizava como 

local para os encontros intelectuais e políticos o espaço do Clube Literário, uma 

ramificação do movimento abolicionista Sociedade Cearense Libertadora (com o seu 

jornal O Libertador) e da extinta Academia Francesa (CARDOSO, 2002, p.48). 

Não esqueçamos também de um grupo que impulsionou a imprensa, 

educação e cultura na província do Ceará, no século XIX: os maçons. A maçonaria 

como uma organização com ideias pautadas na razão e no cientificismo queria 

transformar os fortalezenses em iluministas. Era 

 

no refúgio da loja maçônica e na exposição pela imprensa maçônica que 

grande parte da elite intelectual fortalezense exercitava as novas formas de 

sociabilidade burguesa importadas da Europa. Paralela e posteriormente, 

novos espaços de promoção dessa sociabilidade masculina se desenvolveram 

na cidade, como os cafés, as academias literárias e filosóficas e os partidos 

políticos (NEVES, 2002, p.97). 

 

No jornal maçom Fraternidade muitos cearenses tiveram oportunidades de 

escreverem divulgando suas próprias ideias quanto ao pensamento racionalista e 

cientificista, a citar o polêmico João Brígido e dos jovens Thomás Pompeu de Sousa 

Brasil, filho do senador de mesmo nome, Tristão de Alencar Araripe Júnior (da 

tradicional família Alencar) e Xilderico de Farias (NEVES, 2002, p.99). 

A imprensa maçom prestou papel importante à educação e à cultura porque 

em suas propostas estava a reforma social e a laicização da vida. Os maçons cearenses 

deram oportunidade, através da imprensa, a divulgação da instrução popular laica, a 

vulgarização do livro e da própria imprensa. Os maçons acreditavam na educação como 

 

o instrumento mais eficaz para modificar a mentalidade das camadas 

populares e a crítica à postura da Igreja frente à essa questão resultou em uma 
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maior ação no sentido de apoiar a formação intelectual das camadas 

populares. Esse movimento da Maçonaria brasileira a favor da instrução 

popular começou justamente a se desenvolver a partir de 1870, ganhando 

maior vigor em princípios do século XX. 

Há nesse projeto uma aproximação com o humanismo cientificista que se 

caracteriza pela crença na libertação do homem por intermédio do 

conhecimento positivo (NEVES, 2002, p.113). 

 

Houve debates acirrados entre os maçons e os não maçons em relação à 

educação na capital da província, principalmente com a criação da Escola Popular 

(1874), cuja instituição foi destinada a oferecer instrução aos operários e homens pobres 

de Fortaleza. A escola era constituída do curso de primeiras letras e de cadeiras de 

língua nacional, francês, aritmética, geografia e história. Tinha também, às quintas-

feiras, leitura e explicação da Constituição Brasileira, revisão de  aulas e aos domingos, 

conferências. Não há documentos que comprovem a ligação da Maçonaria com a Escola 

Popular, porém, por causa da sua metodologia educacional e de sua estrutura de ideal, 

passou-se a fazer parte da história coletiva que a Escola Popular tinha vínculo com a 

Maçonaria.  

No jornal A Fraternidade a Maçonaria criticava a Igreja Católica, dizia que 

a instituição religiosa romana queria deixar o povo no obscurantismo, pois o fiel ficando 

sem conhecimentos era mais fácil sofrer os embustes religiosos. A Fraternidade fez 

severas críticas à educação do Colégio da Imaculada Conceição, tomando como um dos 

exemplos pelo jornal para 

 

demonstrar a tese de que não havia uma preocupação maior por parte da 

Igreja com a educação dos desvalidos. Com frequência, a prática educativa 

desse estabelecimento era alvo das críticas dos maçons; criticavam 

banalidades como a leitura diária em grupo e em voz alta do jornal católico 

(Fraternidade, 05.05.1874, p.3), e ainda tratamentos distintos para as órfãs 

das camadas populares e as moças provenientes da elite. Aproveitavam para 

criticar o governo por subsidiar escolas, como essa, que operavam 

discriminações sociais (NEVES, 2002, p.116). 

 

Conforme dito anteriormente, Francisca Clotilde foi uma moça educada em 

colégios de freiras, de família abastada do Maciço de Baturité, descendentes dos Correia 

Lima e Castello Branco, sobrenomes de poder e de boas condições financeiras no 

território cearense. Imaginemos o que ela viria a sofrer causando as rupturas religiosas e 

familiares, principalmente porque a família é 

 

uma instituição, e como tal, é historicamente construída, recebida e 

transmitida em termos de valores culturais, pelas ações dos antepassados e 
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dos contemporâneos. Forma-se numa complexa coesão: entre o indivíduo e a 

sociedade; por isso, é regida por uma lógica que permite a cada um membro 

do grupo familiar ser portador de uma tradição específica, como testemunho 

vivo de uma identidade, que demarca e simboliza as condições sociais de 

parentesco (MACHADO, 2010, p.74). 

 

Observando o pensamento de Machado podemos supor que não era tão fácil 

para uma pessoa cortar seus laços familiares em busca de concretizar seus sonhos, ou 

amores, devido aos valores que estão vinculados à instituição família, e especialmente 

se esse membro familiar for uma mulher. Sendo assim, podemos cogitar o que Francisca 

Clotilde sofreu por causa de suas opções e rompimento com os valores familiares, 

religiosos e sociais. Contudo, retornemos ao momento histórico, político e econômico 

em terra cearense. 

Ainda em 1879, com o final das três grandes secas, além das ideias 

abolicionistas, racionalistas, cientificistas, positivistas e civilizatórias, o Ceará fortalecia 

sua tecnologia nos trilhos. O projeto civilizatório europeu chegava também à arquitetura 

das estações de trem. Assim, o Imperador Pedro II autoriza a construção da nova 

estação ferroviária para a capital da província do Ceará. É lançada em 1879 a pedra 

fundamental para o novo prédio da Estação Central que ocupou a parte setentrional do 

Campo da Amélia, no Morro do Croatá
79

. O local escolhido foi estratégico, pois dava 

vista para o mar, como era o forte, o hospital da misericórdia (Santa Casa) e a cadeia 

pública
80

. O novo prédio da Estação Central foi inaugurado no dia 9 de junho de 1880. 

O desenvolvimento via transporte ferroviário estava chegando à linha sul do 

Ceará, nos anos 70 e 80 do século XIX. A antiga estação Central que depois passou a 

ser denominada de João Felipe (ou J. Felipe) foi inaugurada em 30 de novembro de 

1873, a nova Estação Central em 9 de junho de 1880. Partindo de Fortaleza ao Maciço 

de Baturité temos as seguintes estações: Estação da Marítima (12.12.1878); Parangaba 

(antiga Arronches, Porangaba – 30.11.1873); Mondubim (14.01.1875); Maracanaú 

(antigo Maracanahú – 14.01.1875); Monguba (09.01.1876); Pacatuba (09.01.1876); 

                                                 
79

 Campo da Amélia, hoje, Praça Castro Carreira, conhecida como Praça da Estação. O campo foi 

construído em 29 de junho de 1830 em homenagem a imperatriz D. Amélia de Leuchetmberg. Foi um 

campo de treinamento e hipismo. Construído pelo engenheiro da Província, Juvêncio Manoel de Mensese, 

por ordem do Presidente da Província José Sarmento. Localizava-se no lado poente de campo, era murado 

e tinha uma capela na entrada do terreno que era dividido em dois lados. Na esquerda ficava o lado 

conhecido como o campo dos ingleses, onde geralmente eram sepultados os estrangeiros. Por ser próximo 

da praia, existia uma duna conhecida como morro do Croatá que devido aos ventos e a areia foi aterrando 

lentamente o cemitério, que foi demolido em 26 de fevereiro de 1880 e construído o cemitério de São 

João Batista em abril do mesmo ano no bairro de Jacarecanga.  

Fonte: http://www.bairroantoniobezerra.com.br/historia_do_bairro_004.php acesso em 18 abr 2012. 
80

  Atual centro de artesanato de Fortaleza (EMCETUR – Empresa Cearense de Turismo). 
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Guaiúba (antigo Guayuba – 14.06.1879); Baú (antigo Bahú, João Nogueira – 

14.03.1880); Água Verde (29.09.1879); Acarape (26.10.1879); Antônio Diogo (antiga 

Canafístula – 14.03.1880); Aracoiaba (antiga Canoa – 14.03.1880) e Baturité que sua 

estação só foi inaugurada em 1882, no dia 2 de fevereiro (PEREIRA, 2009, p.192). 

Nesse período se destacava também a imprensa brasileira, pois como 

 

saldo do Império, no país que ainda não dispunha de casas editoras, coube ao 

jornal acolher a política, a literatura e qualquer manifestação relativa à 

palavra impressa, espaço exclusivo para escritores de talento colocaram-se 

em letra de forma. Momento também em que a identidade nacional passou 

pela criação de uma literatura pátria e coube àquela imprensa condoreira 

divulgar a produção literária local (SIMÕES JÚNIOR, 2009, p.37-38). 

 

E assim mais avanços surgem na província do Ceará. A imprensa passa a 

exercer um papel importante a título de informação econômica, política, social, literária 

e educacional para a população. Mas inicialmente o jornal impresso surgiu no Ceará 

como uma necessidade política. O primeiro jornal editado em Fortaleza foi o Diário do 

Governo do Ceará, o qual publicava o expediente e os atos do governo e tinha como 

redator-chefe o Pe. Gonçalo Inácio de Loiola Albuquerque e Melo Mororó, o Pe. 

Mororó. Depois o jornal passou a publicar as ideias republicanas, foi daí que veio a 

perseguição e morte ao Pe. Mororó. Outros jornais surgiram, e o Ceará foi um grande 

berço para a produção da imprensa. E um dos municípios que teve uma boa produção 

com periódicos impressos foi Baturité, cidade na qual Francisca Clotilde passou boa 

parte da sua infância e mocidade. 

A imprensa teve estreia em Baturité com o jornal O Aracoiaba, em 1873. 

Muitos outros periódicos surgiram depois, alguns duraram pouco tempo, mas todos 

contribuíram para o universo intelectual do Ceará, e principalmente do Maciço. Eis 

alguns: O Município, O Futuro, O Astro, Alvorada, O Paladino, A Semana, A pátria, 

Semanário, A Verdade, A Ordem, O Niilista, O Baturité, O Baturiteense, O Cruzeiro, O 

Século, O Monitor, O Torpedo, O Condor, A Onda, A Estrela e outros. Este último 

periódico foi uma revista publicada por Francisca Clotilde e sua filha, porém este é um 

assunto a ser visto mais adiante. 

E a educação neste período na província do Ceará? Essa passava por uma 

reforma na instrução pública com a Lei nº 1.790 de 1878 (Art. 2°) cuja reforma 

autorizava a criação de uma Escola Normal na província, que se formará em um curso 



182 

 

 

 

 

de três anos e a qual funcionará anexa ao Liceu. Quanto à educação primária ficou 

estabelecido: 

 

§ 4º. - Dividindo as cadeiras primarias do ensino publico, em fixas e 

ambulantes, e designando as residencias d‘estas, estabelecendo o modo do 

provimento, tempo, duração das aulas e methodo de ensino.  

§ 5º. - Tornando effectiva, principalmente nas cidades e vilas, a 

obrigatoriedade do ensino primario para meninos de 6 a 14 annos de edade e 

para meninas de 6 a 12 annos, estabelecendo penas contra os infractores e 

modo de applical-as (VIEIRA, 2006, v. 3, p.37). 

 

Em relação à instrução primária ficou autorizado que as cadeiras 

(escolas/disciplinas) poderiam funcionar em residências (não havia ainda a ideia de 

Grupo Escolar, que esse veio surgir em 1907, cujo grupo escolar teve como primeira 

diretora a beletrista e educadora Ana Facó, que também, foi aluna de Francisca Clotilde, 

conforme relatado no capítulo 2).   

Assim, de acordo com a lei as meninas poderiam estudar e o ensino poderia 

ser fixo ou ambulante.  

 

Art. 7º. – O ensino obrigatorio nas escholas primarias comprehenderá, além 

das materais exigidas pelas leis o regulamento em vigor, os das noções 

elementares das cousas (seus nomes próprios, forma, composição, coloração 

e propriedades) e os elementos de geographia e de historia profana e 

religiosa.  

Os professores, que ensinarem muzica e canto, provando a proveitamento de 

10 alumnos, pelo menos, receberão uma gratificação de duzentos mil réis 

(200$000) annuaes.  

Art. 8º. – Para provimento das cadeiras fixas de ambos os sexos serão 

preferidos os candidatos do sexo masculino, com egualdade de habilitação.  

Art. 9º. – As escholas ambulantes serão mixtas.  

Art. 10. – São supprimidas todas as escholas, cuja freqüência for inferior a 20 

alumnos; podendo, porém, ser designadas as mesmas localidades em que 

forem estabelecidas, para alguma das residências em que tem de funccionar 

as escholas ambulantes (Idem, p.38). 

 

Com base nesta lei de ensino, Francisca Clotilde põe uma escola, na 

modalidade de ensino ambulante misto, quando das transferências de suas escolas de 

Fortaleza para Baturité e depois Aracati. 

Assim, o ano de 1880 inicia com a esperança de melhorias nos aspectos 

sociais, políticos, econômicos, religiosos, culturais, literários e educacionais. E com 

esse olhar de esperança viveu Francisca Clotilde, pois com as mudanças à sua porta, ela 

pensou em não só viver, mas ser atuante no espetáculo chamado vida. 
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4.3 – Juventude: sonhos e lutas – mudanças familiares e sociais ao sonhar com 

literatura, educação e amor. 

 

Em todo esse universo intelectual, político, econômico, religioso, filosófico, 

e literário vimos mais a participação masculina. Em meio a tudo isso, uma moça teve 

um despertar ou foi despertada pelas circunstâncias do destino para mudanças em sua 

vida. Desejou fazer parte de um novo cenário, do mundo da intelectualidade cearense, 

só que este seria diferente, teria uma participação feminina, a de Francisca Clotilde. 

Retornando ao século XIX, findando 1880, inicia-se o ano de 1881 com 

mudanças na educação. Ocorrem reformas nas instruções públicas e particulares no 

Ceará, como também nos regimentos internos detinados às escolas primárias da 

província: 

 

REGULAMENTO ORGANICO DA INSTRUCÇÃO PUBLICA E 

PARTICULAR DA PROVINCIA DO CEARÁ  

(1881) 

  

CAPITULO I  

Da inspecção do ensino.  

Art. 1 - A inspecção do ensino primário e secundario publico ou 

particular, será exercida immediatamente pelo Inspector Geral da Instrucção 

Publica coadjuvado por:  

§ 1. Um Conselho de Instrucção Publica;  

§ 2. Inspector escolar de districto;  

§ 3.Inspector escolar de parochia;  

            § 4.Conselhos escolares. (Idem:40) 

[...] 

 

ESTADO DO CEARÁ  

REGIMENTO INTERNO DAS ESCOLAS PRIMARIAS DA PROVINCIA 

DO CEARÁ – 1881  

 

1.ª SECÇÃO. – o Presidente da Provincia, na conformidade do 

disposto no § 10 do art 2.º do regulamento annexo á Lei n. 1951 de 12 de 

Setembro ultimo, resolve approvar as instruções juntas, organisadas pelo 

inspector geral da instrucção publica com audiencia do respectivo conselho 

para serem observadas como regimento interno das escolas primarias. Palacio 

do Governo do Ceará, em 28 de outubro de 1881.  

Pedro Leão Velloso (Idem, p.76). 

 

Além das reformas educacionais o Ceará passava por momentos de lutas 

políticas: abolicionistas, monarquistas e republicanas.  

Em 1882, algumas pessoas que consideravam as práticas da Libertadora 

Cearense intransigentes e defendiam a abolição sem perturbação à ordem social e 

familiar fundaram outro grupo com os ideais abolicionistas, o Centro Abolicionista. 
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Participaram dessa associação: Guilherme Rocha, o futuro Barão de Studart, Júlio César 

da Fonseca, João Lopes Ferreira Filho, e outros. Os caixeiros, o que seriam hoje os 

comerciários, fundaram também no mesmo ano o Clube Abolicionista Caixeiral tendo à 

frente o escritor Antônio Papi Júnior.  

Em 1883 os estudantes do Liceu Cearense, do Instituto Cearense de 

Humanidades e de outras instituições educacionais organizaram a Libertadora 

Estudantil. 

Também um grupo só de mulheres lutava pela libertação dos escravos e elas 

fundaram em 1883 a Sociedade das Senhoras Libertadoras, presidida por Maria 

Tomásia Filgueira Lima, natural de Sobral. 

A Maçonaria fortalezense e alguns padres também fizeram corrente de luta 

contra a escravidão dos negros e se empenharam na campanha abolicionista. 

O movimento abolicionista atingiu também os movimentos sociais mais 

humildes em 1881. A condução dos negros escravos aos navios era realizada com o uso 

de jangadas, assim um grupo de abolicionistas, tendo Pedro Artur de Vasconcelos e José 

do Amaral tomando à frente de um plano, convenceram os jangadeiros a não mais 

transportarem os negros do navio à praia e vice-versa.  Obtiveram a adesão do negro 

alforriado José Luís Napoleão e do jangadeiro Francisco José do Nascimento, 

conhecido por Chico da Matilde e que posteriormente devido a sua ação de não deixar 

acontecer o tráfico de escravos via mar, ficou conhecido como Dragão do Mar. Assim, 

na manhã de 27 de janeiro de 1881, os jangadeiros se negaram a conduzir alguns negros 

cativos para o vapor Pará.  

Percebemos então uma articulação da sociedade em relação ao negro 

escravo. E nesses movimentos sociais as mulheres começaram a participar, saindo do 

seu mundo doméstico, indo para além casa. 

É no ano de 1882 que começamos a ver o nome de Francisca Clotilde em 

participações intelectuais e movimentos sociais cearenses, a citar o da abolição dos 

escravos. A moça saiu do seu adormecimento e veio à luta por espaço social. O que a 

levou a esta situação? Não sabemos. Possivelmente por seus conflitos conjugais, como 

mais adiante teremos citações de alguns pesquisadores e também por indícios em textos 

literários a citar A Divorciada, que para alguns historiadores é uma obra de memórias de 

Francisca Clotilde, Nazaré é a personagem protagonista de uma história fictícia. Será 
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realmente um romance de ficção? Mais adiante analisaremos a obra, retornemos ao ano 

de 1882, o ano de mudanças na vida de Francisca Clotilde. 

Temos notícias de Francisca Clotilde em maio de 1882, de sua prova de 

qualificação para atuar no magistério. Assim, conforme a Lei nº 1.790 de 28 de 

dezembro de 1878, no que se refere ao ensino e habilitação das normalistas, Francisca 

Clotilde procurou fazer o Exame de Qualificação para ficar apta ao magistério e poder 

lecionar. 

De acordo com a referida lei: 

 

Art. 2° - A eschola normal formará um curso de tres annos, annexo ao lyceu 

d‘esta capital, em que se ensinarão as seguintes materias:  

1ª - Portuguez; (analyses dos classicos e critica literaria) 2º - Geographia, 

elementos de historia universal, historia do Brazil, chorographia do Ceará, 

Philosophia, moral e religião; 4ª - Mathematicas elementares, metrologia e 

desenho lenear; 5ª- Phisica elementar e preceitos de hygiene; 6ª - Pedagogia 

theorica e pratica.  

Art.3º. – As matérias constantes dos números 1 a 4 dos artigos precedentes 

serão leccionadas pelos respectivos professores vencimentos eguaes aos dos 

lentes do lyceu.  

§ 1º. – Aula de physica elementar e preceitos de hygiene será provida, 

mediante concurso, tendo o respectivo professor vencimentos eguaes aos dos 

lentes do lyceu.  

§ 2º. – A aula de pedagogia poderá ser regida pelo professor da 2º cadeira do 

2º grau d‘esta capital que, neste caso, ficará annexa da eschola normal, 

vencendo o professor o mesmo ordenado e gratificação dos lentes do lyceu; 

si, porém não puder elle reger a dita aula, será ella provida pelo modo 

estabelecido no § precedendo e extincta, logo que vagar, a cadeira do 2º grau.  

Art. 4º - Ao curso da eschola normal serão admittidos nacionaes e 

estrangeiros de ambos os sexos, que provarem ter, pelo menos 16 annos de 

edade e haver feito exame satisfactorio das materias ensinadas nas aulas do 1º 

grau. 38 

Art. 5º. - O presidente da provincia é autorisado a subvencionar com quantia 

não excedente de dez contos de réis (10:000$000) um internato n‘esta capital 

em que receba a necessaria instrucção as candidatas ao professorado, que não 

puderem freqüentar o curso da eschola normal; devendo o ensino 

comprehender, além das materias actualmente exigidas, musica e canto, 

noções de physica e desenho: sendo o curso de tres annos.  

§ único – Em falta de estabelecimento, que aceite este encargo poderá o 

presidente da provincia organisar um curso para as candidatas ao magisterio, 

aproveitando as professoras primarias mais habilitadas, com uma gratificação 

de quinhentos mil réis (500$000) annuaes, e nomeando outros professores, 

que forem necessários.  

Art. 6º. - O diploma de habilitação obtido na eschola normal ou no 

estabelecimento, a que se referem o artigo precedente e seu paragrapho, dará 

direito á nomeação para o magisterio, independentemente de concurso; os 

que habilitarem antes da edade exigida para o provimento vitalício, serão os 

preferidos para os logares de adjunto, com a gratificação annual de seiscentos 

mil réis (600$000). 

[...]  

Art. 13. – Em quanto não houver candidatos ao magistério, habilitados na 

forma da lei, as cadeiras que vagarem ou forem novamente creadas, só 

poderão ser providas interinamente, salvo se o candidato se mostrar 
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habilitado nas matérias exigidas pelo art. 2º, ou tiver titulo scientifico ou 

litterario, que faça presumir aquellas habilitações.  

[...] 

Art. 18. – Fica o presidente da provincia autorisado a demitir todos os 

professores que não tendo titulo de vitalicidade não se mostrarem habilitados 

na conformidade da presente lei.  

Mando, portanto, a todas as autoridades, á quem o conhecimento e execução 

da referida lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir tão interinamente 

como n‘ella se contem. O secretario do governo da provincia a faça imprimir, 

publicar e correr.  

 

Dada no palacio do governo do Ceará, aos 28 de dezembro de 1878, 57º da 

Independência e do Império.  

José Julio de Albuquerque Barros.  

 

Carta de lei pela qual V. Exc.ª manda executar o decreto d‘assembléa 

legislativa provincial, que houve por bem sanccionar, autorisando a 

presidencia a reformar a instrucção publica da provincia.  

Para V. Exc.ª ver.  

Horacio Joaquim de Miranda a fez.  

 

Nesta secretaria do governo do Ceará foi sellada e publicada a presente lei 

aos 28 de dezembro de 1878.  

O secretario.  

João Adolpho Ribeiro da Silva. 

(VIEIRA, 2006, v. 3, p.37-39) 

 

Em 6 de maio de 1882, Francisca Clotilde faz um documento (nº 279) 

solicitando ao Diretor Geral da Instrução Pública autorização para realizar exame de 

habilitação para ser professora interina de Primeiras Letras em Fortaleza. Com esse 

Exame de Capacidade Francisca Clotilde passa a ser habilitada para o magistério. No 

documento também temos a comprovação que ela era casada legalmente com Francisco 

de Assis Barbosa Lima. O Diretor Geral da Instrução Pública, o senhor Amaro 

Cavalcanti, nomeia para examinadoras: D. Cornelia Altina de Sousa e D. Francisca de 

Vasconcelos; e marcou o Exame de Capacidade para o dia 8 de maio, às 12 horas (ver 

Anexo T, páginas 288 e 289). 

Dois dias depois Francisca Clotilde realiza as avaliações. Encontramos no 

APEC (Arquivo Público do Estado do Ceará) uma de suas avaliações, a redação 

intitulada ―Dissertação sobre a Sintaxe‖, ver em Anexo U, páginas 290 e 291. 

Francisca Clotilde, segundo o documento, com a aprovação do exame de 

qualificação assumiria qualquer Cadeira de Primeiras Letras na província do Ceará, 

conforme a Lei Estadual nº 1.790/1878. E assim ocorreu. Francisca Clotilde foi 

nomeada professora interina em 9 de junho de 1882, para a 2ª cadeira do sexo feminino 

de Fortaleza (professora das primeiras letras – ensino público primário). Portaria 
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assinada pelo Presidente da Província: Sancho de Barros Pimentel, ver em Anexo V nas 

páginas 292, 293 e 294, os documentos de nomeação e de posse do cargo. 

Nas páginas seguintes do Anexo X temos documentações encontradas no 

Arquivo Público do Ceará que comprovam a atuação de Francisca Clotilde como 

professora interina das primeiras letras (p. 295 a 298). 

Ao assumir o magistério em Fortaleza, Francisca Clotilde começou a 

observar a efervescência da cidade nos aspectos econômicos, sociais, políticos, 

religiosos, culturais, literários e educacionais. E percebeu que esses fios tecem uma 

grande teia e que se entrelaçam. Assim, ela começou a fazer parte da teia Fortaleza 

sendo mais um fio para se entrelaçar na vida da província cearense. 

Paralelamente ao trabalho de professora realiza atividades literárias, começa 

a escrever em jornais, e em 6 de agosto de 1882, publica no Gazeta do Norte o poema 

abolicionista ―A Liberdade‖, ver em Anexo Y, página 300.  

Com a visita em outubro de 1882 de José do Patrocínio ao Ceará, o 

conhecido nacionalmente ―Marechal Negro‖ ou ―Tigre da Abolição‖, houve uma maior 

participação da população ao movimento abolicionista, muitos intelectuais despertaram 

para se engajarem na luta pró-libertação dos negros escravos. José do Patrocínio havia 

vindo à primeira vez ao Ceará em 1878 a serviço da Gazeta de Notícias para constatar o 

flagelo da seca que estava a destruir a província. Em sua viagem escreve vários artigos e 

depois publica em forma de coletânea com o título Viagem ao Norte e ao mesmo tempo 

arquiva material para o seu segundo romance, Os Retirantes, publicado em 1879. Nesta 

segunda visita, José do Patrocínio ficou no Ceará por três meses e nesse período teve o 

início de um programa sistemático de libertação dos escravos, de acordo com as áreas 

geográficas, ou seja, primeiramente alforriavam os escravos de ruas, em seguida dos 

bairros, depois das vilas, dos municípios, da capital até chegar a toda província. Esse 

mesmo modelo chegou-se a todo Império. 

No Ceará, em 1883, houve uma ampliação de recursos para comprarem 

mais cartas de alforrias. Essa campanha concentrou-se em Acarape, por causa da sua 

localização mais próxima da capital e da acessibilidade da linha férrea, cuja estação foi 

inaugurada em 1879 e também porque era o município com menor número de cativos 

para obterem a carta de alforria, 32 escravos. 

Destarte, a 1º de janeiro de 1883, com a presença de José do Patrocínio, 

Acarape realizou a sua entrada para a história nacional, como o primeiro núcleo urbano 
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a libertar seus escravos negros, por isso a vila mudou o seu nome para Redenção. Em 

seguida a esse fato histórico, outros municípios fizeram o mesmo, a citar: Pacatuba, 

Canoa (atual Aracoiaba), Baturité, Icó, Tauá e outros. 

Fortaleza deu a carta de liberdade aos seus escravos em 24 de maio de 1883, 

também em meio a grandes festividades e sendo manchetes em todos os jornais locais e 

alguns nacionais, daí o Ceará passou a ser denominado de ―Terra da Luz‖, primeira terra 

a dar a alforria aos cativos, todos os escravos dali em diante teriam uma nova luz em sua 

vida, a liberdade. 

Francisca Clotilde participou do movimento abolicionista sendo integrante 

da Sociedade das Senhoras Libertadoras ou Cearenses Libertadoras. Essa sociedade 

teve à frente Maria Tomásia Figueira Lima
81

, ocupando o cargo de presidenta.  Teve 

como parceiras de luta Maria Correia do Amaral e Elvira Pinto (ambas professoras). A 

seguir a composição da associação: 

 

A instalação solene, efetuou-se somente no dia 6 de janeiro de 1883, nos 

salões do Clube Cearense, onde na ocasião foi tocado o Hino da Libertadora 

pela banda de música do 15º Batalhão. 

[...] 

Suas companheiras de luta nesta diretoria provisória, foram muitas: 

Como a 1ª Vice-Diretora, foi eleita Carolina Cartola Cordeiro, a primeira 

consorte de João Cordeiro, chefe do movimento abolicionista. 

2ª vice, Luduvina Borges, esposa do Dr. Pedro Borges, presidente 

republicano cearense de 1900 a 1904. 

1ª secretária – Jacintha Augusto Souto. 

Tesoureira – Eugênia Correia do Amaral, ―de assinalados serviços prestados 

à causa da libertação dos escravos no Ceará, esposa de Francisco Laurindo 

Souto Maior. 

Entre as inúmeras diretoras figuravam: Virgínia Rocha Salgado, mãe de 

Alfredo Rocha Salgado, abolicionista de primeira linha, lutando sempre 

entusiasticamente pelas causas da libertação dos cativos; Maria Faria de 

Oliveira, esposa de Joaquim José de Oliveira Filho; Francisca Borges da 

Cunha Mamede, esposa de Catão Paes da Cunha Mamede; Estefânia Nunes 

de Mello, futura esposa de Alfredo Rocha Salgado, etc. 

Mas a companheira fiel de ―todos os minutos‖, sem dúvida, foi a jovem 

professora pública do curso primário, Elvira Pinho. Tinha apenas 22 anos de 

idade. Ocupou o cargo de 1ª secretária (SCHMMELPFENG, 1986, v. 3, 

p.259-260). 

 

                                                 
81

 Maria Tomásia Figueira Lima (1826-1902), natural de Sobral, casou-se a primeira vez a 21 de 

dezembro de 1840, aos 14 anos de idades com o Coronel Rufino Furtado de Mendonça. Ficou viúva aos 

31 anos de idade, em 1857. Casou-se a segunda vez com o abolicionista Francisco de Paula de Oliveira 

Lima. Era considerada excelente oradora. Sua atuação junto ao movimento em prol da liberdade dos 

escravos tornou-a reconhecidamente a alma feminina da campanha pela abolição.  
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Percebemos que neste período de lutas abolicionistas alguns homens tinham 

suas esposas também como companheiras. Eles não a queriam como adornos em seus 

lares e sim como mulheres atuantes em causas sociais, ao lado deles.  

1883 foi um ano de efervescência na capital da província do Ceará e na vida 

de Francisca Clotilde também. Além de participar dos movimentos abolicionistas, nesse 

período ela estava se destacando em seus trabalhos intelectuais. Francisca Clotilde 

publica no jornal O Cearense o poema ―Irmã de Caridade‖ (ver em Anexos, página 

299). Percebemos nessa poesia o seu vínculo à religião católica, principalmente ao 

trabalho das irmãs do Colégio da Imaculada Conceição. 

Com todo movimento dos abolicionistas e da maioria da sociedade cearense, 

principalmente em 1883, contudo a libertação total dos escravos no Ceará em forma de 

lei aconteceu em 25 de março de 1884. Vários intelectuais cearenses participaram da 

luta abolicionista e Francisca Clotilde foi integrante do movimento. Muitos escritores 

fizeram poesias sobre a abolição do escravo negro no Ceará, e dentre esses estava a 

poetisa Francisca Clotilde.  

Na poesia Francisca Clotilde se identifica como ―F. Clotilde B. Lima‖. Ela 

engajou-se no Movimento Abolicionista e participou da Sociedade das Senhoras 

Libertadoras, cujo objetivo principal era lutar contra a escravidão dos negros. Escreveu 

várias mensagens sobre a participação feminina na luta abolicionista, dentre elas o 

poema ―A Liberdade‖, ver em Anexos, páginas 299. Francisca Clotilde, com o sonho de 

liberdade saudara a abolição no Ceará com o acróstico ―O Ceará é Livre‖ – Aos 

Libertadores in O Libertador: 

 
Aos libertadores 

 

O fim é este! Ousados Paladinos 

Chegaste ao thábor cheios de glória 

E a fronte ides alçar ao som dos hymnos 

Aos cânticos festivos da vitória 

Ressoe o brado augusto da amplidão: 

Aqui hoje se estreita um povo irmão! 

 

É livre o Ceará, reina a igualdade; 

 

Livres somos! Triumpha a nobre Idea! 

Immensa se levanta a liberdade 

Vencendo aos bellos cantos da epopea 

Rompe as brumas e‘o loura alvorada 

E a aurora de Deus, surge abrasada. 

25/03/84 

F. Clotilde B. Lima  

(AOS LIBERTADORES, O Libertador, Fortaleza, 25 de março de 1884) 
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Raimundo Girão (1884) no seu texto ―A Declaração‖ (página 301 do Anexo 

Z), cita Francisca Clotilde na qual a poetisa recita seus versos. Pelo texto percebemos a 

atuação de grande parte da sociedade cearense em defesa da libertação dos escravos. A 

partir do ano de 1884 a vida de Francisca Clotilde se transforma, há uma mudança 

quanto a seu trabalho literário e educacional, ambos passam a ser mais ativos e com 

destaque na capital da província do Ceará. E o amor? Sim, esse também passa por fortes 

transformações: de uma boa amizade para uma louca paixão causando fortes rupturas e 

dores, a partir de 1886. 

Ainda no ano de 1884, mais precisamente em 1º de abril tem-se a nomeação 

de Francisca Clotilde de professora interina para professora efetiva – portaria assinada  

pelo Dr. Satyro de Oliveira Dias (Anexo AA, páginas 302 e 303). 

Em 31 de maio de 1884, Francisca Clotilde é nomeada professora efetiva 

para a 2ª cadeira do sexo feminino da capital por ter sido aprovada nos exames feitos 

perante a Inspetoria da Instrução Pública (ato de 1º de abril) em conformidade com a lei 

nº 2058 (de 1º de dezembro de 1883). Portaria assinada pelo Presidente da província: 

Antônio Pinto Nogueira Acioly
82

. No Anexo AB (página 304) ver o Relatório do 

Presidente da Província do Ceará Dr. Sátiro de Oliveira Dias, foto e transcrição do 

documento de 1884. Conforme a 

 

Lei nº 1790 de 1878, que autorizava a reforma da instrução pública pela 

criação de uma Escola Normal, esta seria de três anos, anexa ao Liceu, cujos 

professores seriam responsáveis pelas disciplinas de Portufuês (análise dos 

clássicos e crítica literária); Geografia, elementos de História Universal, 

História do Brasil e Corografia do Ceará; Filosofia, Moral e Religião; 

Matemáticas Elementares, metrologia e desenho linear. Para a matéria de 

Física Elementar e Preceitos de Higiene, seria selecionado um professor 

através de concurso. Quanto à auula de Pedagogia teórica e prática, assumiria 

o professor da 2ª cadeira do ensino secundário da Capital, que passaria, 

consequentemente, a ser anexa à Escola Normal (SILVA, 2001, p.56). 

 

No mesmo ano de 1884, Francisca Clotilde se inscreve para o concurso de 

provimento efetivo para as cadeiras do ensino primário superior (2 vagas) anexas à 

Escola Normal (inaugurada em 22 de março de 1884)
83

, criadas pelo art. 123 do 

                                                 
82

 Nogueira Acioly foi Presidente do Ceará em: 1878 (4 dias); 1884 (2 meses); 1892 (2 meses); 1896 a 

1900 (4 anos); 1904 a 1908 (4 anos) e 1908 a 1912 (4 anos). 
83

 A escola para formação de professores (nomeada de Escola Normal Pedro II), mantida pelo órgão 

público, teve seu início no governo do Dr. Pedro Leão Veloso, em 1881, funcionando em sala anexa ao 

Liceu. Em 1840, no seu segundo mandato, Martiniano de Alencar não funda ainda a tão planejada Escola 

Normal, devido às disputas políticas locais. Somente com a Lei nº 1790 de 28 de dezembro de 1878
83

 

(sancionada em 28 de outubro de 1879, com a pedra fundamental em 1881), é criada a 1ª Escola Normal 
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Regulamento Orgânico. Anúncio publicado no jornal O Libertador de 18.04.1884, na 

seção Edital pelo Secretário da Escola Normal o Sr. Antônio Telêmaco F. Lima Verde. 

Foram inscritos: Thomás Antônio de Carvalho e Francisca Clotilde Barbosa Lima. 

Ambos tiveram aprovação no concurso (ver Anexo AC, página 305 e 306). 

A nomeação como professora para a cadeira feminina superior anexa à 

Escola Normal data de 26 de junho de 1884. Portaria assinada pelo Presidente da 

Província do Ceará, o Sr. Antônio Pinto Nogueira Accioly (ver foto e transcrição em 

Anexo AD, página 307). 

De professora interina das primeiras letras à professora efetiva, também das 

primeiras letras, Francisca Clotilde quis mais, e ousou. Foi tentar a seleção, com 

aprovação, para ser a professora da Escola Normal (da cadeira feminina), ou seja, ela 

seria a professora das normalistas que faziam suas práticas pedagógicas na Escola 

Anexa à Escola Normal. Nesse período a Escola Normal funcionava na Praça Marquês 

do Herval (conforme dito no capítulo anterior).  Em Anexo AE e AF, páginas 308 e 309 

ver fotos da escola e praça. 

Sobre a Escola Normal podemos dizer que a escola para formação de 

professores (nomeada de Escola Normal Pedro II), mantida pelo órgão público, teve seu 

início no governo do Dr. Pedro Leão Veloso, em 1881, funcionando em sala anexa ao 

Liceu. Conforme informação de Olinda (2005, p.25): 

 

No início, as escolas normais públicas nasceram atreladas aos liceus, que por 

sua vez eram equiparados ao Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. Em vários 

estados os liceus emprestaram suas instalações, regulamentos e professores a 

essas principiantes instituições. Nesses arranjos simplesmente ocorria a 

adição de uma cadeira de Pedagogia à grade curricular, a formação geral era 

aligeirada e o exercício era realizado em alguma escola pública. 

No caso do Ceará a Escola Normal nasceu anexa ao Liceu, mas funcionou 

desde o início em prédio próprio e com duas escolas primárias anexas, uma 

masculina, outra feminina. Mas até chegar a essa situação, menos 

improvisada comparando-se a outros estados, foi preciso atravessar um longo 

caminho que envolveu sonhos, discursos e muitas dificuldades. 

 

A escola é destinada a formar professores para as escolas do Estado, sendo 

um externato comum para ambos os sexos. Ao concluírem o curso, os alunos têm 

habilitação para exercer o magistério. 

Seu programa compreende:  

                                                                                                                                               
do Ceará. Contudo, a sua fundação realmente só ocorreria em 22 de março de 1884, tendo o seu primeiro 

Regulamento expedido em 1885. 
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Um curso preparatório de um ano; 

um curso normal de três anos; 

no  1º curso ensina-se português, francês, aritmética e sistema métrico, 

caligrafia e desenho linear, música vocal e prendas domésticas; 

no 2º ensina-se pedagogia, português, francês, aritmética, álgebra elementar, 

geometria, geografia geral e corografia do Brasil, ciências físicas e naturais, 

caligrafia e desenho, música vocal e prendas domésticas (MENEZES, 1992, 

p. 52). 

 

Em 1884 a referida escola passaria a ter sede própria, aos 22 de março, 

situada à Praça Marquez de Herval
84

, inaugurada pelo Presidente da Província, Dr. 

Sátiro de Oliveira Dias
85

. O prédio sediou a Escola Normal até 1923 quando a partir 

dessa data passou a funcionar neste local o Grupo Escolar Norte da Cidade.
86

 O projeto 

do prédio foi assinado pelo engenheiro civil austríaco Henrique Foglare. A execução da 

obra ficou sob a responsabilidade do engenheiro civil Henrique Theberge e tendo como 

mestre de obras o pedreiro Francisco de Sousa Brasil. 

Em seu romance A Normalista, com a primeira edição publicada em 1893, 

Adolfo Caminha relata que na Escola Normal as aulas não tinham material pedagógico 

para que o professor pudesse realizar um bom trabalho, e quando tinha o recurso 

didático, esse não era utilizado adequadamente: 

 

A sala era bastante larga para comportar outras tantas discípulas, com janelas 

para a rua e para os terrenos devolutos, muito ventilada. Era ali que 

funcionavam as aulas de ciências físicas e naturais, em horas diferentes das 

de geografia. Não se via uma só carta geográfica nas paredes, onde punham 

sombras escuras peles de animais selvagens colocadas por cima de vidraças 

que guardavam, intactos, aparelhos de química e física, redomas de vidro 

bojudas e reluzentes, velhas máquinas pneumáticas nunca servidas, pilhas 

elétricas de Bunsen, incompletas, sem amálgamas de zinco, os condutores 

pendentes num abandono glacial; coleções de minerais, numerados, em 

caixinhas, no fundo da sala, em prateleiras volantes... Nenhum indício, 

porém, de esfera terrestre (CAMINHA, 1997, p.66). 

 

Em Anexo AG, página 310, está o documento que a professora Elvira Pinho 

encaminha ao Inspetor Geral da Instrução Pública, o Dr. Rufino Antunes de Alencar, 

informando da carência de material didático para realização do seu trabalho pedagógico, 

                                                 
84

 Atual Praça José de Alencar.  
85

 Mandato de 21 de agosto de 1883 a 31 de maio de 1884. 
86

 Em seguida passou a funcionar como sede do Instituto Médico do Ceará (1957 – 1954); depois 
funcionou como Faculdade de Odontologia do Ceará (da Universidade Federal do Ceará); e desde 1987 
funciona como IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ao lado do Teatro José de 
Alencar. 
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impossibilitando às alunas de realizarem atividades escolares. Ao mesmo tempo a 

professora solicita providências sobre o caso. 

Vemos assim que, tanto em forma de documento oficial ou literário, há 

indícios que a educação cearense, principalmente relacionada à Escola Normal, não 

estava provida de recursos didáticos para o trabalho pedagógico. 

Junto a Escola Normal do Ceará foi criada a Escola de Aplicação, também 

denominada de Escola Anexa, para que as alunas normalistas colocassem em prática as 

teorias recebidas, com funcionamento até 1918. Em 1922, a escola de aplicação 

pedagógica retornou a funcionar com o nome de Escola Modelo (Lei 1953, de 02 de 

agosto de 1922). Lei que 

 

reforçou o ensino primário e normal do Estado do Ceará, que este diploma se 

baseou numa concepção de educação integral, trazendo preocupações com as 

dimensões intelectuais, físicas, morais e cívicas, expressas na criação de 

aulas de ginástica, música e canto e na transformação das aulas de desenho 

geométrico para desenho natural ou à mão livre e as de trabalho de agulha 

para trabalhos manuais e educação doméstica (Art. 10). Esta mesma lei criou 

a Escola Modelo encarregando-a de ministrar ensino primário integral, de 4 

anos. O regulamento da Instrução Pública de 28 de fevereiro de 1923, no 

Capítulo IV, artigos 85 e 86, se ocupa sumariamente desta escola, indicando 

que ela servirá para os exercícios de prática pedagógica da Escola Normal 

(OLINDA, 2005, p.16). 

 

Não iremos dar mais detalhes sobre a Escola Normal depois que ela foi 

transferida para o atual prédio do Colégio Justiniano de Serpa porque sai do contexto de 

Francisca Clotilde enquanto professora dessa instituição educacional.
87

 

Retornando ao ano de 1884, Francisca Clotilde inicia sua história de ousadia 

na Escola Normal do Ceará. Como? Ela teve a coragem de se candidatar a vaga para 

lente da referida instituição educacional, foi ousada porque nesse espaço somente 

homens lecionavam e ela foi a primeira mulher a lecionar na Escola Normal do Ceará. 

Depois dela muitas outras seguiram o caminho do magistério na escola normalista. 

 Em 1884, por concurso público foi nomeada com o título de professora 

para a Escola Normal de Fortaleza. Francisca Clotilde, na Escola Normal Pedro II, 

trabalhou com José de Barcelo, Tomaz Pompeu de Sousa Brasil, Justino Domingos da 

Silva, João Augusto da Frota, João Lopes Ferreira Filho, Joaquim Catunda, Agapito 

                                                 
87

 Mais informações sobre a Escola Normal do Ceará, nós indicamos o artigo de ALMEIDA, Gildênia 

Moura de Araújo. Escola Normal do Ceará: sua trajetória. In VASCONCELOS JÚNIOR, Raimundo 

Elmo de Paula, VASCONCELOS, José Gerardo et al (organizadores). Cultura, educação, espaço e 

tempo – Fortaleza: Edições UFC, 2011 (Coleção Diálogos Intempestivos, nº 105). 
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Cícero de Sampaio, Rodolfo Teófilo e anos depois com Elvira Pinho, entre outros 

mestres. 

Concomitantemente ao trabalho de professora, Francisca Clotilde começou 

a se destacar como literata, conforme publicações suas no jornal O Libertador de 1884. 

Nesse período assinava Clotilde Barbosa, F.C.B.L. e também F. Clotilde Barboza Lima 

em seus textos. (Ver Anexos AH, AI e AJ, das páginas 311 a 314). 

E o marido? O senhor Francisco de Assis nos anos 80 do século XIX, o que 

ele fazia?  Não temos muitas informações, contudo há relatos de familiares que o 

Francisco de Assis sofria de um problema de saúde, um vício que o prejudicava em nos 

aspectos social e familiar: o álcool. Temos nota em jornal de Baturité que Francisco de 

Assis devia muito ao comércio local, talvez devido ao seu vício do álcool e 

possivelmente também ao jogo de baralho (como era voga na época). O marido de 

Francisca Clotilde tinha dependência em bebida alcoólica e jogatina. 

Segundo Abelardo F. Montenegro o marido de Francisca Clotilde foi 

internado em um hospital no Rio de Janeiro e de lá fugiu, ficando a família sem notícias 

dele. Ela não foi feliz em seu matrimônio e sem informações sobre o marido não podia 

construir um novo casamento, conforme Montenegro relata em O Romance Cearense:  

 

Ninguém precisou mais do divórcio do que Clotilde. Casou-se com um 

homem sem personalidade, conhecido na intimidade pela alcunha de 

Zeguedegue.  

O marido da professora-romancista, certa vez, disse ao pai: - Meu pai, se a 

Chiquinha morrer eu boto uma bodega. 

Dado ao hábito da embriaguês findou por enlouquecer, sendo internado no 

Asilo de Alienados do Rio, de onde fugiu para lugar ignorado. 

Clotilde desejava ardentemente construir um novo lar. Não podia, pois não 

sabia se o marido vivia ou não‖ (MONTENEGRO, 1953, p.112). 

 

Percebemos, pela citação de Abelardo F. Montenegro, que o marido de 

Francisca Clotilde não era um homem preocupado com o trabalho e parece que vivia à 

custa das rendas do pai e da mulher (que já atuava como professora).  

Entre os anos 1884 e 1885, Francisca Clotilde conhece o professor Cap. 

Duarte. A partir desse momento toda sua história muda e essa nova amizade transforma-

se em uma paixão e depois em um louco amor que causou fortes mudanças na vida de 

Dona Chiquinha (como assim era chamada pelos familiares). Ela passou por problemas 

com a família e a sociedade para viver com o Capitãozinho (assim ela gostava de 

chamá-lo). E ele proporcionou a ela uma vida de amor, de grande produção intelectual, 
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mas também de sofrimento: pela rejeição de alguns familiares, pelo modo como as 

pessoas a viam, uma mulher amigada com outro homem, pelas perdas dos filhos e pela 

perda do amor, este em matéria, mas de sentimento, de espírito ficou eterno, conforme 

passagens suas em seu diário (que adiante será mais relatado). 

1885 é o ano em que Francisca Clotilde tem um destaque maior na sua vida 

profissional. A 17 de junho do referido ano, ela é nomeada a Diretora do ensino 

primário da cadeira feminina superior anexa à Escola Normal. Ficando o professor 

Thomás Antônio de Carvalho como Diretor da cadeira do sexo masculino. As escolas 

primárias anexas eram supervisionadas pelo Diretor da Escola Normal prof. José de 

Barcellos (Anexo AK, página 315). 

Francisca Clotilde conhece Antônio Duarte Bezerra, professor de Aritmética 

e Geometria do Liceu, na época a escola funcionava na Praça Marquês do Herval (atual 

Praça José de Alencar), onde também funcionava a Escola Normal. E assim começou a 

aproximação dos dois, pois os professores da Escola Normal faziam parte da folha de 

pagamento do Liceu. E conforme o Regulamento Orgânico da Instrução Pública e 

Particular da Província do Ceará (1881) os professores do Liceu também ministrariam 

aulas na Escola Normal:  

 

CAPITULO IV  

Da Escola Normal  

SECÇÃO I  

Do ensino  

Art. 119 – Haverá na Capital da provicia uma Escola Normal destinada a 

formar professores para o ensino primario.  

Art. 120 – A Escola Normal será mixta.  

Art. 121 – O curso de estudos será de um anno e abrangendo as seguintes 

mateias:  

§ 1 Lingua nacional; grammatica analyse grammatical, logica e etymologica; 

recitação; redacção e composição.  

§ 2 Arithmetica e metrologia; geometria elementar, limitada ás noções geraes 

e problemas simples, estudo das formas geométricas; desenho linear.  

§ 3 Geographia elementar; do Brasil e especialmente da província do Ceará; 

historia do Brasil, factos principaes da Historia do Ceará.  

§ 4 Pedagogia e methodologia theorica e pratica.  

Art. 122 – O ensino será gratuito.  

Art. 123 – Haverá uma escola primaria superior para cada sexo, annexa á 

Escola normal, onde se habilitem os normalistas na pratica dos modos e 

methodos de ensino.  

Art. 124 – As matérias dos §§ 1, 2 e3 do art. 121 serão leccionadas pelos 

respectivos professores do Lyceo (VIEIRA, 2006, v.3, p.56). 

 

E assim, o contato entre os professores das duas escolas seria normal, 

considerado mais um trabalho pedagógico.  
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No ano de 1886, Francisca Clotilde participa de eventos intelectuais na 

capital da província. Faz parte do Clube Literário, onde o Capitão Duarte era sócio. O 

convívio entre os dois vai ficando mais forte passando Francisca Clotilde e o Capitão 

Duarte a terem um relacionamento mais do que uma boa amizade.  

Mas, quem é este Capitão reformado Antônio Duarte Bezerra? Não 

encontramos muitas informações sobre ele, mas o pouco que foi encontrado relata uma 

pessoa de certo prestígio no meio intelectual cearense.  

Antônio Duarte Bezerra nasceu em Várzea Alegre, filho do major 

Raimundo Duarte Bezerra. O jovem Duarte foi professor de Matemática (Geometria) do 

Liceu desde 1884, conforme anúncio de Banca de Exame no jornal O Libertador de 13 

de dezembro de 1884 (ver Anexo AL, página 316). Ainda no mesmo jornal, temos uma 

nota sobre aniversário natalício do Capitão Duarte, em 1884, com 26 anos de idade 

(página 317 do Anexo AM). 

Publicou, em 1889, juntamente com a professora Francisca Clotilde, a obra 

Elementos de Aritmética, livro didático para as alunas do 1º ano da Escola Normal do 

Ceará.  

Informa Barão de Studart em seu Diccionario Bio-bibliographico 

Cearense:
88

 

Antonio Duarte Bezerra - Assentou praça a 12 de Janeiro de 1871, tendo-se 

matriculado na antiga Escola Militar da Corte, onde tirou o curso de artilharia 

pelo Reg. de 1874.  Foi nomeado alferes-alumno a 8 de Janeiro de 1876, 

promovido a 2.° tenente de artilharia a 27 de Junho de 1877, a 1.° tenente a 

25 de Maio de 1878 e a capitão a 25 de Julho de 1880. Tendo sido aggregado 

por doente a 21 de Março de 1885, foi depois reformado por Decreto de 10 

de Julho de 1886. 

 

Juntamente com o professor de Português João Ferreira Lopes (Filho), 

fundaram, em Fortaleza, o Ginásio Cearense. Foi o estabelecimento de ensino 

inaugurado no dia 7 de janeiro de 1887, e vendido posteriormente ao Professor Anacleto 

Pereira Cavalcante de Queiroz. 

Na imprensa Duarte redigiu A Evolução, jornal científico e literário cujo 

primeiro número apareceu em 19 de julho de 1888. Aos 5 de abril de 1891, é publicado 

em Fortaleza o primeiro número de O Combate,  jornal do Partido Operário, que tem 

como redatores Aderson Ferro e o capitão Antônio Duarte Bezerra. A redação do jornal 

                                                 
88

 Fonte: (acesso em 27 abr 2012) 

http://www.ceara.pro.br/cearenses/Menuilustres.php?pageNum_LeituraGeral=19&totalRows_LeituraGer

al=2203&nome=Bezerril&ok=ok 
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funcionava na Rua Senador Pompeu nº 8 (antigo) e era publicado três vezes na semana. 

Capitão Duarte, como era chamado, faleceu a 13 de janeiro de 1893. 

Retornando à vida de Francisca Clotilde, em 1886, ela começa a fazer parte 

das Bancas de Avaliação (comissão de exames finais para habilitação de normalistas) da 

disciplina de Pedagogia e Metodologia ao lado de José Barcellos, Joaquim Catunda e 

Virgílio Augusto de Moraes (ver em Anexo AN, página 318). Vale salientar que 

Francisca Clotilde era a única mulher da bancada. Paralelamente ao trabalho de 

professora da Escola Normal, Francisca Clotilde atua nos meios literários do Ceará, 

participando de associações e publicando em jornais.  

Referente ao marido de Francisca Clotilde, temos em 1877 o nome dele, o 

senhor Francisco de Assis Barbosa Lima, numa listagem em nota do jornal O Cruzeiro 

(8 de maio de 1887 – folha 4 – na seção Editais) com um débito de mais de três mil réis 

ao foro da Câmara Municipal  de Baturité, referentes aos anos de 1883 a 1886 (ver 

Anexo AO, página 319). Se ele estava ou não em Baturité, não sabemos, não podemos 

comprovar, contudo, ele devia ao órgão público, sujeito à ordem judicial caso não 

quitasse a dívida. Se neste período ele estava convivendo com Francisca Clotilde não 

podemos também comprovar. O que nós temos de informações prováveis é referente à 

sua esposa, que estava atuando no universo intelectual cearense, tanto como educadora 

como literata. Com a informação de débitos de Francisco de Assis podemos pensar que 

a vida conjugal de Francisca Clotilde passava por problemas: marido endividado e 

viciado em álcool e jogatina. É possível que ele tenha fugido do hospital em 1882 e os 

familiares não terem mais notícias dele e assim Francisca Clotilde retoma sua vida 

intelectual, mudando-se para Fortaleza e assim se dedica ao magistério e à literatura.  

Ainda referente ao ano de 1886 foi encontrado no Arquivo Público do Ceará 

um atestado médico sobre a licença de dois meses para tratamento de saúde (ver Anexo 

AP, página 320). 

1887 é um ano de boa produção literária de Francisca Clotilde. Participa 

ativamente de A Quinzena, periódico do Clube Literário. Ver em Anexo AQ (páginas 

321 e 322) alguns textos que foram publicados na referida revista entre os anos 87 a 88 

do século XIX. 

Participa também de concursos literários sob o pseudônimo de Jane Davy, 

conforme jornal O Libertador, no qual informa que houve três vencedores e entre eles 

está Francisca Clotilde, como Jane Davy. Ver em Anexos AR e AS, páginas 323 a 325. 
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Francisca Clotilde em A Quinzena assina F. Clotilde B. Lima em ―A 

Educação Moral das Crianças na Escola‖ (1887); ―A Mulher na Família‖ (1887). Com 

F. Clotilde os seguintes escritos: ―Deserto‖ (poesia – 1887); ―Brincar com Cinza‖ 

(1887); ―Victor Hugo‖ (1887); ―Mãe Dolorosa‖ (poesia – (1887); ―A Engeitada‖ 

(1887); ―Belleza Funesta‖ (1888); Com o pseudônimo de Jane Davy em: ―Mors Amor‖ 

(1887); ―A saudade de um anjo‖ (1888); ―Homenagem (a Anna Nogueira)‖ (1888). 

Indagamos: por que assinar com pseudônimo, visto que ela tinha espaço na 

revista para escrever como a literata Francisca Clotilde, não precisando ficar escondida 

por um nome fictício, a não ser que ela tivesse algo a esconder. O quê? 

Temos como hipótese o seu envolvimento com o capitão Duarte, que 

também era professor e nesta época um mestre que se envolvesse em escândalos que 

maculassem sua imagem moral e social poderia ser demitido de suas funções: ―§ 13. A 

demissão – nos seguintes casos: [...] IV – Quando os aconselhar par acções que 

mereçam grave reprovação. V – Quando por maus costumes, se torne indigno do cargo 

de educador‖ (VIEIRA, 2006, p.72). E um professor se envolver amorosamente com 

uma professora casada, seria considerado um fato imoral, pois feria os bons costumes da 

sociedade. 

Analisando os textos em A Quinzena, assinando como Francisca Clotilde, na 

maioria dos seus textos têm a temática educação, moral e virtudes. Desse modo ela 

escreve em ―A Educação Moral das Crianças na Escola‖ (1887): 

 

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  (CLOTILDE, 1887, n. 3, p. 21 In A QUINZENA, 

1984). 

 

Como também em ―A Mulher na Família‖ (1887):  

 

Sem sahir da doce obscuridade do lar não poderá certamente a mulher figurar 

na historia, ao lado do homem como o prototypo de virtudes cívicas; porém 

que melhor celebridade para ella do que reviver eternamente no coração de 

seus filhos, adorada, reverenciada como um modelo de virtudes e boas 

qualidades? 

Que melhor gloria do que educar futuros cidadãos que saibam honrar a pátria 

e engrandecel-a com o mérito que sempre resulta das boas acções? 
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Na família é a mulher a companheira do homem, a educadora dos filhos. 

[...] 

Uma mãe lê na alma dos filhos com uma perspicacia verdadeiramente 

admiravel. (CLOTILDE, 1887, n. 5, p.40 In A QUINZENA, 1984). 

 

Percebemos que Francisca Clotilde ainda traz em sua escrita um discurso 

conservador, apesar de ser uma mulher com atitudes de vanguarda para a época: 

participante da intelectualidade e movimentos políticos e sociais no Ceará. São ações 

contraditórias com seu modo de escrever. Acreditamos que ela embora desejosa de 

romper com determinadas regras impostas às mulheres cearenses, no período 

provinciano, ainda mantém, em seu discurso, laivos patriarcais que foram por Francisca 

Clotilde, naturalizados, como também a influência da educação religiosa recebida 

enquanto aluna na escola de freiras, no Colégio da Imaculada Conceição. 

Em ―Deserto‖ (poesia – 1887 em A Quinzena, n. 8, p. 63), Francisca 

Clotilde (como F. Clotilde) confessa a tristeza de um lar vazio: 

 

DESERTO  

 

Esta casa que vês arruinada, 

Solitária e deserta no caminho, 

Foi outrora de noivos casto ninho 

De ilusões e de risos povoada. 

 

E hoje, como fúnebre morada... 

Já não conserva o traço de um carinho, 

Nem se ouve o trinar do passarinho, 

Em seu muro, ao romper da madrugada. 

 

Assim meu coração d‘antes repleto 

De esperanças e cândidos amores 

É hoje como um túmulo, deserto; 

 

E o vergel onde outrora as lindas cores 

Das rosas de um porvir risonho e certo 

Brilhavam, tem espinho em vez de flores! 

 

É possível que Francisca Clotilde tenha passado para a poesia os próprios 

sentimentos da tristeza por se ver só, sem o marido e sem ter notícias dele e estar 

interessada em outro relacionamento e não poder assumir um novo amor diante da 

sociedade. Vê-se então, só, carente de afeto, de amor. É uma hipótese que ela a partir 

daí deixou-se envolver pela paixão, pelo amor. E assim como Jane Davy ela foi mais 

emocional, mostrando um sentimento muito forte, o amor de um homem e de uma 

mulher: 
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Mors Amor
89

 

[...]  

Imaginava às vezes que era amado, adivinhava um sorriso nos lábios della, 

vislumbrava uma chamma no seu límpido olhar, e sentia então ímpetos de 

cahir-lhe aos pés e de diezer-lhe: Amo-te, amo-te tanto que por ti daria a 

própria vida! 

[...] 

Todos lamentaram o incidente; porém ninguém soube nunca que o que 

occasionara aquella morte fora ... o amor! 

 

É possível que Francisca Clotilde não quisesse se expor muito com o nome de 

batismo e utilizasse de pseudônimo, mas ela escreveu pouco como Jane Davy. Há uma 

escritura em A Quinzena que pode ser outro pseudônimo de Francisca Clotilde: 

Mademoiselle. Por que esta hipótese? Pelo modo como a suposta pessoa escreve, 

similar a Francisca Clotilde. Vejamos: 

 Mademoiselle utiliza de palavras no diminutivo em forma carinhosa, como F. 

Clotilde faz em seus textos; 

 Mademoiselle utiliza de detalhes da natureza para fazer enfeitar o ambiente e 

deixar o texto com um ar mais amoroso, suave e gentil. Ela cita flores, 

laranjeiras, lua, estrela, ou seja, o ar bucólico envolvendo uma saudade da vida 

outrora, que F. Clotilde gostava de utilizar em seus contos, transformando-o em 

uma prosa poética; 

 e por uma nota feita após o conto ―Roubo de 9 Contos‖ escrito por 

Mademoiselle: 

 

N.B – Isso não é um conto, isto é poesia em prosa. O nome d‘aquella 

delicada organisação feminina, nós o sabemos. Mas preferimos deixal-o 

occulto n‘aquellas três estrellas. Elle está mesmo no rol d‘aquelles que 

poderão ser escriptos com estrellas no asul intérmino da immortalidade, si a 

dona quizer prosegui na sua accentuada vocação litterária 

(MADEMOISELLE, 1888, n. 5, p.26 In A QUINZENA, 1984). 

 

 Mademoiselle identifica-se após o seu nome com três estrelas (Mademoiselle 

***). Um mistério, mas ao mesmo tempo uma identificação, Francisca Clotilde 

utiliza de estrelas em seus textos e mais adiante ela funda juntamente com uma 

filha uma revista denominada A Estrella; 

 e de qual organização feminina o redator da revista comenta? Analisando o ano 

que foi escrito, 1888, havia tido no Ceará a Sociedade das Senhoras (Cearenses) 

Libertadoras, e a partir daí as mulheres sentiram necessidades de participar de 

                                                 
89

 Meu Amor 
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atividades intelectuais. Conforme vimos no capítulo anterior sobre as mulheres 

beletristas e educadoras, a maioria dos movimentos literários teve a participação 

de Francisca Clotilde. Notamos que há um incentivo na nota acima destacada 

para que a pseudo Mademoiselle prossiga na sua acentuada vocação literária. O 

mesmo acontece em relação à Francisca Clotilde quando Abel Garcia
90

, n‘A 

Quinzena, ele aconselha a escritora a deixar o Romantismo e a seguir com todo 

o seu talento para a nova escola literária que estava surgindo, o 

Realismo/Naturalismo: 

 

N‘um álbum 

Exm.ª Sr.ª D. F. Clotilde Barbosa Lima 

[...] 

[...] essas encantadoras creações de vossa pena são por nós consideradas uma 

contribuição para a edificação magnífica que há de servir de pórtico ao 

templo futuro da litteratura brazileira. 

Pensais e sentis com uma vibração que nos toca e surprehrnde pela doçura e 

profundeza do accento e que vos singulariza, isto é, que comunica às vossas 

composições uma nota original, íntima, toda pessoal. 

[...] 

À crítica, mas à crítica como é hoje feita em litteratura, em arte, etc., serena 

com foros fr sciencia, como comprehendem-n‘a os Taine, os Varan, os Sylvio 

Romero, cabe abrir o verdadeiro caminho à marcha de vosso bello espírito. 

[...] 

Não, minha senhora. No cairel dos horizontes roseados pelo fulgor de vossa 

imaginação poética há laivos de sombra, lia mesmo mancha a pardejar; nos 

vossos contos, romancetos ou estudos de costumes pillulam exageros, 

inexactidões de observação, avulta como que uma hypertrophia de 

sensibilidade mental cream. 

O grande remédio eil-o: - o methodo naturalista. [...] 

[...] 

Inspirando-vos no methodo fecundo da observação e experiência, 

subtrahindo-vos à tyrannia do divino e do fictício, podeis vir a ser a nossa 

M.lle
91

 Ackerman
92

 e a nossa M.me Daudet
93

 e opulentar o cabedal de nossa 

litteratura acrescentando-lhe jóias de subido preço. 

[...] 

Paysagista, mesmo quando procurais mergulhar no fundo d‘alma humana, 

apresentais os resultados de vossas pesquizas psychologicas, envoltos no 

manto doirado das imagens que vos empresta a decoração da natureza. 

[...] 

                                                 
90

 Foi advogado, juiz municipal e de órfãos, desembargador e jornalista. 
91

 Grifo nosso (para chamar atenção do Mademoisselle*** para a abreviatura de Mlle – as três estrelas 

que a possível Francisca Clotilde tenha posto em mais um pseudônimo, as três estrelas representando as 

três letras do nome Mademoiselle abreviado, e também para não ter a suspeita de quem estava escrevendo 

não era uma mulher casada, uma senhora, uma madame – Mme, deixar o leitor na dúvida).  
92

 Louise-Victorine Ackermann, pseudônimo de Louise-Victorine Choquet (nasceu a 30 de novembro de 

1813 e faleceu em 2 de agosto de 1890), escritora francesa. 
93

 Alphonse Daudet é escritor francês nascido em 1840 e falecido em 1897. Influenciado pelo 

Naturalismo de Zola e dos irmãos Goncourt, retrata finamente a sociedade francesa, não sem um 

vislumbre de uma visão otimista e confiante no mundo. Por isso a comparação que Abel Garcia faz de 

Francisca Clotilde como uma futura escritora do Naturalismo brasileiro, por sua fineza e esperança ao 

escrever seus textos, característica de Daudet. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/30_de_novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1813
http://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/1890
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Uma convicção devo, porém, fixar em vosso animo: é que, onde quer que o 

galopar impetuoso da torrente do destino me leve e quaesquer que venham a 

ser as modificações em minhas idéas, a liturgia de meu culto pelos espíritos 

selectos de meu tempo e de minha terra terá sempre formulas rituaes que 

honrem vosso nome. 

Abel Garcia  

Fortaleza, 3 – 7 – 87. 

 

Percebemos que Francisca Clotilde passa a figurar como uma escritora 

importante para a intelectualidade cearense, tanto que outros escritores ao perceberem o 

talento dela a convidam para fazer parte de uma nova escola literária: 

Realismo/Naturalismo. Consideram eles que ela tem talento e esse não deve ser 

destinado ao Romantismo, que estava à morte. Francisca Clotilde não responde ao 

convite, contudo aparece a misteriosa Mademoiselle em A Quinzena. Depois não há 

mais informações dessa escritora misteriosa em outros locais da imprensa cearense, não 

o que foi encontrado por nós. Pode até existir, mas em nossa pesquisa não há essa 

informação. Deixamos esta lacuna para futuros pesquisadores. 

Nesse período d‘A Quinzena, ao publicar ―A Educação Moral das Crianças na 

Escola‖ o texto nos remete ao pensamento de Émile Durkheim
94

 com a Educação Moral 

e seus elementos da moralidade: o espírito da disciplina; a adesão aos grupos sociais; a 

autonomia da vontade. E como construir na criança os elementos da moralidade: o 

espírito da disciplina (união da disciplina com a psicologia da criança no âmbito 

educacional e a penalidade escolar); a disciplina vinculada aos grupos sociais (a criança 

no ambiente escolar no processo de aprendizagem das ciências, com a cultura estática e 

o ensino histórico). Para Durkheim o homem é apenas um animal selvagem, o contato 

dele com um grupo social o torna humano. E essa mudança de animal selvagem para 

humano ocorre principalmente na fase infantil, quando a criança começa a participar do 

ambiente escolar, pois nessa fase inicia-se a moralidade infantil que formará a 

personalidade do homem, e para isso é necessário ter disciplina para atingir uma 

moralidade, e esta não é apenas adquirida no meio familiar, mas no meio social, 

principalmente na escola:  

 

Podemos distinguir duas idades, duas fases da infância ou da escola maternal, 

sucedâneo da família, como indica o próprio nome; a segunda, que se passa 

na escola primária, quando a criança começa a sair do círculo familiar e a se 

                                                 
94

 Émile Durkheim (francês nascido em Épinal, 15 de abril de 1858 — com o falecimento em Paris, 15 de 

novembro de 1917) é considerado um dos pais da Sociologia moderna, tendo sido o fundador da escola 

francesa, posterior a Karl Marx, que combinava a pesquisa empírica com a teoria sociológica. É 

amplamente reconhecido como um dos melhores teóricos do conceito da coesão social.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89pinal
http://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/1858
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
http://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1917
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empirismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coes%C3%A3o_social
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inserir no meio que a circunda. Esse é o período que designamos como 

segunda infância. 

[...] 

[...] A bem dizer, ao contrário da opinião muito difundida de que a educação 

moral deveria competir à família, acredito que o papel da escola na educação 

é e deve ser da mais alta importância. Existe toda uma parte da cultura, sua 

parte mais elevada, que não pode ser transmitida em outro lugar. Porque, se a 

família pode muito bem despertar e consolidar os sentimentos domésticos 

necessários a moral e mesmo, mais genericamente, aqueles que estão na base 

das relações privadas mais simples, ela, contudo, não está constituída de 

modo a poder formar a criança tendo em vista a vida em sociedade 

(DURKHEIM, 2008, p.33-35). 

 

Para Drukheim o elemento da moralidade é a disciplina e para isso é 

necessário métodos para educar a criança. E o método utilizado é a repetição, ou seja, a 

partir do momento que a criança assimila informações essenciais ela habitua-se a rotina 

e assim lutará contra a mudança, e desse modo, as crianças criam hábitos de moralidade. 

Com o passar do tempo, a criança poderá controlar as suas próprias vontades e 

entenderá os limites, o que pode e o que não pode, e o por que de poder e não poder. 

Desse modo, a criança passa a compreender a sua dependência moral em relação aos 

mais velhos, e principalmente aos mais próximos, seus pais e professores. Por causa 

disso não é aconselhável a escola utilizar vários professores na educação infantil e 

primária, pois cada professor tem uma característica e as crianças não absorvem os 

hábitos de todos e sim de um em cada fase escolar. Em relação à família, se a criança 

convive com um lar estabilizado, num ambiente saudável, considerado moralmente 

sadio e de bons costumes, ela também participará desse universo, porém com o passar 

do tempo poderá criar dificuldades de relacionamentos em grupo, criando, às vezes, 

certos preconceitos, por isso, Durkheim destaca a importância da criança viver 

socialmente, para se adaptar às novas regras sociais, saber viver moralmente em 

sociedade. E o primeiro grupo social que a criança tem contato fora a família é a escola. 

Quando as crianças estão em grupo elas tornam-se agitadas, querem brincar, falar tudo 

ao mesmo tempo transformando-se em uma grande confusão e assim, para se tornar 

sociável, ela precisa de regras e quem será o transmissor dessa nova ação será o 

professor. E como esse deve inserir nas crianças as regras disciplinares de moralidade? 

O professor deve ficar próximo às crianças, quase que se equiparando a elas, para que 

ambos obedeçam as mesmas regras, contando que deixem bem claras as diferenças 

entre eles, quem é o professor e quem são as crianças, ou seja, os alunos. 

E analisando o texto de Francisca Clotilde, relacionado à educação moral da 

criança, observamos que seu modo de pensar une-se com ideia de Durkheim: 
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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 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 (CLOTILDE, 1887, n. 3, p.21 In A 

QUINZENA, 1984)
95

. 

 

Francisca Clotilde tinha como metodologia em seu trabalho didático os 

pensamentos de Pestalozzi. Em suas atividades pedagógicas ela se preocupava com uma 

educação voltada para a criança na qual os ensinamentos fossem realizados numa linha 

em que o professor fosse carinhoso com seus alunos: 

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 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 
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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‖ (Idem). 

 

Pestalozzi era o teórico estudado e colocado em prática na Escola Normal. 

O diretor da escola normalista, professor José de Barcellos, primeiramente, em 1864, 

 

foi enviado à Bahia para estudar a organização da Escola Normal existente 

em Salvador. Em 1881, este, que seria o primeiro diretor da escola Normal do 

Ceará, foi mandado à Europa, pelo então presidente Pedro Leão Veloso, para 

estudar os métodos e processos de ensino primário e julgar da conveniência 

de serem aplicados no Ceará (OLINDA, 2004, p.28). 

 

José de Barcellos realizou na Europa, a mando do governo cearense, um 

curso sobre a metodologia desse pedagogo suíço: Johann Heinrich Pestalozzi – João 

Henrique Pestalozz – (Zurique, 12 de janeiro de 1746 — Brugg, 17 de fevereiro de 

1827). Em A Quinzena, nºs 11 e 12 (respectivamente 15 de junho e 5 de julho de 1887) 

José de Barcellos (J. de Barcellos) publica um artigo sobre Pestalozzi.  

O pedagogo Pestalozzi teve influências de Rousseau, esse nasceu em 28 de 

junho de 1712, em Genebra, na Suíça. Os pressupostos básicos de Rousseau a respeito 

da educação eram a crença na bondade natural do homem, e atribuir à civilização a 

responsabilidade pela origem do mal. A educação deveria levar o homem a agir por 

interesses naturais e não por imposição de regras exteriores artificiais, pois só assim o 

homem poderia ser dono de si próprio. Outro aspecto da educação natural está em não 

aceitar uma educação intelectualizada, levando ao ensino formal e ao livro. O homem 

não é constituído apenas por intelecto, pois suas disposições primitivas, tais como os 

sentidos, os instintos, as emoções e os sentimentos existentes do pensamento elaborado 

são dimensões mais dignas de confiança. Para Rousseau se o desenvolvimento 

adequado é estimulado, a bondade natural do indivíduo pode ser protegida da influência 

corruptora da sociedade. Obra que ele fortaleceu seu pensamento foi Emílio ou Da 

Educação.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Zurique
http://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1746
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brugg
http://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1827
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O personagem Emílio é a representação do individualismo romântico e da 

liberdade em sociedade, isso porque é um homem, porém quando se referem às 

mulheres, vemos outro ponto de vista de Rousseau, para ele, as mulheres são criaturas 

subordinadas, elas dependem de suas famílias, de seus maridos e da sociedade. Emílio é 

composto de cinco livros, nesta obra Rousseau pretende, por intermédio do personagem 

fictício Emílio dar conselhos às famílias, aos jovens, aos filhos, aos pais e às mulheres, 

em suma, a todos os cidadãos: 1º - A idade da natureza – o bebê – o filósofo sugere um 

retorno ao estado natural, pois tudo ficou perdido quando o homem quis a mudança para 

uma vida social. Neste livro, Rousseau propõe que a mãe seja a responsável pelo 

cuidado ao filho; 2º - A idade da natureza – de 2 a 12 anos – segundo Rousseau, o 

retorno à natureza tornaria o homem menos dependente e consciente de suas limitações. 

Ele também destaca a importância da moralidade, principalmente pelo exemplo e não 

pelo discurso; 3º - A idade da força – de 12 a 15 anos – Rousseau trata da educação 

intelectual, da necessidade da utilidade para aprender algo. Nessa faixa etária a criança 

satisfaz todas as necessidades do corpo, pois não tem obrigações, nenhuma necessidade 

imaginária a atormenta. Destaca a importância do princípio de utilidade, ensinar o que 

seja útil para a criança. Ensinar com a prática, com a experiência, nada de palavras 

vagas ou de objetos de representações. Aconselha a leitura de um só livro, o de 

Robinson Crusoé porque este simboliza o caráter do homem que enfrenta a natureza, 

valendo-se apenas de suas forças e de sua razão; 4º - A idade da razão e das paixões – 

de 15 a 20 anos – o autor trata da educação do ser moral e educação sexual. Da piedade 

à sociabilidade – pondo-se no lugar do outro teremos piedade e saberemos respeitar o 

sentimento do outro, se usarmos a empatia seremos sociáveis. O estudo da história e das 

paixões nos leva a controlar todos os tipos de desejos. Rousseau aconselha que o jovem 

deva ser bom, caridoso, evitar brigas e disputas, Emílio ama a paz. Nesse livro o 

filósofo faz uma análise sobre a educação religiosa, para ele o exagero nos torna 

infelizes e maus, aconselha que sejamos justos e então seremos felizes; 5º - A idade da 

sabedoria e do casamento – de 20 a 25 anos – para Rousseau esta é a idade que o jovem 

Emílio deve conhecer sua amada e casar. Contudo ele deve saber procurar sua 

companheira, para isso Rousseau fornece regras de bom comportamento para mulher, e 

assim, Emílio deve casar com uma moça de bons costumes na sociedade. 

As ideias de Rousseau são realmente revolucionárias quando comparadas à 

situação da educação das crianças e aos métodos educacionais do século XVIII, contudo 
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em relação à educação da mulher, Rousseau foi conservador. Porém, não devemos 

desconsiderar a época em que foi escrito Emílio, período no qual a mulher não tinha 

direito a nenhuma argumentação.  

E com esses ideais educacionais de Rousseau, Pestalozzi desenvolveu sua 

metodologia de trabalho, o denominado Método Pestalozzi, entendido como uma visão 

do desenvolvimento integral do indivíduo. E uma questão primordial para Pestalozzi era 

a questão moral do ser humano: 

 

Dentro da própria obra pestalozziana, assim como em Rousseau, a questão da 

realização do homem como ser moral deve ser o objetivo básico de toda a 

operação pedagógica, de toda a crença religiosa e de toda a organização 

social.  

[...] 

[...] o seu método, entendido como uma visão do desenvolvimento integral do 

homem, por meio do qual Pestalozzi pretendeu descobrir leis eternas, que 

regem esse desenvolvimento, do ponto de vista do seu tríplice aspecto: moral, 

intelectual e físico (INCONTRI, 1997, p.22). 

 

Pestalozzi criou três estados de desenvolvimento moral. O primeiro é o 

Estado Natural, onde o homem é um filho puro do instinto, age inocentemente, não ver 

maldade em nada, age puramente pelo gozo dos sentidos. O segundo é o Estado Social 

em que o homem entra na sociedade para tornar sua vida mais alegre e poder gozar o 

que tem de direito, para que seus dias transcorram tranquilos e satisfeitos, o chamado 

viver bem socialmente. A simples satisfação é uma característica natural, e a esperança 

é uma característica social, pois o homem nesse momento pensa com ideia de futuro e 

planeja sua vida social: propriedade, lucro, profissão, autoridades e leis. O terceiro é o 

Estado Moral onde o homem deseja algo que o direito social não satisfez, não realizou 

no indivíduo. Assim, as circunstâncias fazem o homem, mas também o homem faz as 

circunstâncias.  

Segundo a ideia de Pestalozzi o homem sente-se como obra da natureza, 

sentindo-se livre no mundo para fazer o que lhe agrada e assim, sente-se no direito de 

fazer o que lhe serve. O homem sendo obra da espécie sente-se no mundo preso às 

relações e aos contratos, como dever, obrigações sociais. Destarte, o homem, 

 

dividido entre animalidade e sociedade, vai encontrar sua síntese na 

autonomia moral. O estado moral é, para Pestalozzi, a resposta ao conflito 

posto: se o estado natural revela o homem como obra da natureza e o estado 

social, como obra da sociedade, o estado moral é aquele em que o homem se 

faz a si mesmo (Idem, p.65). 
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Dessa forma o método de Pestalozzi se baseia nos interesses naturais do 

aluno com a evolução do seu psicológico, por isso ele dizia: ―É preciso psicologizar a 

educação‖. Então, os princípios gerais do seu método são: I- a observação ou percepção 

sensorial (intuição) é à base da instrução; II- a linguagem deve estar sempre ligada à 

observação (intuição), isto é, ao objeto ou conteúdo; III- a época de aprender não é a 

época de julgamento e crítica; IV- em qualquer ramo, o ensino deve começar pelos 

elementos mais simples e proceder gradualmente de acordo com o desenvolvimento da 

criança, isto é, em ordem psicológica; V- tempo suficiente deve ser consagrado a cada 

ponto de ensino, a fim de assegurar o domínio completo dele pelo aluno; VI- o ensino 

deve ter por alvo o desenvolvimento e não a exposição dogmática; VII- o mestre deve 

respeitar a individualidade do aluno; VIII- o fim principal do ensino elementar não é 

ministrar conhecimentos e talento ao aluno, mas sim desenvolver e aumentar os poderes 

de sua inteligência; IX- O saber deve corresponder ao poder e a aprendizagem à 

conquista de técnicas; X- as relações entre o professor e o aluno, especialmente em 

disciplina devem ser baseadas e reguladas pelo amor; XI- a instrução deve estar 

subordinada ao fim mais elevado da educação. Com essas ideias Pestalozzi inovou os 

recursos pedagógicos. Suas principais obras foram: Leonardo e Gertrudes na qual 

destaca a influência de uma mulher na reforma de toda aldeia através da educação. Em 

outra obra, Como Gertrudes ensina seus filhos, é demonstrado os conhecimentos e 

habilidades que deveriam ser ensinados às crianças.  

E toda essa teoria de Pestalozzi o diretor da Escola Normal, Sr José de 

Barcellos, trouxe para o Ceará e foi colocada em prática nas aulas de Pedagogia e 

Metodologia da Escola de Aplicação para as alunas normalistas da Escola Anexa à 

Escola Normal sob a direção da professora Francisca Clotilde. 

Francisca Clotilde administra o seu tempo para unir seu trabalho literário 

com o educacional e assim, enquanto ela 

 

[...] realizava colaborações para cada vez mais jornais e revistas, a diretora e 

professora Francisca Clotilde dava férias a seus alunos, na escola do sexo 

feminino anexa à Escola Normal. Na comemoração de 1888, ―fizeram as 

alumnas uma sessão litteraria, que consistia na recitação de trechos e poesias 

escolhidas‖, seguidas pelo hino da escola. Ao final, ―acompanharam a 

professora à sua residência entre as maiores expansões de ternura e 

cordialidade‖. A comissão era composta pelas estudantes Amélia Alencar 

(seria ela a irmã de Olga Alencar, com quem fundaria, em 1904, a revista O 

Astro, em Baturité?), Anna Samico, Cândida Samico, Emília Botelho, Emília 

Vieira, F. Peregrino Viriato de Medeiros, Judith Amaral, Maria Luíza, Rosa 

Chaves, Sinhá Alencar e Synphronia de Sousa (ALMEIDA, 2008, p.108). 
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Enfim, com a vida atrelada à educação e às letras, Francisca Clotilde 

apaixona-se novamente, e este novo amor tem vínculo com a intelectualidade, é um 

professor e escritor, e sem os vícios de álcool e jogatina. Como não se apaixonar por 

uma pessoa que, possivelmente, seria gentil, amável, pensador, educador e literato? 

Como fugir dessa paixão? Acreditamos que seria impossível, principalmente pelo 

histórico de sua vida conjugal com Francisco de Assis. E assim aconteceu, ela amou 

essa nova pessoa que surgiu em sua vida. Enfrentou os preconceitos da época, de uma 

mulher casada (mesmo sem o marido), professora conceituada da Escola Normal, 

envolver-se amorosamente na forma ilegal com outro homem, que também era 

respeitado pela sociedade fortalezense por sua postura profissional. Ambos romperam 

as amarras conservadoras da capital da província e foram viver juntos em nome do 

amor. Mas por esta escolha eles pagaram um preço alto, principalmente Francisca 

Clotilde, pois desde 1885 estava diretora da Escola Anexa (escola de aplicação das 

normalistas) do sexo feminino da Escola Normal. Então, como uma professora, diretora 

de uma escola que formava professoras de acordo com as leis morais e de bons 

costumes da sociedade iria se envolver com um homem de forma concubina? Àquela 

época, inaceitável para a sociedade fortalezense tal situação. Porém, eles enfrentaram as 

represálias. 

Em 19 de julho de 1888, sai o primeiro número do jornal científico e 

literário A Evolução, publicado em Fortaleza por Francisca Clotilde juntamente com 

Antônio Duarte Bezerra; e Joaquim Fabrício fica responsável pela edição do periódico.  

1889 é um ano de mudanças no país, o Brasil deixa de ser Monarquia e 

passa a ser República. Em 15 de novembro de 1889, D. Pedro II é deposto pelos 

militares tendo à frente do movimento o Marechal Deodoro da Fonseca. 

Com a troca de regimes de governo, de monárquico a republicano, o país 

passa por adaptações para entender as transformações. A proclamação da república 

aconteceu porque os cafeicultores e segmentos sociais médios estavam insatisfeitos com 

a administração de D. Pedro II.  

O movimento republicano foi organizado pela classe dominante realizando 

um golpe de Estado. Com a queda da Coroa, foi formado um governo provisório (1889 

– 1891) chefiado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Seus primeiros atos foram: 

dissolver as câmaras legislativas; depor os presidentes das Províncias (agora chamada 
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de Estados), e nomear para estes os interventores. A República teve em seu início crises 

econômica e política.  

E no Ceará, como foi recebida a notícia? Como em todo o Brasil, a notícia 

causou surpresa à população. A classe dominante cearense estava com suas divisões 

fragilizadas, as fortes secas deixavam a província em estado de grande pobreza e na 

dependência da Coroa. Assim, eles tinham receio que com o advento da República as 

províncias ficassem em situação pior do que estavam, principalmente as que passavam 

por problemas climáticos, a exemplificar, o Ceará. 

Então,  

 

no Ceará, diante da singeleza da força política concentrada no Centro 

Republicano em Fortaleza, não há registro de articulação dos setores mais 

progressistas da sociedade em torno de uma ação efetiva capaz de ter 

sensibilizado e mobilizado a população para adesão àquele movimento 

político que emanava da capital do Império. Somente a 30 de novembro de 

1889 é que seria fundado o Partido Republicano Cearense, movido pelos 

novos ventos varridos do Palácio do Catete, a influir no processo de transição 

da República no Ceará (ANDRADE, 2008, p.75). 

 

Mesmo com todo o movimento de apreensão sobre a República, o Ceará 

mantinha apoio a nova realidade brasileira. Os intelectuais abolicionistas entraram na 

campanha por um Brasil republicano. Assim, a organização do Centro Republicano do 

Ceará dava uma maior consistência a antimonarquia, em Fortaleza. Os membros da 

organização republicana cearense eram: Joaquim Catunda, Antônio Cruz Saldanha, José 

do Amaral, Antônio Sales, Jovino Guedes, Antônio Pápi Júnior, Adolfo Caminha, João 

Cordeiro e outros. Esses intelectuais republicanos defendiam suas ideias no jornal O 

Libertador.  

A política cearense, em 1889, estava dividida em quatro facções: os Liberais 

Pompeus (liderado por Antônio Pinto Nogueira Accioly o qual defendia suas ideias no 

jornal Gazeta do Norte); os Liberais Paulas ( com Antônio Joaquim Rodrigues Júnior, 

genro de Francisco de Paula Pessoa e tinham suas ideias no jornal O Cearense, era a ala 

política considerada a mais forte do Ceará; os Conservadores Miúdos ou Carcarás 

(liderado por Gonçalo Batista Vieira (o Barão de Aquiraz e que era dono do jornal 

Pedro II); e os Conservadores Graúdos ou Ibiapina (liderados por Joaquim da Cunha 

Freire – o Barão da Ibiapaba – e Domingos José Nogueira Jaguaribe – o Visconde de 

Jaguaribe – ambos sócios do jornal A Constituição). Com o novo regime republicano os 

pequenos partidos dissolveram-se e ficaram os Paulas e os Pompeus como forças 
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políticas cearenses. Nos citados jornais Francisca Clotilde publicava seus textos: poesias 

e contos.   

Conforme dito, ainda no ano de 1889, os professores Capitão Duarte e 

Francisca Clotilde publicaram o livro Lições de Aritmética, obra didática direcionada às 

alunas da escola Normal. No jornal A Constituição está uma nota sobre o livro, ver em 

Anexo AT, página 326. No citado jornal o nome de Antônio Duarte Bezerra (Capitão 

Duarte) não consta na notícia, mas segundo os pesquisadores ele foi um dos autores, 

visto que ele era professor de Matemática do Liceu. A nota no jornal (Anexo citado) é a 

prova que o livro foi realmente publicado, visto que em nossa pesquisa procuramos um 

exemplar e nada foi encontrado, nem no setor de Obras Raras da Biblioteca Estadual 

Menezes Pimentel e nem na Academia Cearense de Letras. 

Francisca Clotilde, juntamente com Rodolfo Teófilo
96

 e outros professores 

da Escola Normal solicitaram, via ofício, aumento salarial ao Inspetor Geral da 

Instrução Pública – Dr. Virgílio Augusto de Moraes e ao Diretor da Escola Normal – 

José de Barcellos. Nessa época os proventos dos professores da Escola Normal eram 

incluídos na Folha Especial com os dos professores do Liceu na Tesouraria Provincial. 

Em maio, mais precisamente a 22 de maio de 1889 nasce e falece com 

pouco tempo depois a filha Maria, fruto do relacionamento de Francisca Clotilde com 

Capitão Duarte, um amor proibido. 

Chega 1890, ano de turbulências para Francisca Clotilde. Em 5 de março ela 

pede demissão do cargo de Diretora da Escola Anexa da Escola Normal. O documento 

encontrado no Arquivo Público do Ceará mostra uma nova informação sobre a 

demissão de Francisca Clotilde. Há controvérsias sobre esse fato. Alguns pesquisadores 

informam que ela foi demitida da Escola Normal: em março de 1890 (Barão de Studart 

e Otacílio Colares) e 1895 (Ângela Barros Leal e Luciana Almeida). Nas datas citadas 

interpreta-se que ela foi demitida, porém não há documentos nos anexos dos livros dos 

referidos pesquisadores que confirmem tais informações, se a demissão foi a pedido da 

professora ou se ela foi demitida. Contudo, de acordo com o documento em Anexo AU, 

na página 327, podemos provar que no ano de 1890 ela pediu demissão do cargo, sendo 

substituída pela professora Júlia Bomilcar da Cunha. É possível que a outra data, 1895, 

tenha sentido, visto que ela pede para sair da responsabilidade da direção da Escola 

Anexa em 1890, mas que ela, Francisca Clotilde, pode ter continuado na Escola 
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 Professor do Liceu e da Escola Normal, com a disciplina de Ciências Naturais. Também fazia parte da 

comissão de exames finais das alunas normalistas. 
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Normal, como professora, não mais como diretora da Escola Anexa, que estava desde 

1885. Porém, encontramos no Arquivo Público do Ceará, um documento da Escola 

Normal do Ceará, datado de 1894: uma relação de professores da referida escola e no 

documento não consta o nome de Francisca Clotilde como professora da disciplina de 

Pedagogia, e sim o nome da professora Francisca de Mello Cesar (ver Anexo AV, 

páginas 328 e 329). Sendo assim, interpretamos que ela não fazia parte do quadro de 

professores da Escola Normal desde 1890 (conforme documento encontrado e de acordo 

com as informações de Barão de Studart e Otacílio Colares). Acreditamos que esse 

segundo teve como base para sua pesquisa os estudos de Barão de Studart. E a 

pesquisadora Luciana Almeida teve como fonte de pesquisa o artigo de Ângela Barros 

Leal. Contudo, informamos que não foi encontrado por nós nenhum documento que 

confirme a hipótese da data de demissão ser o ano de 1895. Ficamos assim com esta 

lacuna, contudo, devido aos documentos encontrados em fontes primárias no Arquivo 

Público do Ceará, optamos pela demissão de Francisca Clotilde da Escola Normal no 

ano de 1890. 

Ainda no ano de 1890, por que esse foi um ano com problemas para a 

professora? Primeiramente pelo seu pedido de demissão (referido acima). O que a levou 

à demissão? Por que ela pediu a demissão? Ou foi forçada ―ocultamente‖ a tal pedido? 

Seria o seu relacionamento com o Capitão Duarte? É possível, principalmente pelas 

ideias conservadoras, morais e de bons costumes da sociedade da época, na cidade 

fortalezense. Ou então pelo nascimento em abril, mais precisamente no dia 4, da filha 

Antonieta Clotilde, carinhosamente chamada de Etinha. Mais um fruto do amor entre a 

Chiquinha e o Capitãozinho.  

Como Francisca Clotilde perdeu a primeira filha, Maria, com poucos dias de 

nascida, é possível que na segunda gravidez ela tivesse receio de perder mais uma 

criança e por isso pedisse demissão da função de diretora da Escola Anexa. A 

professora tinha problemas de saúde, pois anos antes havia pedido licença médica (13 

de maio de 1886), conforme mencionado anteriormente. 

Nesse mesmo ano de 1890 o Ceará passava por supostas mudanças em sua 

política, ou seja, surgia a 19 de fevereiro, o Clube Democrático, depois passou a ser 

denominado Partido Republicano democrático que aglutinou os antigos Liberais Paula e 

os Conservadores Graúdos ou Ibiapabas, passando o jornal O Cearense a chamar-se 

Órgão Democrático e depois O Ceará. Uma prática bem antiga na política brasileira, 
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trocar os nomes de partidos, jornais, clubes, instituições para um novo nome, e assim 

dar ideia de mudanças, mas continuando com os mesmos vícios da política antiga. E 

desse modo o comendador Nogueira Accioly resolveu fundar a União Republicana, que 

uniria os Liberais Pompeus com os ex-Conservadores Miúdos ou Carcarás. Seu jornal 

Gazeta do Norte passou a ser denominado de Estado do Ceará. E no mesmo ano, a 8 de 

julho de 1890 surgira o Partido Católico, composto por pessoas religiosas ultra-

reacionárias da elite e classe média cearense, tendo como líder o Barão de Aratanha 

(coronel José Francisco da Silva Albano), forte comerciante local. O partido visava uma 

reação da Igreja Católica contra a laicização vinda com a república, que estabeleceu a 

liberdade de culto. E a nova realidade chamou a atenção dos excluídos, assim, a 15 de 

junho de 1890 cria-se o Partido Operário, tendo á frente o cirurgião-dentista Aderson 

Ferro que passa a ser o presidente-chefe do jornal O Combate no qual tinha participação 

o capitão Duarte e Francisca Clotilde. A agremiação pouco tinha de representação da 

classe trabalhadora operária e sim da classe média, principalmente da intelectualidade 

fortalezense, e assim o partido acabou se envolvendo nas disputas entre os republicanos 

e ex-monarquistas. 

Em 15 de setembro de 1890 realizaram-se eleições para a escolha dos 

representantes do Ceará à assembléia nacional constituinte. Um dia antes da eleição, o 

Partido Operário organizou uma passeata e essa foi reprimida pelo corpo de segurança 

do Estado, pois foi declarado que esses manifestantes estavam conspirando contra o 

governo. Então, os dirigentes do jornal O Combate e do Partido operário foram presos., 

tendo o partido republicado obtido vitória. Os senadores eleitos foram: Joaquim 

Catunda e Manoel Bezerra de Albuquerque. E entre os deputados estavam: Justiniano 

de Serpa, major José Freire Bezerril Fontenele, João Lopes Ferreira Filho, Gonçalo de 

Lages e Martinho Rodrigues. 

Desse modo, podemos ter mais uma hipótese de sua demissão da Escola 

Normal (diretoria da escola anexa do sexo feminino): sua participação e envolvimento 

com dirigentes do jornal O Combate cujos redatores eram do Partido Operário. É 

possível que por esses movimentos políticos Francisca Clotilde quisesse proteger seu 

nome de perseguições usando o pseudônimo de Jane Davy, quando escrevia para jornais 

considerados de oposição ao governo. 

Assim, com sua demissão da Escola Normal, no ano seguinte, 1891, 

Francisca Clotilde abre sua escola, o Externato Santa Clotilde, a 15 de janeiro, conforme 
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informações de Antônio Bezerra de Menezes e Raimundo Girão. Ver em anexo AW, 

página 330.  

Neste mesmo ano, 1891, nasce mais uma criança do amor entre Francisca 

Clotilde e Capitão Duarte: Aristóteles Duarte Bezerra, o Maninho, a 29 de maio.  

Também em 1891 ela volta a escrever em jornais sob o pseudônimo de Jane 

Davy. Possivelmente neste período Francisca Clotilde estivesse passando por 

represálias sociais devido ao seu envolvimento amoroso com o Capitão Duarte, pois era 

uma professora e tal profissão exigia que a mestra tivesse uma boa imagem diante da 

sociedade, nada de envolver-se com escândalos, enfim, uma situação um pouco delicada 

para Francisca Clotilde. Ela utilizou o pseudônimo Jane Davy como colaboradora da 

revista A Quinzena (1887 – 1888). Não faria sentido esconder-se novamente sob um 

nome fictício, contudo assim ela fez, conforme jornal O Combate. O conto ―Almas 

Gêmeas‖ relata o idílio entre dois jovens que se amam muito (ver página 331 do Anexo 

AX). A não ser que com este nome Jane Davy ela se sentisse outra mulher, livre, sem as 

amarras que fazia de Francisca Clotilde uma presa do primeiro casamento. Como Jane 

Davy ela poderia ser a ―real‖ mulher do Capitão Duarte. No mesmo jornal, na edição de 

número 101, de 11 de setembro de 1891, páginas 2 e 3, Jane Davy (Francisca Clotilde) 

escreve ―Dúvida‖, conto em que a personagem demonstra ter dúvida no amor entre os 

dois, mas no final há a confirmação desse amor, creio, assim responde a moça para o 

rapaz (ver em Anexo AX, página 332). 

Retornando a edição anterior de O Combate (5 de agosto de 1891 – ver 

página 333, no Anexo AY) na primeira página, uma nota chamou nossa atenção: as 

felicitações pelo aniversário natalício do Capitão Duarte assinado Antonieta, Aristóteles 

e Adalberto
97

. Quem viria a ser essa terceira pessoa, visto que a primeira e a segunda 

eram os nomes dos filhos de Duarte com Francisca Clotilde? Temos a hipótese de ser a 

própria Francisca Clotilde, pela característica da escrita: ―Felicitação – Papae – Pelo dia 

de hoje vem saudal-o com mil beiginhos
98

. 4-8-91 – Antonietta, Aristóteles, Adalberto‖. 

A forma do diminutivo é uma característica da escrita de Francisca Clotilde, ela sempre 

utiliza essa categoria linguística em seus textos, seja no verso, como na prosa. E outra 

hipótese, um homem, principalmente no século XIX, um período de forte 

conservadorismo, não iria enviar a um capitão felicitações de aniversário em forma tão 

carinhosa, pois nesse sentido o diminutivo ―beiginhos‖ está demonstrando amor e não 
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 Grifo nosso. 
98

 Grifo nosso.  
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no sentido de zombaria e pejorativo (como pode acontecer nesta classificação da língua 

portuguesa). Se foi Francisca Clotilde, por que mais esse subterfúgio no nome? Por 

quais represálias passavam eles? Acreditamos que não só Francisca Clotilde sofria com 

esse amor proibido, mas também o Capitão Duarte, pois nesse mesmo século mais um 

intelectual cearense, também militar, passava por uma paixão proibida e por causa do 

seu envolvimento com uma mulher casada foi discriminado na sociedade cearense, indo 

morar com sua amada no Rio de Janeiro, posteriormente ele põe em obras toda sua 

mágoa com a sociedade fortalezense, a qual ele chamava de hipócrita. Em suas obras 

literárias Tentação, A Normalista e Bom Crioulo, Adolfo Caminha colocava à tona, via 

ficção, a hipocrisia existente na burguesia cearense, principalmente na capital da 

província, como também as obscuridades sexuais na área militar. Se o escritor 

aracatiense sofreu represálias por viver um amor proibido, por que o Capitão Duarte não 

iria também sofrer? É possível que para evitar as críticas, Francisca Clotilde tenha 

optado por pseudônimos, pois dessa forma ambos receberiam menos ofensas. Ou então 

seria devido as ideias do Partido Operário, via O Combate em relação ao governo.  

Assim, pensamos nós, mas são hipóteses, contudo, são suposições que fazem sentido, 

observando todo o contexto histórico social e político da época. 

Em 1891 Francisca Clotilde contava com 29 anos de idade. Nessa idade 

uma mulher não pode ser considerada madura, está iniciando uma fase de 

amadurecimento, contudo, a vida transformou a jovem Chiquinha em uma mulher de 

feições mais adulta, mais séria e de poucos sorrisos. Os anos 90 do século XIX foram 

marcados com perdas e lutas para Francisca Clotilde, tanto na parte profissional, como 

na particular. Não era mais a diretora da escola do sexo feminino anexa à Escola 

Normal do Ceará, sua primeira filha, Maria, falecera. Mas houve também ganhos, 

nascera mais uma filha, Etinha e mais um filho, o Maninho. Outro ganho: a fundação de 

sua escola, vizinho a Escola Normal, ―o Externato S. Clotilde, fundado em 15 de janeiro 

de 1891 pela professora, poetisa e romancista Francisca Clotilde, na Praça Marquês do 

Herval, hoje Praça José de Alencar, n.6‖ (CASTELO, 1970, p.256). 

 E nesse estabelecimento de ensino Francisca Clotilde também inovou, foi 

ousada. Em Fortaleza ela implantou a primeira escola particular de ensino misto. Antes 

havia escolas mistas públicas, mas alunos e alunas estudavam em horários diferentes e 

não tinham contatos uns com outros. A professora Francisca Clotilde ousou em colocar 
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essas crianças juntas, para que assim respeitassem as diferenças e soubessem conviver 

sem disputa meninos e meninas, futuros homens e mulheres. 

 

4.4 – Maturidade: consequências com as mudanças. 

 

Como dito anteriormente, Francisca Clotilde era uma jovem adulta na idade, 

mas estava pela experiência de vida, uma jovem madura. Uma árvore em 

amadurecimento que brotou bons frutos, mas para poder permanecer em pé, essa árvore 

precisou ser podada, seus galhos não ultrapassavam o céu com tanta força como outrora. 

Seu crescimento passou a ser lento, cada galho seu que era cortado, ela sofria e tornava-

se mais séria, menos sorridente, mas nunca deixava de crescer, de lutar. Lento era o seu 

caminhar, mas não parava, seguia em frente. 

A 20 de setembro de 1892 nasce mais um fruto do casal Clotilde e Duarte, o 

menino Arquimedes, porém mais perdas viriam ainda nesses anos 90 do século XIX. A 

13 de janeiro de 1893 morre seu companheiro, o Capitão Antônio Duarte Bezerra. 

Francisca Clotilde ficara só, mais uma dor, mais uma perda. E para a dor ser maior 

ainda, a 16 de fevereiro de 1894 morre o seu caçula Arquimedes. Francisca Clotilde 

teve quatro filhos com o Capitão Duarte: Maria (1889), Antonieta Clotilde, a Etinha 

(1890), Aristóteles, o Maninho (1891) e Arquimedes (1892). Desses vieram a falecer 

Maria no mesmo ano que nasceu e Arquimedes, em 1894, conforme informações da 

pesquisadora Ângela Barros Leal tendo como fonte o diário de Francisca Clotilde que se 

encontra com os familiares, sendo a bisneta de Francisca Clotilde, Rosângela Ponciano 

como responsável pelo acervo da bisavó: 

 

Duarte Bezerra era pai de Maria, o primeiro fruto de uma paixão proibida, 

que morreu ―sem jamais ter conhecido um beijo de mãe‖
99

. Era pai também 

de Antonieta Clotilde, de Aristóteles e do caçula Arquimedes. As referências 

no diário remetem às datas de nascimento dos filhos. Maria nascera a 22 de 

maio de 1889 (―O dia de hoje comemora o quinto aniversário de nossa 

primeira filhinha‖ – 22/05/94). Antonieta, ―nossa mimosa Etinha‖, a 4 de 

abril de 1890. Aristóteles, o maninho, ―retrato fiel do pai‖, a 29 de maio de 

1891. E o pequeno Arquimedes nascido, a 20 de setembro de 1892, e falecido 

a 16 de fevereiro de 1894, pouco mais de um ano depois do pai, que morrera 

a 13 de janeiro de 1893 (―Hoje completam-se 1 ano e 3 meses que morreste‖ 

– 13/04/94) (LEAL,1996, p.72). 

 

                                                 
99

 Os termos em aspas são trechos retirados do diário de Francisca Clotilde, por Ângela Barros Leal, 

cedidos por familiares da professora e escritora F. Clotilde. 
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No ano de 1894 estava Francisca Clotilde com 32 anos, com dois filhos, 

uma menina de quatro anos de idade e um menino de três anos. Sem o emprego público 

da escola anexa – Escola Normal, sem notícias do primeiro marido, viúva do segundo 

marido, sem familiares em Fortaleza e vivendo apenas do dinheiro do seu externato. 

Amadureceu antes de se tornar uma mulher madura, a vida deixou-lhe marcas profundas 

por ter amado muito. A ruptura que ela fez com a família e com a sociedade para viver 

uma grande paixão, deixou-lhe o pior de todos os sentimentos: a solidão. 

Seu externato não sobrevive na capital da província, fecha-se em 1896. 

Clotilde estava com 33 anos de idade, jovem na idade e madura na aparência. O que 

restou para ela? Retornar à terra dos familiares, ao Maciço de Baturité. 

Francisca Clotilde, nesse período perde sua força literária e educacional na 

capital do Estado
100

.  

Com a República surge um forte mecanismo de poder denominado de 

política dos governadores, ou seja, consistia na troca de favores entre o presidente da 

República e os governadores estaduais, estes determinavam que seus senadores e 

deputados votassem a favor no que aquele necessitasse no Congresso Nacional. E o 

presidente, em troca, apoiava os grupos dominantes nas unidades da federação. Assim 

foi o que ocorreu em muitos Estados brasileiros, principalmente nos mais ricos: São 

Paulo e Minas Gerais, ficando assim conhecidos por política do café-com-leite, duas 

maiores rendas dos citados estados, a cafeicultura e as fazendas leiteiras. E essa 

estrutura política foi fortalecida com os coronéis, o grande latifundiário dominava a 

política com o chamado de ―voto de cabresto‖, onde o eleitor votava no candidato que o 

seu patrão, dono da fazenda, determinava. E assim ficou fortalecido no Ceará a 

hegemonia do Nogueira Accioly, de 1896 a 1912.  

Resolve, então Francisca Clotilde, em 1897 retornar à Baturité, com 35 anos 

de idade, sem emprego, sem marido e com dois filhos pequenos, Antonieta com sete e 

Aristóteles com 6 anos de idade. Mais uma vez a vida pregou-lhe mais um desafio: 

assumir que ―errou‖ perante a família e pedir ajuda. 

Francisca Clotilde pode ter ―errado‖ diante das normas sociais, mas não se 

entregou aos problemas e nem baixou a cabeça. Em 1897, ao retornar às terras de seus 
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 Com a Proclamação da República (1899) as Províncias passaram a ser denominadas de Estados e os 

Presidentes das Províncias a Governadores dos Estados. O tratamento de Presidente passou a ser utilizado 

para o chefe maior da Nação. 
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pais, ela funda sua segunda escola na comunidade de Calaboca (atual município de 

Acarape), o Externato Santa Clotilde, com as mesmas características do primeiro 

externato, escola de ensino misto, para meninos e meninas. 

Paralelamente ao trabalho de professora volta a escrever textos literários, e 

em 1897 publica no periódico Almanack do Ceará a poesia ―A Árvore‖: 

 

A ÁRVORE 

 

Ao contemplá-la, triste emurchecida, 

Os galhos nus, de flores despojados 

Sem a seiva que outrora tanta vida 

Lhe trazia em renovos delicados; 

 

Ao vê-la assim tão só, tão esquecida, 

Tendo gozado dias tão folgados, 

Ao som dos passarinhos namorados, 

Que nela achavam sombra apeticida. 

 

Ai! Sem querer encontro semelhanças 

Entre meus sonhos e minhas esperanças 

E a mirrada árvore dolente. 

 

Ela perdeu as folhas verdejantes 

Bem como eu as ilusões fragrantes 

Que outrora me embalavam docemente 

 

Francisca Clotilde, Almanack do Ceará, 1897.  

 

Percebemos que há marcas da vida de Francisca Clotilde neste soneto, ela 

compara-se a uma árvore, que quando jovem tem vigor e ao envelhecer fica sem forças, 

sem seiva. Na publicação desse poema, Francisca Clotilde tinha trinta e cinco anos. 

Veio a tristeza, mas não a entrega total a ela. 

Assim, ainda em 1897, Francisca Clotilde publica seu primeiro livro: 

Coleção de Contos, uma coletânea de quarenta e dois contos, publicado em brochura 

pela Typografia Cunha & Cia de Fortaleza, contendo 129 páginas. Obra dedicada em 

memória de seus pais. 

Mas como sempre, Francisca Clotilde tinha que causar impacto. Ao retornar 

ao lar familiar, depois de certo tempo, Francisca Clotilde aparece grávida, aos 35 anos 

de idade. Para época não é uma idade aconselhável para uma mulher ter filhos, 

principalmente por causas de problemas na hora do parto. E essa seria a quinta gravidez 

de Clotilde. Mas, como? Seria um terceiro marido?  

Lembremos os pensamentos de Simone de Beauvoir sobre casamento e o 

poder do homem em relação à mulher: 
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A mulher, casando, recebe como feudo uma parcela do mundo; garantias 

legais a protegem contra os caprichos do homem; mas ela torna-se vassala 

dele. Economicamente ele é o chefe da comunidade, é portanto ele quem a 

encarna aos olhos da sociedade. Ela toma-lhe o nome, associa-se a seus culto, 

integra-se em sua classe, em seu meio; pertence à família dele, fica sendo sua 

―metade‖. Segue para onde o trabalho dele a chama; é essencialmente de 

acordo com o lugar em que ele trabalha que se fixa o domicílio conjugal; 

mais ou menos brutalmente ela rompe com o passado, é anexada ao universo 

do esposo, dá a ele sua pessoa, deve ele a virgindade e uma fidelidade 

rigorosa. E perde uma parte dos direitos que o código reconhece à celibatária. 

A legislação romana colocava a mulher nas mãos do marido loco filiae
101

, no 

início do século XIX (BEAUVOIR, 2009, p.551). 

 

Como a mulher era vista, nos séculos passados, ao casar o marido tinha total 

poder sobre ela e a mesma deveria ser subordinada à autoridade do cônjuge. Assim, ao 

retornar à Baturité, Francisca Clotilde depara-se com o ―retorno ao passado‖, seu 

marido oficial, o senhor Francisco de Assis, o Zequedeque, havia voltado para o Maciço 

de Baturité. E como não havia divórcio nesse período, supõe-se que ele exigiu dela o 

compromisso de mulher casada, ou seja, cumprir as suas obrigações de mulher na cama. 

Em seu diário, Francisca Clotilde escreve que ninguém substituirá o amor que ela sente 

por Duarte, que será fiel a ele eternamente: ―11 de maio – 6ª feira – Tenho certo 

orgulho, certa satisfação em conservar-me fiel à tua memória, em guardar eternamente o 

teu nome dentro de minha alma‖.  (ver em Anexo AZ, página 334). Ela poderia voltar a 

viver maritalmente com Francisco de Assis e cumprir ―suas obrigações‖ de mulher na 

cama, contudo, seu coração pertenceria ao Duarte, ao amor, ao seu Capitãozinho. 

Destarte temos a notícia de mais uma criança na vida de Francisca Clotilde, 

a 19 de dezembro de 1897 nasce Ângela Clotilde, a Angelita, filha de Francisco de 

Assis e Francisca Clotilde. No Anexo BC há documentos comprovando que Ângela 

Clotilde é filha de Francisco de Assis. São registros de nascimento de seus 

descendentes, mas que comprovam a filiação de Angelita (páginas 338 e 339). 

No Maciço de Baturité, Chiquinha vai levando sua vida normalmente, mãe 

cuidadosa e dedicada professora. E a literata? O que aconteceu com a beletrista F. 

Clotilde? De 1897 (com seu poema ―A Árvore‖, publicado no Almanack do Ceará) até 

1901 não temos notícias de suas atividades literárias. Contudo, em 1901, encontramos 

um conto de F. Clotilde, ―A Samaritana‖, e o poema ―Paysagem Matinal‖, ambos 

publicados no jornal Gazeta da Serra – Mulungu, 21 de outubro de 1901(ver em Anexo 
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BA, páginas 335 e 336). A família Castelo Branco (lado materno de Francisca Clotilde) 

tinha muitos familiares em Mulungu e Conceição (atual Guaramiranga), conforme 

registro de casamentos encontrados na Arquidiocese de Fortaleza (ver página 337 do 

Anexo BB). 

1902 passa a ser um ano de retorno às atividades literárias para Francisca 

Clotilde. Escreveu a peça teatral Fabíola, drama sacro em três atos. Também publica no 

jornal A Cidade de Sobral. Mas o ano ficou marcado para a romancista devido uma 

outra obra. Uma que foi considerada antifamiliar, porque tratava de um tema ousado 

para a época, o divórcio. 

Francisca Clotilde publicou o romance A Divorciada (imagem da 1ª edição 

e 2ª no Anexo BD, página 340). Na referida obra, Francisca Clotilde, por intermédio da 

personagem Nazaré relata seu grande sonho, ser divorciada legalmente, pois o marido 

sumira fugindo do hospital, não dando mais notícias, e anos depois aparece. Ela, 

Francisca Clotilde, nos anos 80 do século XIX, não pôde ser considerada viúva, pois 

não havia o corpo de um defunto, era uma mulher sem marido, abandonada, separada. 

Ela não podia contrair legalmente um novo casamento, eis seu dilema, ter um novo 

marido sem casar-se. Assim ela o fez, ação que causou rupturas familiar, religiosa e 

social.  

O livro chocou a sociedade por se tratar de um assunto tão antifamiliar. A 

obra focalizou o tema do divórcio setenta e cinco anos antes da lei ser aprovada no 

Brasil (1977): 

 

Afinal, estamos em 1902. Há dois anos atrás, em 1900, Rui Barbosa votava 

contra a proposta divorcista de Martinho Garcez. E temos 75 anos ainda pela 

frente até assistirmos à aprovação do projeto divorcista – permitindo novo 

casamento – projeto de Nelson Carneiro, que é de 1977 (GOTLIB In 

CLOTILDE, 1996, p.62)
102

. 

 

Segundo Mota (2007, p.84), ―uma missão do Romance é propor um Mundo 

Novo. E isso a romancista propôs. Uma proposta que só seria acatada pela Lei brasileira 

setenta e cinco anos depois da publicação de A Divorciada.‖ 

Nazaré, protagonista de A Divorciada, filha do Coronel Pedrosa, fora morar 

um período no campo, na serra de Baturité, por motivo de doença pulmonar. Nessa 

cidade ela conhece Chiquinho, o grande amor de sua vida, porém, um rapaz simples, 
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 GOTLIB, Nadia Battella. ―A Divorciada: um romance de dona Francisca Clotilde‖ in CLOTILDE, 

Francisca. A Divorciada, 2ª ed. Ceará: Editora Terra Bárbara, 1996.  
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pobre e que não estaria à altura do poder social da moça, para que pudesse namorá-la. 

Daí começa toda tortura emocional da personagem principal, não poder casar com seu 

verdadeiro amor e não desobedecer ao pai, pois este já havia escolhido o marido para 

ela. 

A história se passa na localidade que Francisca Clotilde havia morado antes 

de ser aluna do Colégio da Imaculada Conceição, ou seja, em Baturité. No capítulo I, 

página 87, há informação sobre a família de Nazaré: Coronel Pedrosa e suas três filhas, 

ou seja, Nazaré e suas duas irmãs (Julinha e Elvira). A família de Francisca Clotilde era 

constituída do pai (Sr. João Correia Lima) e suas três filhas (Francisca Clotilde e as 

irmãs Maria da Conceição e Maria Emília)
103

. No romance a mãe de Nazaré falecera 

quando ela era menina, mesmo fato aconteceu com Francisca Clotilde, cuja mãe 

chamava-se Ana Maria Castelo Branco. A personagem de A Divorciada pertencia a uma 

classe social com boas condições financeiras. Os pais de Francisca Clotilde também 

eram de classe social abastada (conforme pesquisa realizada na obra de Vinícius Barros 

Leal). 

No enredo, Nazaré se apaixona por Chiquinho, contudo o pai da moça não 

deseja o casamento de sua filha com uma pessoa de classe social baixa: ―Os recursos do 

Chiquinho eram muito limitados e depois ele sabia que o Coronel não consentiria. 

Gostava dele para parceiro de jogo; mas para genro achava-o medíocre.‖ [...] 

―Compreendia que a principal causa da repulsão que lhe tinha o pai de Nazaré era a sua 

pobreza‖ (CLOTILDE, 1996, p.121 e 139)
104

. 

O Coronel Pedrosa determina que Nazaré se case com o primo Artur, um 

moço de ―bom partido‖ e bacharel em Direito. O pai usa de um discurso sentimentalista 

para convencer a filha. Vejamos o diálogo entre eles: 

 

Afliges-me tanto com esse teu modo de pensar que já vou me sentindo doente 

e creio que pouco viverei, pois, como sabes, qualquer desgosto íntimo afeta 

extraordinariamente a minha organização. Quererás ser a causa de minha 

morte? Tu que eu amo com o mais acrisolado afeto e por quem daria até a 

última gota de meu sangue hás de ser culpada da amargura que me 

envenenará os derradeiros dias da existência. Não, eu não posso esperar isso 

de ti. 

- Que quer o papai que eu faça para que fique satisfeito? Tanto se interessa 

que eu case com o primo! 
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 Árvore genealógica dos primeiros baturitenses (Francisca Clotilde é descendente dos Castello Branco 

de Baturité) In Leal, Vinícius Barros – História de Baturité: época colonial. Fortaleza: Secretaria de 

Cultura e Desporto, 1981, p.212-213).  
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 Desta observação em diante será colocada apenas páginas da obra A Divorciada, visto que é sobre essa 

obra a análise das protagonistas: real e fictícia. 
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- Mas eu vejo nisso a tua felicidade! 

- Um casamento sem amor pode trazer a felicidade? 

- Conforme. Tenho visto muitas moças que se casam sem ter grande simpatia 

pelos noivos, depois de casadas chegam a estimá-los deveras; e outras que se 

casam verdadeiramente apaixonadas, passados os primeiros dulçores da lua-

de-mel arrependem-se e sofrem os martírios de uma tremenda desilusão. 

[...] Enquanto eu viver não consentirei que te rebaixes a contrair uma união 

indigna de ti. Se eu morrer e persistires em seguir tua errônea inclinação hás 

de sentir o remorso de me teres vilipendiado a memória. 

[...] 

- Ficaria satisfeito se consentisses em casar-te com o Artur. 

- Não sei o que lhe falta a ele para te agradar. É bonito, tem talento, há de 

fazer uma brilhante carreira, pois o seu nome foi sempre aureolado na 

academia. Dispõe de todos os elementos para te fazer feliz, e, como está 

deveras subjugado por ti, perdoará os desdéns com que atualmente o tratas e 

fará o possível para que venhas a amá-lo muito (p.159-161). 

 

E assim Nazaré fez a vontade de seu pai, casou. E logo depois começou 

todo o seu inferno conjugal. O que a salvaria seria o divórcio, ou a morte do marido.  

Similar foi a trajetória a dois de Francisca Clotilde, sofria com um marido 

viciado em jogatina e álcool. Depois do desaparecimento dele, ela almejava um divórcio 

para poder construir uma nova vida na companhia de Antônio Duarte, seu segundo 

marido. Com esse desejo escreveu um tema não de acordo com a época, por isso foi 

considerada, metaforicamente, uma mulher à frente do seu tempo por causa de suas 

ideias modernas: ―A escritora trata do divórcio exatamente 75 anos antes da aprovação 

do projeto de lei, que também permitia novo casamento, aprovado em 1977 no Brasil.‖ 

(ALMEIDA, 2006, p.75). Para o início do século XX, em 1902, uma mulher escrever 

um romance no qual fala do direito a se separar do cônjuge quando este não a deixa 

feliz, época que muitas mulheres calavam ou confessavam sua infelicidade aos padres e 

não se expunham ao público, seria realmente uma mulher ―avançada‖, com grande 

modernidade.  

Clotilde em sua obra A Divorciada relata a vida de Nazaré sofrendo com o 

modo de viver do marido: alcoólatra, viciado em jogo e rude com ela. Ou seria sua 

própria vida? Na narrativa: 

 

Vamos ver de novo Nazaré dezoito meses depois de casada. Em frente a um 

berço da azuladas cortinas contempla uma criança que dorme. É seu filhinho 

de dois meses, o louro e gentil Oscar, que ela cria com amoroso desvelo.  

[...] 

É que o marido sempre pontual a chegar às 9 horas demora-se naquela noite. 

Ter-lhe-á acontecido alguma cousa? O tempo decorre. Já meia noite soou e 

ela sem se poder conter abandona o berço do filho e vai ao quarto da prima. 

[...] 
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- Teu marido está bom, entretém-se talvez a jogar. Não te aflijas, vai te 

habituando a essas excursões noturnas que todo o homem da boa sociedade é 

obrigado a fazer. 

[...] 

Nazaré revolta-se ante aquela linguagem da prima que achava muito natural o 

marido deixá-la sozinha e ir arriscar grossas quantias no voltarete ou no 

bacará. 

[...] 

Passam as horas, soam umas após outras com a lentidão que tem as noites 

passadas em claro, já os fulgores da aurora começam a rosear o horizonte, 

quando ela, exausta da vigília, consegue dormitar um pouco. 

Acorda assustada, pois sente empurrarem a porta do quarto com violência. O 

marido entra cambaleando, o olhar desvairado, o hálito encervejado. Agarra a 

mulher bruscamente, sacode-a com força e depois cai sobre o tapete e a 

expelir o vômito. 

Nazaré compreende que o Artur está embriagado e um sentimento de asco 

invade-a toda. 

[...] 

Que horrorosa mudança! O Artur ainda na véspera tão bom, tão terno 

apresenta-se de novo dominado pelo vício. E que vício! O mais abjeto de 

todos, aquele que coloca o homem ao nível do animal. 

[...] 

Foi a primeira vez que ele assim praticou, cumpre-lhe, portanto, ser 

indulgente (p.182-185). 

 

Percebemos neste último trecho ―Foi a primeira vez [...] cumpre-lhe
105

 [...] 

ser indulgente.‖ Vejamos então como na época, talvez ainda hoje, a desculpa que a 

mulher põe para perdoar uma violência (―foi a primeira vez‖) e a obrigação dela como 

mulher de perdoar o ―erro‖ do marido por ele ser violento. Ela deve dar a ele o perdão, 

tem que cumprir seu papel de mulher que tudo aceita e que tudo perdoa (―cumpre-lhe... 

ser indulgente‖). 

Mais adiante vemos o marido de Nazaré entregar-se totalmente a jogatina: 

 

O Artur atirou-se em cheio ao jogo. Perdeu grandes quantias, e impelido pelo 

demônio da cobiça que o incitava à desforra viu-se forçado a contrair 

empréstimos e um dia dirigiu-se ao sogro. O Coronel estranhou aquele 

pedido, emprestou o dinheiro, mas interrogou a filha. 

―Teu marido não está procedendo bem, consta-me, que se está endividado e é 

preciso aconselhá-lo.‖ 

[...] 

Ela fugia dele num grande sentimento de repulsão e vinham-lhe ímpetos, ao 

vê-lo cambaleando, o olhar alucinado, de agarrar o filho e voltar à casa 

paterna (p.188-189). 

 

Nazaré sofreu violências de Artur por ela não entregar suas joias a ele, para 

que este pudesse pagar dívidas na mesa de jogo e assim ter crédito: 
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 Negrito nosso. 
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Ele vendo-a hesitar sentiu-se contrariado e à recusa formal que recebeu 

encheu-se de raiva. Apoderou-se das chaves da toalete, abriu nervosamente a 

gaveta em que ela guardava o estojo, virou-a e revirou-a, enquanto ela 

chorava silenciosamente e nada encontrando exasperou-se. 

Aproximou-se dela com um gesto brutal que ainda não tivera até ali, nem 

mesmo quando abusava da bebida e sacudiu-a dizendo: 

- Hás de me dar o adereço ainda mesmo contra a tua vontade (p. 220-221). 

 

Artur chega ao ―fim do poço‖, para manter seus vícios, o jogo e o álcool, 

inicia no roubo: 

 

A Nazaré quando ouviu falar nele teve um sobressalto. Do jogo à embriaguez 

desceria o marido ao furto? Era horrível pensá-lo! E no entanto mais tarde 

suas previsões se realizaram, quando a polícia entrou em casa do Sr. Amorim 

à procura do Dr. Artur Pedrosa, um jogador de profissão, inculcado como 

cúmplice do roubo feito em uma importante casa comercial da praça de 

Belém (p.261). 

Nazaré tentou várias vezes dar oportunidade ao marido para que o 

casamento entre eles não fosse desfeito, mas em debalde não conseguiu esse intuito: 

 

[...]. Voltava só, tendo perdido o grande sacrifício que fizera, havendo sido 

inúteis todas as provas de acrisolada dedicação que dera ao marido. 

Ela, a mulher de um ladrão! 

Horrorizava-se, sentia repulsão por si mesma. Por um funesto encadeamento, 

o Artur deixara-se de ir um vício a outro, até afundar-se de todo no lodaçal 

mais imundo. Compreendia que ele só por um milagre conseguiria regenerar-

se e depois a má reputação, esta nódoa que ás vezes muitos anos de vida 

regular não apagam, enublaria sempre a sua felicidade, se é que ela poderia 

desfrutá-la um dia (p.266).  

 

Francisca Clotilde expõe na obra o tema do divórcio, assim, Nazaré anseia 

pela separação e tem o apoio do pai, afinal ele se sente culpado pelo casamento da filha, 

pois ela só casara com Artur por causa da vontade e imposição do patriarca: 

 

[...], e agora para que não recaísse sobre ela a infâmia que o manchara, 

cumpria-lhe quebrar de uma vez os laços que a prendiam procurando o 

divórcio. 

[...] 

Mais tarde o Coronel informado da nova infâmia praticada pelo genro tomou-

se de mais viva indignação e impôs à filha que rompesse por uma vez os 

grilhões que a acorrentavam àquele desgraçado. 

[...] 

Vou providenciar no sentido de arranjar as cousas de modo a que te 

divorcies. Hei de descobrir o paradeiro do infame, e então vendo-te livre pela 

lei
106

 desse jugo desmoralizador, poderei morrer tranquilo.  

                                                 
106

 Negrito nosso. 



225 

 

 

 

 

Então encarregou um advogado de grande nomeada de tratar da questão do 

divórcio de sua filha, e conseguiu o resultado que desejava, graças a 

pertinazes esforços (p.266-269). 

 

Na obra A Divorciada dá-se a entender que no Brasil a lei do divórcio já era 

legalizada (ver negrito acima), contudo, esta lei só vigorou em terras brasileiras no ano 

de 1977 (Lei 6.515 de 26 de dezembro de 1977)
107

. A obra de Francisca Clotilde teve 

sua primeira publicação
108

 em 1902, ou seja, setenta e cinco anos antes da lei ser 

aprovada no Brasil. A autora mais adiante reforça que a lei do divórcio era uma 

realidade em sua terra: ― – Meu marido?! Ah! Já não o tenho! A lei separou-me dele 

para sempre.‖ (p.287). Ainda na obra, obtemos informações sobre o período da 

narrativa: ―Maria da Glória, a sobrinha do Coronel Pedrosa, morava no Rio de Janeiro 

desde a época de seu casamento realizado em 1881.‖ (p.166). Observamos, então, que a 

escritora pôs em sua obra, talvez um anseio pessoal, em ver no Brasil o direito ao 

divórcio.  

Contudo, vale salientar que apesar do título A Divorciada a obra não trata da 

história de uma mulher de vanguarda, pelo contrário, é a vida de uma mulher romântica, 

que sonha com casamento e que ―sejam felizes até o fim de suas vidas‖. O romance é 

conservador, a protagonista não é questionadora, aceita a decisão do pai em escolher o 

marido para ela, mesmo sem amar o rapaz, sendo assim, Nazaré não rompe com o poder 

patriarcal. Francisca Clotilde faz um Cartão de Visita, avisando ao leitor de que se trata 

de uma obra sem provocações: 

 

Não pense o leitor benévolo que vai ter diante dos olhos um romance de 

cenas aparatosas, cheio de peripécias emocionantes e de lances 

extraordinários. 

É uma história singela de duas criaturas que se amaram com pureza, e as 

quais o destino torturou acerbamente antes de dar-lhes a felicidade almejada. 

A maior parte da ação desenrola-se no campo, num pequenino povoado, em 

plena existência matuta, por entre a harmonia dos ninhos, traduzida pelos 

gorjeios das aves festivas. 

Trescala a narração o aroma das flores agrestes, é um inocente idílio que 

pode ser compreendido pelo olhar mais casto. 

Não está filiado a escola alguma dos grandes Mestres; os seus personagens 

existem
109

, e a cor verdadeira que apresentam é o mérito único da obra 

extremamente singela. 
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 http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L6515.htm  
108

 A segunda foi de 1996 pela Editora Terra Bárbara (200 exemplares). 
109

 Nota nossa: Talvez por esta afirmação, alguns pesquisadores (por exemplo Abelardo Montenegro) 

afirmam que esta obra retrata um pouco a vida da autora, que a Nazaré represente Francisca Clotilde, e o 

Artur o seu primeiro marido: Francisco Barbosa. 
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Relevem os inúmeros defeitos, a simplicidade rústica da forma, a pobreza de 

colorido, devida talvez ao meio excessivamente burguês em que se deslizou a 

vida da – Divorciada.  

A autora (p.81-82). 

 

Vemos em A Divorciada ―um romance, enfim, profundamente marcado 

pelos cânones católicos, traduzidos também nas recompensas e castigos finais 

distribuídos, respectivamente, aos personagens ‗bons‘ e ‗maus‘‖ (OLIVEIRA, 2000, 

p.113). As marcas religiosas em A Divorciada são uma influência da religiosidade de 

Francisca Clotilde, uma mulher devota de Santa Terezinha e cumpridora dos dogmas da 

Igreja Católica. Acreditamos que deve ter sido difícil para Francisca Clotilde o conflito 

pessoal entre o desejo de construir um novo lar sem poder oficialmente ser uma mulher 

casada e seguir as normas de sua religião, sem mancha.  

Destarte, ao lermos A Divorciada, com a protagonista Nazaré, temos um 

pouco da história de Francisca Clotilde. Uma moça juntamente com suas irmãs ficou 

sem o amor materno muito cedo, ainda criança, sendo criada pela educação paterna, 

com sua rigidez e patriarcalismo. Filha de família abastada, cumpridora das ordens do 

pai não poderia deixar de obedecer mais uma decisão dele, de casar-se com quem ele 

escolhera. Casou-se sem amor, mas obediente ao pai, contudo sua vida foi de infortúnio. 

Transformou-se em uma mulher infeliz e sonhadora com o divórcio. 

Francisca Clotilde é considerada a pioneira na literatura brasileira com o 

tema do divórcio. Contudo queremos acrescentar informações sobre esse tema em 

literatura no mesmo século de A Divorciada. Temos o registro de divórcio em literatura 

na obra Dona Guidinha do Poço, de Oliveira Paiva: 

 

Aí chegando, porém, em vez de consultar ao facultativo, foi pedir garantias 

para a sua vida ao Chefe de Polícia, e aconselhar-se com o Padre Brasil a 

respeito do desquite
110

 . O amigo respondeu-lhe às diversas impertinências: 

que só aprovava o divórcio
111

 não sendo possível nenhuma conciliação, que 

neste caso seria mais conveniente para a tranqüilidade  do seu espírito que 

antes de sentença do juiz eclesiástico a mulher não podia dispor livremente 

dos bens, mas ele sim; que ela tinha direito de pedir em juízo que ele lhe 

desse alimento, e o juiz poderia marcar-lhe uma diária razoável...  

[...] 

- Ah, disse o Quim, o Chefe de Polícia e o Padre Brasil escreveram. Vou 

intentar ação de divórcio, gaste o que gastar! 

[...] 

[...] E uma vez divorciada, ela que se arranjasse com o pichote. 

[...] 

                                                 
110

 Grifo nosso, para destacar a temática da separação: desquite, divórcio. 
111

 Idem 
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- Sim, porém o adultério... titubeou o marido injuriado, sempre é 

vergonhoso... Não digo para ela, mas para mim e para vocês. Eu posso provar 

insídia
112

 por parte dela contra a minha vida. As insídias contra a vida, as 

sevícias
113

 graves, as sugestões criminosas de um cônjuge ao outro, são 

causas do divórcio temporário, como lá dizem...  

- Temporário? 

- A minha questão é a divisão de bens... 

- Homem, atalhou o contraparente, dando no ar um golpe com a mão, eu era 

logo – pelo tronco! (PAIVA, 1993, p.141-149). 

 

O romance Dona Guidinha do Poço tem um enredo baseado em fatos reais 

ocorridos no sertão cearense, no século XIX, em 1853, na cidade de Quixeramobim. A 

história é sobre os amores clandestinos de Margarida Reginaldo de Oliveira Barros, a 

Dona Guidinha do Poço, e Secundino, sobrinho do marido de Dona Guidinha. 

Margarida era uma mulher de fibra, enérgica, e respeitada por todos. Apesar do modo 

áspero, era querida pela população, pois tinha muita bondade com aqueles que a 

procurassem em busca de ajuda. Contudo, o envolvimento dela com o sobrinho do 

Major Joaquim Damião de Barros (marido de Margarida) levou ao assassinato do seu 

cônjuge e a prisão de Guidinha e seu amante. 

Sobre a autor e obra, Sânzio de Azevedo nos informa que 

 

Manoel de Oliveira Paiva, nascido em Fortaleza, no dia 2 de julho de 1861, 

ao falecer na mesma cidade, em 29 de setembro de 1892, deixava inédita sua 

obra-prima, D. Guidinha do Poço. 

[...] Depois de publicar doze contos n‘A Quinzena, órgão do Clube Literário, 

do qual fazia parte, fez ele estampar no Libertador, onde haviam surgido já 

várias crônicas e poemas seus, o romance em folhetins A Afilhada, em 1889. 

Mas D. Guidinha do Poço só viria bem mais tarde: uma cópia dos originais 

do livro, feita por Antônio Sales, que desejava publicar o livro do amigo, foi 

mandada para o Rio de Janeiro [...] 

[...] 

Mas o romance só seria publicado integralmente em 1952, ou seja, sessenta 

anos após a morte do escritor, graças a Lúcia Miguel Pereira: ao preparar o 

que seria o volume XII de uma História da Literatura Brasileira (Prosa e 

Ficção) para a Livraria José Olympio, encontrou ela os capítulos o romance 

na citada Revista Brasileira. É que Antônio Sales havia conseguido que José 

Veríssimo decidisse publicar em capítulos  o romance de Paiva, em 1897. 

Mas a revista deixou de circular, ficando a narrativa sem a continuação 

(AZEVEDO, 1997, p.4). 

 

Há ainda mais um escritor brasileiro do século XIX que escreveu a temática 

do desquite/divórcio, o maranhense Aluísio Azevedo, com a obra O Cortiço em 1890: 
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 Emboscada, cilada (nota nossa). 
113

 Maus tratos, crueldade (nota nossa). 
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Dona Estela era uma mulherzinha levada da breca: achava-se casada havia 

treze anos e durante esse tempo dera ao marido toda a sorte de desgostos. 

Ainda antes de terminar o segundo ano de matrimônio, o Miranda pilhou-a 

em flagrante delito de adultério, ficou curioso e o seu primeiro impulso foi 

mandá-la para o diabo junto com o cúmplice; mas a sua casa comercial 

garantia-se com o dote que ela trouxera, uns oitenta contos em prédios e 

ações da dívida pública, de que se utilizava o desgraçado tanto quanto lhe 

permitia o regime dotal. Além de que, um rompimento brusco seria obra de 

escândalo, e, segundo a sua opinião, qualquer escândalo doméstico ficava 

muito mal a um negociante de certa ordem. Prezava, acima de tudo, a sua 

posição social e tremia só com a ideia de ver-se novamente pobre, sem 

recursos e sem coragem para recomeçar a vida, depois de se haver habituado 

a umas tantas regalias e afeito à hombridade de português rico que já não tem 

pátria na Europa.  

[...] 

Ah! Ela contava como certo que o esposo, desde que não teve coragem de 

separar-se de casa, havia, mais cedo ou mais tarde, de procurá-la de novo. 

Conhecia-lhe o temperamento, forte para desejar e fraco para resistir ao 

desejo. 

Consumado o delito, o honrado negociante sentiu-se tolhido de vergonha e 

arrependimento. Não teve ânimo de dar palavra, e retirou-se tristonho e 

murcho para o seu quarto de desquitado
114

 (AZEVEDO, 1980, p.20-21). 

 

Na obra O Cortiço, Aluísio Azevedo retrata a vida dos moradores do cortiço 

num ambiente de promiscuidade. O romance difunde as teses realistas/naturalista do 

Positivismo e Determinismo de Comte e Taine, que explicam o comportamento das 

personagens como consequência do meio, raça e momento histórico: 

 

Doutrina que afirma que todo agir humano é determinado por variáveis 

biológicas, ou seja, que todas as suas vontades e ações não são livres de uma 

determinação do sujeito e sim como resultado de mecanismos biológicos, por 

exemplo, o determinismo genético (raça), em que uma pessoa é determinada 

pelos seus gens. Outra idéia do determinismo é o meio influenciando na ação 

de um indivíduo (meio), como também o fator histórico (momento). É a 

teoria segundo a qual tudo está determinado pelo meio onde o indivíduo 

convive, pela raça através da genética e pela época, momento histórico. 

Sendo assim, os fatores externos determinam a personalidade do indivíduo. 

Para Taine o homem é uma presa do ambiente em que vive, ao qual se soma 

a hereditariedade (ALMEIDA, 2007, p.15). 

 

Desse modo, influenciado por escritores realistas e naturalistas, a citar 

Émile Zola e Eça de Queirós, Aluísio Azevedo colocava em suas obras 

(realistas/naturalistas) o anticlericalismo, o ateísmo agressivo e a denúncia social. Punha 

em suas obras o desejo por reformas sociais, políticas, econômicas e morais no Brasil. 

Observamos que tanto Oliveira Paiva
115

 como Aluísio Azevedo puseram em 

suas obras o direito a separação, que não havia casamento sólido e sim consórcio de 

                                                 
114

 Grifo nosso, para destacar a temática da separação: desquite, divórcio. 
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bens, que não há amor acima das divisões de rendas. Que o amor eterno que a Igreja 

pregava era uma tese inválida, que no dia-a-dia os casais se suportavam por causa do 

poder e dos bens que a união entre os cônjuges tinham favorecido aos dois, 

principalmente ao homem e que a separação, desquite ou divórcio, iria realizar uma 

partilha que não interessava ao marido. Isso era uma característica da escola literária 

Realista/Naturalista, mostrar ao público que as instituições família e casamento estavam 

falidos. 

Vemos que a primeira obra que trata essa temática no Brasil foi em 1890, 

em O Cortiço de Aluísio Azevedo e no Ceará seria Dona Guidinha do Poço de Oliveira 

Paiva, se ele tivesse publicado a obra completa quando inicialmente alguns capítulos 

saíram em folhetins, por volta dos anos de 1897, contudo o livro só foi publicado muitos 

anos depois da morte do autor, em 1952. 

Destarte, Francisca Clotilde continua sendo pioneira na temática do divórcio 

em literatura no Brasil: primeiro, que conforme os dados postos, foram dois homens que 

escreveram com o tema do divórcio; segundo, porque ela foi a primeira mulher a 

escrever com essa temática; e terceiro, nas obras citadas, a mulher era adúltera e por 

isso o homem desejava a separação, mas não fazia por causa do dinheiro. Francisca 

Clotilde inverteu os anseios: era ela, a mulher Nazareth que desejava o divórcio por 

causa da vida sofrida que levava com um marido irresponsável, e ela, Nazareth não 

estava preocupada com a partilha dos bens e sim com a sua liberdade, e a personagem 

Nazareth não cometera adultério, quem traía no enredo era seu marido. E por último, 

tendo como foco o romance cearense, Francisca Clotilde foi pioneira com o tema, pois 

ela publicou a obra A Divorciada em 1902, ou seja, cinquenta anos antes da obra 

completa de Oliveira Paiva. Desse modo, continuamos com a tese que Francisca 

Clotilde foi pioneira na literatura brasileira com a temática do divórcio, pois foi a 

primeira mulher a escrever sobre o tema considerado antifamiliar para a época. 

Deixamos claro que, apesar da temática do divórcio, Francisca Clotilde era 

conservadora no sentido de uma revolução social. Como dito antes, esse 

conservadorismo fincou raízes devido à educação patriarcalista e religiosa que ela 

recebera, não conseguindo por completo se livrar dessas amarras. 
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 Seus contos, juntamente com a obra A Fome de Rodolfo Teófilo foram introdutoras do 

Realismo/Naturalismo no Ceará. 
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Francisca Clotilde mesmo morando na serra de Baturité continuava tendo 

contato com a imprensa da capital e para outros estados brasileiros, a citar, a revista O 

Lyrio, de Pernambuco. 

A situação política do Ceará, a partir de 1904, intensificou-se entre a 

oligarquia aciolina e a oposição. Adversários de Nogueira Accioly apoiavam Franco 

Rabelo. Os comerciantes da capital não estavam satisfeitos com a administração de 

Accioly, com altos impostos para o comércio local e pequenas taxas de juros ao 

comércio de importação e exportação. A classe média queria uma maior participação 

política, as irregularidades na administração aciolina, a  

 

proibição da imigração de cearenses para outros estados de federação durante 

ass secas de 1898 a 1900 e a postura omissa diante dos mproblemas de saúde 

que assolavam a capital – fortaleceram a oposição ao oligarca. Apesar dessa 

situação, Accioly conseguiu se reeleger para o quadriênio 1908-1912. A crise 

política aprofundava-se na mesma velocidade em que se ampliava o consenso 

popular em torno da candidatura do coronel Marcos Franco Rabelo para 

governante do Estado do Ceará (ALMEIDA, 2006, p.85). 

 

E, mesmo à distância da capital, Francisca Clotilde se envolvia com a 

política do Ceará. Assim, em 1904, ela colaborou com a Liga Feminina Cearense 

(primeira agremiação literária feminina) presidida por Alba Valdez que tinha 

manifestações pró-Rabelo. Francisca Clotilde aos poucos vai deixando a escrita que 

marca um tipo feminino em seus textos: a mulher religiosa, caridosa e com os deveres 

sagrados, para outro modo de escritura.  Ela insere a mulher, em seus novos textos, com 

uma visão e participação política. A escritora no texto ―A Mulher na Política‖ resgata 

 

episódios bíblicos e históricos nos quais se destacam as figuras femininas: 

Débora, Judite, Ester, Clotilde, Joana D‘Arc, Catharina de Médici, Théroigne 

de Mericourt, Mme. Roland, Carlota Corday – para embasar sua insatisfação 

com a colocação da mulher num plano inferior. Mais que isso, se insere na 

defesa da Liga Feminina, organismo criado para defender a candidatura do 

Coronel Marcos Franco Rabelo que, em conjunto com outras entidades da 

sociedade civil, teve papel decisivo na referida derrocada oligárquica 

(CUNHA, 2008, p.175). 

 

Ainda em Baturité, apesar da fria recepção de A Divorciada, Francisca 

Clotilde, não entrega os pontos, juntamente com a filha Antonieta (com dezesseis anos) e a 

sobrinha Carmen Taumaturgo fundam a revista A Estrella em 1906, ver Anexo BE, página 

341: 
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Ao todo, foram 15 anos de publicação, totalizando quase 200 exemplares. 

Intenso trabalho entre os anos de 1906 e 1921. Pelas páginas de A Estrella 

passaram dezenas de mulheres e homens de letras, redigindo textos nos mais 

variados estilos e formatos, contemplando temas que iam desde a singeleza das 

flores e da natureza até a ―grosseria‖ com que os homens tratavam as mulheres... 

(ALMEIDA, 2006, p. 97). 

 

Após um período de doze anos residindo em Baturité (1896 a 1908) e dois anos 

de publicação da revista Estrella (1906 - 1908), a escritora e seus filhos com ajuda do 

amigo, o médico Eduardo Dias, passam a residir em Aracati e lá Francisca Clotilde funda 

sua terceira escola, o Externato Santa Clotilde. Não se sabe por quais motivos mais essa 

mudança em sua vida. Contudo, continua nessa cidade a publicação da revista, que foi 

produzida durante 15 anos, com um total de 193 números, com sua última edição no ano de 

1921
116

. Permanece a escrever para jornais, mas com bem menos vigor, as decepções em 

sua vida a fizeram se afastar do mundo intelectual cearense. O poeta cearense Mário 

Linhares que havia sido seu aluno em Baturité nos informa: 

 

[...] Francisca Clotilde, poetisa e ficcionista[...]. Conheci-a como professora 

pública em Baturité, em minha meninice, aí por 1904. Minha mãe, muito sua 

amiga, aproximou-nos. Foi ela quem corrigiu os meus primeiros versos e 

ensinou-me os segredos da metrificação. Sua modéstia e 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, p.107). 

 

Esta é a trajetória da história de uma mulher que na realização de seus ideais 

cometeu rupturas (consciente ou não) com alguns valores familiares, sociais e religiosos. 

Ela buscou seu espaço numa sociedade que pertencia mais ao universo masculino: 

participou de grêmios literários, escreveu sobre um tema considerado antifamiliar para a 

época, o divórcio; e foi a primeira mulher a lecionar na Escola Normal do Ceará, na época 

que somente homens poderiam ensinar nesta instituição educacional. Por que a sociedade a 

esqueceu? E por que ela se deixou ser esquecida, após tanto esforço?  Será que ela cansou 

de lutar? Veremos a seguir, sua história não finda aqui. 

 

4.5 – Velhice: cansada de lutar? 

 

A 5 de março de 1908 Francisca Clotilde passa a morar em Aracati com os 

três filhos: Antonieta, Aristóteles e Ângela. Continua a produzir a revista A Estrella. 
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Estava Francisca Clotilde com quarenta e seis anos de idade, mas pelas atribulações da 

vida deveria aparentar mais. Contudo não se entregou ao cansaço, às tristezas e 

continuou a lutar. Assim, quatro dias depois de sua chegada à terra dos bons ares, a 9 de 

março, a professora Francisca Clotilde abre pela terceira vez o seu Externato Santa 

Clotilde. 

Nesse período o aciolismo estava forte no Ceará. Para alguns era o tempo 

das sombras, Nogueira Accioly era considerado um governante autoritário e perseguidor 

de quem discordasse do seu pensamento político e do seu modo de administrar o órgão 

público. Assim, para alguns comerciantes e 

 

doutores, artesãos e funcionários, professores e caixeiros – ninguém significa 

nada nesta Fortaleza da oligarquia; sem clientela, sem cangaceiros, sem 

fazendas de criar, todos são quantidades negligenciáveis, sem a menor 

importância política, sem qualquer interferência na vida do Estado. E sentem-

se – eles, os ―cultos‖, os que ―têm luzes‖ – diminuídos, amesquinhados pelos 

chefes de gentes do sertão, aqueles ―matutos burros‖ que não sabem burilar 

um soneto ou citar um autor célebre. A amargura, a inveja, a frustação fazem-

lhe as vidas sombras, nesta cidade de sol tão claro e de ventos tão puros 

(FERNANDES, 1977, p.248-249). 

 

Temos vários intelectuais cearenses que entraram em divergências com 

Accioly, a citar Rodolfo Teófilo. Em Violência, publicado em 1905, Rodolfo Teófilo 

denuncia como falsa a reforma de ensino no Liceu do Ceará. Com o abuso do poder, 

sendo uma suposta reforma do ensino, com o objetivo de dar vagas aos parentes e 

amigos, no quadro docente daquela instituição educacional, do presidente do Estado, da 

oligarquia Acióli. O escritor afirma: ―eram poucos os lugares e muitos os pretendentes 

amigos do governo que queriam entrar para o Liceu‖. 

Traz também o autor, nesse livro, o episódio da aposentadoria de Francisco 

Marcondes Pereira, professor de Aritmética e Álgebra, que apresentou uma falsa perícia 

médica atestando invalidez. Noutra passagem a perseguição a um professor de 

Geografia, por ele não ser a favor do governo. Segundo Teófilo, arranja-se uma reforma 

com o objetivo de promover nomeações de familiares à custa da máquina pública, no 

Liceu do Ceará. Com essa reforma, o governo prejudica o trabalho de Rodolfo Teófilo 

como professor daquela instituição, tirando-lhe a disciplina de Botânica para dar-lhe a 

de Lógica. Rodolfo não aceita a nova matéria, pois sua formação é farmacêutica, e 

Botânica seria a disciplina mais adequada à sua formação acadêmica. Contudo, por ele 

não aceitar a reforma, não deram mais a ele seus provimentos. 
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Rodolfo Teófilo, em Violência, oferece à população provas sobre as 

atitudes, consideradas por ele, inescrupulosas que foram realizadas pela máquina 

administrativa do Estado. Ele denuncia a má utilização dos recursos públicos, o atropelo 

da norma jurídica, o desrespeito aos regimentos do ensino, o despreparo e a 

incompetência dos mestres nomeados, as perseguições aos funcionários que não 

concordavam com o pensamento dos Acióli. 

Temos assim um quadro nebuloso. Mas em meio às sombras, segundo o 

pesquisador Ari de Andrade, há luzes na gestão de Nogueira Accioly. É interessante 

essa análise do prof. Ari porque sua pesquisa nos mostra ―o outro lado de uma moeda‖, 

geralmente em uma administração pública o governante maior é visto como torturador e 

ao mesmo tempo como um deus. Em quase toda oligarquia, ditadura ou gestão de 

longos anos quem seria ―o salvador da pátria‖ passa a ser ―o destruidor de uma nação‖. 

Assim foi a oligarquia aciolina, no início, com a República, sua gestão seria a de 

alavancar o Ceará, mas por certas ações suas e de seus assessores esse avanço não 

ocorreu dos moldes que a população ansiava. ―Como figura expressiva na história 

republicana cearense, ora odiado pela oposição, ora ovacionado pelos correligionários, 

Antônio Pinto Nogueira Accioly se destacaria como representante do mandonismo no 

Ceará‖ (ANDRADE, 2008, p.80). Contudo, em meio às trevas, surgiram luzes no meio 

educacional: 

 

Ao longo do século XIX, fora sendo edificado um conjunto de 

empreendimentos educacionais voltados para a montagem do sistema de 

ensino no Ceará. Tal fato compreenderia um conjunto mais ou menos 

complexo de unidades escolares, em diferentes níveis, oscilando entre as de 

ensino de primeiras letras, a Escola Normal e o Liceu do Ceará. Com o 

advento da República, a luta é pela instituição de uma academia jurídica em 

Fortaleza (ANDRADE, 2008, p.113). 

 

Em meio aos conflitos, Nogueira Accioly implanta no Ceará a Faculdade 

Livre de Direito sendo inaugurada a 21 de fevereiro de 1903: 

 

Ao assumir o governo do Ceará, Nogueira Accioly tratou logo de reunir 

forças políticas para a implantação do projeto de instituição da academia 

jurídica em Fortaleza. Apesar da importância educacional de tal unidade de 

ensino para a autonomia política, administrativa e cultural do estado na 

região Nordeste, a criação da Faculdade Livre de Direito, inspira um grau de 

contradição na base do sistema escolar cearense. O atendimento à instrução 

primária e secundária não havia sido consolidado. Através da instituição 

daquela academia, anunciar-se-ia a possibilidade de reelaboração de uma 

nova mentalidade científica, política, estética e filosófica de encontro ao 

prenúncio do código cultural moderno da cidade, já em andamento. Ao 
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currículo científico dela se incorporariam ideias seculares, com destaque para 

a cadeira Filosofia do Direito, sob a regência do professor pernambucano 

Soriano de Albuquerque, destacado mais ``a frente, advindas das academias 

francesa e alemã, que varriam poeira no Velho Mundo, animando as forças 

do ―progresso‖ a moldar, possivelmente, uma nova perspectiva do homem 

cearense. Mas era, antes de tudo, um projeto pensado pela elite e para a elite. 

Ignora-se que as atenções políticas devessem estar voltadas para o 

atendimento primário da escolaridade da população cearense (Idem, p.114). 

 

Eis, acima, um esclarecimento sobre as sombras e luzes numa visão 

educacional na gestão aciolina. E nesse meio conturbado da política e educação 

cearense estava Francisca Clotilde tentando retomar sua vida nas letras e na educação. 

Passava o Ceará, em relação à instrução pública, sob mais duas reformas 

brasileiras: a de Epitácio Pessoa, em 1901; e a Lei Rivadária Correia de 1911. Na 

primeira o curso secundário passava a ser um meio preparatório ao ingresso nas 

faculdades, e ficou mais com essa característica, pois o objetivo de equiparar todas as 

escolas secundárias ao modelo do Colégio Pedro II não deu certo. A reforma também 

reduziu o período para seis anos de estudo, no ensino secundário, que antes, de acordo 

com a reforma de Benjamin Constant era de sete anos. A segunda, a reforma que foi 

promulgada pelo Marechal Hermes da Fonseca, sob o Decreto 8.659 de 5 de abril de 

1911, conhecido como Lei Orgânica do Ensino Superior e Fundamental, que foi 

elaborado pelo então ministro do Interior, o senhor Rivadávia da Cunha Correa (por isso 

o homônimo da lei), a reforma que desoficializou o ensino brasileiro, ou seja, em nome 

da liberdade de ensino (proposta essa que , em 1879, já havia acontecido, com a 

Reforma de Leôncio de Carvalho, a qual iniciou a influenciar a educação brasileira com 

as ideias positivistas contra a Igreja Católica. Os educadores e literatos que apoiavam as 

ideias de Comte expunham esse idealismo em suas obras literárias do 

Realismo/Naturalismo, como demonstrados aqui neste estudo). A reforma expunha que 

era necessário dar às instituições particulares, de forma ampla, o direito desses de 

ensinarem. Observemos que esse direito nunca fora negado, pois o ensino secundário, 

em sua maior parte da história educacional brasileira, esteve em mãos dos particulares, 

leigos ou religiosos. 

Francisca Clotilde vivenciou várias reformas educacionais brasileiras desde 

quando aluna ao seu primeiro trabalho como professora das primeiras letras, passando 

por professora das alunas normalistas, até fundar seus externatos. A vida a transformou 

em uma mulher de experiência na área educacional, sendo assim, apesar de todos os 

problemas ocorridos com ela, não desiste de lutar. Retorna às suas atividades 
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educacionais, transformando seu externato em uma escola referencial na zona 

jaguaribana, segundo moradores de Aracati. 

Como dito anteriormente, a professora Francisca Clotilde tinha um 

embasamento teórico educacional em Pestalozzi, este como defensor da importância do 

amor materno na educação da criança. Com as ideias de Pestalozzi, a professora 

Clotilde se preocupava com o respeito à criança, que deveria ser tratada com amor. Essa 

metodologia também foi adquirida quando de sua experiência como professora da 

Escola Normal e ela continuou a colocar em práticas em seus externatos as teorias 

obtidas em toda sua trajetória educacional. E talvez por isso as crianças gostassem 

muito dela, por causa do seu modo de lecionar, tratando as crianças com respeito e 

amor, apesar de ser muito séria e de pouco sorriso. Em suas fotos não temos Francisca 

Clotilde sorrindo, sempre muito séria, contudo muito amada por seus alunos. A seguir 

depoimentos de duas ex-alunas de Francisca Clotilde do Externato Santa Clotilde de 

Aracati, a primeira é Maria Stella Barbosa de Araújo
117

: 

 

Quando a conheci, criança ainda, fios prateados já lhe enfeitavam a cabeleira 

escassa e negra, e o peso dos anos já lhe curvava um pouco a fronte 

sonhadora. Entretanto o seu andar era firme, sua aparência respeitosa e 

humilde.  

Jamais esquecerei as suas sábias lições de civismo, a sua bondade 

inigualável, a sua extrema tolerância e suave meiguice. A sua figura foi e é 

para mim um símbolo, cuja vida intelectual de fecundidade espantosa, 

empolgava-me e enchia-me de admiração e respeito, nos velhos tempos do 

aprendizado primário. 

Foi de uma abnegação a toda prova no desempenho do seu mister; muito 

amiga da juventude e sobretudo das crianças, das quais sempre se lembrou 

até os últimos instantes [...] (ARAÚJO, 1971, p.247). 

 

A segunda ex-aluna é Nice Firmeza
118

: 

 

Nice Firmeza conta que aprendeu suas primeiras letras naquele colégio de 

Aracati, o único da cidade na época. Antes dele, não havia sequer um grupo 

escolar na região. [...] um dia foi posta de castigo, pela diretora do externato 

na época. ―Mas a madrinha Clotilde nunca usou palmatória‖, ressalta. 

[...] Ela sublinha a calma e a simplicidade como características importantes 

de sua madrinha, mulher alta, esbelta, contida. Ao mesmo tempo, era severa 

com seus estudantes. ―Os alunos não tinham farda, voltava na mesma hora 

para casa‖, lembra. A convivência das duas acontecia principalmente na 
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 Nasceu em Aracati, colaborou nas revistas Beira Mar (RJ). Valor (CE), e nos jornais O Estado e 

Gazeta de Notícias de Fortaleza. 
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 Maria de Castro Firmeza, a Nice Firmeza, nasceu em Aracati, Ceará, em 1921. Artista plástica com 

muita atividade, pinta, borda e dá aulas a crianças e adultos. Junto com seu esposo, Estrigas, também 

artista, têm um acervo com cerca de 300 obras, entre pinturas, gravuras e esculturas. Atualmente está com 

91 anos de idade e reside no Mondubim, bairro de Fortaleza. 
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escola, e Nice se lembra de ter ido à casa de Clotilde apenas uma vez, com 

sua mãe. Morava em um anexo da escola que dirigia, uma casa de esquina 

com três janelas na frente e uma porta lateral (ALMEIDA, 2006, p.36). 

 

Percebemos pela fala das ex-alunas, transcritas de pesquisas, que a 

professora Francisca Clotilde usava da rigidez, mas sem perder o carinho e respeito aos 

seus alunos. Maria Stella acrescenta que ―as aulas começavam com um ditado e 

Francisca Clotilde o fazia de improviso, passeando por entre as mesinhas espalhadas na 

sala e seus ditados eram verdadeiras páginas literárias‖ (ARAÚJO, 1971, p.234). 

O ano de 1915 passou por mais uma reforma educacional, a de Carlos 

Maximiliano, contudo essa se preocupou apenas com a função de preparatório para o 

ensino superior. Então, resumindo, percebemos que houve entre o final século XIX e 

XX preocupação com o ensino secundário e superior, e pouca ou quase nada em relação 

ao ensino primário no Brasil. Na história educacional cearense temos em 1907 em 

relação à escola primária a implantação dos grupos escolares. Até essa data o ensino 

acontecia em escolas isoladas na capital e no interior. As cadeiras (escolas/salas de 

aulas) eram do sexo feminino, masculino e misto. Essas salas de aulas poderiam ser 

administradas pelo poder público, Igreja Católica ou por professores particulares (com 

pagamento pelos pais ou via órgão público que fazia o convênio). Quando a escola era 

conveniada com o órgão público o pagamento dos professores realizado pela quantidade 

de alunos matriculados naquela sala de aula. Francisca Clotilde fundou sua escola, 

Externato Santa Clotilde como escola particular, mas recebia alunos financiados pelo 

órgão público, a citar em Calaboca (atual Acarape, no Maciço de Baturité) e também em 

Aracati. Mas nos três externatos ela não era mais professora efetiva pública, tinha 

vínculo com o órgão público, por causa dos alunos ali matriculados e pagos pelo 

Estado, como se fosse, atualmente, por uma bolsa de estudos. 

 Em Aracati Francisca Clotilde dedica sua vida à educação e à literatura, não 

tem mais aquela garra para movimentos políticos, suas mágoas, suas angústias e seus 

ideais sociais e políticos ela transfere para os textos e tenta fazer a sua parte na 

construção de uma juventude ativa e boa através da educação. Não colocamos seus 

poemas anexados à pesquisa devido à vasta criação literária de F. Clotilde, pois assim 

em Anexos ficariam com grande quantidade de páginas. Deixamos para os Anexos 

documentos como evidência comprobatória de afirmativas postas nesta pesquisa. 

No Anexo BF, páginas 342 e 343, fotos de Francisca Clotilde com as alunas 

do Externato Santa Clotilde (Anexo BG, página 344). Sobre as fotos de suas alunas, 
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observamos que era um costume da época as mulheres não cruzarem as pernas, pois tal 

ação não era considerada de boa educação. Câmara Cascudo nos informa em seu livro 

História dos Nossos Gestos que cruzar as pernas, de acordo com o 

 

código das boas maneiras no Brasil velho era proibido cruzar as pernas, uma 

sobre a outra. Denunciava claro abandono às normas essenciais da educação 

severa e nobre, dando a impressão desfavorávelde uma intimidade que 

ultrapassa os limites da confiança familiar. As meninas e mocinhas do meu 

tempo recebiam a recomendação expressa e categórica de jamais pôr uma 

perna em cima da outra. Valia um ultraje para os preceitos fundamentais dos 

Bons Modos (CASCUDO, 2003, p.198). 

 

Também não era aconselhável a uma mulher rir, o máximo sorrir, mas que 

evitasse tais atitudes em fotografias. Por isso, nós vemos em fotos do século XIX as 

mulheres muito sérias e de uma postura rígida ao sentar-se. 

Não há muito material sobre/de Francisca Clotilde por causa da enchente do 

Rio Jaguaribe, em 1924, que inundou Aracati, principalmente a denominada Rua Larga, 

onde morava Clotilde (foto no Anexo BH , página 345). 

F. Clotilde escreveu em 1908 a peça teatral Devaneio – monólogo. 1909 

escreveu as peças: A Filha de Herodes (drama histórico) e As Flores do Natal (drama 

em 2 atos). Em 1910 – a peça O Sol e a Lua – diálogo. 1912 – publica Pelo Ceará – 

coletânea de 27 artigos (brochura de 70 páginas). 1915 – escreveu as peças: 

Amparativista (drama) e Santa Clotilde (drama). 1918 – escreveu a peça: Pérolas do 

Bosque (drama em 3 atos). 1919 – escreveu a peça: A Crise (comédia em 1 ato).Em 

1921 – escreveu as peças: Visitas Importunas (comédia em 1 ato); O Bailado das Artes 

(jogral musicado);  A Toutinegra do Moinho (drama em 3 atos, extraído do romance 

homônimo de Emile Richeboung); Azar do Hotel (comédia em 1 ato); Martyrio e 

Glória. 

Francisca Clotilde ou F. Clotilde escreveu nos jornais e revistas: Cearense, 

A Quinzena,O Libertador, Gazeta do Norte, Contemporânea, O Domingo, A Evolução, 

O Combate, Ceará Ilustrado, A República, Almanack do Ceará, Almanach dos 

Municípios do Ceará, Ceará Intelectual, Revista Escolar, A Cidade, A Ordem, O Lyrio, 

A Família, A Violeta, A Mensageira, O Bathel, Paladino, Almanach Literário das 

Senhoras Alagoanas, Revista Fortaleza, Revista A Estrella, e Aracati.  

Na grande enchente de 1924, Francisca Clotilde estava com sessenta e dois 

anos, mas continuava a trabalhar como professora em seu Externato com ajuda de seus 
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filhos: Antonieta, Aristóteles e Ângela. E sobre eles, a seguir teremos uma pequena 

biografia de cada um. Dados biográficos e textos fornecidos por Rosângela Ponciano, 

bisneta de Francisca Clotilde. 

 

Antonieta Clotilde 
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Antonietta Clotilde, a Etinha, nasceu em Fortaleza, a 04 de abril de 1890. 

Filha da poetisa Francisca Clotilde e do Capitão reformado e professor 

Antônio Duarte Bezerra, desde criança habituou-se ao convívio literário. Foi 

jornalista, professora e poetisa. Fundou em Baturité, no dia 28 de outubro de 

1906, a revista A Estrella que permitiu-lhe, até o ano de 1921, um 

permanente contacto com poetas, escritores e assinantes do Brasil inteiro. A 

Estrella era para Antonietta como que um filho muito amado sem o qual a 

vida perderia o seu completo sentido. 

 

Chegou ao Aracati a 05 de março de 1908 com o intuito de fundar o 

Externato Santa Clotilde. Quatro dias depois, começava a funcionar este que 

foi considerado o melhor colégio misto da região jaguaribana. Funcionava 

sob a direção da poetisa Francisca Clotilde, auxiliada pelas filhas Ângela 

Clotilde (Angelita) e Antonietta Clotilde. 

 

Toda sua produção literária, com raríssimas exceções, repousa sobre as 

páginas da Estrella. São monólogos, crônicas e editoriais que se fizeram 

presentes em determinado momento da História do Ceará e do Brasil. 

 

 Mantinha um estreito relacionamento com sua mãe. Era esta amizade tão 

íntima e tão profunda que os assuntos mais delicados eram confidenciados 

em francês, para que esta intimidade não fosse violada. 

 

 Aprendeu a amar e a respeitar as duas joias mais raras e preciosas que 

possuía: sua mãe e a Revista Estrella. O tempo foi cruel com Antonietta, 

arrancando-lhe primeiro a revista e, anos depois, em 1935, sua querida mãe e 

amiga Francisca Clotilde. Por fim, envolta numa nuvem de dor e saudade, 

teve que suportar mais um golpe do destino: o fim do Externato Santa 

Clotilde. Sofrendo privações financeiras, Antonietta foi obrigada a deixar o 

casarão do Externato. O mesmo que lhe serviu de inspiração; aquele que 

mantinha junto de si as mais vivas lembranças da História das Clotildes. 

Amparada pela irmã Angelita, mudou-se para a primeira casa (trecho norte) 

da Rua Grande. Ali passou os últimos anos de sua vida; entre as recordações 

do Externato; entre os exemplares da Estrella; entre a incansável dor da 

saudade. Morreu no dia 15 de setembro de 1958, levando consigo toda uma 

ideologia que lhe custou anos de tão incompreendida solidão. 

 

Rosângela Ponciano 

 

 

(Solar das Clotildes)  

http://solardasclotildes.art.br 
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Aristóteles Bezerra 
 

 
 

ARISTÓTELES Duarte BEZERRA, o Maninho – Nasceu em Fortaleza, 

no dia 29 de maio de 1891. Filho de Antônio Duarte Bezerra e Francisca 

Clotilde Barbosa Lima. Já aos treze anos de idade demonstrava forte pendor 

para as coisas intelectuais, fundando o jornalzinho O Sol, editado em Aracati, 

CE. Transferindo-se para Fortaleza, continuou a interessar-se pelo 

periodismo, tendo figurado no corpo redacional de revistas e jornais 

literários.  

 

Participou da Academia dos Novos, de que foi presidente, publicando nesse 

tempo a burleta
119

 Cresça e Apareça, encenada com êxito no Grêmio 

Dramático Familiar. Nomeado, em 1923, Inspetor Regional de Ensino, em 

cujo desempenho aperfeiçoou os conhecimentos nos assuntos da Pedagogia. 

Transferiu-se, em 1942, para o Rio de Janeiro, passando a ocupar o cargo 

técnico do Ministério da Educação. Faleceu, ali, em 1949, deixando 

publicados, além de Cresça e Apareça, 1922, os ensaios Religião e Ensino,  

1927; Transfigurações (poesias), 1937; Poemas de Fé e de Saudade, 1938; 

Princípios de Educação Moral e Cívica, 1940. 

 

 Fonte de Pesquisa: Dicionário da Literatura Cearense. Raimundo Girão e 

Maria da Conceição Sousa, p. 66. 

Rosângela Ponciano 

 

Solar das Clotildes 

http://solardasclotildes.art.br                               

 

                                  

 

 

 

 

 

                                                 
119

 Comédia ligeira e geralmente musicada. 

http://solardasclotildes.art.br/
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Ângela Clotilde (Angelita) 

 

 
 

Ângela Clotilde, a Angelita –  Filha do Sr. Francisco de Assis Barbosa Lima 

e da poetisa, escritora e professora Francisca Clotilde Barbosa Lima – nasceu 

em Redenção, no dia 19 de dezembro de 1897. Durante algum tempo residiu 

em Baturité, cidade onde sua irmã – Antonietta Clotilde – iniciou a 

publicação de uma das mais importantes contribuições literárias da época: a 

Revista Estrella (com assinantes e colaboradores em todo o Brasil). 

 No dia 05 de março de 1908 vem com sua família para o Aracati onde 

fundam a 09 de março do corrente ano o Externato Santa Clotilde, dirigido 

por sua mãe Francisca Clotilde. Este colégio foi considerado por muitos 

como o melhor colégio misto da região jaguaribana. Por ele passaram pessoas 

que se destacaram no cenário cultural e político do nosso Estado. 

 Iniciou o magistério aos 14 anos de idade, lecionando juntamente com sua 

família no referido Externato, onde residiam. Esta instituição escolar foi 

pioneira no movimento das artes cênicas do Aracati. Os dramas (escritos por 

Francisca Clotilde) eram encenados por seus alunos no próprio Colégio, no 

Círculo Católico ou ainda no Teatro Santo Antônio. 

 Dona Angelita, como todos a chamavam, casou-se em 1922 com o Sr. 

Raimundo Pagels de Castro, tendo com este as filhas Angeluce e Angelize 

(Bilila). No dia 11 de dezembro de 1927, vítima de acidente automobilístico 

próximo à localidade de Aquiraz, falece o Sr. Raimundo Pagels, deixando-a 

com as filhas ainda pequeninas. 

 Casou-se pela segunda vez, no ano de 1929, com o Sr. Antônio Bernardo de 

Souza – funcionário da antiga Mesa de Rendas Federal. Desta união 

nasceram os filhos: Almério Flávio e Francisca Clotilde Neta (falecidos ainda 

criança), Antônio Fernando, Alice Madalena, Almeri Mirtes, Maria 

Madalena, Aldeize Mary e Régis Bernardo de Souza. O Sr. Antônio Bernardo 

de Souza faleceu no dia 12 de junho de 1946, vítima de derrame cerebral, 

diabetes e complicações cardíacas. 

 Ângela Clotilde foi nomeada professora estadual em 08 de fevereiro de 

1947. Durante toda sua vida doou-se com extrema dedicação ao processo de 

formação cultural e intelectual do povo aracatiense. Sua metodologia 

educacional manteve-se baseada na ética e na coerência, dando oportunidade 

aos seus alunos de tornarem-se instrumentos atuantes no processo de 

transformação e evolução do nosso país. 

 A professora Angelita faleceu de infarto fulminante, em Fortaleza, no dia 02 

de abril de 1974, após ver o seu Aracati triste, sofrido e invadido pela fúria 

do Jaguaribe.  

Por Rosângela Ponciano 

(bisneta de Francisca Clotilde) 

  

http://solardasclotildes.art.br) 

http://solardasclotildes.art.br/
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Vimos pelo texto que Rosângela Ponciano biografou dos três filhos de 

Francisca Clotilde a importância que a literata e educadora teve na vida deles quanto a 

influência na parte intelectual. Todos os três foram professores e dois deles também 

tiveram um viés literário: Antonietta Clotilde e Aristóteles Bezerra, os dois que foram 

fruto do amor em forma de narrativa poética de Francisca Clotilde e Antônio Duarte, a 

Chiquinha e o Capitãozinho. 

O tempo passa para todos e assim ocorreu com Francisca Clotilde, depois de 

ter visto e vivenciado várias mudanças em sua terra natal que passou de Província a 

Estado, seu país de Monarquia à República, de lutar em prol da Abolição dos Escravos à 

Pró-Rabelo, de poetisa em jornais local à escritora nacional, de temas bucólicos à 

antifamiliar, de professora das primeiras letras à diretora da Escola Anexa da Escola 

Normal, de professora/diretora de seu Externato em Fortaleza, na serra de Baturité, à 

professora/diretora em Aracati, de colaboradora de jornais à fundadora/redatora de A 

Estrella, de sonhos de amor à viver um louco amor. Essa é a trajetória de uma mulher 

que sonhou e viveu cada momento de seu sonho, teve momentos tristes, mas também 

felizes. Uma mulher que contribuiu para  melhor literatura e educação em solo cearense. 

Francisca Clotilde viveu em um universo intelectual cearense, viu e 

participou de manifestações políticas, sociais, literárias e educacionais. Uma mulher que 

contribuiu com as letras e educação no Ceará, desde os meados século XIX até o limiar 

do século XX. 

Assim, aos 8 de dezembro de 1935, falece em Aracati Francisca Clotilde. 

Dedicou cinquenta e três anos à Literatura e à Educação cearense. Em Anexo BI, página 

346 um poema no jornal O Jaguaribe sobre sua morte. 

A vida de Francisca Clotilde sempre foi cheia de mistérios e até após a sua 

morte tem-se algo interessante que aqui será descrito por sua bisneta Rosângela 

Ponciano: 

 

Devota de Santa Terezinha, freqüentemente fazia suas novenas, no que era 

sempre atendida recebendo, como sinal, uma rosa. Em certa ocasião, após 

concluir mais um ciclo de novena e não tendo ainda obtido o ―sinal‖ como 

resposta, recebe a visita de um estranho portando uma encomenda 

endereçada à sua pessoa. Havia no pacote dois exemplares de livros, assim 

intitulados: O Último Adeus e A Recompensa do Céu. Dias depois viera a 

falecer em sua residência. 

E foi assim, entre a mais pura essência cultural que viveu esta mulher de luta 

que soube galgar todos os obstáculos impostos pelos poderosos. Eu não 

ousaria dizer que ela morreu em 08 de dezembro de 1935, mas que 
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completou mais um ciclo na trajetória que lhe compete na terra, em sua 

caminhada evolutiva.  

Quem pensa que sua história termina por aí, engana-se. A partir da década de 

70, Francisca Clotilde inova mais uma vez ao escrever - na espiritualidade - 

contos e poemas diversos, através das mãos do médium Chico Xavier. Neste 

período escreve dois livros infantis: Tintino e Natal de Sabina. Na literatura 

espírita, é comum encontrarmos sua contribuição através de abordagem com 

cunho evangélico. Não compete a mim, querer que o leitor aceite como 

verdade absoluta que a morte não nos impede de travar contato com os que 

permanecem na terra. Porém, não me cabe o direito de sonegar informações 

históricas que o próprio tempo poderá comprovar como algo extremamente 

importante para que a ciência desvende uma verdade que, até então, muitos 

desconhecem (PONCIANO, http://solardasclotildes.art.br). 

 

Como dito pela própria bisneta de Francisca Clotilde, cabe a cada um aceitar 

ou não a ideia de outra vida após um período no mundo terreno. Contudo, nós não 

poderíamos deixar de registrar o fato, visto que há dois livros publicados pela literatura 

espírita: Tintino e Natal de Sabina (ambos constam em Anexo BJ, página 347). 

Informamos que os textos têm características, marcas linguísticas do modo como 

Francisca Clotilde escreve, uso de diminutivos em forma carinhosa. Porém repetimos, é 

uma informação a mais. 

Temos assim a história de uma mulher que não teve medo de ousar, de lutar e 

conquistar o que queria, mesmo quebrando conceitos e dogmas estabelecidos pela 

família, Igreja e sociedade. Não teve receio de romper com as normas impostas a ela, 

por ser mulher, e por ser esse gênero feminino ela voou o mais alto que pôde. 

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.  

Em nosso estudo, apresentamos mulheres cearenses do século XIX que 

atuaram como escritoras e/ou educadoras e em destaque uma mulher, Francisca 

Clotilde, personagem que atuou vivamente sua história, ela não quis apenas existir, ela 

quis viver. 

A seguir apresentamos a beletrista e educadora Francisca Clotilde em fotos: 
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Francisca Clotilde quando jovem. 

Foto cedida por Rosângela Ponciano  

 

 

                       
 

Francisca Clotilde na maturidade e na velhice. 

Fotos cedidas por Rosângela Ponciano  
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Finalizamos com um soneto de Francisca Clotilde, publicado na revista A 

Estrella, em 1915, ―A um Poeta‖, ou o seu trabalho poético: 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

―O pesquisador da educação e o docente 

devem compartilhar a mesma linguagem‖. 

(Lawrence Stenhouse) 

 

Ao realizar a biografia modal da literata e professora Francisca Clotilde ou 

F. Clotilde obtivemos um resgate da história das mulheres beletristas e educadoras no 

Ceará, nos finais do século XIX ao limiar do século XX. 

Sabemos que com o estudo de uma biografia modal temos mais do que a 

história de vida de uma protagonista, há ao entorno dela um ambiente, todo um contexto 

social, político, familiar, religioso, político e intelectual no qual ela, a personagem 

principal, está inserida. E para que a narrativa ocorra é necessário haver mais 

personagens, os coadjuvantes da história da vida real. 

E assim ocorreu. Ao fazermos a pesquisa sobre Francisca Clotilde 

percebemos a necessidade de colocá-la em seu mundo. Quem foram seus familiares? 

Seus antepassados? Seus primeiros estudos foram em quais instituições escolares? 

Como eram as escolas na sua época? Como era o tratamento às mulheres que desejavam 

pertencer ao mundo intelectual, que era destinado aos homens? E muitas outras 

perguntas. Afinal, Francisca Clotilde não estava sozinha no mundo. Era necessário 

sabermos do seu convívio social e familiar para assim entendermos a sociedade na qual 

ela estava inserida e assim compreendermos as escolhas feitas por ela. Opções essas que 

causaram fortes rupturas em sua vida familiar e profissional. 

Com sua biografia vimos a educação destinada às mulheres. Essas eram 

educadas de acordo com os padrões que os pais queriam. Esses desejavam filhas 

educadas para estarem aptas ao matrimônio, como se fossem produtos à venda, a de 

melhor partido era aquela moça que fosse a mais educada, assim conseguiria um bom 

casamento. Um sólido ambiente familiar, lar acolhedor, filhos educados, esposa 

dedicada ao marido e sua fiel companheira na vida social, tudo isso formava a imagem 

perfeita de um lar no qual a mulher era responsável por mantê-lo, era uma obrigação 

dela esse lar ideal. Leituras para elas seriam as dos jornais, revistas e livros vindos do 

estrangeiro ou publicados no Brasil, mas com influência europeia, os quais deixavam 

bem claros os papéis destinados a elas: boa esposa, obediente ao marido e dedicada 
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mãe. Nesse período ficaram restritas às mulheres as funções familiares e domésticas, 

época em que o papel de mãe foi enaltecido. 

O Ceará também incorporou a cultura europeia. Fortaleza de 1860 a 1930 

recebeu reformas urbanas com características francesas, denominada de Belle Époque. 

A influência europeia não ficava apenas nas construções e reformas de prédios, mas 

também nos costumes, na moda, na literatura e na educação do povo fortalezense, como 

uma demonstração de civilidade. 

Em meados do século XIX o magistério transforma-se em um trabalho de 

mulher e em algumas cidades do Brasil começaram a ser criadas as primeiras escolas 

normais para a formação de docentes. As instituições foram abertas para as moças e 

rapazes, contudo eles estudavam em classes separadas, turnos e, às vezes, escolas 

diferentes. O magistério era visto como uma extensão da maternidade. E por essa 

característica de extensão do lar e do afeto materno, na escola normalista teve mais 

matrículas de moças do que de rapazes, ficando assim a escola caracterizada como uma 

instituição destinada à educação feminina, apesar de no seu documento de criação vir a 

denominação para os dois sexos, masculino e feminino. Cada aluna ou aluno era 

representado como um(a) filho(a) espiritual e o trabalho docente como uma tarefa de 

amor e doação para àquelas moças que tivessem vocação para serem normalistas. As 

professoras seriam modelos para suas alunas, por isso elas deveriam exercer controle 

sobre suas falas, posturas, comportamentos e atitudes. 

Vimos nesse trabalho, ao conhecer a história das mulheres beletristas e 

educadoras do Ceará provinciano as reformas educacionais que estavam acontecendo no 

Brasil e em terra cearense, como também os movimentos literários. E nesse ambiente 

intelectualizado estava em discussão política, economia, sociedade, religião, 

principalmente literatura e educação. 

Nos séculos XIX e XX, no Ceará, houve uma voz feminina que ousou 

participar do universo intelectual masculino. Francisca Clotilde foi uma mulher atuante, 

participou de grêmios literários, universo que pertencia aos homens intelectuais da 

capital da província. Outras mulheres também em solo cearense tiveram a mesma 

coragem de Francisca Clotilde: Adília de  Luna (de Albuquerque), Alba Valdez, Ana 

Facó, Ana Nogueira, Emília Freitas, Serafina Pontes, Úrsula Garcia e outras. 

Ela foi pioneira em relação à Educação, sendo a primeira mulher a lecionar 

na Escola Normal do Ceará. Mas ela não permaneceu por muito tempo nessa instituição 
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escolar. Por causa do seu envolvimento em um relacionamento proibido, ela sofreu 

represálias da sociedade. E assim ela pede demissão do cargo de diretora da escola do 

sexo feminino anexa à Escola Normal. O documento informa pedido de demissão, mas 

por seu envolvimento com o Capitão Duarte, redator do jornal O Combate e integrante 

do Partido Operário, adversário da política dos governantes, é possível que ela tenha 

sido coagida a assinar a demissão, por receio de ações futuras que prejudicassem tanto a 

ela, como ao seu companheiro Duarte. Esse enigma não foi possível desvendar, estando 

assim, a lacuna necessitando de futuras pesquisas. Contudo conseguimos provar com 

documento que ela pediu a demissão e não foi demitida (como se pensara em outras 

pesquisas). Porém não pudemos provar se o pedido de demissão foi voluntário ou 

pressionado pelos dirigentes governamentais, principalmente por causa dos pontos de 

vista políticos de Clotilde e Duarte. 

Na literatura ela também foi pioneira em um tema, considerado na época, 

antifamiliar: o divórcio, sendo a primeira mulher a publicar uma obra com tal temática, 

apesar do seu pensamento conservador. Conseguimos também provar que ela foi a 

primeira mulher a escrever sobre o tema em obra literária, outros escritores haviam 

retratado o assunto, contudo como representante feminina ela foi a precursora. Seu livro 

chocou uma sociedade conservadora e a recepção que ela teve pela ousadia em seu 

romance foi a não aceitação da obra pelo público leitor. E assim, aos poucos, àquela tão 

afamada escritora foi ficando no esquecimento. 

Mesmo com todos os problemas, ela não desistiu de lutar. Apesar das 

atribulações ocorridas em sua vida, perdendo filhos, emprego e companheiro, ela 

retorna à vida intelectual: continua a lecionar, funda seu Externato Santa Clotilde; e a 

escrever, juntamente com a filha Antonieta cria a revista literária A Estrella. Francisca 

Clotilde dedicou 53 anos de sua vida ao magistério, exerceu sua profissão até os últimos 

dias de sua vida. Faleceu aos 73 anos de idade, de um colapso cardíaco, a 8 de 

dezembro de 1935, em Aracati. Francisca Clotilde foi poetisa, contista, dramaturga, 

romancista e professora.  

Com a história da beletrista e educadora Francisca Clotilde, com sua 

biografia modal, foram vistos no Ceará do século XIX: serra, sertões, seca, epidemia, 

movimentos políticos, abolicionismo, aciolismo, pró-rabelismo, grêmios literários, Belle 

Époque, Estrada de Ferro, os bondes, reformas educacionais, Colégio da Imaculada 

Conceição, Escola Normal do Ceará, religião, costumes, cultura, tradições de um povo, 
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de uma geração e relação entre gêneros. Assim, reforçamos o pensamento de François 

Dosse (2009, p.219): ―É essa adequação entre uma figura singular, por um lado, e um 

meio e uma época, por outro, que o historiador procura: seu tema é o contexto histórico 

em si, não o indivíduo biografado‖. E isso nós colocamos nesse estudo, o contexto 

histórico da província do Ceará, principalmente relacionado com a educação, e para 

analisarmos tudo isso partimos de uma professora que teve na educação cearense a sua 

história como pioneira. Analisamos Francisca Clotilde, seu tempo e sua época e fizemos 

assim um estudo interdisciplinar. 

Realizamos no primeiro capítulo uma fundamentação teórica sobre história, 

literatura e educação. Foi estudado o gênero biografia com o foco em biografia modal e 

tendo como protagonista de uma história coletiva a literata e professora Francisca 

Clotilde. 

No capítulo segundo analisamos o contexto social e intelectual que passava 

a província do Ceará, principalmente a capital. Realizamos uma análise sobre a mulher, 

seu tempo, seu espaço e sua história. Depois relatamos sobre a mulher no meio da 

intelectualidade masculina, procurando seu espaço na literatura e na educação. Nesse 

espaço das letras dissertamos sobre vários grupos literários no Ceará: Os Oiteiros, 

Academia Francesa, Gabinete Cearense de Leitura, Centro Literário, Padaria Espiritual, 

Academia Cearense, Academia das Letras do Ceará e Academia Cearense de Letras. E 

partindo desse universo literário chegamos ao educacional, com destaque duas escolas 

destinadas à educação feminina: Colégio da Imaculada Conceição e Escola Normal do 

Ceará. 

Nesse contexto literário e educacional focalizamos oito mulheres cearenses 

que tiveram uma boa participação nas letras e na educação na província cearense: as 

mulheres beletristas e educadoras no Ceará do século XIX. Foram elas: Adília de Luna 

(ou Adília de Albuquerque), Serafina Pontes e Úrsula Garcia. Tendo destaque tanto na 

literatura como na educação: Alba Valdez (o pseudônimo da professora Maria 

Rodrigues Peixes), primeira mulher a ingressar na Academia Cearense de Letras;  Ana 

Facó (primeira diretora do primeiro Grupo Escolar de Fortaleza); Ana Nogueira Batista 

(uma das fundadoras da revista O Lyrio); Emília Freitas (pioneira no romance 

maravilhoso, e não fantástico, de acordo com a teoria de Tzvetan Todorov sobre 

literatura fantástica); e Francisca Clotilde (pioneira nas letras e na educação, como visto 

nessas considerações finais).  
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O terceiro e último capítulo é destinado a própria Francisca Clotilde: sua 

história, sua vida, seu tempo, sua época, suas ousadias, suas escolhas, suas mudanças, 

sua solidão, sua luta e seu descanso. 

O capítulo se inicia com a história dos antepassados de Francisca Clotilde. 

Em seguida sua trajetória saindo do sertão dos Inhamuns, Tauá, para a serra de Baturité, 

nessa viveu sua infância e obteve seus primeiros estudos com a professora Ursulina 

Furtado. Em seguida foi estudar como aluna interna no Colégio da Imaculada 

Conceição, no ano que conclui os estudos casa-se com Francisco de Assis. Anos depois 

inicia sua vida intelectual nas letras e na educação. O marido? Havia desaparecido. 

Conheceu o Capitão Duarte, o homem que iria mudar totalmente sua vida, tanto na vida 

amorosa como na sua vida intelectual. Por causa de um amor proibido teve algumas 

rupturas na família, na sociedade e no trabalho. Amou e sofreu por esse forte 

sentimento. Ficou sozinha, sem emprego, sem companheiro e com filhos para cuidar. 

Sem nada na capital cearense retorna à serra de Baturité e lá tenta reconstruir sua vida. 

Reconstrói, mas não mais feliz. Dedica-se novamente às letras e à educação. Publica o 

tão criticado A Divorciada, e vem depois o abandono. Não desiste, funda com a filha a 

revista literária A Estrella. Cansada, tenta nova vida em outra cidade: Aracati. Na nova 

terra continua produzindo seus textos literários para jornais locais, lecionando e 

administrando em seu Externato Santa Clotilde até o dia de sua morte. Assim 

concluímos a saga de Francisca Clotilde. 

Colocamos nos anexos vários documentos para comprovar as informações 

encontradas para a pesquisa. Há também imagens do percurso da pesquisadora 

(Apêndices). Por quê? Para que todos percebam que o ato de pesquisar requer 

dedicação, disciplina, paciência e tempo, que em muitas das vezes para conseguirmos 

uma informação é necessário irmos várias vezes ao mesmo setor da fonte. Podemos 

encontrar informações na primeira visita, mas, na maioria das vezes não. Sendo assim 

necessário a nós pesquisadores retornarmos ao setor de estudo mais vezes para 

encontrarmos dados que farão a diferença de uma pesquisa para outra. É um trabalho 

árduo, mas no final, muito gratificante. Cada descoberta é um incentivo a procurarmos 

mais informações. As fotos sobre a pesquisadora em campo também têm o intuito que 

as pessoas entendam porque nos afastamos dos amigos e familiares em prol de uma 

pesquisa, principalmente de uma tese. Essas requerem muita dedicação, ficando o(a) 
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pesquisador(a) em muitas das vezes numa solidão humana... existindo apenas ele(a), a 

pesquisa, a escrita e o computador. 

Tivemos a preocupação em não realizar várias teses em uma tese, visto que 

para fazer a biografia modal de Francisca Clotilde tivemos que perpassar por vários 

viés, fazendo assim o cruzamento de muitos fios para formar a teia da vida de Francisca 

Clotilde. Não foi fácil, pois ao agirmos assim poderíamos nos perder em meio a tantas 

informações. Contudo, procuramos contextualizar cada fase que a protagonista passava 

sem transformar cada etapa em mais uma tese.  

Lacunas devem ter ficado nesse trabalho, contudo o lado positivo de uma 

pesquisa é isso, o não fim. Cada ponto que não pôde ser desvendado por completo, ou 

algo que ficou nas entrelinhas, remete-nos a novos estudos. Assim todo trabalho de um 

pesquisador está sujeito a novas pesquisas e descobertas. 

As mulheres beletristas e educadoras desta história real erraram em suas 

ações e escolhas? Não podemos responder, mas podemos realizar cogitações, pois afinal 

―o que é errado para um pode ser visto como certo para o outro, ou vice-versa‖, irá 

depender dos objetivos que cada pessoa queira alcançar. Contudo podemos afirmar que 

essas mulheres ousaram e não se amedrontaram em enfrentar uma sociedade 

conservadora, patriarcalista e patrimonialista. Elas contribuíram para uma nova 

realidade feminina no solo cearense, com direito a participação e atuação em um 

universo tão considerado masculino: a intelectualidade. 

Esperamos que em nossa pesquisa, nós tenhamos despertado aos leitores a 

futuras investigações, pois no universo do gênero feminino, no meio da intelectualidade 

cearense, tanto na literatura como na educação, ainda há muito para ser estudado. 
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Anexo A – Mapa do Ceará de 1800 

 

 
Feito por Mariano Gregório do Amaral  

Fonte: (pesquisadas em 07.11.2011)  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Mapa_Ceara_1800_Gregorio_Amaral.JPG 
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Anexo B – Mapa do Ceará de 1924 

 

 
Fonte: (pesquisadas em 07.11.2011) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/RVC_Mapa_1924.jpg  
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Anexo C – Inventário da família de Francisca Clotilde 

 

 
Registro dos nomes dos pais de Francisca Clotilde como casados: Anna Maria Castello Branco 

(falecimento em 25 de outubro de 1879 na cidade de Baturité) com João Correia Lima.  

Documento fornecido pela bisneta de Francisca Clotilde, Rosângela Ponciano. 
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Anexo D – Livro de anotações e assinatura de João Correia Lima (pai 

de Francisca Clotilde) 

 

Material cedido por familiares da família Correia Lima e Castelo Branco – Sr. Marcus Venícius Silveira 

Castelo Branco. 
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Anexo E – Túmulo de João Correia Lima 

 

 
Cemitério São Miguel em Baturité.  

Foto cedida por Marcus Venícius Silveira Castelo Branco. 
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Anexo F – Documentos com assinaturas de Maria Ursulina Bezerra 

Furtado (professora de Francisca Clotilde) 

  

 
Documento de 10 de abril de 1871 – assinado pala professora Maria Ursulina Bezerra Furtado – 

professora de Francisca Clotilde. 

Fonte: APEC – Acervo fotográfico de Gildênia Moura (03.02.2010) 
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Continuação do documento de 10 de abril de 1871 – assinado pala professora Maria Ursulina Bezerra 

Furtado – professora de Francisca Clotilde. 

Fonte: APEC – Acervo fotográfico de Gildênia Moura (03.02.2010) 
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Anexo G – Extintas estações ferroviárias do Ceará 

 

 
Estação do Mondubim – de 1908 (demolida em 1980). 

Fonte: http://www.estacoesferroviarias.com.br/ce_crato/mondubim.htm 
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1ª Estação Ferroviária de Maracanaú – construída em 1875. 

Acervo fotográfico: Aílton Gomes. 

 

 

 
1ª Estação Ferroviária de Maracanaú – demolida em 1984. Ao lado (esquerdo) a nova estação ferroviária 

– de Plataforma (que também foi demolida, em 1998, com o início do Metrofor (que até a data atual – 

2011 – ainda não foi concluído o trecho Fortaleza – Vila das Flores (Pacatuba). 

Acervo fotográfico: Aílton Gomes (1984). 
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Antiga estação ferroviária de Pacatuba, inaugurado em 1876. O prédio não foi demolido, foi leiloado para 

particulares e atualmente funciona o Cartório Alencar Furtado. 

Acervo fotográfico: Gildênia Moura (21.06.2009).   
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Estação Ferroviária de Baturité em meados de 1920. 

Fonte: Wikipedia 

 

 

 
Antiga Estação Ferroviária de Baturité, atualmente é o Museu de Baturité. 

Fonte: http://praeservare.blogspot.com/2009/08/estacoes-de-trem-se-tornaraoespacos.html 

Acesso: 10.08.2011 
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Anexo H – Museu de Baturité 

 

 
Museu de Baturité (antiga Estação Ferroviária) 

Acervo fotográfico: Gildênia Moura (31.08.2009) 

 

 
Locomotiva no Museu de Baturité (antiga Estação Ferroviária) 

Acervo fotográfico: Gildênia Moura (31.08.2009) 
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Anexo I – Mapa geral das cadeiras de instrução pública do Ceará 

(1871) 

 

 

 

 

04.07.1871 – Nomeação e lotação de professores, quantidade de escolas por sexo e números de alunos 

matriculados.  

Fonte: http://www.crl.edu/brazil/provincial/cear%C3%A1  

Acervo fotográfico: Gildênia Moura 
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Anexo J - Relatório do 2º Vice-Presidente o Sr. Joaquim da Cunha 

Freire ao Presidente Barão de Taquary (1870) 

 

 

Em 04.07.1870 – sobre a Instrução Pública do Ceará. 

Fonte: http://www.crl.edu/brazil/provincial/cear%C3%A1 

Acervo Fotográfico: Gildênia Moura 
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Continuação do relatório. 

Fonte: http://www.crl.edu/brazil/provincial/cear%C3%A1 

Acervo Fotográfico: Gildênia Moura 
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Anexo K – 1º maquinista do Ceará e Estação Central de Fortaleza 

 

 

José da Rocha e Silva, primeiro maquinista do Ceará. 

Acervo fotográfico: Fonte: http://www.ofipro.com.br/preservando/estacao.htm 

 

 

Estação Central de Fortaleza 

Acervo fotográfico: Fonte: http://www.ofipro.com.br/preservando/estacao.htm 
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Anexo L – Poesia Horas de Delírio (Francisca Clotilde) 

 

 

Poesia Horas de Delírio – de Francisca Clotilde – no Jornal Cearense – 01.02.1877 
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Horas de Delírio 

 

Sozinho não posso viver descuidado 

Sem que minha lyra não esteja a cantar, 

Embora sozinho, nas horas nocturnas 

Sentado ao terreiro no branco luar. 

 

Um dia dormindo acordei d‘um delírio, 

Tristonho eu sabia d‘um doce sonhar; 

Pois via, era um anjo, sentado a meu 

lado, 

Acordo em soluços, me ponho a pensar. 

 

Dirijo-me à beira de um manço regato, 

A ver suas águas de leve a passar; 

E as águas murmuram ao sopro da brisa 

Que vem de repente minha alma agitar. 

 

Procuro uma praia brancos areias 

A ver se a tristeza me vem dissipar; 

Mas ouço o murmúrio das ondas 

queixosas 

Que vem suas queixas às praias lançar. 

 

Meu Deus, que desdita, que sorte esta 

minha, 

Que louca saudade me faz delirar; 

Procuro esse anjo, no sonho que via,  

Mas ouço uma vez myrrada a falhar; 

 

Em que pensas, poeta, tristonho, 

encostado, 

À beira da praia a olhar p‘ra amplidão; 

Serão os murmúrios das ondas 

queixosas 

Que veem pressurosas offerecer-te 

oblação? 

 

Porém essas vozes myrradas que ouvia 

Se enlaçam depressa nas azas do vento, 

E eu de repente fiquei enleado 

Em tênue cadeia sem ter movimento. 

 

Soltei um gemido às vagas queixosas 

Que foi de repente à praia bater; 

E ellas me dizem com vós maviosa: 

Que acerba saudade, que louco soffrer. 

 

Mas eu de repente acordei do delírio, 

Que sonho tão forte me veio abalar! 

Procuro a mão que a mente me fere; 

Acho-me sentado ao branco luar. 

 

Descrevendo o delírio que a mente me 

fere, 

Procuro este caso de leve narrar, 

P‘ra que outro ente não seja lezado 

Nas azas do vento, as ondas do mar. 

 

Sabei que o poeta scismado deleia 

Ao espaço infinito se vai arrojar; 

E sua Lyra d‘archanjo com som 

mavioso. 

Procura aos viventes mysterio abafar. 

 

Ceará, janeiro 77. 

F.C. Lima 

No jornal Cearense de 01.02.1877 
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Anexo M – Colégio Imaculada Conceição  

 

 
 

 
Colégio da Imaculada Conceição – Praça Figueira de Melo, nº 55, vizinho a Igreja Pequeno Grande, em 

frente ao Colégio Estadual Justiniano de Serpa (antiga Escola Normal do Ceará). 

Fonte: Internet  
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Anexo N – Nota do Jornal Libertador (1884) 

 

 

Jornal Libertador, de 12/05/1884.  

Nota que informa a importância da família Barbosa Lima. 
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Anexo O – Registro do casamento de Francisco de Assis e Francisca 

Clotilde no jornal A Ordem de Baturité 

 

 

 

O casamento de Francisco de Assis Barbosa Lima e Francisca Clotilde Castello Branco (Correia Lima) foi 

realizado no dia 1º de novembro de 1880, às sete horas da noite, conforme registro no jornal A Ordem (de 

Baturité), número 61, página 2, na seção Noticiário, de 7 de novembro de 1880, na segunda coluna. 
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Anexo P – Nota de falecimento de Maria Ursulina Bezerra Furtado 

 

 

31 de agosto de 1880 falece dona Maria Ursulina Bizerra Furtado, professora dos primeiros estudos de 

Francisca Clotilde em Baturité, conforme nota no jornal A Ordem, número 52, de 5 de setembro de 1880, 

na terceira página, na sessão Noticiário, na primeira coluna. 
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Anexo Q – Nota de falecimento de João Correia Lima 

 

 

O pai de Francisca Clotilde, o senhor João Correia Lima, que vinte e cinco dias depois do casamento da 

filha, falece, a 26 de novembro de 1880, por lesão cardíaca. Notícia publicada no jornal A Ordem, de 28 de 

novembro de 1880, na segunda página, na primeira coluna do Noticiário. 
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Anexo R – Convite para missa de 7º dia de João Correia Lima 

 

 

No jornal A Ordem, na quarta página, no alto da última coluna, convite para a Missa de 7º Dia do senhor 

João Correia Lima, pai de Francisca Clotilde. 
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Anexo S – Passeio Público de Fortaleza (1908) 

 

 

1908 – Passeio Público de Fortaleza – Arquivo Nirez 

Uma demonstração da influência européia na capital da província. 

Fonte: livro Ah, Fortaleza! – página 72 – Acervo fotográfico: Gildênia Moura 
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Anexo T – Autorização de Francisca Clotilde para Exame de 

Qualificação do Magistério e transcrição 

 

 

Em 6 de maio de 1882, Francisca Clotilde faz um requerimento (nº 279) solicitando autorização para o 

Exame de Qualificação do Magistério.  

 

 



289 

 

 

 

 

DOCUMENTO TRANSCRITO  

Por Fco. Levi Jucá Sales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 279 

Illmo. Exmo. Sr. Dr. Director Geral da Instrucção Publica. 

 

 

[consta o parecer: Nomeio examinadoras D. Cornelia Altina de Sousa e de D. Francisca [?]de 

Vasconcelos, e marco o dia 8 às 12 horas do dia. Fort.ª 6 – Maio 1882. Ass.: Cavalcanti] 

 

 

Francisca Clotildes Barbosa Lima, esposa de Francisco de Assis Barbosa Lima, querendo 

habilitar-se para reger interinamente qualquer cadeira de Primeiras Letras na Provincia, 

requer a V. Ex.cia que se digne de admittila a exame, nomeando examinadõras e designando 

dia e hora. 

 

 

Nestes Termos 

E. R. Mcê. 

 

 

 

Fortalesa 6 de Maio de 1882 

 

 

 

Francisca Clotilde Barbosa Lima 
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Anexo U – Redação Dissertação sobre a Syntaxe de Francisca Clotilde e 

transcrição 

 

 

Redação ―Dissertação sobre a Syntaxe‖ de Francisca Clotilde – 08.05.1882 –  

Uma das avaliações do Exame de Qualificação para exercer o Magistério. 
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DOCUMENTO TRANSCRITO  

Por Fco. Levi Jucá Sales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação sobre a Syntaxe 

 

Syntaxe é a parte da grammatica que ensina a compor as orações. 

A syntaxe divide-se em syntaxe de concordancia , de regencia e de construcção. 

Syntaxe de concordancia é a que ensina a conformaras terminações das palavras 

concordantes com as das concordadas. 

Syntaxe de regencia é a que ensina a reunir as palavras os termos pedidos por sua 

significação. 

Syntaxe de contrucção é a que ensina a collocar as partes da oração segundo as regras da 

mesma syntaxe. 

A syntaxe póde ser regular ou natural, irregular ou figurada. 

Syntaxe regular é aquellaque segue ou na qual se guardão as regras geraes da syntaxe. 

Syntaxe irregular é quando apparentemente não se guardãoaquellas regras. 

Periodo é um aggregado de palavras contendo uma ou mais orações, terminando por um 

ponto final. 

O periodo é simples quando só contem uma oração logica e composto quando contêm 

mais de uma . 

Oração é um juiso expresso por palavras. 

Consta de tres termos essenciaes, sujeito, verbo e attributo ou complemento objetivo. 

 

 

 

 

Fortaleza 8 de Maio de 1882 

Francisca Clotilde Barbosa Lima  
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Anexo V – Carta de Francisca Clotilde ao diretor Amaro Cavalcanti e 

transcrição 
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DOCUMENTO TRANSCRITO  

Por Fco. Levi Jucá Sales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nº 498 

2ª Eschola Publica de primeiras letras a sexo femenino na cidade de Fortalesa 14 

de junho de 1882. 

 

 

Illmo. Exmo Sr 

 

 

 

Tenho a honra de communicar à VEx.cia que, tendo prestado juramento no dia 9 

do corrente, assumi o exercício de cargo de professora no dia 10. 

Apresento à VEx.cia os meos protestos de profundo respeito e consideração. 

 

 

 

D.s  Guarde  a VEx.cia. 

 

 

 

 

 

Ill.moEx.mo Sr. Dr Amaro Cavalcanti M. D. 

Director Geral da Instrucção Publica. 

 

Francisca Clotilde Barbosa Lima. 
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Anexo W – Relatório do presidente da província 

 

            

Nome de Francisca Clotilde consta na página 12, setor de Instrução Pública. No segundo parágrafo, no 

Relatório do Presidente da Província do Ceará. 

Fonte: http://www.crl.edu/brazil/provincial/cear%C3%A1 

Arquivo: Gildênia Moura 
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Anexo X - Documentos escritos e assinados por Francisca Clotilde 

encontrados no APEC e transcrições 

 

DOCUMENTO TRANSCRITO  

Por Fco. Levi Jucá Sales 
 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illmo Sr. Dr. Inspector Geral da Instrucção 

Pública 

 

Tenho a honra de remetter a Vsª. A relação dos 

moveis e objectos que me foram entregues por 

D. Cornelia Altina de Sousa, no dia 10 de junho 

em que tomei posse da 2ª cadeira d‘esta capital. 

 

 

D.s guarde a Vsª. 

 

 

Illmo Sr. Dr. Amaro Cavalc.ti DD 

Inspector Geral da Instrucção Publica 

 

Fortaleza 23 de 7brº de 1882 

Francisca Clotilde Barbosa Lima 

 

 

Relação dos moveis da 2ª Escóla que 

me foram entregues porD. Cornelia 

Altina de Ssa. No dia 10 de junho. 

 

3 bancos de palhinha sem encosto 

5 ditos de madeira 

1 cadeira de braços 

4 ditas americanas 

1 estrado 

1armario 

1relogio desconcertado 

1archivoimprestavel 

1 banca de escripta 

1 dita desconcertada 

[rasgado] cabides 

[rasgado]pedra para contabilidade 

1 mesa de cedro velho 

1escrevaninha de metal 

 

Objectos que me foram entregues no 

mencionado tempo 

[rasgado] resma de papel almaço 

[rasg.] pequenos frascos com tinta 

[rasg.] livros de 150f. para escrituração 

4lapes 

4crayons 

4 canetas 

1 reg. Org. da InstrucçãoPubl.ª 

1 Reg. Interno 

1 jarra 

2 copos 

1pratinho de vidro 

 

 

2ª Escola da Fortalesa 23 de 7brº de 1882 

Francisca Clotilde Barboza Lima 
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    DOCUMENTO TRANSCRITO  

Por Fco. Levi Jucá Sales 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Escola do sexo femenino na cidade de Fortalesa 

1º de setembro de 1882 

 

IllmoSr. 

 

Tenho a honra de remetter a Vsª. O mappa das 

alunnas que frequentarão esta eschola, no trimestre 

de junho a agosto do corrente ano. 

 

 

D. Guarde a Vsª. 

 

Illmo. Sr. Dr. Amaro Cavalcanti 

M. D. Inspector da Instrucção Publica 

 

 

A professora Interina 

Francisca Clotildes Barbosa Lima 

 

 

 

 

Illmo. Senr. Dr. Inspector Geral da I. Publica  

 

Tenho a honra d passar ás mãos de Vsª. O mappa 

das alunnas que frequentarão a 2ª Escola do sexo 

femenino desta capital, de Maio á Agosto: 

 

Ds. Guarde a Vsª. 

 

 

Illmo Snr. Dr. Rufino de Alencar  

M. D. Director da InstrucçãoPublª. 

 

 

 

 

Fortalesa  4 de setembro de 1883 

Francisca Clotilde BLima 
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DOCUMENTO TRANSCRITO  

Por Fco. Levi Jucá Sales 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nº 1857 

Illmo. Senr. Dr. Director Geral daI. Publica 

 

Tenho a honra de communicara Vsª. que, de conformidade com o seoofficio de 28 de 

Setembro ultimo, transferi todos os moveis e utensílios da minha escóla, que 

funccionava á Rua da Bõa Vista Nº 1, para un dos salões do pavimento terreo do 

edifico da Escola Normal, onde começou a fuccionar no dia 1º de 8brº entregando eu 

neste dia a chave da antiga escóla ao seo respectivo dono. 

Agradeço immenso a Vsa. a honra que me fêsdistinguido-meperate a Exmo. Sr. 

Presidende da Provicia, e me esforçarei sempre para satisfaser o seo justo intuito. 

Frequentão a minha aula 45 a 50 alunnas. 

 

 

Ds. Guarde a Vsª. 

 

 

Illmo. Senr. Dr. Rufino A. de Alencar 

DD. Director Geral da I. Publica 

 

 

Fortalesa 26 de Abrº 83 

A P. Interina 

F. Clotilde BLima 
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DOCUMENTO TRANSCRITO  

Por Fco. Levi Jucá Sales 

 

 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IllmoSrn. Dr. Director da Instrucção Publica 

 

Tenho a honra de passar ás mãos de Vsª. omappa das 

alunnas matriculadas na mª. aula que a frequentarão no 

trimestre de Setembro a Novembro, como tambem a acta 

dos exames geraes da mesma aula. 

 

 

Ds. Guarde a Vsª. 

 

 

2ª Aula Publª. Da Fortalesa 17 de Janeiro de 1883 

 

A professª. Intª. 

F. ClotildeBLima 

 

  
IllmoSrn. DrDirector da I. P [rasgado] 

 

 

Tenho a honra de passar ás mãos de Vsª. omappa das 

alunnas que frequentarão esta aula de 15de Janeiro a 

30 de Abril. 

 

Ds. Guarde. aVsª. 

 

 

Illmo. Senr. Dr. Rufino de Alencar 

DD. Director da InstrucçãoPublica 

 

 

 

2ª Aula Publica do sexo femenino da Fortalesa 1º de 

Maio de 1883 

 

A Professora Intrª. 

F. Clotilde Barbosa Lima 
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Anexo Y – Texto de Francisca Clotilde 

 

A LIBERDADE 
 

 

Somem-se as trevas horríveis 

Além desponta uma luz 

É a liberdade que surge 

Nos horisontes azuis. 

 

Dos lábios puros de um mártir 

Nasceu repleta de luz 

Traz em seus lábios a paz 

É santa... Vem de Jesus! 

 

Tem por preceitos sublimes 

O amor, a caridade, 

É grande, imensa divina; 

Esta sublime deidade. 

 

A sua voz poderosa 

Faz heróis na mocidade. 

Todo aquele que a defende 

Tem por templo a eternidade. 

 

Ergue o seu braço potente 

Sua bandeira hasteou 

Lutando com a tirania 

Foi heróica e triunfou. 

 

Aos vis, infames negreiros 

Seus nobres filhos mostrou 

E o captiveiro maldito 

Seus pés baqueou. 

 

Qual a Judith da história 

Que a seus irmãos libertou 

Com um heroismo sublime 

A Holofernes matou 

          

Na pátria de Tiradentes 

A liberdade raiou 

É grande, heróica altaneira 

O cativeiro esmagou. 

 

No Brazil, pátria de heróis 

Não deve haver mais escravos 

Não deve esta mancha negra 

Tingir a fronte de bravos. 

 

Ei! Oh! Moços cearenses 

Avante, avante, marchai, 

De nossa Pátria querida 

O cativeiro expulsai! 

 

Coragem! Marchai sem medo 

Unidos, vos dando as mãos 

É belo dizer sorrindo: 

Todos nós somos irmãos. 

 

Tereis depois do combate 

Os louros verdes da glória 

Que os heróis sempre revivem 

No grande livro da história. 

 

 

 

F. Clotilde. Cf. Gazeta do Norte, 06 de 

agosto de 1882. 

 

 

IRMÃ DE CARIDADE  

 

Como um anjo risonho do céo 

Ella assiste nos leitos da dôr 

Traz sorrisos ao pobre que soffre 

Diz-lhe sempre palavras de amor. 

 

Os prazeres mentidos do mundo 

Pelos braços da cruz despresou 

E deixando a familia e a pátria 

A pobreza e o martyrio buscou. 

 

No martyrio se julga ditosa 

Junto ao leito do pobre doente 

A velar como mãe carinhosa. 

 

Passa os dias à sombra da Cruz 

Cura as dôres do triste que geme, 

Guia a infancia na lei de Jesus. 

 

Francisca Clotilde, O Cearense, 

29/09/1883 
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Jornal O Libertador – edição comemorativa da libertação dos escravos no Ceará –  

25 de março de 1884. 

 

 

Francisca Clotilde, com a publicação de ―Aos Libertadores - O Ceará é Livre‖ no jornal O Libertador, na 

segunda página, na quinta coluna.  

Na poesia Francisca Clotilde se identifica como ―F. Clotilde B. Lima‖.  

Acervo: Gildênia Moura 
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Anexo Z – Texto A Declaração de Raimundo Girão 

 

 
 

Raimundo Girão no seu texto ―A Declaração‖ cita Francisca Clotilde em que a poetisa recita seus versos 

no evento em homenagem à Abolição dos Escravos, 1884. 
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Anexo AA – Relatório do presidente da província e transcrição 

 

        

 

Relatório do Presidente da Província do Ceará Dr. Sátiro de Oliveira Dias, foto e transcrição do documento 

de 1º de abril de 1884. 

Fonte: APEC – Arquivo: Gildênia Moura  
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Transcrição do documento de 1º de abril de 1884 do Relatório do Presidente da Província do Ceará Dr. 

Sátiro de Oliveira Dias. 

Fonte: APEC – Arquivo: Gildênia Moura  
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Anexo AB – Relatório da nomeação de Francisca Clotilde 

 

 
Fonte: http://www.crl.edu/brazil/provincial/cear%C3%A1 

Arquivo: Gildênia Moura 

 

1884 – 31 de maio – Francisca Clotilde foi nomeada professora efetiva (Primeiras Letras) para a 2ª 

cadeira do sexo feminino da capital por ter sido aprovada nos exames feitos perante a Inspetoria da 

Instrução Pública (ato de 1° de abril) em conformidade com a lei nº 2058 (de 1º de dezembro de 1883). 

Portaria assinada pelo Presidente da Província: Antônio Pinto Nogueira Acioly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



305 

 

 

 

 

Anexo AC – Concurso público para professor da Escola Normal e 

nome dos candidatos 

 

      
 

Anúncio publicado no jornal O Libertador de 18.04.1884, na seção Edital pelo Secretário da Escola 

Normal o Sr. Antônio Telêmaco F. Lima Verde. 

Fonte: Hemeroteca da Biblioteca Estadual Menezes Pimentel 

Arquivo: Gildênia Moura 
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Edital sobre o concurso para a Escola Normal e o nome dos candidatos: Dona Francisca Clotilde Barbosa 

Lima. Jornal O Libertador de 17.06.1884. 

Fonte: Hemeroteca da Biblioteca Estadual Menezes Pimentel 

Arquivo: Gildênia Moura 
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Anexo AD – Nomeação de Francisca Clotilde e transcrição 

 

 

 

Nomeação de Francisca Clotilde para a Escola Normal 

Fonte: APEC – Arquivo: Gildênia Moura 
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Anexo AE – 1º prédio da Escola Normal do Ceará 

 

 
1ª Escola Normal do Ceará – 1884- atualmente funciona o prédio do IPHAN - Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional. 

 

 
Antiga Escola Normal do Ceará – atualmente funciona o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN). 

Praça José de Alencar (antiga Praça Marquês de Herval) 

Fonte: http://fortalezanobre.blogspot.com 

 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=IPHAN&source=web&cd=1&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iphan.gov.br%2F&ei=npKXT8eNF4qe8gS2xPmeBg&usg=AFQjCNEnNAJRtrYFP5nTEXwTkPgnKooNTw&cad=rja
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=IPHAN&source=web&cd=1&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iphan.gov.br%2F&ei=npKXT8eNF4qe8gS2xPmeBg&usg=AFQjCNEnNAJRtrYFP5nTEXwTkPgnKooNTw&cad=rja
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Anexo AF – 2º prédio da Escola Normal do Ceará 

 

 
Fonte: Internet 

 

 

Escola Normal (atual Colégio Justiniano de Serpa), com nova sede em 1923, em frente ao Colégio da 

Imaculada Conceição – Praça Figueira de Melo. 

Fonte: Internet 
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Anexo AG – Documento de Elvira Pinho ao Rufino Antunes de Alencar 

 

 

Documento que a professora Elvira Pinho encaminha ao Inspetor Geral da Instrução Pública, o Dr. Rufino 

Antunes de Alencar, informando da carência de material didático para realização do seu trabalho 

pedagógico, impossibilitando às alunas de realizarem atividades escolares. Ao mesmo tempo a professora 

solicita providências sobre o caso. 

         

 

 

 



311 

 

 

 

 

Anexo AH – Conto Fausto e Carlos, de Francisca Clotilde 

 

 

Francisca Clotilde assina Clotilde Barbosa no conto Fausto e Carlota nO Libertador de 29.07.1884, 

página 2. Fonte: Hemeroteca (setor de Microfilmagem) da Biblioteca Estadual Menezes Pimentel 

Arquivo: Gildênia Moura 
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Continuação do conto Fausto e Carlota nO Libertador de 31.07.1884, página 2. 

Fonte: Hemeroteca (setor de Microfilmagem) da Biblioteca Estadual Menezes Pimentel 

Arquivo: Gildênia Moura 
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Anexo AI – Poesia Saudades, de Francisca Clotilde  

 

 
Poesia de Francisca Clotilde para sua prima Maria Jose Taumaturgo - 26.07.1844 – jornal O Libertador – 

página 2. Aqui a poetisa assina com as iniciais do seu nome: F.C.B.L. 
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Anexo AJ – Anúncio sobre a colaboração de Francisca Clotilde à 

Revista Contemporanea 

 

 
Anúncio da Revista Contemporânea na qual Francisca Clotilde seria colaboradora nas publicações de 

seus textos (O Libertador – página 3 – 08.11.1884). Aqui com o registro de F. Clotilde Barboza Lima. 
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Anexo AK – Nomeação de Francisca Clotilde como diretora do ensino 

primário da Escola Normal do Ceará 

 

 
1885 – 17 de junho – Nomeada a Diretora do ensino primário da cadeira feminina superior anexa à Escola 

Normal. Ficando o professor Thomás Antônio de Carvalho como Diretor da cadeira do sexo masculino. 

As escolas primárias anexas eram supervisionadas pelo Diretor da Escola Normal prof. José de Barcellos. 
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Anexo AL – Bancas examinadoras de exames de preparatório 

 

  

Capitão Duarte foi professor de Matemática (Geometria e Álgebra) do Liceu conforme anúncio de Banca 

de Exame no jornal O Libertador de 13 de dezembro de 1884. 
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Anexo AM – Nota do aniversário natalício do Capitão Duarte 

 

 

No jornal O Libertador (06.08.1884) a nota sobre o aniversário natalício de 26 anos do Capitão Duarte. 
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Anexo AN – Participação de Francisca Clotilde na banca avaliadora 

para habilitação de alunas normalistas 

 

 

   

Francisca Clotilde participa das Bancas de Avaliação (comissão de exames finais para habilitação de 

normalistas) da disciplina de Pedagogia e Metodologia ao lado de José Barcellos, Joaquim Catunda e Virgílio 

Augusto de Moraes. 
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Anexo AO – Nota sobre dívidas de Francisco de Assis 

 

   

Francisco de Assis Barbosa Lima, em uma listagem em nota do jornal O Cruzeiro (8 de maio de 1887 – 

folha 4 – na seção Editais) com um débito de mais de três mil réis ao foro da Câmara Municipal  de 

Baturité, referentes aos anos de 1883 a 1886. 
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Anexo AP – Licença médica de Francisca Clotilde e transcrição 

 

 

Licença médica de Francisca Clotilde – 13.05.1886 

Fonte: APEC – Arquivo fotográfico: Gildênia Moura 
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Anexo AQ - Textos de Francisca Clotilde em A Quinzena 

 

 

 

MARIPOSA 

 

Incauta mariposa em torno à luz 

Viceja pela chama fascinada, 

Até que enfim examine, crestada 

Cai em meio do fogo que a seduz. 

 

A chama q‘ue dos olhos teus transluz 

Tem minha alma em desejos torturada 

E aií tento fugir mais abrasadas 

Me sinto neste amor q‘ue cresce a flux. 

 

Oh! Fecho os negros olhos sedutores, 

Não me queimes nos férvidos ardores 

De uma louca paixão voráz e forte 

 

Receio que minha alma caia exausta 

Neste abismo de luz como a pirausta 

Que buscam o prazer e encontra a morte 

 

Francisca Clotilde, A Quinzena, 15/05/1887 
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DESERTO  

 

Esta casa que vês arruinada, 

Solitária e deserta no caminho, 

Foi outrora de noivos casto ninho 

De ilusões e de risos povoada. 

 

E hoje, como fúnebre morada... 

Já não conserva o traço de um carinho, 

Nem se ouve o trinar do passarinho, 

Em seu muro, ao romper da madrugada. 

 

Assim meu coração d‘antes repleto 

De esperanças e cândidos amores 

É hoje como um túmulo, deserto; 

E o vergel onde outrora as lindas cores 

Das rosas de um porvir risonho e certo 

Brilhavam, tem espinho em vez de flores! 

 

Francisca Clotilde, A Quinzena, 1887 

 

À ANA NOGUEIRA 

 

Não te corre nas veias delicadas 

O sangue azul da fátua realeza, 

Nem te cerca o prestigio de grandeza 

Que enaltece as cabeças coroadas; 

 

Desconheces as regras variadas 

De etiqueta, requinte da nobreza, 

Nem preferes à doce singeleza 

Em que vives as côrtes decantadas. 

 

A teus pés não se curva a multidão 

Para beijar tua pequenina mão, 

Quando passas incógnita e sozinha; 

 

Mas, sendo, como és formosa, e boa, 

Tens uma bela e fúlgida coroa, 

E vales muito mais que uma rainha. 

 

Francisca Clotilde, A Quinzena, 16/04/1888 
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Anexo AR – Textos de Francisca Clotilde com o pseudonônimo Jane 

Davy, em O Libertador 

 

    

Poesia: O Ninho 
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Mais poesias de Francisca Clotilde como Jane Davy no jornal O Libertador. 
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Anexo AS – Concurso literático com participação de Francisca Clotilde 

como Jane Davy 

 

                  

Sobre o concurso literário, ao lado um recorte maior do informe no jornal O Libertador. 
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Anexo AT – Publicação do livro Noções d’Arithmetica de Francisca 

Clotilde e Capitão Duarte 

 

  

No ano de 1889 os professores Capitão Duarte e Francisca Clotilde publicaram o livro Lições de 

Aritmética, obra didática direcionada às alunas da escola Normal. No jornal o nome de Antônio Duarte 

Bezerra não consta na notícia, mas segundo os pesquisadores ele foi um dos autores, visto que ele era 

professor de Matemática do Liceu. 

Acervo: Gildênia Moura 
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Anexo AU – Documento de demissão da Francisca Clotilde 

 

        

 

Documento comprovando o pedido de demissão de Francisca Clotilde do cargo de Diretora do curso anexo 

à Escola Normal do Ceará, sendo substituída pela professora Júlia Bomilcar da Cunha. 
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Anexo AV – Documento com a nova professora de pedagogia da Escola 

Normal do Ceará e transcrição 

 

 

Documento de 1894 no qual não consta mais o nome de Francisca Clotilde como professora da disciplina 

de Pedagogia da Escola Normal do Ceará, e sim da professora Francisca de Mello César. 
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Transcrição 
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Anexo AW – Externato Santa Clotilde 

 

 

Externato Santa Clotilde em Fortaleza. Fonte: Antônio Bezerra de Menezes 

 

 

Externato Santa Clotilde em Fortaleza. Fonte: Raimundo Girão. 
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Anexo AX – Textos de Francisca Clotilde com o pseudonônimo Jane 

Davy, em O Combate 

 

 
 

   
 

Jornal O Combate, no qual Francisca Clotilde volta a escrever como Jane Davy – ―Almas Irmãs‖ – 

05.08.1891. 



332 

 

 

 

 

 

      

 
Jane Davy (Francisca Clotilde) escreve ―Dúvida‖ no jornal O Combate em 11.09.1891. 

 

 

 

 

 



333 

 

 

 

 

Anexo AY – Aniversário do Capitão Duarte 

 

      

Felicitações sobre o aniversário do Capitão Duarte. 
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Anexo AZ – Diário de Francisca Clotilde 

 

 

 

Diário de Francisca Clotilde  

Acervo fotográfico da família 

Foto cedida por Rosângela Ponciano (bisneta de Francisca Clotilde) 
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Anexo BA – Textos A Samarita e Paysagem Matinal de Francisca 

Clotilde no Gazeta da Serra (1891) 
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F. Clotilde, ―A Samaritana‖, e o poema ―Paysagem Matinal‖, ambos publicados no jornal Gazeta da 

Serra – Mulungu, 21 de outubro de 1891. 

Arquivo: Gildênia Moura, fotos cedidas por Levi Jucá. 
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Anexo BB – Registro de familiares de Francisca Clotilde 

 

 

A família Castelo Branco (lado materno de Francisca Clotilde) tinha muitos familiares em Mulungu e 

Conceição (atual Guaramiranga). 
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Anexo BC – Registros de nascimento dos descendentes de Francisca 

Clotilde e Francisco de Assis 

 

 

Registro de nascimento de Almorio Flavio (neto de Francisca Clotilde). 



339 

 

 

 

 

 

Registro de nascimento de Francisca Clotilde Neta. 

 

Registros de nascimento dos descendentes de Francisca Clotilde e Francisco de Assis, comprovando a 

filiação de Ângela Clotilde, a Angelita. 

Documentos cedidos por Rosângela Ponciano 
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Anexo BD – Edições de A Divorciada 

 

 

 

 

2ª Edição – 1996 – 200 exemplares (passou a ser também edição rara). 
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Anexo BE – Edições de A Estrella 

 

 

Ao todo, foram 15 anos de publicação, totalizando quase 200 exemplares. Trabalho entre os anos de 1906 e 

1921. Na capa sempre constava uma poesia de F. Clotilde. 

Foto cedida por Anamélia Mota 

 

 

   

Fotos cedidas por Rosângela Ponciano. 
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Anexo BF – Francisca Clotilde com seus alunos 

 

Francisca Clotilde com as alunas em Aracati – 1917 

Foto cedida por Rosângela Ponciano 

 

 
Francisca Clotilde e Antonieta Clotilde com as alunas da turma de 1921 

Foto cedida por Rosângela Ponciano 
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Francisca Clotilde com os alunos. 

Foto cedida por Rosângela Ponciano 
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Anexo BG – Externato Santa Clotilde (casa) 

 

 
Casa onde funcionou o Externato Santa Clotilde em Aracati – CE (06.03.2010) 

Acervo fotográfico: Gildênia Moura. 

 

 
Casa onde funcionou o Externato Santa Clotilde. Restaurada em 2011.  

Atualmente não pertence mais à família, é uma propriedade particular. 

Foto: Rosângela Ponciano 
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Anexo BH – Enchente de 1924 em Aracati 

 

 
Fonte: Instituto Histórico e Geográfico do Ceará. 

Arquivo fotográfico: Gildênia Moura 
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Anexo BI – Homenagem póstuma à Francisca Clotilde 

 

 
Jornal O Jaguaribe – de Aracati. 
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Anexo BJ - Livros de Francisca Clotilde psicografados por Francisco 

Cândido Xavier (Chico Xavier) 
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APÊNDICES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



349 

 

 

 

 

Apêndice A – Fotos de Gildênia Moura em pesquisas 

 

 
Escola Normal (atual Colégio Justiniano de Serpa) – Visita em pesquisa: 25.09.2008 

Arquivo: Gildênia Moura 

      

 
Museu de Baturité (antiga Estação Ferroviária) 31.08.2009 
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Com Rosângela Ponciano – bisneta de Francisca Clotilde – Aracati – 06.03.2010 

 

 
Com Marcos Aurélio (colaborador do Solar das Clotildes) e Dona Aldeíze (filha de Dona Angelita e neta 

de Francisca Clotilde). 06.03.2010 
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Solar das Clotildes (Associação Cultural mantida pelos familiares, tendo à frente Rosângela Ponciano). 

Aracati – CE – em 06.03.2010 

 

 
No Colégio da Imaculada Conceição – Fortaleza – 15.09.2010 
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Rosângela Ponciano com o diário de Francisca Clotilde. 

Foto cedida por Rosângela Ponciano  

 

 
Relógio e Tinteiro que pertenceram a Francisca Clotilde – Museu de Aracati.16.10.2010 
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No Museu de Aracati e com os familiares de Francisca Clotilde (bisneta Rose e Ãngela Ponciano) – 

Aracati – 16.10.2010 

 

 

 
Em Tauá com a pesquisadora Anamélia Mota – 30.03.2011 

 

 
Na TV Assembleia – Documentário sobre Francisca Clotilde – com a pesquisadora Cecília Cunha, a 

jornalista Ângela Gurgel e profa. Rosângela Ponciano. 14.10.2011 
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Na Biblioteca Pública Estadual Menezes Pimentel – Hemeroteca e Microfilmagem – com a funcionária 

Gertrudes Sales. 

 

 
Microfilmagem – 15.09.2011 

 

 
Arquivo de Batismo e Casamento – 1860 a 1880 – do Maciço de Baturité – Arquidiocese de Fortaleza – 

05.09.2011 
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Apêndice B – Fotos de Gildênia Moura no Arquivo Público do Estado 

do Ceará (APEC) 

 

                        
04.05.2009                                                                                 10.11.2011            

 

                     
24.11.2011                                                                                20.12.2011 

 

                         
12.01.2012                                                                                  24.04.2012 

 

                           
27.04.2012                                                                                   17.05.2012  

                                                                                 com o funcionário Paulo Cardoso e o Prof. André Frota 



356 

 

 

 

 

Apêndice C – Foto de Gildênia Moura em outros momentos 

 

 
Em muitos momentos: eu, a pesquisa, a escrita e o computador. 

 

 


