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Resumo 

O Jardim de Infância do Centro Educacional do Magistério Primário de Caicó 

(Rio Grande do Norte) foi criado durante o governo Dinarte de Medeiros Mariz e 

José Augusto Varela (1956-1961). Destinado às crianças de quatro a seis anos de 

idade, esse Jardim-escola iniciou as suas atividades em 4 de abril de 1960, 

orientado por saberes autorizados oriundos de estudos objetivos realizados com 

crianças e fundamentados nas pedagogias ativas. Articulado à Escola de Aplicação 

e à Escola Normal, dois modelos pedagógicos de formação docente contribuíram 

para a sua organização institucional e pedagógica: o modelo da “caixa de utensílios” 

e o da “ciência da biblioteca”. Com base em fontes documentais (legislação 

educacional, cadernos de planos de aula, fontes construídas, fontes iconográficas, 

revistas e manuais pedagógicos, entre outras), o trabalho doutoral se insere na 

temática “Jardim de Infância e Pedagogia”. Tendo por objeto de estudo os modos de 

ensinar e educar no Jardim-escola, o objetivo consiste em refletir a inter-relação da 

educação da primeira infância nessa instituição com os princípios pedagógicos 

ativos teorizados por Friedrich Wilhelm August Fröbel, Jean-Ovide Decroly e Maria 

Tecla Artemesia Montessori, bem como as orientações da Pedagogia Nova, 

formuladas por John Dewey e Anísio Teixeira. O trabalho norteia-se na teoria da 

forma escolar, bem como no modo escolar de socialização, sistematizada pelos 

historiadores sociais Guy Vincent, Bernard Lahire e Daniel Thin (2001), por permitir 

evidenciar as ligações entre escola e racionalização pedagógica escrita. Estruturada 

em seis capítulos conforme uma abordagem histórica sociogenética, a tese defende 

que os modos de ensinar e educar do Jardim de Infância de Caicó, sendo orientados 

por saberes autorizados difundidos na literatura pedagógica escolanovista, se 

associam a uma educação científica das crianças; visando desenvolver as suas 

aptidões naturais e individuais necessárias à formação da personalidade e à 

escolarização posterior, assim como hábitos e atitudes fundamentais à convivência e 

à integração na vida social comunitária. Como considerações finais, o trabalho 

reflete que o Jardim de Infância do Centro Educacional se definiu como um Jardim 

decrolyano, onde a criança é preparada para a vida social ao passo que é instruída. 

A fidelidade aos modos de ensinar e educar de Decroly tornou possível a 

intersecção entre dois modelos de formação. 

Palavras-chave: Jardim de Infância. Pedagogia. Saberes autorizados. Caicó, Rio 

Grande do Norte.  



 
 

 
 

Abstract 

The Primary School's Educational Center's Kindergarten from Caicó (Rio 

Grande do Norte) was created during the government lead by Dinarte de Medeiros 

and José Augusto Varela (1956-1961). Built for children whose age varied between 

four and six years old, this "School-garden" did start its activities on April 4, 1960, 

based on the active pedagogies and oriented by the authorized knowledge obtained 

through objective studies targeting children. As it was articulated with the Application 

School and the Normal School, two teacher training pedagogical models contributed 

to its institutional and pedagogical organization: the "utensils box" and the "library 

science" models. Based on documentary sources (educational legislation, lesson 

plan archives, built sources, iconographic sources, pedagogical manuals and 

magazines, among others), this doctoral work is placed inside the "Kindergarten and 

Pedagogy" thematic. Considering the object of study of this work is about the ways of 

teaching and educating on the School-garden, its goal is to investigate the inter 

relation between the early childhood education under this institution and the active 

pedagogical principles theorized by Friedrich Wilhelm August Fröbel, Jean-Ovide 

Decroly e Maria Tecla Artemesia Montessori, and the New Pedagogy guidelines, 

founded by John Dewey e Anísio Teixeira as well. The work is based on the school 

model theory, and the school way of socialization, systematized by social historians 

Guy Vincent, Bernard Lahire e Daniel Thin (2001), due to its capability of pointing out 

the relations between the school and the written pedagogical rationalization. 

Structured in six chapters following a historical sociogenetic approach, the thesis 

advocates the idea that the Caicó's Kindergarten's ways of teaching and educating, 

oriented by authorized knowledge disseminated in the Scholastic pedagogical 

literature, are related to a children scientific education; to develop their natural and 

individual skills needed to successfully build their personality towards the subsequent 

schooling, as well as the fundamental habits and attitudes to the coexistence and 

integration in the social life. As final considerations, the work recognizes that the 

Educational Center's Kindergarten is actually defined as a Decrolyano garden, where 

the child is becoming prepared to the social life at the same time is schooled. The 

fidelity to the Decroly's ways of teaching and educating did allow the intersection 

between the two formation models. 

Keywords: Kindergarten. Pedagogy. Authorized knowledge. Caicó, Rio Grande do 

Norte.  



 
 

 
 

Resumen 

El Jardín de Infancia del Centro Educativo del Magisterio Primario de Caicó 

(Rio Grande do Norte) fue creado durante el gobierno Dinarte de Medeiros Mariz y 

José Augusto Varela (1956-1961). Destinado a los niños de cuatro a seis años de 

edad, ese Jardín-escuela inició sus actividades el 4 de abril de 1960, orientado por 

saberes autorizados oriundos de estudios objetivos realizados con niños y 

fundamentados en las pedagogías activas. Articulado a la Escuela de Aplicación y a 

la Escuela Normal, dos modelos pedagógicos de formación docente contribuyeron a 

su organización institucional y pedagógica: el modelo de la "caja de utensilios" y el 

de la "ciencia de la biblioteca". Con base en fuentes documentales (legislación 

educativa, cuadernos de planes de clase, fuentes construidas, fuentes iconográficas, 

revistas y manuales pedagógicos, entre otras), el trabajo doctoral se inserta en la 

temática "Jardín de Infancia y Pedagogía". Teniendo por objeto de estudio los modos 

de enseñar y educar en el Jardín-escuela, el objetivo consiste en reflejar la 

interrelación de la educación de la primera infancia en esta institución con los 

principios pedagógicos activos teorizados por Friedrich Wilhelm August Fröbel, Jean-

Ovide Decroly y Maria Tecla Artemesia Montessori, así como las orientaciones de la 

Pedagogía Nova, formuladas por John Dewey y Anísio Teixeira. El trabajo se orienta 

en la teoría de la forma escolar, así como en el modo escolar de socialización, 

sistematizada por los historiadores sociales Guy Vincent, Bernard Lahire y Daniel 

Thin (2001), por permitir evidenciar los vínculos entre la escuela y la racionalización 

pedagógica escrita. Estructurada en seis capítulos según un enfoque histórico 

sociogenético, la tesis defiende que los modos de enseñar y educar del Jardín de 

Infancia de Caicó, siendo orientados por saberes autorizados difundidos en la 

literatura pedagógica escolanovista, se asocian a una educación científica de los 

niños; buscando desarrollar sus aptitudes naturales e individuales necesarias para la 

formación de la personalidad y la escolarización posterior, así como hábitos y 

actitudes fundamentales a la convivencia ya la integración en la vida social 

comunitaria. Como consideraciones finales, el trabajo refleja que el Jardín de 

Infancia del Centro Educativo se definió como un Jardín decrolyano, donde el niño 

es preparado para la vida social mientras que es instruida. La fidelidad a los modos 

de enseñar y educar de Decroly hizo posible la intersección entre dos modelos de 

formación. Palabras-clave: Jardín de infancia. Pedagogía. Saberes autorizados. 

Caicó, Rio Grande do Norte.  
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Da semente aos cultivos do canteiro 

 

O interesse pela temática “Jardim de Infância e Pedagogia”, que culminou na 

tese de doutorado intitulada “Aprender e apreender no Jardim-Escola (Caicó, Rio 

Grande do Norte, 1960-1993)”, relaciona-se, inicialmente, à minha trajetória pessoal 

como uma das “crianças alunas” do Jardim de Infância de Caicó – instituição anexa 

à Escola de Aplicação e à Escola Normal do Centro Educacional do Magistério 

Primário de Caicó, atualmente Centro Educacional José Augusto (CEJA). E, 

igualmente, à minha formação pedagógica articulada à atuação profissional, cujas 

áreas de interesse de pesquisa se relacionam à Educação Infantil. Formação 

iniciada no Magistério, ampliada no curso de Pedagogia e continuada na Pós-

Graduação em Educação Infantil e no Mestrado em Educação. 

Em relação à motivação pessoal, conjuntamente com meus irmãos e irmãs, 

fui aluna do Jardim de Infância de Caicó no ano de 1976. Dessa forma, 

acompanham-me as lembranças as simbologias ligadas à primeira escola: das 

preparações à entrada no Jardim-escola, às atividades e materiais educativos; das 

especificidades do prédio e da mobília escolar, às comemorações e festividades 

anuais. Lembranças, essas, carregadas de sentidos afetivos, que se relacionam a 

modos particulares de socialização, de pensar e agir, compartilhados em uma época 

histórica. 

Desde a década de 1960, o Instituto Regional de Educação de Caicó, criado 

pelo Governo de Dinarte Medeiros Mariz e José Augusto Varela (1956-1961), 

constituía uma instituição de grande referência socioeducativa na cidade de Caicó e 

região do Seridó norte-rio-grandense. Criado sob as diretrizes da Nova Pedagogia, à 

época orientada pelo pensamento educacional do professor Anísio Spínola Teixeira 

(1900-1971), o Instituto consistia em um Centro de Educação Integral, cujas 

atividades se desenvolviam na educação em Jardim de Infância à formação de 

professores na Escola Normal. 

Nesse sentido, recordo os preparativos alusivos à minha entrada e à de 

meus irmãos de idade mais próxima na Instituição. A confecção do fardamento 

escolar, que, em nossa família, consistia em uma atividade de costura realizada por 

nossa mãe, Maria Inês Fernandes, assim como o trabalho de bordados dos nomes 

próprios das “jardineiras”, que constituía uma tarefa das minhas irmãs de geração 



11 
 

 
 

anterior; as aquisições dos materiais escolares e a identificação do nome próprio em 

cada artigo escolar; as expectativas relacionadas à sala de aula, à professora, às 

outras crianças-alunas e às atividades; bem como às diversas linguagens 

experienciadas no dia a dia da primeira escola. Particularidades da infância, da 

família e da escola, que não dizem respeito, exclusivamente, às memórias 

individuais, mas, também, às lembranças coletivas de uma forma escolar e um modo 

escolar de socialização, em que o Jardim de Infância, além de ensinar e educar a 

criança, introduzindo-a nos primeiros exercícios físico afetivos e intelectivos, como 

intencionaria o seu idealizador, o pedagogo alemão Friedrich Wilhelm August Fröbel, 

assumia uma função de agir, simbólica e objetivamente, em face das ideias, hábitos 

e comportamentos da família e da comunidade circundante. 

Esse conjunto de lembranças do Jardim de Infância acompanhou, 

gradativamente, a minha formação pedagógica. Estudante do curso Magistério, do 

antigo Instituto, à época já denominado Centro Educacional José Augusto (CEJA), 

em homenagem ao governador José Augusto de Medeiros, lembro que, enquanto 

professoranda, costumava observar, com certo saudosismo e admiração, as 

professoras do Jardim em atividades com as crianças. Posteriormente, foi-me 

oferecida a oportunidade de atuar como orientadora pedagógica na Educação 

Infantil, estando já professora da Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Rio 

Grande do Norte e concluinte do curso de Pedagogia. 

A atuação docente na Educação Infantil somada à formação no curso de 

Pedagogia aproximou-me das concepções, problemáticas e dicotomias que, 

devidamente entrelaçadas, constituíram e acompanharam o desenvolvimento 

histórico dessa modalidade de ensino: “Criança ou crianças? Infância ou infâncias? 

Mãe, tia ou professora? Lar ou escola? Brincar, educar ou cuidar? Formar para a 

vida ou preparar para a escola primária? Desenvolver atividades de prontidão, 

linguagens múltiplas ou alfabetizar?...” Seriam algumas problemáticas que 

inquietavam meus pensamentos durante os anos iniciais de formação. 

Assim sendo, buscando aprofundar o entendimento de algumas dessas 

problemáticas, realizei uma pesquisa nas creches mantidas pelo Movimento de 

Integração e Orientação Social (MEIOS), que, à época, estabelecia convênio com a 

Secretaria de Educação e Cultura do estado do Rio Grande do Norte, para obtenção 

de professores da pré-escola, em especial às turmas de alfabetização. Com a 

temática “música e educação infantil”, o trabalho monográfico no curso de 
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Pedagogia, realizado sob a orientação do Prof. Dr. Antônio Lisboa Leitão de Souza, 

havendo por título “A música na educação infantil: A palavra cantada nas creches do 

MEIOS”, destacou a importância da música e da linguagem musical para o 

desenvolvimento integral das crianças. Em relação ao universo empírico da 

pesquisa, o trabalho verificou que a música nas creches do MEIOS, mais 

particularmente nas turmas de alfabetização, se fazia presente em todas as 

atividades diárias sob a forma de “palavra cantada”. O uso dessa linguagem na 

educação das crianças de 5 e 6 anos se caracterizava, no entanto, por uma 

acentuada pedagogização. A música, além de servir como instrumento de divisão do 

tempo escolar, era utilizada como recurso facilitador de ensino e aprendizagem, 

mais especificamente alfabetizador. 

A pesquisa e a escrita científica realizadas, considerando as limitações de 

um trabalho inicial de reflexão teórica, contribuíram para me despertar o espírito de 

pesquisadora. Sentimento que me fez buscar meios para ingressar no Mestrado em 

Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. Concluída a minha graduação em 2004, concorri, no 

mesmo ano, a uma vaga como “aluno especial” na disciplina História da Educação 

Brasileira, ministrada pela Profª. Drª. Marta Maria de Araújo, orientadora deste 

trabalho doutoral. O programa de estudo dessa disciplina me possibilitou aprofundar 

o conhecimento histórico da educação no Brasil, e, mais especificamente, o contato 

com a obra pedagógica da poetisa e educadora Cecília Meireles (1901-1964), 

oferecendo contribuições para a identificação e construção teórica do meu objeto e 

projeto de pesquisa no Mestrado. 

Já cursando o Mestrado em Educação, cuja entrada regular se efetivou em 

2006, sob a orientação do Prof. Dr. Antonio Basílio Novaes Tomaz de Menezes, 

pesquisei a obra pedagógica de Cecília Meireles dirigida às crianças por meio da 

Literatura Infantil. A pesquisa realizada me permitiu construir a dissertação “Cecília 

Meireles e a Lírica Pedagógica em Criança, meu amor (1924)” (FERNANDES, 

2008). Nesse trabalho, ao estudar as concepções de “criança/infância”, “escola” e 

“professora” em Cecília Meireles, refleti que, em suas primeiras publicações voltadas 

à formação das crianças, a autora expande uma série de princípios educativos 

preconizados pelos educadores da primeira infância Johann Heinrich Pestalozzi e 

Friedrich Wilhelm August Fröbel. 
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O conhecimento construído nessa pesquisa e escrita científica me 

possibilitou relacionar algumas questões aprofundadas durante o Mestrado às 

problemáticas relacionadas à educação das crianças de 4 a 6 anos na cidade de 

Caicó. Entre os inquietamentos e reflexões, a percepção de que boa parte das 

atividades educativas desenvolvidas com as crianças nas atuais instituições de 

educação infantil traz os princípios e procedimentos da(s) pedagogia(s) do Jardim de 

Infância. Evidentemente, com outros problemas, concepções, perspectivas teórico-

metodológicas, aspirações sociais e intenções formativas. Dessa forma, os saberes 

refletidos, gradativamente, durante a minha formação pedagógica e as experiências 

vivenciadas na Educação Infantil, inter-relacionadas às minhas lembranças do 

Jardim de Infância de Caicó, colaboraram para que fosse semeado, em meu 

espírito, o interesse de investigar os modos de ensinar e educar no Jardim-escola do 

Centro Educacional – objeto de estudo da tese de doutorado. 

Em o livro Infância e Educação Infantil: uma abordagem histórica, Moisés 

Kuhlmann Júnior (2010) aponta a relação do hoje com o ontem na história, 

defendendo a importância da pesquisa histórica em Educação Infantil para a análise 

das problemáticas contemporâneas que permeiam a educação das crianças de 0 a 6 

anos. Segundo esse historiador das instituições infantis, é preciso investigar o 

passado para possibilitar a compreensão das propostas pedagógicas e práticas 

educativas atuais em face à escolarização da infância. Contrapondo-se à ideia de 

banalização do conhecimento histórico na pesquisa em Educação Infantil, Kuhlmann 

Jr. (2010) critica a desvalorização da história, que, mediante seu entendimento, 

remete, inevitavelmente, à ilusão de que as propostas atuais consistem em a 

invenção da “nova roda”. 

Ao se conceber a história como uma evolução linear de acontecimentos, 

adverte o pesquisador, corre-se o risco de se entender o passado atrasado e o 

presente como “uma nova era”. Visão que favorece ao surgimento de compreensões 

equivocadas da atualidade, tais como: “[...] agora, a instituição será educacional, 

agora se dará importância ao brinquedo e à brincadeira, agora se começará a 

atender às necessidades da criança [...]” (KUHLMANN Jr., 2010, p. 6). E, assim, 

sucessivamente. 

Além da noção errônea sobre a “inovação” do presente, motivada pela 

ausência de pesquisa histórica ou insuficiência de dados, quando se consulta, no 

máximo, um quadro de referências para justificar a pertinência do novo e o atraso 
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das experiências passadas, Kuhlmann Jr. adverte que outra forma de 

desvalorização da história se expande pela “cristalização da historiografia”. 

Especialmente quando se considera que: 

[...] o histórico de tal ou qual instituição escrito por um de seus 
membros já permitiria entender o que ali aconteceu, ou que a 
existência de estudos sobre um determinado período torna 
desnecessário que ele seja novamente pesquisado (KUHLMANN Jr., 
2010, p. 6-7). 

 

Compartilhando o entendimento expresso pelo historiador, compreende-se a 

história como matéria viva e dinâmica, exigindo ampla e aprofundada pesquisa das 

fontes, a fim de renovar interpretações e procedimentos próprios de investigação e 

análise. Dessa forma, conceber que os modos escolares contemporâneos de 

ensinar e educar as crianças se guiam por propostas e práticas educativas 

inovadoras, e os do passado desprovidos de conhecimento educacional, concepção 

filosófica, teoria do desenvolvimento e da aprendizagem e direcionamento 

metodológico, é reforçar o desconhecimento das problemáticas que envolvem a 

Educação Infantil na contemporaneidade. 

Esse entendimento permite, além de uma concepção de história 

fundamentada no fazer histórico dos sujeitos, reconstruir o passado, de modo a se 

analisar as relações de continuidade e descontinuidade, de semelhanças e 

distanciamentos, de resistências e recontextualizações dos saberes e práticas, que 

permeiam os modos escolares contemporâneos de socialização das crianças nas 

instituições de Educação Infantil. Permite, enfim, problematizar o presente, oferecer 

abertura ao futuro e salvar o passado do esquecimento. 

Considerando o exposto, o objetivo do trabalho doutoral é refletir a inter-

relação da educação da criança no Jardim de Infância do Centro Educacional de 

Caicó, com base nos princípios pedagógicos ativos teorizados por Friedrich Wilhelm 

August Fröbel, Maria Tecla Artemesia Montessori e Jean-Ovide Decroly, bem como 

as orientações da Nova Pedagogia, sistematizadas por John Dewey e Anísio 

Teixeira. Ao estabelecer esse objetivo à tese, acredita-se que o trabalho contribui 

para o conhecimento dos modos de ensinar e educar dirigidos às crianças de 5 e 6 

anos, recorte desse trabalho, na instituição denominada Jardim de Infância, de 

maneira a se interpretar, e possivelmente se compreender, o sentido e o uso que 

essa forma escolar de socialização da primeira infância exerceu em face da 
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Educação Infantil na cidade de Caicó, e, de maneira mais abrangente, na educação 

norte-rio-grandense e brasileira. 

O Jardim de Infância do Centro Educacional de Caicó constituiu uma 

instituição de educação pré-primária, posteriormente denominada pré-escolar, 

voltada às crianças de 4 a 6 anos, do Estado do Rio Grande do Norte. A sua 

existência institucional e pedagógica se efetivou de 1960 a 1993, em edifício anexo 

à Escola de Aplicação e à Escola Normal, do antigo Centro Educacional do 

Magistério Primário de Caicó, popularmente conhecido por “Instituto Regional de 

Educação”. Associado ao ideário escolanovista ou mais especificamente “anisiano” 

de formação humana, através da Reforma Educacional do governo Dinarte de 

Medeiros Mariz, no Estado do Rio Grande do Norte, ordenada pela Lei nº. 2.171, de 

6 de dezembro de 1957, que tivera orientação técnico-científica do Instituto Nacional 

de Estudos Pedagógicos (INEP), a história da instituição relaciona-se ao longo e 

complexo processo de constituição de uma forma escolar de educação da primeira 

infância, mediante fundamentos filosófico-pedagógicos ativos acerca da natureza, 

atividades e vivências sociais infantis, cujas especificidades requeriam uma 

organização institucional renovada, pedagogicamente articulada a métodos e 

técnicas inovadoras de ensino. 

A organização institucional e pedagógica do Jardim-escola do Centro 

Educacional se apresentava consonante às orientações e diretrizes pedagógicas do 

“Currículo por Atividades”, então proposto à educação pré-primária e primária 

brasileira dos fins da década de 1940 à década de 1970, sendo este amplamente 

defendido e difundido pela educadora escolanovista Heloísa Marinho em manuais 

pedagógicos voltados à orientação das professoras. Inicialmente, na obra Vida e 

educação no Jardim de infância (1952), e, posteriormente, em Currículo por 

atividades: jardim de infância/escola de 1º grau. Esta última publicada após a 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1971 (Lei 5.692, de 11 de 

agosto de 1971), que oficializou o Currículo por atividades para a educação pré-

primária e primária no Brasil. A defesa de um currículo por atividades, então 

organizado por áreas de estudo e unidades de trabalho, também se efetuou nas 

publicações da professora Nazira Féres Abi-Sáber, Técnica de Didática de 

Educação Pré-primária do PABAEE, Orientadora Geral das Classes Pré-primárias 

do Estado de Minas Gerais, e Especialista em Curso de Educação Elementar 

realizado na Universidade de Indiana, Estados Unidos. 
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As atividades socioeducativas do Jardim de Infância do Centro Educacional 

de Caicó, aliadas à sua organização institucional, que se guiavam por saberes 

autorizados oriundos de estudos objetivos realizados com crianças e fundamentados 

nas “pedagogias ativas”, remetem à noção de que os preceitos organizativos 

institucionais e pedagógicos do Jardim-escola contribuíram para delimitar uma forma 

escolar de educação para a primeira infância segundo as especificidades das 

linguagens infantis, a exemplaridade dos sujeitos, a organização do tempo e espaço 

escolar, a parceria família-escola, o ensino e a aquisição de conhecimentos formais 

específicos, a utilização de métodos, técnicas e recursos didático-pedagógicos 

concebidos inovadores. 

Compreende-se que o entendimento discutido apresenta coerência se se 

considerar que, no período correspondente à implantação do Jardim de Infância de 

Caicó, um amplo processo de reconstrução da escola brasileira encontrava-se em 

pleno desenvolvimento nos Estados brasileiros, incluindo o Rio Grande do Norte. 

Nesse sentido, as ideias sobre a criança e as atividades espontâneas e 

experimentais da primeira infância estavam sendo redefinidas e difundidas em 

cursos de especialização de professoras jardineiras e em publicações teóricas e 

didáticas, cujos preceitos delimitavam uma pedagogia particular de educação da 

primeira infância, que, em seus fundamentos e funcionalidades socioeducativas, se 

distanciava da escola primária, por respeitar o desenvolvimento natural infantil e as 

linguagens das crianças, e, simultaneamente, nela se espelhava para organização, 

delimitação de objetivos e sistematização das atividades. 

Sendo assim, educadores reformadores da Educação Infantil como Anísio 

Teixeira e Lourenço Filho, e as professoras Heloísa Marinho e Nazira Abi-Sáber, 

estas últimas formadoras de cursos de especialização de Jardineiras dos Institutos 

de Educação do Rio de Janeiro e Belo Horizonte, defendiam que o Jardim de 

Infância consistia em um espaço de socialização e vivências comunitárias, destinado 

para a criança conquistar a capacidade de brincar em grupo, o domínio da 

linguagem oral e o comando emocional necessário ao seu desenvolvimento integral 

e à vida social. 

Em o artigo “Padrões brasileiros de educação (escolar) e cultura”, Anísio 

Teixeira (1954) expressa essas concepções, expandindo a noção de o Jardim de 

Infância constituir uma escola da e para a própria vida. Mediante suas teorizações: 
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No jardim de infância, a criança não vai „aprender‟, mas viver 
inteligentemente com outras crianças, sob a orientação de uma 
especialista em crianças na idade correspondente, para conquistar 
os hábitos de convivência, a capacidade de brincar em grupo, o 
domínio da linguagem oral e iniciar-se naquele comando emocional 
indispensável para se fazer uma criatura humana entre outras 
criaturas humanas, isto é, da sociedade ou comunidade. Todo o 
artificialismo da velha escola ai desapareceu e com ele todo o 
suplício do professor e do aluno, para se fazer, em muitos casos, um 
verdadeiro jardim de crianças a crescerem felizes e ajuizadas 
(TEIXEIRA, 1954, p. 6, grifos do autor). 

 

O educador Lourenço Filho, por sua vez, considerando os fundamentos 

froebelianos de desenvolvimento natural infantil, também compartilhou a ideia de a 

educação da primeira infância se diferenciar da escola primária. As atividades da 

criança pré-escolar não deveria se guiar em “regras fixas e cálculos”, mas na 

“humildade de crer e esperar”. Portanto, 

Com um jardim não podemos proceder como fazemos ao construir 
algo de inanimado, um objeto, uma casa, uma máquina, por 
exemplo, mediante regras fixas e cálculos abstratos. Um canteiro há 
de provir do seio maternal da terra, exigir a água dos céus e calor do 
sol, sem o que as sementes não medram. Cultivar seres humanos 
como se cultivam plantas, reclama mais do que regras e cálculos 
abstratos, defrontando a vida mesma com os seus mistérios. 
Reclama mais que automatismo e rotina: compreensão humana, cuja 
base reside em certa humildade de crer e esperar (LOURENÇO 
FILHO, 1959, p. 80). 

 

Nessa direção, a professora Heloísa Marinho concebia que a educação da 

criança pré-primária deveria seguir a ordem natural do desenvolvimento humano, a 

fim de integrá-la à vida em sociedade. Em suas obras, a professora sintetiza as 

concepções de Friedrich Froebel, John Dewey e Jean-Ovide Decroly, 

compreendendo que a finalidade socioeducativa do Jardim de Infância consistia em 

assegurar a evolução natural da criança, e, simultaneamente, a sua socialização, de 

modo a ajustá-la à vida em sociedade. Para a autora: “[...] todos os aspectos desta 

aprendizagem natural se agrupam em situações de vida” (MARINHO, 1967, p. 31). 

A educadora Nazira Féres Abi-Sáber, por seu turno, defendia que o Jardim 

de Infância, além de educar a criança para a vida comunitária, deveria assumir uma 

função preparatória em face à escolarização posterior. Segundo a professora, a vida 

escolar exigia um período de “preparação especial”, que define a aprendizagem da 

criança de maneira eficiente e proveitosa. Sendo assim, o Jardim de Infância 
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consistia em “[...] a arrancada inicial que decide o sucesso ou fracasso da criança na 

escola primária” (ABI-SÁBER, 1965, p. 22). 

Em relação ao Jardim de Infância do Centro Educacional, considera-se que 

a instituição integrou o movimento brasileiro de constituição de uma forma escolar e 

de um modo escolar de socialização da primeira infância. A tese defendida condiz à 

compreensão de que os modos de ensinar e educar do Jardim-escola de Caicó se 

articulam a princípios organizativos e pedagógicos apropriados e recontextualizados 

por meio de “saberes autorizados” difundidos na literatura pedagógica escolanovista; 

se associando a uma orientação pedagógica de educação científica das crianças, 

que visava desenvolver as suas aptidões naturais e individuais necessárias à 

formação da personalidade e à escolarização posterior, assim como hábitos e 

atitudes fundamentais à convivência e à integração na vida social comunitária. Como 

consequência desse processo de apropriações e recontextualizações, as atividades 

socioeducativas do Jardim-escola dirigiam-se não somente à formação das crianças, 

estendendo-se às famílias dos escolares. 

Articulado à Escola de Aplicação e à Escola Normal do Centro Educacional, 

dois modelos pedagógicos de formação docente contribuíram para a organização 

institucional e pedagógica do Jardim de Infância de Caicó: o modelo da “caixa de 

utensílios” e o da “ciência da biblioteca”. Assim sendo, integrando o tempo histórico 

e o Sistema Nacional de Ensino, a instituição não seria indiferente às concepções e 

às ações recomendadas pelo ideário político e pedagógico vigente; apresentando, 

igualmente, continuidades em face de modos de ensinar e educar já instituídos e 

mudanças em termos de finalidades sociais. Na década de 1960 e 1970, período 

correspondente à gestão pedagógico administrativa da professora Maria Nazaré 

Gomes Bezerra, e primeira direção da professora Maria Bernadete da Fonseca, os 

princípios organizativos e pedagógicos do Jardim de Infância de Caicó se 

assemelharam aos das instituições modelos do início do século vinte, em que a 

especificidade da primeira educação se vincula às singularidades da natureza da 

criança e de suas atividades, assim como pela exemplaridade da organização 

escolar. 

Nesse período, os modos de ensinar e educar do Jardim-escola se 

caracterizaram pela distinção do trabalho pedagógico desenvolvido na instituição. 

Ambiente psicológica e pedagogicamente organizado às tendências naturais e 

espontâneas da infância; métodos, materiais educativos e tecnologias didáticas 
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considerados inovadores, entre outros elementos, promoveram a visibilidade da 

organização institucional e pedagógica dessa escola infantil. Essa forma escolar de 

organização se orientou em um modelo de formação docente condizente à 

pedagogia concebida como “arte de ensinar” e/ou “arte da imitação”, que 

permanecia nas escolas brasileiras até os anos de 1950-1960 (CARVALHO, 2000). 

Por volta da década de 1980, até por corresponder às novas delimitações 

propostas à Educação Infantil brasileira, então denominada “Pré-Escolar”, as 

atividades do Jardim de Infância teriam novos objetivos e finalidades sociais, 

passando a assumir, com maior ênfase, o caráter instrutivo ou de preparação ao 

ensino primário, especialmente em relação à dimensão alfabetizadora. Nesse 

período, porém, o Jardim-escola preserva os modos de ensinar e educar instituídos 

nas primeiras décadas de funcionamento, em que os processos metodológicos se 

caracterizaram por um “progressivo automatismo” e “excessivo didatismo”. 

Fenômeno esse compreendido por Carvalho (2000) como um “deslocamento” do 

modelo de formação docente instaurado pela Escola Nova, de fundamentos das 

Ciências da Educação multiplicados por intermédio de saberes autorizados; entre os 

quais se configurariam os manuais pedagógicos escolanovistas produzidos nos 

Centros de Pesquisas e nas Escolas Laboratório, baseados em estudos objetivos 

realizados com crianças e fundamentados nas pedagogias ativas. 

Tendo em vista a exposição do objeto e o objetivo do trabalho doutoral, 

atrelados às discussões contextuais pertinentes à sua temporalidade, convém 

apresentar a abordagem conceitual e a direção teórico-metodológica, que permitiram 

construir, problematizar e analisar o objeto de estudo. 

A predominância de um modo escolar de socialização sistemática e 

metodologicamente orientado de ensinar e educar as crianças, desde a mais tenra 

idade, é uma construção sócio-histórica recente se se considerar os “trajetos da 

existência infantil” – fazendo empréstimo de Carlota Boto (2002) – associados à 

institucionalização da infância em formações escolares específicas. Em relação à 

história e à educação no e do Ocidente, articula-se a diversas mudanças ocorridas 

no plano das ideias e das práticas socioculturais, motivadas por várias 

transformações de ordem política, econômica, cultural e científica. A emergente 

industrialização e urbanização, assim como a invenção da prensa tipográfica, 

circulação do livro e secularização da leitura, por volta dos séculos dezesseis e 

dezessete, impuseram novas exigências, habilidades técnicas, relações de trabalho, 
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modos racionais de pensar e comportamentos civis socialmente desejáveis, assim 

como delimitaram a emergência da alfabetização para um número cada vez mais 

abrangente de crianças e adultos (ARIÈS, 1978; BOTO, 2002; CAMBI, 1999; 

NARODOWSKI, 1993; POSTMAN, 1999). 

Essas mudanças estruturais ocorridas nas sociedades ocidentais 

entrelaçadas aos rigores e saberes de uma educação letrada, ao avanço da 

racionalidade pedagógica moderna e aliadas à constituição da família nuclear cristã 

burguesa e às descobertas da medicina, que favoreceram a diminuição da 

mortalidade infantil, e, consequentemente, o estreitamento de laços afetivos entre 

adultos e crianças, propiciaram a “descoberta da infância”, que, por sua vez, motivou 

uma nova forma de se conceber a criança e, com o novo entendimento, 

preocupações e modelos escolares específicos à sua educação. 

Alteradas as formas de se conceber a infância, diversas instituições de 

educação para crianças de idades entre 0 e 6 anos foram criadas e difundidas no 

continente europeu, se propagando, segundo Kuhlmann Jr. (2001), por uma forte 

circulação de pessoas e ideias, e se caracterizando, desde as suas origens, como 

primordialmente educacionais. A “escola de principiantes” ou “escola de tricotar”, 

criada por Oberlin em 1769, na paróquia rural de Ban-de-la-Roche, haveria sido 

reconhecida como a primeira delas. Nessa instituição, as crianças deveriam: 

[...] perder os maus hábitos; adquirir hábitos de obediência, 
sinceridade, bondade, ordem etc.; conhecer as letras minúsculas; 
soletrar; pronunciar bem as palavras e sílabas difíceis; conhecer a 
denominação francesa correta das coisas que lhe mostram [...]; e 
adquirir as primeiras noções de moral e religião (KUHLMANN Jr., 
2001, p. 5). 

 

Ao longo dos séculos dezoito e dezenove várias instituições de caráter 

eminentemente pedagógico seriam criadas, destacando-se a escola do industrial 

Robert Owen, que, após visitar a escola de Oberlin e o estabelecimento de 

Pestalozzi em Yverdon (Suíça), cria, em 1816, “[...] uma escola que recebia alunos 

desde a idade em que se pudessem andar até os 25 anos” (KUHLMANN Jr., 2001, 

p. 5). Localizada em New Lanark, na Escócia, a escola dividia as crianças em turmas 

seriadas conforme faixas etárias próximas. A proposta pedagógica dessa escola se 

orientaria no entendimento 

[...] de que as crianças estariam mais bem instruídas se, no lugar de 
forçadas a acreditar, recebessem uma descrição clara e exata dos 
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objetos e caracteres que a rodeiam e fossem ensinadas a julgar e 
raciocinar corretamente, de modo a distinguir as verdades gerais e 
as afirmações falsas (KUHLMANN Jr., 2001, p. 5-6). 

 

Em Portugal, as “Casas de Asilo da Infância Desvalida”, criadas em 1834, 

adotaram orientações pedagógicas desde o início de suas atividades. Essas 

instituições procurariam assegurar proteção, educação e instrução às crianças 

pequenas, sendo consideradas, à época, mais completas do que os 

estabelecimentos ingleses e franceses, que não continham “[...] o objetivo de 

promover os cuidados alimentares e corporais” (KUHLMANN Jr., 2001, p. 9). 

Todavia, o Kindergarten idealizado por Friedrich Wilhelm August Fröbel seria 

a escola infantil, no dizer de Kuhlmann Jr, “[...] mais bem sucedida das instituições”. 

Desde os anos iniciais de sua criação, o Jardim de Crianças passou a ser percebido 

como “detentor”, quase que exclusivamente, de uma “concepção pedagógica” 

(KUHLMANN Jr., 2001, p. 9). A partir do seu Jardim infantil, Froebel haveria 

almejado “[...] não apenas reformar a educação pré-escolar, mas por meio dela a 

estrutura familiar e os cuidados dedicados à infância, envolvendo a relação entre 

esferas pública e privada” (KUHLMANN Jr., 2001, p. 10). 

Fundado em uma ideia de natureza divina contida no homem e no seu 

instinto espontâneo de atividade, o Kindergarten froebeliano intenciona oferecer “[...] 

verdadeiras horas de trabalho manual na educação das crianças”, em um amplo 

Jardim em que fossem florescidas, como unidade, “[...] o espírito feminino e o 

cuidado sensitivo da infância” (KUHLMANN Jr., 2001, p. 10). 

A finalidade destacada por Kuhlmann Jr. pode ser identificada em 

Pedagogics of the kindergarten, obra em que Froebel (1897) expõe as concepções, 

os fundamentos e os modos de ensinar e educar que norteiam a sua proposta 

pedagógica endereçada às crianças de 3 a 6 anos. Para o educador alemão, o 

objetivo do seu Jardim infantil residia em: 

[...] suprir as necessidades e requerimentos do mundo da criança – 
correspondentes ao presente estágio de desenvolvimento da 
humanidade, e dar, aos pais e adultos que se encontram na posição 
mencionada, a criação das crianças instruídas por eles, apropriadas 
peças e meios de emprego e consequentemente instrução e 
orientação – e acima de tudo, meios adaptados para a mente, 
espírito e vida da criança (FROEBEL, 1897, p. 13, tradução nossa). 
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As intenções formativas do Kindergarten, considerando os incansáveis 

esforços de Froebel em elaborar, aplicar e difundir seus ideais educativos, puderam 

se materializar histórica e socialmente. Além de explicitar suas concepções 

filosóficas e teorias educativas em obras teóricas e pedagógicas, o pedagogo 

alemão procurou capacitar jovens mulheres e mães em cursos de “Jardineiras”, e, 

igualmente, com a elaboração e construção de “meios de emprego, educação e 

instrução” (FROEBEL, 1897), destinados a educar crianças pequenas. Os dons e as 

ocupações froebelianas, então associados à ideia de atividade e desenvolvimento 

simbólico infantil, foram amplamente difundidos e comercializados, passando a ser 

concebidos “[...] como jogos de construção para as crianças usarem no seio das 

famílias” (KUHLMANN Jr., 2001, p. 10). 

Com a criação dos dons e das ocupações que constituem a metodologia 

desenvolvimental do Kindergarten, Froebel haveria compreendido, segundo Heiland 

(2010), a necessidade de uma sistematização pedagógica dos modos de seu 

emprego. Nesse sentido, iniciaria uma larga campanha voltada à formação 

educativa das mães e de jovens mulheres interessadas nos cuidados e na educação 

da primeira infância (PRÜFER, 1930). Sendo assim, a metodologia desenvolvimental 

froebeliana baseada no “ABC das coisas”, desde o início de sua elaboração e 

aplicação prática, se articularia à formação pedagógica docente. 

Em Education of development (1902), ao reforçar os objetivos do seu Jardim 

de Crianças explicitados em Pedagogics of the Kindergarten (1897), Froebel enfatiza 

que a finalidade educativa dessa instituição seria “múltipla”, incluindo o “treinamento” 

de jovens mulheres “[...] para cuidar, desenvolver e educar a criança desde seu 

nascimento até o momento em que esteja totalmente preparada para começar sua 

vida escolar” (FROEBEL, 1902, p. 229-230, tradução nossa). Esse treinamento, 

segundo Froebel, dar-se-ia pela união das jovens mulheres ao lar, à escola e à vida 

como um todo, de forma a se concretizar o seguinte objetivo: compreensão, 

desenvolvimento e cultivo do homem, desde a primeira infância, em sua 

individualidade particular, e, também, como um importante membro da vida 

comunitária. 

A fim de alcançar esse objetivo, Froebel compreendia que a formação de 

educadoras para a primeira infância, poderia se efetuar por uma “via dupla": pela 

educação doméstica e pela educação em círculos ou uniões infantis. Esse modelo 

de formação envolvia o treinamento destinado às jovens que se dedicariam aos 
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cuidados diretos com as crianças pequenas no lar, isto é, “[...] apenas para a 

primeira fase da promoção da infância”, e a formação especializada de diretoras e 

educadoras, que incluía “[...] círculos inteiros de crianças e uniões infantis, por assim 

dizer, verdadeiros jardins de infância” (FROEBEL, 1902, p. 231, tradução nossa). 

O modelo de formação voltado à educação doméstica visaria “[...] à mera 

prática e o conhecimento dos detalhes e sua verdadeira aplicação”, enquanto que o 

treinamento dirigido a educadores de círculos infantis “[...] a visão e a pesquisa 

sobre o todo”, incluindo “[...] o posterior cumprimento da vocação, mais cheia de vida 

e mais livremente ativa” (FROEBEL, 1902, p. 231, tradução nossa). A essa formação 

de “via dupla”, o Kindergarten se prestaria constituir-se como “escola-modelo” dos 

modos de ensinar e educar à primeira infância. 

Segundo Heiland (2010, p. 31), o “sonho” de Froebel seria transformar a 

família para “[...] ver aplicados seus métodos de educação „esférica‟ desde a 

pequena infância”. Essa educação “esférica” das crianças pré-escolares tornar-se-ia 

possível graças aos materiais cultivadores de desenvolvimento, que deram origem 

ao Kindergarten froebeliano. Todavia, ao pedagogizar os “dons”, inserindo-os fora do 

âmbito familiar, as atividades infantis foram transferidas para outro contexto, fazendo 

perder “[...] um dos pontos essenciais de sua teoria original da educação pela 

brincadeira”. 

Com a “pedagogização dos dons”, o Jardim de Crianças se definiria como 

uma instituição onde o jogo se organiza de maneira sistemática. Nesse sentido, 

Os primeiros colaboradores, geralmente do sexo masculino, que 
deviam popularizar a ideia do jogo no contexto familiar, são 
substituídos pelos professores de jardim de infância, que são 
organizadores profissionais de jogos, formados pelo próprio Fröbel 
em estágios com duração de seis meses (HEILAND, 2010, p. 35). 

 

De acordo com Arce (2002, p. 61), ao concentrar suas ideias educativas na 

metodologia dos dons, Froebel estaria pensando no desenvolvimento infantil pela 

brincadeira, isto é, como “[...] forma da criança desenvolver a sua inteligência e sua 

essência humana [...] através de sua ação”. Todavia, “desenvolver brincando” não 

se limitaria a construir brinquedos, mas “[...] sim de materializar estruturas 

matematicamente perfeitas com as quais a criança poderia aprender [...]” (ARCE, 

2002, p. 61). 
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Dessa forma, a compreensão de suas ideias educativas, assim como a 

aplicação adequada dos modos de emprego dos materiais de instrução e educação, 

dependia do conhecimento das leis do desenvolvimento infantil e dos princípios 

filosóficos e científicos que regem o “[...] sistema de treinamento que chamo de todo 

educacional, que educa desenvolvendo” (FROEBEL, 1902, p. 1). Mediante essa 

necessidade, Froebel entrevê a emergência, conforme ressalta Prüfer (1930), de 

capacitar científica e pedagogicamente as educadoras para os tratos adequados 

com a primeira infância, a começar pelos “jogos com a bola”, fazendo-as 

compreender a relação intrínseca entre os materiais concretos e o desenvolvimento 

integral infantil. 

Sendo assim, Jardim de Infância e Pedagogia moderna, na proposta 

educativa froebeliana, se constituíram fortemente imbricados. Somente pelo 

entendimento das particularidades do desenvolvimento infantil, os modos de ensinar 

e educar poderiam ser correta e adequadamente direcionados. Nesse sentido, a 

pedagogia froebeliana do Kindergarten se configurou, desde a sua 

institucionalização, como produto de uma teorização pedagógica escrita dos modos 

de ensinar e educar. 

Portanto, a abordagem teórica e metodológica que norteia a construção da 

tese envolve o entendimento de que o aparecimento e o desenvolvimento de uma 

determinada formação social não se desvinculam de outras formas histórica e 

socialmente instituídas. Ao comportar a análise de categorias como criança, infância 

e pedagogia, a escrita da tese assume uma atitude relacional no tratamento 

historiográfico dessas categorias. A adoção desse procedimento de análise parte do 

princípio de que a infância, enquanto ideia ou construção social fundada na 

diferenciação ou consciência adulta da particularidade dessa fase da vida, consiste 

em uma constituição sócio-histórica articulada a outras mudanças da existência 

social, particularmente à pedagogização das relações sociais consolidada com a 

forma escolar. 

Assim sendo, visando refletir os modos de educar e ensinar das crianças no 

Jardim de Infância, a atitude investigativa e analítica assumida no trabalho doutoral 

aproxima-se à abordagem teórico-metodológica adotada pelos historiadores sociais 

franceses Guy Vincent, Bernard Lahire e Daniel Thin (2001), que, almejando uma 

interpretação da crise atual da escola como um fim possível de um modelo ou de 

uma predominância de escolarização, questionaram: 
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A crise atual da escola, as críticas às vezes muito exacerbadas feitas 
aos sistemas escolares..., podem ser interpretadas como fim de um 
modelo (por exemplo, „o modelo republicano‟), ou como fim de uma 
predominância – ou seja, a forma escolar –, segundo o modo de 
socialização peculiar às nossas sociedades europeias, até mesmo 
como fim da forma escolar em si mesma enquanto configuração 
sócio-histórica surgida no século XVI nessas sociedades? 
(VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001, p. 8). 

 

Esses historiadores asseguram que, como toda questão de interpretação, o 

problema assim posto 

[...] faz intervir um conceito, o de forma escolar; deste modo, importa 
definir de alguma maneira o seu sentido e seu uso, o que pede uma 
análise sócio-histórica, irredutível a uma historiografia das 
instituições escolares, mesmo que acompanhada de uma história das 
ideias pedagógicas (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001, p. 8, grifos 
nossos). 

 

Segundo Guy Vincent, Bernard Lahire e Daniel Thin (2001, p. 9), forma é 

“[...] aquilo que não é coisa, nem ideia: uma unidade que não é da intenção 

consciente”. Discutir a forma escolar é, assim, 

[...] pesquisar o que faz a unidade de uma configuração histórica 
particular, surgida em determinadas formações, em certa época, e ao 
mesmo tempo que outras transformações, através de um 
procedimento tanto descritivo como compreensivo (VINCENT; 
LAHIRE; THIN, 2001, p. 9-10, grifos nossos). 

 

O modo de socialização das crianças em tempos e espaços particulares é 

definido, historicamente, pela forma escolar instaurada. É a forma escolar, por meio 

do “princípio de engendramento”, isto é, de “inteligibilidade”, que delimita “[...] o 

sentido, os diversos aspectos da forma em tempo e espaços específicos”, e, 

simultaneamente, “[...] a formação, o processo pelo qual a forma se constitui e tende 

a se impor” (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001, p. 10). 

Nesse particular, para se compreender como determinados modos de 

socialização se definem historicamente, faz-se necessário o entendimento de que, 

assim como o surgimento de uma forma social se entrelaça a outras transformações, 

a forma escolar se vincula “[...] a outras formas, notadamente políticas” (VINCENT; 

LAHIRE; THIN, 2001, p. 12). Sendo assim, é por meio da análise sócio-histórica “da 

emergência da forma escolar”, ou, melhor, “do modo de socialização que ela 

instaura”, que permite “[...] definir esta forma, quer dizer, perceber sua unidade (a da 
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forma) ou, mais exatamente, pensar como unidade o que, de outro modo, somente 

poderia ser enumerado como características múltiplas” (VINCENT; LAHIRE; THIN, 

2001, p. 12). 

Assim sendo, para se refletir a especificidade do modo de socialização 

instituído pela forma escolar, faz-se necessário “[...] evocar as transformações às 

quais está ligada a emergência da forma escolar” (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001, 

p. 13). No entendimento dos historiadores franceses, o que aparece nas sociedades 

europeias em certa época “[...] é uma forma inédita de relação social entre um 

„mestre‟ (num sentido novo do termo) e um „aluno‟, relação que chamaremos 

pedagógica” (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001, p. 13). 

Essa relação não deixa de ser inédita, em primeiro lugar, porque se torna 

distinta, se autonomiza em relação às outras formas sociais. O mestre já não é a 

pessoa de um artesão transmitindo um saber-fazer aos jovens. Aprender torna-se 

distinto de ver-fazer e ouvir-dizer, então característicos aos domínios das atividades 

de uma família ou casa. Ademais, a autonomia da relação pedagógica instaura um 

lugar específico: a escola. A escola configura-se, enquanto espaço distintivo dos 

demais lugares, cuidadosamente concebida e organizada, como um local apropriado 

às atividades escolares mediante um tempo específico: o tempo escolar. 

Temporalidade correspondente ao período da vida, isto é, como tempo no ano e 

como emprego do tempo no cotidiano. 

Nas cidades europeias, no fim do século dezessete, são criadas escolas de 

um tipo novo, destinadas, explicitamente, à educação de todas as crianças, mesmo 

as oriundas das classes populares, que, para exercerem suas atividades cotidianas, 

não necessitavam necessariamente dos saberes transmitidos pela escola. Para Guy 

Vincent, Bernard Lahire e Daniel Thin (2001), é preciso ver nessa “ocorrência” uma 

nova ordem urbana, uma redefinição dos poderes civis e religiosos. É preciso 

considerar, pois, que: “A forma escolar não é só um efeito, uma consequência, mas 

participa dessa nova ordem” (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001, p. 14, grifos dos 

autores). 

Introduzir todas as crianças em escolas, mesmo as “pobres”, tornou-se um 

vasto empreendimento da modernidade que poderia se conceber de “ordem 

pública”, em que se almejou obter, segundo os historiadores, a submissão, a 

obediência e/ou uma nova forma de sujeição. Nessa nova ordem pública, já não se 
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trata de a criança aprender por meio de textos sagrados, mas por meio das 

“Civilidades”. E o que aprende a criança ao ler as Civilidades e a copiar um número 

excessivo de escritas, diante de um mestre que nunca deve falar? Indagam e 

respondem, simultaneamente, os historiadores: 

Ela aprende a obedecer a determinadas regras – maneira de comer, 
de assoar o nariz, de escrever, etc. – conforme regras que são 
constitutivas da ordem escolar, que se impõem a todos (a começar 
pelo silêncio dos mestres). (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001, p. 14, 
grifos dos autores). 

 

Associada historicamente à produção das “disciplinas escolares”, a invenção 

da forma escolar instaura, assim, uma relação pedagógica que se caracteriza pela 

“impessoalidade”. Não se trata mais de uma relação de pessoa a pessoa, mas de 

uma submissão do mestre e alunos a regras impessoais específicas de 

[...] um espaço fechado e totalmente ordenado para realização, por 
cada um, de seus deveres, num tempo tão cuidadosamente regulado 
que não pode deixar nenhum movimento imprevisto, cada um 
submete sua atividade „aos princípios‟ ou regras que a regem 
(VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001, p. 15). 

 

Tendo em vista a especificidade das práticas escolares, que impõe a 

compreensão do modo escolar de socialização, entende-se que a análise 

sociogenética da forma escolar, “como forma de relações sociais”, permite 

desnaturalizar “[...] certas noções constituídas frequentemente como categorias 

genéricas: educação, pedagogia, etc.” (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001, p. 17). 

Dessa maneira, a fim de captar o sentido e o uso da forma escolar de relações 

sociais é necessária “[...] uma configuração social de conjunto e, particularmente, na 

ligação com a transformação das formas de exercício de poder” (VINCENT; LAHIRE; 

THIN, 2001, p. 17, grifos dos autores). 

A abordagem teórica e metodológica dos historiadores franceses permite 

considerar, nesse caso, que a escola, como modo de socialização específico, isto é, 

“[...] como espaço onde se estabelecem formas específicas [isto é, pedagogizadas] 

de relações sociais, ao mesmo tempo que transmite saberes e conhecimentos”, 

articula-se “[...] fundamentalmente a formas de exercício de poder” (VINCENT; 

LAHIRE; THIN, 2001, p. 17). Articulação que implica, como em qualquer modo de 

socialização e forma de relações sociais, “[...] na apropriação de saberes 

(constituídos ou não como tais, isto é, como saberes objetivados, explícitos, 
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sistematizados, codificados) e na „aprendizagem‟ de relações de poder” (VINCENT; 

LAHIRE; THIN, 2001, p. 17-18). 

Nesse particular, pensar o que confere unidade à forma escolar, a análise 

sócio-histórica pressupõe o entendimento de que o modo escolar de socialização 

articula-se a “[...] relações profundas que unem escola e escrita num todo sócio-

histórico” (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001, p. 18). Relações que contribuíram, 

historicamente, à constituição do Estado moderno, à progressiva autonomização de 

campos de práticas heterogêneas, à generalização da alfabetização e da forma 

escolar, isto é, à objetivação-codificação-acumulação de saberes, assim como a 

construção de uma relação distanciada da linguagem e do mundo (VINCENT; 

LAHIRE; THIN, 2001). Dimensões que impõem que essas relações sejam pensadas 

[...] como modalidades específicas de uma realidade social de 
conjunto, caracterizada pela generalização de formas sociais 
escriturais, isto é, de formas de relações sociais tramadas por 
práticas de escrita e/ou tornadas possíveis pelas práticas de escrita e 
pela relação com a linguagem e com o mundo que lhe é indissociável 
(VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001, p. 18, grifos nossos). 

 

Assumindo a abordagem dos historiadores, à tese não importa a descoberta 

da infância em si: se constituiu uma construção sócio-histórica da modernidade e/ou 

existente em períodos históricos anteriores. O interesse do trabalho no tocante à 

historicidade da categoria “infância” não é comprovar a “paternidade” de sua 

construção social, atestando a legitimidade desta ou daquela noção. Entende-se que 

esse seria, inclusive, um projeto demasiadamente ambicioso, considerando que a 

própria história da infância no Ocidente não estabelece “consensos” acerca dessa 

gênese. Entendido assim, a atitude investigativa e analítica do trabalho no tocante à 

categoria “infância” corresponde a uma intencionalidade sócio-histórica no sentido 

de fomentar uma compreensão dos processos sociais que, devidamente 

entrelaçados, possibilitaram o desenvolvimento de uma nova forma de se conceber 

e de se relacionar com as crianças, delimitando modos de atuação escolar. Ao 

trabalho interessa o entendimento das relações estabelecidas entre Jardim de 

Infância e Pedagogia, de modo a constituírem, orquestradamente, o “sentido e o 

uso” dos trajetos da infância; ou melhor, de sua institucionalização, mediante uma 

forma escolar pedagogicamente ordenada de socialização das crianças alunas. 

Segundo Carlota Boto (2002), refletir a criança, enquanto categoria de 

estudo, requer que se examinem os “[...] modos de educar que historicamente são 
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correlatos ao trajeto da existência infantil” (BOTO, 2002, p. 33). Tal realidade implica 

em o entendimento de quando as crianças são pensadas, pelos adultos, como 

“sujeitos educativos”, e, gradativamente, transformadas na categoria “aluno” (BOTO, 

2002). Em concordância com a autora, considera-se que essa compreensão é 

possível, pelo menos, ao se estabelecer um diálogo entre a história da educação e a 

história da infância. 

No tocante à história da infância, Kuhlmann Júnior (2010) ressalta que a 

área é composta, enquanto campo disciplinar da pesquisa histórica, por duas 

vertentes de teorização: a “história social da infância”, que “[...] estuda as suas 

condições de vida, as instituições, as práticas de controle, a família, a escola, a 

alimentação, os jogos, a vida material e social”; e a “história do imaginário”, que se 

vincula à “[...] história das mentalidades em relação ao fenômeno infância, as 

diversas atitudes que se externam nos documentos com as obras de arte, as 

reflexões filosóficas e pedagógicas, etc.” (KUHLMANN Jr., 2010, p. 17). 

Assim, uma história da infância necessita “[...] caminhar em direção a um 

entrelaçamento da história social com a do imaginário” (KUHLMANN Jr., 2010, p. 

17). Nesse entrecruzamento, pode-se situar, além da história das instituições 

educativas, a história das ideias ou do discurso pedagógico, a partir do exame de 

autores Clássicos da educação e da pedagogia, que ofereceram as bases 

filosóficas, científicas e didáticas para a educação escolar das crianças. Como, 

também, pelo enfoque nos comportamentos e nas mentalidades, em que a obra de 

Philippe Ariès (1978) oferece contribuições para se refletir quando e como o 

“sentimento de infância”, então associado a diversos processos iniciados na 

modernidade, colaborou para a construção social da criança enquanto sujeito 

portador de singularidades. Na esteira do trabalho de Philippe Ariès, os estudos do 

sociólogo norte-americano Neil Postman (1999) colaboram para demonstrar como a 

moderna concepção de infância desenvolveu-se, gradativamente, em direção à 

construção de outras formas sociais, especificamente à categoria “aluno”. 

Dessa maneira, não ignorando as críticas endereçadas à obra de Philippe 

Ariès, entende-se que o trabalho do historiador francês, na década de 1960, é 

pioneiro em considerar que o “sentimento de infância”, enquanto conceito, isto é, 

como “consciência da particularidade da infância”, inexistia nas sociedades 

medievais. Muito embora em todas as culturas e épocas históricas humanas, 

adverte o historiador, tenham existido crianças. A consciência da particularidade 



30 
 

 
 

infantil, assim como a institucionalização de um modo pedagogizado de socialização 

da infância, é uma construção histórica recente. Seu surgimento se associa aos 

processos civilizatórios próprios percorridos pelas sociedades ocidentais até o 

século dezenove, que afetariam direta e indiretamente à família, às relações entre 

adultos e crianças e às instituições educativas (ARIÈS, 1978; BOTO, 2002; CAMBI, 

1999; POSTMAN, 1999). 

Seguindo a orientação de Philippe Ariès, o sociólogo norte-americano Neil 

Postman (1999) considera que a concepção de infância enquanto consciência adulta 

da particularidade infantil inexistia até o fim da Idade Média. Tivera um prenúncio no 

mundo grego, sendo ampliada pelos romanos e “ressurgida” na Renascença, após a 

revolução promovida pela palavra impressa, que socializa a necessidade de 

alfabetização, multiplica e torna rotineiras as escolas, hierarquiza o conhecimento 

por faixa etária, dissemina noções de pudor; estabelecendo limites bem demarcados 

entre adultos e crianças. Para Postman (1999), o sentimento de infância se 

desenvolveu no Ocidente muito mais pela necessidade de demarcar a vida do adulto 

do que de conceituar a criança em si. 

Aceitando em grande medida as teses de Ariès (1978), Postman (1999, p. 

12) acena que: “Ao lado da ciência, do estado-nação e da liberdade de religião, a 

infância, como construção social e como condição psicológica, surgiu por volta do 

século XVI e chegou refinada aos nossos dias”. Partindo desse pressuposto, o autor 

defende que o nascimento da infância se associa a alguns processos iniciados e 

propagados na e pela modernidade, quais sejam: a noção de vergonha; as 

concepções e teorias analíticas do desenvolvimento infantil; e a expansão da cultura 

letrada patrocinada pela invenção da prensa tipográfica e a posterior secularização 

da leitura e da alfabetização socializada. 

Pela ausência de um conceito de educação letrada, os modos escolares 

medievais de ensinar e educar as crianças se diferenciavam, substancialmente, da 

forma escolar instaurada na Europa por volta dos séculos dezesseis e dezessete, 

podendo ser identificados pela “[...] falta de gradação nos currículos de acordo com 

a dificuldade do assunto, pela simultaneidade no ensino das matérias, pela mistura 

das idades e pela liberdade dos alunos” (POSTMAN, 1999, p. 29). 

A ausência de uma “noção de vergonha”, que se somaria à ausência de uma 

concepção de educação letrada, explicaria a ausência do sentimento de infância na 



31 
 

 
 

Idade Média. Imersa no mundo da oralidade, desfrutando as mesmas vivências 

sociais adultas e distante das inibições das instituições segregadoras, a criança 

medieval haveria acesso à boa parte dos comportamentos comuns à cultura oral. Ou 

seja, 

O menino de sete anos era um homem em todos os aspectos, exceto 
na capacidade de fazer amor e guerra. [...] não havia, em separado, 
um mundo da infância. As crianças compartilhavam os mesmos 
jogos com os adultos, os mesmos brinquedos, as mesmas histórias 
de fadas. Viviam juntos, nunca separados (POSTMAN, 1999, p. 30, 
grifos nossos). 

 

Contrariando a tese de Ariès, Postman contesta a ideia atribuída pelo 

historiador francês à alta taxa de mortalidade infantil, como forma de explicar a 

ausência do sentimento de infância nas famílias medievais. Mediante os dados de 

sua pesquisa, na cidade de Londres, por exemplo, durante os anos de 1730 a 1779, 

metade das pessoas mortas dizia respeito a crianças de cinco anos de idade. 

Realidade que não impediu que a Inglaterra desenvolvesse, durante o século 

dezoito, uma ideia de infância. E essa nova consciência acerca da infância se 

associaria, segundo Postman (1999, p. 32), a “[...] um novo ambiente 

comunicacional [que] começou a tomar forma no século dezesseis como resultado 

do surgimento da imprensa e da alfabetização socializada”. 

Sendo assim, a explicação mais coerente sobre a inexistência do sentimento 

de infância na Idade Média corresponderia à ausência de uma cultura letrada 

baseada na racionalidade pedagógica escrita. A “invenção” fundante, motivadora de 

uma nova forma de se conceber a infância, e, consequentemente, de modificar o 

tratamento social direcionado às crianças, seria condizente à criação da prensa 

tipográfica, e, com a sua constituição, a emergência do livro impresso e da 

alfabetização socializada. Ao ser inventada, a imprensa cria “[...] uma nova definição 

de idade adulta baseada na competência de leitura e, consequentemente, uma nova 

concepção de infância baseada na incompetência de leitura” (POSTMAN, 1999, p. 

32, grifos do autor). 

Ao possibilitar a produção de livros impressos em série, a prensa tipográfica 

criou “[...] um ambiente psicológico dentro do qual os reclames de individualidade se 

tornaram irresistíveis”. Como consequência, “[...] o individualismo se tornou uma 

condição psicológica normal e aceitável” (POSTMAN, 1999, p. 41). A prensa 

tipográfica possibilitou, por assim dizer, uma “explosão do conhecimento”, que altera 
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os papéis sociais atribuídos à vida adulta. Com a crescente circulação de ideias 

impressas, existir torna-se sinônimo de “existir impresso” (MUMFORD, apud 

POSTMAN, 1999, p. 43). E, mediante essa nova constituição sócio-histórica, ser um 

adulto em pleno funcionamento exigia 

[...] que o indivíduo fosse além do costume e da memória e 
penetrasse em mundos não conhecidos nem contemplados antes. 
Pois além da informação geral, como era encontrada em livros de 
„como fazer‟ e guias e manuais variados, o mundo do comércio era, 
cada vez mais, constituído de papel impresso: contratos, escrituras, 
notas promissórias e mapas (POSTMAN, 1999, p. 43). 

 

A palavra impressa origina o “Homem Letrado”. Ao inventá-lo, deixa para 

trás as crianças. Até então, o interesse dos jovens, adultos e velhos centrava-se no 

imediato e local, no aqui e agora. É a ausência de uma cultura letrada que explicaria, 

segundo Postman (1999), a inexistência de uma ideia de infância anterior à 

modernidade. Antes de sua constituição não havia necessidade de se conceber a 

criança diferentemente, já que adultos e crianças compartilhavam o mesmo 

ambiente informacional, e, portanto, viviam no mesmo mundo social e intelectual. 

Todavia, quando a prensa tipográfica é inventada e se consolida sócia e 

historicamente, torna-se evidente “[...] que uma nova espécie de idade adulta tinha 

sido inventada. A partir daí a idade adulta tinha de ser conquistada. Tornou-se uma 

realização simbólica e não biológica” (POSTMAN, 1999, p. 50). 

A aparição do conceito de infância pode ser entendida, dessa maneira, de 

uma necessidade decorrente da modernidade. Após constituição de uma cultura 

letrada, pautada na emergência da escrita e da leitura, as crianças e jovens 

haveriam de se tornar adultos. Para alcançar esse estatuto, precisariam aprender a 

ler e a escrever, e, portanto, de uma educação formal. Nesse processo, a civilização 

europeia reinventa as escolas. Ao reinventá-las, “[...] transformou a infância numa 

necessidade” (POSTMAN, 1999, p. 50). 

O conceito de infância evoluiu com a escolarização das crianças, e, 

consequentemente, de suas famílias. Não constituiu, entretanto, uma sucessão 

histórica linear e homogênea. Nos países onde a instrução se desenvolveu de forma 

mais acentuada, prevaleceu maior educação escolar e “[...] onde havia escolas, o 

conceito de infância desenvolveu-se rapidamente” (POSTMAN, 1999, p. 53). Como 

essa educação escolar se destinava a formar adultos instruídos, os jovens passaram 

a ser concebidos não mais como “adultos em miniaturas”, mas como “adultos ainda 
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não formados”. A aprendizagem escolar se identificou, dessa maneira, “[...] com a 

natureza especial da infância” (POSTMAN, 1999, p. 55). 

Com a emergente escolarização, a infância torna-se “[...] uma descrição de 

um nível de realização simbólica” (POSTMAN, 1999, p. 56). O término do seu 

primeiro estágio se concretizava quando o domínio da fala era alcançado. O 

segundo, quando iniciava o tempo de aprendizagem da leitura. Todavia, a relação 

entre educação e a idade cronológica necessitou de algum tempo para se 

desenvolver. As primeiras tentativas de estabelecer classes ou séries de alunos se 

basearam na capacidade de ler dos alunos, não em suas idades cronológicas. A 

diferenciação por idade só veio a ocorrer mais tarde: 

[...] a organização de classes escolares como uma hierarquia de 
„competência de leitura trouxe a compreensão da natureza especial 
da infância ou adolescência e da ideia de que dentro dessa infância 
ou adolescência existia uma variedade de categorias‟ (POSTMAN, 
1999, p. 56-57, grifo do autor). 

 

Como a própria infância se tornou uma categoria social e intelectual, os 

“estágios” da infância se tornaram “visíveis” (POSTMAN, 1999, p. 57). E quando o 

modelo de infância ganhou forma, o de família também foi alterado. O 

acontecimento primordial relacionado à infância e à família modernas, como 

enfatizou Philippe Ariès (1978), seria então a invenção e posterior expansão da 

“forma escolar”. Nessa nova constituição histórica e social, a família seria 

encarregada de exercer novas funções educacionais e religiosas. Com a imensa 

oferta de livros, especialmente escolares, os pais foram incentivados a exercer os 

papéis de pedagogos e teólogos, havendo de se preocupar com a tarefa de fazer 

dos filhos adultos instruídos e pessoas tementes a Deus. 

Essas novas formações sociais foram, em larga medida, orientadas pela 

própria natureza dos livros e das escolas. Ao escrever livros escolares seriados e 

organizar classes escolares mediante a idade cronológica dos jovens, os pedagogos 

“[...] inventaram, por assim dizer, os estágios da infância” (POSTMAN, 1999, p. 59). 

O domínio sobre o alfabeto, e, posteriormente, o domínio de habilidades e 

conhecimentos organizados para as etapas seguintes constituíram não somente o 

programa escolar do “que”, “como” e “quando” ensinar, mas, também, uma definição 

do desenvolvimento infantil. Ao criarem a gradação do conhecimento e as 
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habilidades escolares, os pedagogos “[...] inventaram a estrutura do 

desenvolvimento infantil” (POSTMAN, 1999, p. 60). 

Nesse sentido, com a consciência da particularidade da infância e 

diferenciação dos tempos da vida pela racionalidade pedagógica moderna, a 

infância passou a representar, como enfatiza Mariano Narodowski (1993, p. 18), “[...] 

o ponto de partida e o de chegada da pedagogia”. Ao conceber a infância como “[...] 

motivo de seus desvelos e a fonte de suas preocupações”, a pedagogia moderna 

expressa um “múltiplo jogo”. Por um lado, se proclama “[...] tributária do conceito 

moderno de infância”. Por outro, “[...] abstrai todas as características históricas da 

infância humana” (NARODOWSKI, 1993, p. 18). 

Assim, articulada aos trajetos da existência infantil, a pedagogia moderna 

encontra na criança, segundo Narodowski, 

[...] seu argumento irrefutável para intervir na educação e reeducação 
através da escola, para participar da formação de seres humanos e 
grupos sociais. Para o pedagogo, a infância é o passaporte para a 
sua própria inserção em um futuro possível, futuro no qual os 
homens viveriam, em grande medida, de acordo com o que fora 
realizado por eles antes, nos anos de sua infância e, 
consequentemente, nos anos de sua educação (NARODOWSKI, 
1993, p. 19). 

 

Com a elaboração analítica da infância pela pedagogia, a criança é 

concebida enquanto ligada à atividade escolar. A pedagogia produz, então, um 

amplo corpo teórico explicativo a partir da “infância em geral” (psicologia, 

psicanálise, pediatria) e a “infância em situação especificamente escolar” (psicologia 

educacional, pedagogia): “A primeira estuda a criança, a segunda se relaciona a 

uma infância integrada em situações especializadas em produzir adultos: a escola. 

O objeto desta última é unicamente a criança enquanto aluno” (NARODOWSKI, 

1993, p. 20). 

No campo da teoria e da prática educativa escolar, a pedagogia elabora, 

assim, a existência da infância “[...] como corolário a partir do qual se desenvolverão 

os atributos inerentes ao domínio do seu objeto específico”. A criança torna-se, 

desse modo, “[...] a base para a construção teórica do aluno. A criança é o 

pressuposto irrefutável, alicerce privilegiado do edifício da educação escolar” 

(NARODOWSKI, 1993, p. 20). 
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A criança e o aluno correspondem, segundo Narodowski (1993), 

existencialmente a um mesmo ser, porém epistemologicamente constituem objetos 

diferentes. Embora esteja coerente o entendimento de que o aluno está incluído, de 

alguma maneira, na criança, especialmente em relação à idade cronológica, não é 

menos certa a afirmação de que o aluno, enquanto objeto de conhecimento, possui 

caracteres que ultrapassam a criança de um modo geral. O aluno é, dessa maneira, 

“[...] um campo de intervenção não alheio à infância, senão mais complexo”. E a 

criança, a “[...] razão necessária para a construção do objeto aluno, e este é um 

espaço singular, ou seja, um âmbito construído pela atividade pedagógica e escolar” 

(NARODOWSKI, 1993, p. 21). 

Nesse entendimento, a pesquisadora Eloisa Acires Candal Rocha (1993) 

reflete que a infância se torna, a partir da modernidade, um “[...] suposto universal da 

ação e da produção pedagógica” (ROCHA, 1997, p. 24). Ao elaborar uma análise 

particular da infância em situação escolar, a pedagogia estabelece certas 

normalidades quanto ao desempenho das crianças, e, simultaneamente, direciona 

regularidades à orientação das ações educativas. Ao vincular-se às ideias de 

natureza e de evolução natural do desenvolvimento infantil, a pedagogia subtrai a 

condição histórica da criança, reduzindo-a a uma concepção abstrata e universal da 

infância (ROCHA, 1997). 

Concomitantemente às transformações próprias da modernidade, o 

pensamento filosófico-pedagógico de Erasmo de Rotterdã a Jan Amós Comenius, e, 

posteriormente, de Jean-Jacques Rousseau a Friedrich Wilhelm August Fröbel, além 

de colaborar para a expansão de uma nova forma de se conceber a criança, 

contribui para institucionalizar a infância ao considerar, por analogia, esse tempo 

inicial da vida humana em “tempo escolar”, em que se potencializam as faculdades 

perceptivas, motrizes e intelectivas humanas. 

Ao associar o sentimento de infância ao tempo de semeadura, com base na 

associação “natureza-desenvolvimento infantil”, o pensamento filosófico-pedagógico 

moderno colabora para orientar as ações de um espaço específico e separado à 

infância; então regido pela dinâmica do relógio, pela diferenciação das idades, 

seriação e gradação das atividades e conteúdos correspondentes, apresentação e 

adequação dos materiais de ensino, e de uma nova relação pedagógica 

estabelecida com o mestre: a “escola infantil”. Nessa constituição social, a instituição 

escolar é “reinventada” (POSTMAN, 1999), os castigos e as punições físicas 
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abolidos, as linguagens, brincadeiras e jogos infantis valorizados durante o processo 

educativo. O tempo da infância se confunde ao tempo escolar, e, 

consequentemente, transforma a criança em aluno. O antigo mestre-escola, até 

então concebido um artesão, torna-se um “especialista” da natureza, vivências e 

atividades próprias da infância. 

Esse conjunto de elementos que acompanharam a aparição da escola 

moderna e caracterizam os “novos” modos de ensinar e educar nas instituições 

infantis, sistemática e metodologicamente arranjados, define o que os historiadores 

Guy Vincent, Bernard Lahire e Daniel Thin (2001) denominaram de “forma escolar”. 

A forma escolar, filiada aos saberes e às prescrições da Pedagogia, impõe um 

conjunto de regras e uma predominância de relações pedagogizadas estabelecidas 

entre adultos e crianças, orientadas por uma prática distanciada, impessoal, 

desincorporificada, com a linguagem e com o mundo das coisas e simbologias. 

Em um mundo baseado em relações sociais orais, as ações dos sujeitos 

ligam-se ao estado incorporado dos saberes e do saber-fazer, dos costumes, 

tradições, mitos e ritos. Os saberes se constituem sempre contextualizados, não se 

desvinculando das práticas dos sujeitos. Não se caracterizam por uma intervenção 

no plano simbólico consciente, de modo a desincorporá-los de suas ações. Nas 

formações sociais orais não se poderia supor, dessa maneira, a existência de um 

poder separado, centralizado, dos saberes e do saber-fazer. As relações de 

dependência são exercidas de pessoa a pessoa, produto de uma criação continuada 

ligada a situações específicas de uso. A existência de um poder separado implicaria, 

nesse caso, em uma espécie de centralização dos mitos e ritos, dos saberes e 

saber-fazer. Assim, para que nessas formações sociais pudesse existir um poder 

separado, seria necessária uma 

[...] objetivação dos mitos separados das pessoas (desincorporação); 
sua visualização e conscientização por parte dos atores e, portanto, 
a possibilidade de ficarem ao alcance destes; seu desvinculamento 
relativamente a múltiplas situações imediatas, a múltiplas ações nas 
quais eles possam agir; e sua relativa e progressiva des-localização 
– outros tantos fatos que supõem a escrita e a cumulação escrita do 
capital cultural (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001, p. 21, grifos dos 
autores). 

 

No entendimento de Guy Vincent, Bernard Lahire e Daniel Thin (2001), nas 

formas orais de socialização não se configura uma dissociação entre “as palavras e 
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as coisas”. Se um nativo dessas sociedades é capaz de simbolizar, de produzir 

sentido e classificar o universo, produzindo uma distância simbólica de suas práticas 

de linguagem, ele não seria capaz de pensar essas operações; já que, em nenhum 

momento, “[...] o saber é separado das práticas sociais de grupo, [...] o que é feito 

(dizendo), o que existe e o que é dito (fazendo, agindo) é absolutamente 

indissociável” (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001, p. 27). 

Nessa compreensão, o fenômeno relacionado à distinção entre as palavras 

e as coisas supõe considerar, como defende igualmente Neil Postman (1999), “[...] 

um conjunto coerente de transformações sociais logicamente ligados, tais como o 

surgimento da escrita, de uma instituição de poder separado, etc.” (VINCENT; 

LAHIRE; THIN, 2001, p. 27). Supõe considerar a constituição e a predominância da 

forma escolar enquanto fomentadora de relações sociais escriturais escolares com a 

linguagem e com o mundo social circundante. 

Segundo Guy Vincent, Bernard Lahire e Daniel Thin (2001, p. 28), as 

relações sociais que se desenvolveram na França urbana do século dezessete à 

primeira metade do século dezenove seriam decorrentes de “[...] uma configuração 

social de conjunto completamente distinta”, onde seria possível “[...] assistir à 

constituição de formas relativamente invariantes (isto é, recorrentes) de relações 

sociais: certas formas escolares de relações sociais”. 

Para esses historiadores sociais, essas relações podem ser especificadas a 

partir de 5 (cinco) pontos, quais sejam: i) A escola como espaço específico, 

separado das outras práticas sociais está vinculada à existência de saberes 

objetivados. A escrita que permite a acumulação da cultura se torna indispensável à 

aparição de um sistema escolar; ii) A escola e a pedagogização das relações sociais 

de aprendizagem estão ligadas à constituição de saberes escriturais formalizados, 

saberes objetivados, delimitados, codificados, concernentes tanto ao que é ensinado 

quanto à maneira de ensinar, tanto às práticas dos alunos quanto à prática dos 

mestres; iii) A codificação dos saberes e práticas escolares torna possível uma 

sistematização do ensino, e, deste modo, permite a produção de efeitos de 

socialização duráveis; iv) A escola, como instituição onde se desenvolvem relações 

sociais baseadas em um trabalho de objetivação e de codificação, é o lugar da 

aprendizagem de formas de exercício de poder; v) Por fim, para que se tenha 

acesso a qualquer saber é necessário dominar a “língua escrita”. O ensino de uma 

língua escrita codificada, fixa, normatizada, é possível somente pelo trabalho 
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escritural sobre as práticas de linguagem operado por gerações de gramáticos e 

professores. A forma escolar de relações sociais é a forma social constitutiva do que 

se pode chamar uma relação escritural escolar com a linguagem e com o mundo 

(VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001, p. 28-35). 

Em observância às teorizações desses historiadores, concebe-se que as 

instituições infantis desenvolveram-se, historicamente, vinculadas a intenções 

políticas, econômicas, socioeducativas e civilizatórias, contribuindo para instaurar 

um modo pedagogizado de socialização das crianças na primeira escola, mediante 

relações escriturais escolares. Essa compreensão faz sentido se se considerar, à 

maneira de Vincent, Lahire e Thin (2001), uma abordagem sociogenética de 

conformidade a uma visão social de conjunto, que comporta a análise das ideias 

pedagógicas aliada aos contextos histórico-sociais de organização institucional e 

pedagógica das escolas destinadas à primeira infância; ou seja, à objetivação, 

sistematização e codificação dos saberes e das práticas educativas, que, direta e 

indiretamente, colaboraram para definir modelos de formação, que, além de 

promoverem a institucionalização da criança, pela associação da infância ao tempo 

de semeadura, repercutiram na mentalidade social dos sujeitos educativos, incluindo 

as famílias das crianças alunas. 

Sendo assim, conforme bibliografia consultada em torno da constituição 

sócio-histórica da Educação Infantil no Brasil (ARCE; VALDEZ, 2004; BASTOS, 

2001; KISHIMOTO, 1990; KUHLMANN Jr., 2000, 2001, 2010; MONARCHA, 2001), 

os primeiros Jardins de Infância públicos brasileiros eram vinculados, desde seus 

surgimentos, a intenções políticas e socioeconômicas, a fundamentos filosóficos e 

princípios pedagógicos da pedagogia moderna, particularmente às ideias 

pestalozzianas e froebelianas, envolvendo práticas objetivadas, sistematizadas, 

codificadas, enfim pedagogizadas, que visariam corresponder a uma “escola de 

educação”; que auxilia: 

[...] o desenvolvimento físico dos meninos por meio de exercícios 
apropriados à sua idade, anima os primeiros esforços de sua 
inteligência, oferecendo-lhes alimento à curiosidade, pondo-lhes 
debaixo das vistas séries graduadas de objetos, para os quais a sua 
inteligência é atraída e que lhes proporcionam facilmente e sem 
fadiga conhecimentos elementares com que se enriquece de dia em 
dia sua memória (PARECER DA COMISSÃO SOBRE JARDINS DE 
INFÂNCIA..., 1883, apud BASTOS, 2001, p. 64). 
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Essas primeiras instituições infantis apresentaram uma série de 

“proximidades” relacionadas às constituições sócio-históricas de criação, à proposta 

pedagógica e ao programa de atividades, o que remete à composição do seguinte 

quadro referencial: i) as particularidades de suas criações e organização 

institucional-pedagógica associam-se a políticas públicas e educacionais estaduais, 

que comportavam diretrizes político-pedagógicas relacionadas aos ideais de 

progresso, modernidade e modernização da realidade nacional com vistas à 

civilização dos sujeitos sociais; ii) as instituições foram instaladas e desenvolveram 

suas atividades anexas às Escolas Normais e à Escola Primária, servindo, em 

grande medida, de bons moldes de ensino e laboratórios pedagógicos às futuras 

professoras; iii) desenvolviam os princípios froebelianos de educação da primeira 

infância, através de um programa de atividades que incluía brincadeiras e jogos, 

dons e ocupações, iniciação à escrita, leitura, aritmética e práticas de jardinagem; iv) 

sob orientação escolanovista passaram a “mesclar”, a partir dos anos 1930, os 

princípios froebelianos à pedagogia científica montessoriana e aos centros de 

interesse decrolyanos. 

Em relação ao Jardim de Infância do Centro Educacional de Caicó, mais 

especificamente à forma escolar, bem como o modo escolar de socialização que 

orientou a sua institucionalização, a tese se desenvolve em observância às 

seguintes hipóteses: i) os modos de ensinar e educar do Jardim-escola estavam 

consonantes às ideias da infância enquanto fase particular da vida e da criança 

como um ser possuidor de faculdades naturais, que deveriam ser estimuladas para 

desenvolver plenamente suas potencialidades intelectivas; ii) o Programa de 

Atividades do Jardim de Infância correspondia à organização institucional e 

pedagógica das orientações escolanovistas do período, seguindo as diretrizes do 

“Currículo por Atividades”, organizado por “Áreas de Estudo” e “Unidades de 

trabalho”; iii) o modo escolar de socialização das crianças no Jardim de Infância 

objetivava desenvolver as aptidões naturais e individuais das crianças, integrando a 

sua vida infantil à vida social comunitária, e, por outro lado, preparar os pré-

requisitos necessários à vida escolar futura e às exigências do mundo letrado; iv) os 

modos de ensinar e educar no Jardim de Infância revelam um conjunto de 

finalidades socioeducativas relacionadas às exigências das sociedades complexas 

ditadas, em grande medida, pelo avanço da ciência, industrialização e do modo de 

vida democrático; v) a unidade da forma escolar instaurada no Jardim de Infância de 
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Caicó, isto é, aquilo que confere “sentido e forma ao modo escolar de socialização”, 

se articula às diversas relações dos sujeitos educativos construídas com formas 

escriturais escolares do período, por intermédio de apropriações e 

recontextualizações de saberes (objetivados, sistematizados, codificados) e de 

aprendizagens das formas de exercícios de poder. 

As hipóteses destacadas são tratadas ao longo da tese, considerando que a 

orientação de investigação histórica e tratamento analítico do objeto de estudo, 

consonante à sistematização teórico-metodológica dos historiadores Guy Vincent, 

Bernard Lahire e Daniel Thin (2001), pressupõem uma análise sociogenética da 

forma escolar articulada a fundamentos pedagógicos e ao desenvolvimento histórico 

das instituições educativas; requerendo, portanto, uma abordagem social de 

conjunto. 

Considerando o exposto, convém apresentar a estrutura organizativa do 

trabalho doutoral. 

O primeiro capítulo – “Da semente aos cultivos do canteiro” – apresenta o 

objeto de estudo e objetivo do trabalho doutoral; o interesse pela investigação e 

produção desse conhecimento histórico, além das problemáticas pertinentes ao 

objeto, à direção teórico-metodológica de investigação e tratamento discursivo-

analítico. Sendo um capítulo teórico-metodológico, a escolha desse título não 

poderia ser acidental. Além de se articular à temática “Jardim de Infância e 

Pedagogia”, associa-se à compreensão de um objeto de estudo enquanto “germe”, 

ou seja, potencialidade, que para se desenvolver plenamente é preciso uma 

sistematização dos meios de cultivo. 

O segundo capítulo – “Friedrich Froebel e o Jardim de Crianças” – discute a 

pedagogia do Kindergarten, objetivando refletir os modos de ensinar e educar do 

Jardim de Crianças froebeliano orientados pelo “ABC das coisas”, isto é, na 

metodologia desenvolvimental. O capítulo foi construído por meio dos princípios 

educativos froebelianos explicitados em A educação do homem (FROEBEL, 2001) e 

em duas obras pontuais: Pedagogics of the kindergarten e Education of development 

(FROEBEL, 1897; 1902). Em termos de compreensão prática dos modos de ensinar 

e educar fez-se pertinente a consulta das obras Froebel's gifts e Froebel's 

occupations (WIGGIN; SMITH, 1895; 1900), como também o Guia para Jardineiras, 

publicado no primeiro e segundo volumes da Revista do Jardim da Infância (WIEBÉ, 
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1896; 1897). Ao realizar esses procedimentos investigativos e analíticos, entende-se 

que os modos de ensinar e educar do Kindergarten froebeliano se associam a uma 

educação esférica das crianças, que ensina e educa desenvolvendo. 

O terceiro capítulo – “Pedagogia(s) do Jardim de Infância” – investiga o 

modelo pedagógico do Jardim da Infância Caetano de Campos. O objetivo é refletir 

as apropriações do método desenvolvimental froebeliano, realizadas pelas 

jardineiras autoras da Revista do Jardim da Infância (1896, 1897). Compartilhando o 

entendimento histórico e conceitual de Carvalho (2000), entende-se a Revista do 

Jardim da Infância como uma fonte sistematizadora da pedagogia do Kindergarten 

nessa instituição, e, simultaneamente, propagadora do “modelo” escolar paulista de 

educação, cujos modos de ensinar e educar serviram de bons moldes de ensino a 

outros estabelecimentos. Sendo assim, a análise se orientou no Programa elaborado 

pela inspetora Maria Ernestina Varella e se desenvolveu mediante o estudo dos dois 

volumes da Revista, articulado às ideias de Froebel (1897, 1902, 2001), ao exame 

de outras fontes documentais e a um corpo referencial de autores (MONARCHA, 

2001; KUHLMANN Jr., 2010; KISHIMOTO, 1990; entre outros). Realizados esses 

procedimentos, entende-se que a uniformidade e o excesso de diretividade dos 

modos de ensinar e educar do Jardim da Infância Caetano de Campos encontraram 

embasamento teórico e prático na própria pedagogia de Froebel. 

O quarto capítulo – “Jardim-Escola (1960-1993): inter-relações com o 

magistério normal primário” – propõe estabelecer sentidos à história do Jardim-

escola do Centro Educacional do Magistério Primário de Caicó, através de inter-

relações históricas configuradas em uma visão social de conjunto (VINCENT; 

LAHIRE; THIN, 2001); isto é, por meio do entrecruzamento das ações do INEP à 

Reforma Educacional do estado do Rio Grande do Norte de 1957, que contribuíram 

para formar, nas escolas norte-rio-grandenses, uma nova mentalidade docente e 

uma nova organização institucional e pedagógica amparada em “saberes 

autorizados” vinculados às ciências da educação. O capítulo discorre sobre a 

criação do Centro Educacional e do Jardim-escola, a Reforma Educacional norte-rio-

grandense de 1957 e as ações do INEP visando à formação do magistério normal 

primário. Realizadas essas inter-relações históricas, por intermédio de fontes 

documentais e um corpo referencial reconhecível (ARAÚJO, 2000, 2006; 

CARVALHO, 2000; DEWEY, 1979, 2002; HAMAIDE, 1934; MONTESSORI, 1965; 

TEIXEIRA, 1978, 2007, 2011; VALDEMARIN, 2010), considera-se que os modos de 
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ensinar e educar do Jardim de Infância de Caicó articulam-se às apropriações dos 

fundamentos das pedagogias ativas, mediante a “[...] aprendizagem de formas de 

exercício de poder” (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001, p. 30, grifos dos autores); ou 

seja, de saberes autorizados propagados pela literatura pedagógica escolanovista. 

O quinto capítulo – “Jardim-Escola (1960-1993): organização institucional e 

pedagógica” – discute as especificidades do modelo institucional e pedagógico do 

Jardim de Infância do Centro Educacional do Magistério Primário de Caicó, 

objetivando demonstrar que a organização dessa escola infantil, conforme 

entendimento de Carvalho (2000), traz a marca de dois modelos de formação 

docente: a “caixa de utensílios” e a “ciência da biblioteca”. Por intermédio de fontes 

documentais, o capítulo analisa a organização do tempo e espaço escolar e os 

modos de ensinar e educar relativos às atividades diárias, inter-relacionando às 

pedagogias ativas teorizadas por Froebel (1897, 1902, 2001), Montessori (1965), 

Decroly, este último por intermédio de sua colaboradora Amélie Hamaide (1934), às 

orientações da Pedagogia Nova (DEWEY, 1979, 2002, 2010; TEIXEIRA, 1978, 

2007, 2010, 2011) e aos saberes pedagógicos autorizados e difundidos nas obras 

de Heloísa Marinho (1955, 1967, 1976, 1980) e Nazira Féres Abi-Sáber (1962, 1963, 

1965, 1968). Ao realizar esses procedimentos, verifica-se que o Programa de 

Atividades do Jardim-escola do Centro Educacional se orientou nas diretrizes 

filosóficas, científicas e organizativas especificadas em duas legislações norte-rio-

grandenses: o Regulamento do Ensino Primário e Normal de 1960 e o Sistema de 

Educação do Rio Grande do Norte de 1965. 

O sexto capítulo – “Jardim-Escola (1960-1993): aprendizagens formais e 

festividades” – constitui um desdobramento do quinto. Nessa parte, porém, se 

concentra nas aprendizagens formais e festividades que constituíram, igualmente, o 

Programa de Atividades do Jardim-escola. O objetivo do capítulo é refletir as 

aprendizagens e apreensões imbricadas nos modos de ensinar e educar nas 

atividades instrutivas, assim como nas festividades. Como o anterior, o capítulo foi 

construído de conformidade ao estudo e análise de fontes documentais, inter-

relacionando, igualmente, os modos de ensinar e educar do Jardim de Infância às 

pedagogias ativas, às orientações da Pedagogia Nova e aos saberes autorizados 

difundidos em manuais pedagógicos. Realizados esses procedimentos, considera-se 

que os modos de ensinar e educar do Jardim-escola evidenciam uma orientação 
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pedagógica deweyana e anisiana, em termos de finalidades sociais, e uma 

orientação metodológica decrolyana, em face dos processos educativos. 

Nas considerações finais, defende-se que os modos de ensinar e educar do 

Jardim-escola, sendo orientados por saberes autorizados difundidos na literatura 

pedagógica escolanovista, se associam a uma orientação pedagógica de educação 

científica das crianças, visando desenvolver as aptidões naturais e individuais 

necessárias à formação da personalidade e à escolarização posterior, assim como à 

convivência e integração na vida social comunitária. Sendo assim, reflete-se que o 

Jardim de Infância do Centro Educacional se definiu como um Jardim decrolyano, 

onde a criança é preparada para a vida social ao passo que é instruída. A fidelidade 

aos modos de ensinar e educar da pedagogia de Decroly garantiu a unidade da 

forma escolar e do modo escolar de socialização do Jardim-escola, tornando 

possível a intersecção entre dois modelos de formação. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo Dois 

Friedrich Froebel e o Jardim de Crianças 

  



46 
 

 
 

Friedrich Froebel e o Jardim de Crianças 

 

Friedrich Wilhelm August Fröbel (1782-1852), idealizador do Kindergarten, 

Jardim de Crianças, foi um filósofo, pedagogo e educador do século dezenove que 

estudou e teorizou sobre a educação das crianças de 3 a 6 anos, e, igualmente, a 

formação da professora. A exemplo de Jan Amós Comenius (1592-1670), Jean-

Jacques Rousseau (1712-1778) e Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), Froebel 

associou a criança e o desenvolvimento infantil à metáfora da “semente” ou “planta” 

e os processos educativos ao ideário pedagógico da “semeadura”. Seus princípios 

filosóficos educacionais têm como fundamento central a “natureza”. A natureza, na 

visão de Froebel, reúne a particularidade e a totalidade das coisas, do mundo e da 

existência humana. Sendo a expressão viva do Criador, deveria guiar a educação do 

homem. 

A obra pedagógica de Froebel demonstra a trajetória de um pensador que 

enveredou por uma multiplicidade de vivências, permitindo-lhe o conhecimento de 

diversas áreas: filosofia, química, mineralogia, agricultura, linguagem e artes, e, mais 

particularmente, as ciências naturais, as matemáticas e a economia rural. Essas 

matrizes de conhecimentos e habilidades contribuíram para “[...] despontar aquele 

que seria o fio condutor de sua obra: a explicação do desenvolvimento do homem 

pela confluência das forças da natureza física e espiritual” (KISHIMOTO; PINAZZA, 

2009, p. 39). 

Nascido em 21 de abril de 1782, em Oberweissbach, no principado de 

Schwarzburg-Rudolstadt (Turíngia), região sudeste da Alemanha, Froebel é o sexto 

filho do pastor luterano Johann Jakob Froebel e de Jakobine Eleanore Hoffmann. 

Órfão de mãe, que faleceu seis meses após seu nascimento, filho de protestante e 

criado por uma madrasta indiferente, o “[...] pequeno Friedrich é deixado à própria 

sorte” (HEILAND, 2010, p. 12). O pai, por sua vez, por considerá-lo um “mau sujeito” 

e dotado de “recursos intelectuais limitados”, lhe obrigaria a assistir aos ofícios 

religiosos, isolado na sacristia. Desse modo, de tanto refletir por meio da atitude 

introspectiva o sentido da Bíblia e os mistérios da natureza, o jovem Froebel adquire 

hábitos de autodidata. Em 1862, Froebel assim declarou: “O gosto ilimitado de 

observar, de contemplar e de aprender por mim mesmo foi uma constante em minha 

vida desde muito pequeno” (FROEBEL, 1862, apud HEILAND, 2010, p. 12). 
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A infância e a juventude de Froebel foram, assim, marcadas pela ausência 

da mãe, pelo amor à natureza e pela fé cristã, que influenciariam toda a sua vida e 

obra pedagógica. Suas teorias sobre a educação repousariam, então, 

[...] em um cristianismo não dogmático e sua pedagogia lúdica do 
jardim de infância enfatiza, ao mesmo tempo, a comunhão de 
crianças e adultos no jogo e a função pedagógica intrínseca dos 
materiais ou dos objetos naturais cujas estruturas e cujas leis se 

revelam pouco a pouco (HEILAND, 2010, p. 13). 

 

Durante toda a sua vida, Froebel cultivou o gosto pelas ciências naturais, e, 

em particular, pela mineralogia e pela cristalografia. Após frequentar a escola 

primária de Oberweissbach, foi acolhido por um tio materno, então administrador de 

uma propriedade em Stadtilm, onde frequenta a escola comunal. Sua escolaridade 

foi concluída no ano de 1796, experiência que reforça o seu sentimento religioso. 

Assim, Froebel não receberia, inicialmente, uma formação superior. O pai, por julgá-

lo “lento” e “pouco inteligente”, prefere que o filho aprenda um ofício. Froebel inicia, 

então, uma formação em agrimensura, atividade que será interrompida após dois 

anos de curso. Todavia, dessa experiência, o jovem adquire o gosto pela 

matemática e pelas ciências naturais. Em 1799, se matricula no curso de ciências 

naturais da Universidade de Jena, formação que será interrompida em 1801, 

motivada por razões financeiras. A privação impõe, então, o regresso do jovem para 

junto do pai, à época muito doente, a fim de ajudá-lo até a sua morte em fevereiro de 

1802 (HEILAND, 2010, PRÜFER, 1930). 

Os estudos interrompidos na Universidade de Jena, porém, contribuíram 

para ampliar um sentimento precoce da natureza, que já se expressava no interesse 

pela agrimensura. Em 1802, Froebel torna-se agrimensor, sendo encarregado de 

manter o cadastro florestal na Agência de Bens Territoriais, Florestas e Dízimos em 

Baumach, e depois na própria Bamberg. Nesse mesmo período, descobre a obra de 

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, especialmente os livros Sobre a alma do mundo 

(1798) e Bruno ou do princípio divino e natural das coisas (1802), adquirindo a sua 

primeira concepção filosófica da natureza. Os “fragmentos” do escritor Georg Philipp 

Friedrich von Hardenberg, conhecido pelo pseudônimo de “Novalis”, publicados em 

1802, e a obra de Ernst Moritz Arndt intitulada Germanen und Europa (Os Alemães e 

a Europa) colaboram para incutir no espírito de Froebel as duas noções essenciais 
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da subjetividade idealista (Novalis) e da historicidade da nação alemã (Arndt). 

(HEILAND, 2010). 

Em junho de 1805, Froebel vem a ser contratado como professor pela 

Escola Modelo de Frankfurt, que, à época, aplicava os princípios pedagógicos do 

educador suíço Johann Heinrich Pestalozzi. No outono de 1806, por influência da 

família aristocrática von Holzhausen de Frankfurt, Froebel viaja para Yverdon, na 

Suíça, para estudar os métodos pestalozzianos. Como preceptor dos três filhos de 

Caroline von Holzhausen, o jovem educador viverá com seus pupilos de 1808 a 

1810 no Instituto Pestalozzi, onde aprofunda o conhecimento das teorias 

pestalozzianas, ao passo que se dedica aos cuidados dos seus alunos. 

Em 1811, após alguns conflitos com Pestalozzi, Froebel retorna à Alemanha, 

dedicando-se ao estudo de ciências naturais na Universidade de Göttingen. Nesse 

período, formula as ideias iniciais de sua “filosofia da esfera” (“lei esférica”), 

fundamento de seus princípios educativos, que embasa a sua pedagogia escolar e a 

sua teoria do jogo no Kindergarten. A fim de aprofundar os estudos da filosofia da 

esfera, se dirige a Berlim, em 1812, para estudar com o assistente do professor 

Samuel Weiss, fundador da cristalografia (PRÜFER, 1930). 

Em 1816, Froebel funda a sua primeira escola, o Instituto Geral Alemão de 

Educação, fixando residência em Keilhau, no período de 1817 a 1831, 

conjuntamente com a primeira esposa Henriette Wilhelmine Hoffmeister e dois 

colaboradores: Wilhelm Middendorff e Heinrich Langethal. Acerca da importância 

desse período em Keilhau à produção intelectual do pedagogo do Kindergarten, 

ressalta Bastos: 

Esse período da experiência em Keilhau é o mais importante da 
produção intelectual de Froebel. Todos os seus escritos sobre 
filosofia da educação e descrição de programas de ensino têm como 
base essa prática e se fundamenta na filosofia da esfera (BASTOS, 
2001b, p. 10, grifos da autora). 

 

No período compreendido entre 1820 a 1823, o educador alemão publica 

uma série de brochuras sobre a experiência educativa no Instituto de Educação em 

Keilhau. Entretanto, é no ano de 1826 que Froebel vem a publicar a sua célebre 

obra educacional: A educação do homem, originalmente com o título “A educação do 

homem, arte da educação, da instrução e do ensino, colimada no Instituto de 

Educação em Keilhau, consentâneo ao povo alemão”. Nessa mesma época, dedica-
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se a publicar uma revista semanal, A família educadora, destinada a divulgar o seu 

sistema de educação (BASTOS, 2001b; HEILAND, 2010). 

No curso da sua vida, produção intelectual e experiências educativas, 

Froebel escreveu e publicou diversas obras de natureza teórico pedagógicas, 

destacando-se os livros Muther-und Koselied (1844) – Canções para a mãe que 

acalenta o seu filho; Pedagogics of the Kindergarten (1861) e Education by 

development (1899). É A educação do homem (1826), porém, a sua “obra-mestra”, 

na definição de Heiland (2010, p. 21), em que aparecem “[...] expostos em detalhe 

os conceitos fundamentais de sua filosofia da esfera, que são o „interno‟ e o 

„externo‟”. 

A educação do homem, de título original alemão Die menschenerziehung 

(1826), é uma obra clássica da educação e da pedagogia do século dezenove. 

Escrito no período de 1823 a 1825, o livro reúne as teorizações das experiências 

educativas desenvolvidas por Froebel no Instituto de Educação de Keilhau. No 

Brasil, mesmo com a grande difusão do Kindergarten froebeliano, especialmente na 

primeira metade do século vinte, o livro somente vem a ser publicado quase um 

século após a edição espanhola – Da educación del hombre (1913) –, apresentado e 

traduzido pela professora Maria Helena Camara Bastos. 

Para o intérprete Helmut Heiland (2010), A educação do homem não 

consiste, somente, em uma filosofia da educação, uma teoria do desenvolvimento 

infantil e do jogo. É, antes de tudo, um “[...] tratado de pedagogia escolar” em que o 

educador alemão reflete, filosófica e cientificamente, um “ensino educador”. Sendo 

assim, em A educação do homem, Froebel 

[...] assimila a ligação entre a educação e a ciência à aquisição pelo 
homem da consciência de si, definida como uma relação entre o 
exterior e o interior, uma imbricação dialética do interior e do exterior 
e sua „necessária unificação na vida‟ (HEILAND, 2010, p. 25). 

 

Na obra, o educador alemão explicita um conjunto de “aulas fundadoras”, 

então concebidas como “[...] forças elementares do indivíduo e destaca seu princípio 

de base: o ensino educador é regido pela lei das coisas” (HEILAND, 2010, p. 25). 

Para tal feito, o pensador Froebel sensibiliza o leitor para a necessidade de o aluno 

estabelecer uma relação dialética com o objeto da lição. O ensino educador instiga o 

educando à compreensão da estrutura do objeto, orientando a sua reflexão e as 

indicações para avançar o conhecimento, possibilitando a tomada da consciência de 
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si mesmo na medida em que aprende e apreende o objeto. O “esferismo” de Froebel 

constitui, simultaneamente, conforme Heiland (2010), em uma teoria científica e uma 

doutrina filosófica da educação, fundada na associação entre o objeto científico e o 

conhecimento subjetivo. 

Tendo em vista a importância da obra em face da compreensão da 

pedagogia froebeliana, isto é, dos fundamentos filosóficos e científicos que não 

deveriam se ausentar da educação do homem, convém à estrutura deste capítulo 

uma discussão centrada no livro, tendo como guias de orientação os princípios 

“dialéticos” da educação esférica froebeliana, cuja construção teórica articula-se às 

concepções sobre o desenvolvimento humano, particularmente o infantil, e a uma 

teoria da aprendizagem. 

 

2.1 Princípios da educação esférica 

A esfera é, para mim, a imagem da perfeição. O símbolo dos 
meus fundamentos esféricos da educação e da vida. 

Friedrich Froebel 

 

Em 1811, tem-se, segundo expressão do biógrafo Johannes Prüfer (1930), 

um maravilhoso e raro fenômeno da natureza, que foi decisivo para Froebel intuir as 

primeiras ideias da “filosofia da esfera”, e, posteriormente, sistematizar os processos 

educativos que dela decorrem: a passagem de um cometa, que pôde ser observada 

em grande parte do ano, de março a setembro em Göttingen. Inteiramente absorvido 

à contemplação do fenômeno, “[...] naquelas noites solitárias sob o céu 

esplendoroso e brilhante coberto de estrelas” (PRÜFER, 1930, p. 30, tradução 

nossa), o espírito do educador alemão se elevou à 

[...] educação do homem, com seus pressentimentos sobre a unidade 
de toda a existência e evento, sobre a similaridade das regras que 
regem tudo o que é vivo, obtendo, ao mesmo tempo, aquela 
luminosidade genuína que somente é compreensível se tiverem 
presentes as circunstâncias acessórias em que essas ideias 
nasceram (PRÜFER, 1930, p. 30, tradução nossa). 

 

Inspirado na aparição dessa estrela, e inquieto em formular as bases 

filosóficas e científicas da educação do homem, Froebel, à época, refletiu: 

O esférico [...] é o único ilimitado e absoluto. É o símbolo da 
diversidade na representação da variedade que se desenvolve e 
repousa na unidade e na representação referencial de toda 
variedade e unidade. O esférico é o símbolo da manifestação da 
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origem, de toda derivação da variedade. É o que se desenvolve no 
infinito e o que se limita em si mesmo, representando tudo ao mesmo 
tempo: o esférico é a totalidade e a perfeição [...]. Cada um dos 
objetos, todas as coisas, são de natureza esférica, são seres 
esféricos. A lei de toda verdadeira e suficiente educação do homem 
(FROEBEL, s/d, apud PRÜFER, 1930, p. 30, tradução nossa). 

 

A intensidade dessa primeira percepção estimulou Froebel a buscar ampliar 

as suas intuições. Vinte anos mais tarde, em uma carta datada de 18 de agosto de 

1831 e endereçada às mulheres de Keilhau, o educador alemão recorda a 

importância desse período da vida em Göttingen à reflexão das “leis da natureza”, 

donde decorreriam os princípios fundamentais do seu pensamento filosófico e 

pedagógico: 

Lá me foram apresentadas claras e vivas as grandes leis da 
Natureza e da vida que tudo envolve e constrói. Então tive a grande 
e decisiva ideia esférica de todos os fenômenos da Natureza e da 
vida do homem [...] Tudo foi desencadeado naquele tempo, tudo o 
que pensei e realizei, repousa, brota, vive nesta ideia, cresce, 
germina, floresce, frutifica dela mesma. (FROEBEL, 1831, apud 
PRÜFER, 1930, p. 31, tradução nossa). 

 

Todavia, não apenas as impressões sobre o mundo macro e cósmico, 

contribuíram para inspirar a filosofia da esfera de Froebel. As bases de sua 

formulação advêm, igualmente, do seu interesse pelo “mundo pequeno”, no dizer de 

Prüfer (1930). Apaixonado por química e mineralogia, o jovem Froebel encerra, em 

1812, a sua matrícula na Universidade de Göttingen, a fim de se dirigir a Berlim com 

o propósito de estudar mineralogia com o professor Samuel Weiss, grande 

personalidade, à época, da cristalografia. Nesse período, o corpo docente da 

Universidade de Berlim era composto por notáveis mestres, se destacando nomes 

como os de Fichte, Scheleiermacher, Niebuhr, Savigny, entre outros. 

O interesse pela filosofia da esfera instiga Froebel a se matricular, em 17 de 

novembro de 1812, na Escola Superior de Filosofia, estabelecendo contato com a 

obra de Johann Gottlieb Fichte. Na Universidade de Berlim, o jovem estudante 

dedicou-se, igualmente, às aulas do professor Weiss, estando cada vez mais 

convicto da “[...] íntima e demonstrável dependência de todos os fenômenos vitais” 

(PRÜFER, 1930, p. 32, tradução nossa). Todavia, o entusiasmo de Froebel pela 

filosofia e ciências naturais foi germinado ainda nos tempos em que estudou na 

Universidade de Jena. Nessa Universidade, Froebel se aproximou das ideias de 
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Schelling, que atuava como professor de Filosofia. Em sua obra Bruno ou do 

princípio divino e natural das coisas, Schelling (1802) afirma a unidade entre Deus – 

espírito absoluto – e a natureza, sendo esta última revelação da perfeição divina, 

pois estaria em unidade com o espírito do Criador (ARCE, 2002). 

Segundo Alessandra Arce (2002), o interesse de Schelling pela natureza se 

devia ao aspecto “estético”. A centralidade do estético na filosofia de Schelling 

decorria de o filósofo conceber “[...] a arte como o melhor caminho para se conhecer 

o absoluto, pois Deus seria justamente o grande artista enquanto que a natureza e o 

ser humano seriam suas obras” (ARCE, 2002, p. 37). 

O historiador Franco Cambi (1999, p. 425), por seu turno, concebendo 

Froebel o “pedagogo do romantismo”, ressalta que o educador alemão retirou da 

filosofia estética de Schelling “[...] o princípio de que „tudo é unidade‟, segundo o 

qual por ela tudo se move e a ela retorna”. Reforçando esse entendimento, Arce 

(2002, p. 38) enfatiza que 

[...] aí estão presentes ideias que Froebel incorporou à sua 
pedagogia. Uma delas é a da natureza como obra perfeita do espírito 
de Deus, em unidade indissolúvel com este. Outra delas é a da 
constante unidade dos contrários. Por fim, a questão estética está 
presente na pedagogia de Froebel através de sua insistência na 
necessidade de se trabalhar com as crianças a harmonia das formas, 
o que Froebel procurou concretizar nos chamados „dons‟ (ARCE, 
2002, p. 38). 

 

Em A educação do homem (2001), Froebel incorpora a natureza como obra 

perfeita de Deus. A natureza consiste símbolo e materialização do espírito Divino. 

Por essa razão, a criança deveria viver em harmonia com a natureza para, 

naturalmente, se harmonizar com o Criador: 

[...] o homem deve levar de forma magnânima à sua consciência e à 
atividade de sua vida o sentimento de que ele, assim como a 
natureza, procede de Deus, depende de Deus e em Deus encontra 
seu apoio e descanso (FROEBEL, 2001, p. 24). 

 

Segundo Heiland (2010, p. 16), as ideias filosóficas e educacionais de 

Pestalozzi exerceram grandes influências na obra pedagógica de Froebel. Em 1862, 

Froebel escreveu o artigo “Breve exposição dos princípios de educação e formação 

de Pestalozzi, segundo o próprio Pestalozzi”. Para Heiland (2010, p. 16), o educador 

alemão absorveu as ideias centrais da educação elementar proposta por Pestalozzi, 
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desenvolvidas em torno da estrutura das forças internas inerentes ao indivíduo. Em 

suas palavras: 

[...] a educação elementar de Pestalozzi, concebida como estrutura 
das forças (elementos) do indivíduo, representa também o 
desenvolvimento de categorias, porque a força (interior) do indivíduo 
se desenvolve no confronto com o contexto (externo) (HEILAND, 
2010, p. 16). 

 

Em sua proposta educativa, Pestalozzi distinguiu 3 (três) grandes estruturas 

de forças relacionadas à ação da criança, quais sejam: a “força perceptiva e 

intelectiva”, que refere-se às aptidões de ordem linguística e cognitiva; a “força das 

capacidades”, condizente ao controle do corpo e às aptidões manuais; a “força moral 

ou religiosa”, articulada aos valores morais e ao comportamento social. Essas forças 

constituíam, segundo Pestalozzi, a natureza do homem (HEILAND, 2010). 

Inspirado na filosofia romântica de Schelling, nas noções advindas da 

cristalografia e nas ideias pedagógicas do suíço Pestalozzi, Froebel defendia que a 

natureza humana é regulada por uma “lei interna” associada a uma estrutura de 

“energias”, de “forças” naturais. Consideradas essas forças, a finalidade da 

educação seria 

Suscitar as energias do homem – ser progressivamente consciente, 
pensante e inteligente –, ajudá-lo a manifestar a sua lei interior – o 
divino que há nele – com toda a pureza e perfeição, com 
espontaneidade e consciência – nisso consiste a educação do 
homem. Ela nos dá para esses fins, o caminho e os meios 
(FROEBEL, 2001, p. 23). 

 

Para Froebel, a doutrina da qual se nomeia “educação” se refere ao 

conhecimento dessa “lei interna”, “eterna”, sendo a sua reflexão e os preceitos que 

dela derivam a “ciência da vida”: 

[...] adquirir consciência dela, refletir sobre seu fundamento e sua 
essência, sobre a relação, unidade e vitalidade de seus efeitos, saber 
da vida e abarcá-la em sua totalidade, nisso consiste a ciência, esta 
é a ciência da vida (FROEBEL, 2001, p. 23). 

 

A educação do homem deveria se processar, desde a primeira infância, 

mediante o cultivo dessa lei interior, pressupondo a relação entre o homem em sua 

particularidade e o divino em sua totalidade. A realização humana se efetuaria, 

dessa maneira, através do reconhecimento e harmonização de pares opostos; ou 
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melhor, de “relações dialéticas”: a dialética interior-exterior e a dialética particular-

geral. Nesse sentido, as dialéticas exterior-interior e interior-exterior assumem valor 

substancial na filosofia da esfera e na teoria educacional froebeliana. É por meio do 

exterior que o interior pode ser conhecido: “[...] a essência, o espírito, o divino do 

homem e das coisas se conhecem por suas manifestações externas” (FROEBEL, 

2001, p. 24). 

As manifestações externas do homem e das coisas constituíam, segundo 

Froebel (2001, p. 24), “[...] o ponto de apoio de toda a educação, de todo o ensino, 

[...] de toda a vida que seja testemunho de liberdade”. Ao partir do exterior, a 

educação alcança o interior e sobre ele passa a atuar. Todavia, a educação não 

deve se restringir a deduzir o interior pelo exterior. Deve, antes, buscar compreender 

“[...] a essência das coisas, encontrando-a na dupla relação do externo com o 

interno e do interno com o externo”. 

A “arte da educação” correspondia, assim, à “[...] livre aplicação desse 

conhecimento, dessa reflexão, desse saber para a formação e desenvolvimento 

imediato de seres racionais” (FROEBEL, 2001, p. 23). A educação do homem 

deveria, por conseguinte, se efetuar de acordo com a lei interior que rege a natureza 

e dinâmica das coisas, e não negá-la. A condução humana se desenvolve em um 

processo dialético estabelecido entre cada indivíduo e a natureza: o divino (Deus), 

que se expressa na própria natureza (fauna, flora, minerais...) e o próprio homem 

como expressão, também, dessa natureza. 

Dessa forma, seria reponsabilidade da educação conduzir o homem a uma 

clara visão de si mesmo, da natureza, da união com Deus; guiando-o “[...] a uma 

vida pura e santa” (FROEBEL, 2001, p. 24). Para que esses fins fossem alcançados, 

porém, seria necessário que a educação se fundasse e repousasse sobre o interior 

e o mais íntimo da personalidade do educando. Nesse sentido, a educação do 

homem deveria buscar a “unidade vital” correspondente à tríplice aliança: o ser 

humano, o Criador e a natureza. A semente do desenvolvimento humano encontrar-

se-ia no interior do próprio homem. Os processos educativos deveriam seguir, 

assim, a ordem da espontaneidade e adaptar-se à natureza. Para Froebel, a “pedra 

de toque” de toda educação estaria “[...] sempre dentro do homem mesmo” 

(FROEBEL, 2001, p. 26). 
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A “boa educação” e o “ensino adequado” deveriam conduzir, nesse sentido, 

“[...] à liberdade: a lei, à própria determinação; a coação, à vontade livre; o ódio 

exterior, ao amor interior”. Para alcançar essas finalidades, a educação, o ensino e a 

doutrina deveriam atuar em um duplo sentido: “[...] dar e tomar, unir e separar, 

mandar e obedecer, fazer e suportar, obrigar e afrouxar...” (FROEBEL, 2001, p. 29). 

Entre essas ações opostas, os processos educativos deveriam priorizar um terceiro 

termo, sendo este unificador: “[...] a eleição do justo, do melhor, que pode 

necessária e logicamente deduzir-se das condições dadas” (FROEBEL, 2001, p. 29). 

Essa atitude de submissão ao terceiro termo seria condizente, na acepção de 

Froebel, às ações dos mestres e alunos, devendo consistir a “[...] fórmula necessária 

e geral do ensino”, qual seja: “[...] faz isto e observa qual é nesta determinada 

relação a consequência de teu ato e a que conhecimento te conduz” (FROEBEL, 

2001, p. 29). Dessa máxima cristã, ter-se-ia o fundamento central da filosofia e teoria 

educacional froebeliana: 

Manifesta tua essência espiritual, o que em ti verdadeiramente vive, 
o que é tua vida, expressando-a no exterior e mediante o exterior em 
tuas obras, e observa o que tua essência reclama e como tem sido 
realizada (FROEBEL, 2001, p. 29, grifo do autor). 

 

Esse preceito serviu a Jesus, segundo Froebel, para revelar o divino de sua 

missão, natureza e vida, demonstrando a verdade de sua doutrina. Por meio desse 

fundamento cristão, explicar-se-ia o seguinte princípio educativo: 

O ensino, assim como o educador mesmo, deve apresentar o 
individual e o particular como geral, e o geral como particular e 
individual, comprovando-os na vida; deve exteriorizar o interior e 
interiorizar o externo e mostrar a unidade entre ambos; deve 
considerar o aspecto finito em seu aspecto infinito, e o infinito em seu 
aspecto finito, fazendo ver como um e outro se unem na vida; deve 
contemplar o divino no humano, e a essência do homem em Deus, 
tendendo a que na vida manifestem justamente (FROEBEL, 2001, p. 
30). 

 

Sendo o “único objetivo” e o “único fim” de toda educação e doutrina o “[...] 

cultivo integral da essência original divina contida no homem”, o ser humano, desde 

a meninice, deveria “[...] ser tratado como membro necessário e essencial da 

humanidade” (FROEBEL, 2001, p. 30). Por sua natureza divina, terrena e humana, o 

homem pertence a Deus, à natureza e à humanidade. Desde o início do 

desenvolvimento do infante, os pais deveriam assumir, segundo Froebel, a 
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responsabilidade de educadores perante Deus, a humanidade e o próprio filho. 

Devendo, pois, considerar a relação que se estabelece entre a criança e o presente, 

o passado e o futuro do desenvolvimento humano; formando-a e educando-a em 

harmonia às exigências evolutivas da espécie humana. 

Todavia, a concepção froebeliana de desenvolvimento humano não consiste 

em uma noção estéril, definitiva e concluída. Se expressa na formulação de outra 

dialética: a dialética “pluralidade-individualidade”. Embora cada indivíduo humano 

possa recorrer aos estágios sucessivos de evolução biológica e da cultura humana 

que lhes são precedentes, “[...] o novo sujeito, no lugar que ocupa dentro da 

totalidade da evolução humana, vem a ser um modelo vivo para o futuro e para 

todas as gerações” (FROEBEL, 2001, p. 31). A “marcha” do desenvolvimento, nesse 

sentido, não se efetua mediante “imitação e cópia”. Contrariamente, segue o “[...] 

caminho vital do próprio desenvolvimento e da espontânea formação”. Entretanto, 

cada homem deveria “[...] apresentar-se a si mesmo e aos outros como modelo livre 

porque, em cada um, existe e se encerra a humanidade inteira” (FROEBEL, 2001, p. 

31). 

Em sua filosofia educacional, Froebel não ignorou a importância da 

intervenção educativa dos pais e educadores durante o desenvolvimento da criança. 

Os pais deveriam se apresentar, diante dos filhos, “[...] puros e sinceros em palavras 

e obras”, constituindo um modelo a ser imitado “[...] durante a infância, naturalmente 

ingênua, ou em situações muito claras e primordiais da vida adulta” (FROEBEL, 

2001, p. 31). Nesses casos, dever-se-ia impor “[...] o modelo mediante o exemplo e 

as palavras” (FROEBEL, 2001, p. 28). Os filhos, por sua vez, deveriam “[...] 

desenvolver e aperfeiçoar: a natureza do pai e da mãe, o paterno e o materno, todo 

o espiritual e sentimental que na essência dos pais pode existir”. A missão do 

homem consistia em concordar e harmonizar “[...] a essência de Deus e da natureza, 

o natural e o divino, o terreno e o celeste”. Para Froebel, a criança, desde o 

nascimento, é um membro da família e da humanidade. Como membro da família, 

deveria expressar “[...] a essência da família, suas atitudes e energias espirituais”. 

Da humanidade, desenvolver, aperfeiçoar e manifestar “[...] a essência, as energias 

e atitudes da humanidade inteira” (FROEBEL, 2001, p. 32). 

Como filhos de Deus e da humanidade, os homens manifestam “[...] a 

essência comum a Deus e à humanidade”. O desenvolvimento da criança, desse 

modo, deveria se efetuar mediante o cultivo da “exteriorização”, que, por sua vez, 
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reúne a essência, “[...] não inteiramente conhecida e reconhecida”, da “tríplice 

manifestação”, que, por sua vez, é constituída, segundo Froebel, pelos princípios da 

unidade, individualidade e pluralidade: 

A lei é esta: que cada homem expresse sua essência e manifeste a 
unidade em si mesmo e por si mesmo; a individualidade, sobre algo 
individual por ele concebido e exteriorizado com especial clareza e 
plenitude, e a pluralidade em tudo que ele produz e executa. Só 
mediante essa tríplice manifestação – tríplice, por sua vez, una e 
unificadora – consegue-se plenamente a exteriorização – a 
exposição, a revelação do íntimo de cada ser (FROEBEL, 2001, p. 
32). 

 

Para que a exteriorização pudesse ser plena, sem obstáculos ao 

desenvolvimento da criança e à sua contínua formação, não deveria se ausentar, 

durante os processos educativos, nenhum elemento da tríplice manifestação. No 

entendimento de Froebel, 

[...] somente pela manifestação tríplice se expressa e se revela 
integralmente cada coisa em sua essência e em sua unidade; 
somente a inteligência e o estudo dessa tríplice manifestação [...] 
conduzem à compreensão verdadeira dessa essência e ao 
conhecimento exato da coisa mesma (FROEBEL, 2001, p. 32-33). 

 

A concepção de desenvolvimento humano froebeliana se articula a uma 

teoria da aprendizagem formulada pelo próprio Froebel em torno dos princípios da 

educação esférica. Para esse educador alemão, o desenvolvimento humano é 

esférico, gradativo, sendo constituído por “[...] uma evolução que se inicia desde o 

primeiro momento e que se desenvolve de maneira contínua e ininterrupta” 

(FROEBEL, 2001, p. 12). Froebel se recusou, assim, a conceber o desenvolvimento 

como uma sucessão constante “[...] de etapas excessivamente separadas umas das 

outras”, portanto de distinções e divisões que “[...] impedem de ver o que há de 

contínuo, de perene em cada evolução vital, o que constitui sua unidade e 

substância” (FROEBEL, 2001, p. 36). 

A concepção de crescimento e desenvolvimento humanos a partir da 

separação das etapas da vida constitui, segundo Froebel, uma noção errônea e 

prejudicial à evolução humana, na medida em que as fases evolutivas não se 

apresentam “[...] realmente separadas; [...] que não há descontinuidade entre umas 

e outras, mas que essas fases formam uma sucessão realmente indivisível” 

(FROEBEL, 2001, p. 36). Mediante essa sua concepção, quando se considera a 
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criança como um ser inteiramente distinto e separado do adulto, “[...] há o perigo de 

esquecer o comum: o homem”. É preciso, dessa forma, que os pais e os educadores 

prestem atenção “[...] ao que se passa no curso da vida” (FROEBEL, 2001, p. 37). O 

Homem, conforme Froebel, não alcança a vida adulta “[...] por contar tantos ou 

quantos anos: é-o por ter vivido e acumulado as experiências da infância e da 

mocidade” (FROEBEL, 2001, p. 37). 

Somente com um desenvolvimento ininterrupto, de conformidade à marcha 

da natureza e às atividades espontâneas a cada idade, assegura, segundo Froebel, 

“[...] o desenvolvimento pleno na idade seguinte” (FROEBEL, 2001, p. 38). Por 

conceber que a plenitude do desenvolvimento somente é alcançada mediante a 

“atividade criadora”, o educador alemão se contrapõe à ideia de os pais ou de a 

educação formal suprimir uma fase da vida em favorecimento dos comportamentos 

comuns à condição adulta. Aproximando-se às concepções de Jean-Jacques 

Rousseau, para quem a infância deveria ser considerada conforme as 

singularidades da criança e as atividades próprias da infância, o pedagogo do 

Kindergarten reforça a máxima rousseauniana de que: “Nem a criança, nem o 

jovem, nem o homem devem ter outra aspiração senão a de serem em cada período 

da vida o que esse período exige”. Para Froebel, cada uma dessas etapas da vida 

pode ser comparável a uma “[...] flor nova saída de brotos saudáveis”; constituindo 

“[...] de base às seguintes para dar-lhes o que elas pedem até chegar à plenitude” 

(FROEBEL, 2001, p. 38). 

Considerados os princípios dialéticos da educação esférica, refletidos e 

teorizados por esse educador em A educação do homem (2001), convém refletir 

como o pedagogo do Kindergarten concebia a criança, a instituição educativa e o 

educador infantil. O entendimento das concepções froebelianas é possível de ser 

alcançado por meio das obras Pedagogics of the Kindergarten (1897) e Education by 

development (1902), em que Froebel concebe as finalidades socioeducativas do seu 

sistema esférico de educação, que ensina e educa desenvolvendo (FROEBEL, 

1897; 1902), com os modos e os materiais de emprego do seu Jardim de Crianças. 

 

2.2 A semente, o jardim e o(a) jardineiro(a) 

Em 1837, Froebel fundou, em Bad Blankenburg, o “Instituto de Educação 

Intuitiva para a Autoeducação”. Nessa instituição, segundo Prüfer (1930), Froebel 
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almejou criar materiais para que crianças e jovens pudessem, de forma intuitiva, 

expressar o seu mundo interior, exercitando as suas capacidades perceptivas, 

físicas e mentais; de modo a aprender e apreender a estrutura e a dinâmica dos 

objetos, através de “meios de emprego, educação e instrução”, por ele concebidos e 

fabricados. Visando a essa intenção, o educador alemão dedicou-se à fabricação de 

materiais em sua oficina em Bad Blankenburg. Nesse mesmo ano, essa instituição 

haveria o nome abreviado, sendo nomeada, unicamente, de Instituto Auto Didático 

(PRÜFER, 1930). 

O interesse pedagógico de Froebel por esse estabelecimento, ainda com 

Prüfer (1930), se devia à convicção de que o espírito humano necessita de matéria 

adequada para alcançar o autoconhecimento, sendo essa finalidade possível de 

realização pelas vias da “autorrepresentação”. Assim, a finalidade do Instituto Auto 

Didático se associa à crença froebeliana de que: 

O primordial na educação deve ser, por conseguinte, proporcionar ao 
homem, como ao menino, a matéria adequada para dar-lhe forma, 
em primeiro lugar para adquirir resistência e força próprias, ademais 
para fazê-lo capaz de estruturação, isto é, capacitá-lo para formar a 
matéria por influência do espírito, para encontrar nela seu alojamento 
[...]. Finalmente, para reconhecer o espírito, a essência espiritual, em 
toda manifestação da Natureza e da Arte (FROEBEL, 1836, apud 
PRÜFER, 1930, p. 82, tradução nossa). 

 

Em seu Diário, Froebel descreveu as intenções do Instituto Auto Didático em 

uma escrita datada de 27 de abril de 1836. Segundo o pedagogo alemão, esse 

estabelecimento de educação deveria promover: a exposição intuitiva das verdades 

vitais mais elevadas; a exposição intuitiva da unidade de todas as coisas; a 

exposição intuitiva do eterno no finito, do espiritual no corporal, do celestial no 

terreno; e, finalmente, a exposição intuitiva das leis vitais, isto é, da ideia vital, do 

mesmo modo que da unidade da vida (FROEBEL, 1836, apud PRÜFER, 1930, p. 

82, tradução nossa). 

Os materiais de autoeducação confeccionados na pequena fábrica de Bad 

Blankenburg deveriam corresponder, assim, à necessidade de pais e filhos. Sendo 

concebidos por Froebel como “meios de emprego, educação e instrução”, esses 

materiais deveriam: 

a) Servir como elementos complementares e de desenvolvimento, ao 
serem aplicados. b) Oferecer a observação sensível da vida e de 
todas suas partes e fenômenos, especialmente a observação da 
Natureza sensível. c) Levar o educador ao pressentimento, à 
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observação e à compreensão da unidade e uniformidade de todos os 
fenômenos vitais e naturais (FROEBEL, 1836, apud PRÜFER, 1930, 
p. 82, tradução nossa). 

 

Com essa idealização e confecção dos primeiros meios de emprego, 

educação e instrução, Froebel cria, também em Bad Blankenburg, o Instituto de 

Jogos e Ocupações, instituição precursora do Kindergarten (PRÜFER, 1930). Esse 

Instituto foi criado com o intuito de oferecer às crianças uma autoeducação pelo 

jogo, e servir, simultaneamente, de curso de formação para pais e educadores. 

Inaugurado nos primeiros dias do mês de junho de 1839, a instituição iniciou as 

atividades com "[...] 40 a 50 crianças de todas as condições, de um a seis anos de 

idade, e, em alguns casos, acima de onze" (PRÜFER, 1930, p. 107, tradução 

nossa). 

Na “Casa sobre a adega” localizada em Bad Blankenburg pode ser vista, até 

os dias atuais, uma placa comemorativa, contendo a seguinte descrição: “Em 28 de 

junho de 1840 Friedrich Froebel instituiu aqui o primeiro Jardim de Infância” 

(PRÜFER, 1930, p. 110, tradução nossa). Para Prüfer (1930), a inscrição é 

inteiramente “falsa”, na medida em que, desde o mês de junho de 1839, funcionou 

nessa casa o Instituto de Jogos e Ocupações. Sendo assim, o que o pedagogo 

alemão veio a estabelecer em 28 de junho de 1840 na “Casa sobre a adega” 

[...] não foi o primeiro Jardim da Infância, mas o Jardim alemão das 
crianças, que nada mais era que um centro infantil de jogos, 
organizado segundo os princípios froebelianos. Além disso, a festa 
de inauguração não teve lugar na casa já mencionada, mas sim no 
salão de reuniões da Prefeitura de Blankenburg. Por conseguinte, a 
placa comemorativa deveria ter sido erguida onde hoje se encontra a 
Câmara Municipal, e, simultaneamente, substituir a palavra primeira, 
por alemã (PRÜFER, 1930, p. 110, tradução nossa, grifos do autor). 

 

Essa discussão sobre as origens do Jardim de Crianças se faz necessária, 

segundo Prüfer (1930), para que sejam compreendidas, com certa precisão, as 

intenções que animavam o pensamento de Froebel quando resolveu transformar o 

Instituto de Jogos e Ocupações no Jardim geral alemão da Infância. Havendo o 

pedagogo estabelecido, em junho de 1839, o Curso “Guias da infância” somente 

para “homens”, almejou ampliar o seu propósito, direcionando-o às “mulheres”, para 

que fossem igualmente instruídas e capacitadas (PRÜFER, 1930). 
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O interesse de Froebel pela educação das crianças pequenas se articula ao 

período em que o jovem aspirante a pedagogo estuda a metodologia pestalozziana. 

Para o “pai” do Kindergarten, os modos de educar e ensinar direcionados à primeira 

e à segunda infância no Instituto de Yverdon não correspondiam às singularidades 

desse tempo da vida. Contrariamente, antecipavam a escolaridade ao privilegiar a 

leitura, escrita e cálculo, de conformidade ao método de alfabetização pestalozziano 

(ARCE, 2002; 2002b). 

Por conceber que o “ABC das coisas” deveria preceder o ABC das palavras, 

em uma carta datada de 17 de janeiro de 1810, dirigida à baronesa Caroline von 

Holzhausen, o educador alemão adverte à inadequação dos métodos do mestre 

suíço às crianças de idade anterior a oito anos. Nessa escrita, o pedagogo do 

Kindergarten considera que os meios de ensino pestalozzianos, embora legítimos, 

poderiam se converter em uma grande ilusão, sobretudo por não estarem 

apropriados às particularidades da primeira infância: 

Todo método de educação pestalozziano [...] é verdadeiro... Mas 
poderia se converter em uma grande falsidade, que pode alcançar o 
absurdo se, tal como Pestalozzi nos deu, fosse aplicado também à 
idade precoce. Tudo aquilo que Pestalozzi nos legou como meios de 
ensino: o desenho, a geometria, a aritmética, o cálculo mental, a 
educação do canto [...] não pode se realizar antes dos oito anos, e 
até todos os tempos devem estar baseados em uma educação viva, 
natural e infantil a qual desejo chamar primeira educação 
(FROEBEL, 1810, apud PRÜFER, 1930, p. 26, tradução nossa). 

 

Desde os tempos de Yverdon, Froebel haveria entendido que a primeira 

educação não podia se efetuar nas mesmas bases da escola elementar. Para o 

jovem preceptor, a criança deveria “[…] ser criada dessa primeira instrução, dos 

primeiros até os sete ou oito anos de idade” (FROEBEL, 1810, apud PRÜFER, 1930, 

p. 26, tradução nossa). Para Froebel, a educação escolar da primeira infância 

deveria permitir, unicamente, a expressão das percepções das crianças acerca dos 

materiais concretos: 

Esta primeira educação se apoia, segundo minha opinião, no 
seguinte: Deixar simplesmente que a criança produza pela matéria 
que ela queira, que veja! Esta frase será expressa agora em forma e, 
seguidamente, objeto de uma certa ordenação (FROEBEL, 1810, 
apud PRÜFER, 1930, p. 26, tradução nossa). 

 

A despeito de possíveis fragilidades dos modos de ensinar e educar do 

Instituto de Yverdon, Froebel reconhecia grande mérito na obra pedagógica “escrita” 
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de Pestalozzi, em que se destacam os livros Leonardo e Gertrudes (1781), Como 

Gertrudes instrui seus filhos (1801) e o Livro das mães (Buch der Mütter, 1805). O 

Livro das mães representa, segundo Froebel, o que o espírito “[...] de Pestalozzi 

poderia conceder à humanidade para a educação das crianças” (FROEBEL, apud 

PRÜFER, 1930, p. 27, tradução nossa). Convencido de que a primeira educação 

deveria se efetuar em comunhão à Natureza, desse tempo em Yverdon o educador 

alemão compreendeu a emergência de a educação da infância se apoiar em uma 

base científica sólida, mediante os estudos da linguagem e das ciências naturais 

(PRÜFER, 1930; HEILAND, 2001). 

Em Pedagogics of the kindergarten (FROEBEL,1897), obra que reúne 15 

(quinze) ensaios sobre a educação da primeira infância, Froebel defende a 

necessidade de se pensar a criança em observância à totalidade do 

desenvolvimento de sua natureza física e espiritual. Para o educador alemão, da 

mesma forma que se deveria corresponder às especificidades de uma “semente de 

milho”, de modo a se fazer visível a potencialidade e os desdobramentos de sua vida 

interna, a infância necessita, para se tornar conhecida, de cultivos apropriados. Ao 

estabelecer a metáfora “criança-semente”, Froebel expande a ideia de o germe de 

todo o desenvolvimento futuro do homem e da humanidade concentrar-se na própria 

natureza interna da criança. 

Mas é, então, a natureza do homem e da humanidade menos 
desconhecida para nós? [...] Mas por que, então, observamos a 
criança humana muito menos do que a semente do milho ou o germe 
de uma planta na totalidade de seu desenvolvimento? [...] Deve-se 
então supor que, no ser humano, a capacidade, o talento para se 
tornar um completo ser humano, esteja contida menos do que na 
bolota contém a capacidade de se tornar um carvalho forte, vigoroso 
e completo? Mas, como o germe carrega dentro de si a planta e toda 
a vida vegetal, a criança não carrega também dentro de si todo o 
homem e toda a vida da humanidade? (FROEBEL, 1897, p. 61-62, 
tradução nossa). 

 

Absorvido por essas concepções e inquietamentos, e orientado, igualmente, 

por uma filosofia espiritualista e estética da natureza e um ideal de liberdade, 

Froebel inaugura, em 1840, o seu Kindergarten, em tradução alemã “Jardim de 

crianças”. Nessa expressão que associa, metaforicamente, “crianças e jardim”, o 

pedagogo alemão projetou “toda uma ideia revolucionária”: 

Froebel chamou a instituição, que concebeu e criou, Jardim de 
Crianças, nome que é a tradução precisa de Kindergarten, embora 
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mais comumente digamos agora Jardim de Infância. Nessa 
expressão, que conjuga ou associa crianças e jardim, projetava-se 
toda uma ideia revolucionária (LOURENÇO FILHO, 1959, p. 80). 

 

A ensaísta Eleonore Heerwart, em a “introdução” do livro Mottoes songs, 

games and stories (FROEBEL, 1888), do original alemão Muther-und Koselied, 

define o Kindergarten froebeliano como a instituição “[...] que trata a criança de 

acordo com a sua natureza”. Comparada a uma flor no jardim, essa escola da 

infância “[...] reconhece a sua tríplice relação com Deus, o homem e a natureza”; 

fornecendo “[...] os meios para o desenvolvimento de suas faculdades; para o 

treinamento dos sentidos e para o fortalecimento de suas forças físicas” 

(HEERWART, 1888, apud FROEBEL, 1888, p. xxxii, tradução nossa). 

Assim concebido, diferentemente da livre evolução de uma planta em estado 

silvestre, o crescimento e o desenvolvimento da “flor”, em um bom jardim, dependem 

da qualidade dos conhecimentos do jardineiro e das condições de plantio, não 

ocorrendo de forma inteiramente livre e espontânea. Nas palavras de Arce: 

O jardim é um lugar onde as plantas não crescem em estado 
totalmente silvestre, totalmente selvagem, é um lugar onde elas 
recebem os cuidados do jardineiro ou da jardineira. Mas o jardineiro 
sabe que, embora tenha por tarefa cuidar para que a planta receba 
todo o necessário para seu crescimento e desenvolvimento, em 
última instância é o processo natural da planta que deverá 
determinar quais cuidados a ela deverão ser dispensados (ARCE, 
2002b, p. 108). 

 

Na pedagogia froebeliana do Kindergarten, os princípios de individualidade e 

universalidade, de particularidade e pluralidade, coerentes com a filosofia da esfera 

e o modelo esférico de educação, correspondem à noção de que as crianças, assim 

como as plantas, necessitam de um jardineiro sensível e habilidoso, capaz de 

compreender a espontaneidade infantil, sendo solícito às necessidades de cada 

broto. Enquanto fonte de pureza e parte integrante da natureza, a criança é 

expressão do Universal no homem. Em sua particularidade, traz a semente do amor 

divino em sua constituição. 

A concepção de criança froebeliana se aproxima às ideias de Rousseau, 

para quem a criança representa, sendo expressão do “estado natural”, a bondade 

natural do autor da natureza. A sociedade e o adulto deformado pelas instituições 
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segregadoras seriam os responsáveis por seu comportamento social defectível. 

Segundo Froebel: 

[...] a criança aparentemente boa não o é com frequência, porque, 
em realidade, não quer o bem por livre determinação ou por amor, ou 
por respeito ou por conhecimento; o menino ― exteriormente rude, 
obstinado e voluntarioso ―, o jovem que na aparência não é bom 
escondem muitas vezes dentro de si, com livre determinação, a mais 
ativa, vigorosa e sincera tendência à realização do bem (FROEBEL, 
2001, p. 25). 

 

Semelhantemente ao autor d‟O Emílio ou Da educação (1762), Froebel 

entrevia a necessidade de se pensar a criança “[...] no que ela é antes de ser 

homem” (ROUSSEAU, 2004, p. 4). Defendia que a formação da infância não podia 

se processar mediante doutrinas rígidas e prescrições demasiadas, que tendiam, em 

vez de cultivar a bondade natural da Criação, a “[...] anular, a oprimir e a perturbar o 

homem no que ele tem de espontâneo – de originalmente são –, na obra divina que 

nele se manifesta” (FROEBEL, 2001, p. 26). 

Convicto da emergência dos processos educativos se nortearem na 

progressão natural, Froebel desejou que a sua instituição, o Kindergarten, não 

abarcasse a significação costumeiramente atribuída à escola. A palavra “escola”, 

segundo Arce (2002b), conferia o sentido de se encher as mentes das crianças com 

coisas artificiais, estranhas à capacidade infantil, e esse não constituía o propósito 

do seu Jardim de Crianças. Fundado na natureza do homem e em seu natural 

impulso à atividade e ao autoconhecimento, Froebel intencionou que seu 

Kindergarten constituísse, assim como compreendia a família, “um todo vivente”, 

“uma árvore em si mesma”, e, ao mesmo tempo, promovesse “[...] meios de 

emprego e, consequentemente, de cultura e instrução fundados na relação do 

homem com a Natureza e com a vida” (FROEBEL, 1897, p. 13, tradução nossa). 

Transcrevendo a “totalidade” de suas intenções: 

Assim, fundado na Natureza do homem e no seu instinto de atividade 
e formação, e conectado com a criação deste impulso, o objetivo 
desta instituição é ser um todo vivente, ou como se fosse uma árvore 
em si mesma, assim como promover meios de emprego e, 
consequentemente, de cultura e instrução fundados na relação do 
homem com a Natureza e a vida; meios, os quais quando aplicados 
de uma maneira viva na criança desde o primeiro estágio do seu 
despertar espiritual e do uso dos seus membros e sentidos, 
desenvolvam-se de todas as formas em união consigo mesma, com 
a Natureza e com as leis da vida. Assim, esta instituição pretende 
estabelecer meios de emprego e de cultivo e ensino que, ao 
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mostrarem os objetos de cultivo e instrução em união uns com os 
outros, ao mesmo tempo os representem em harmonia e de acordo 
com o desenvolvimento da Natureza e do homem, e satisfaz as 
exigências de ambos (FROEBEL, 1897, p. 13, tradução nossa). 

 

Tendo por finalidade a promoção de meios de emprego, de maneira a 

satisfazer os sentidos e o impulso natural da criança à atividade criadora, a 

pedagogia froebeliana do Kindergarten pressupõe a reflexão e a aprendizagem dos 

materiais cultivadores de autoeducação e autoinstrução; incluindo a aprendizagem 

da mulher-mãe-educadora, de maneira a fomentar a boa compreensão dos seus 

propósitos e modos particulares de uso. 

Desde a criação do Instituto de Jogos e Ocupações, Froebel estaria 

convencido de que a realização plena de sua obra pedagógica dependia do “[...] 

conhecimento da vida emocional da criança e do momento em que ela poderia se 

ocupar com a bola” (FROEBEL, apud PRÜFER, 1930, p. 111, tradução nossa). Com 

base nesta necessidade, a “reforma educativa” froebeliana empreendida via 

Kindergarten se articula, indireta e diretamente, à educação de “[...] Jovens e mães 

para que tivessem conhecimento de sua missão sublime como educadoras da 

primeira infância” (PRÜFER, 1930, p. 111). Convicto da importância das mulheres 

em face da condução da primeira educação, Froebel, em carta à princesa de 

Schwarz-burgo-Rudolstadt, certa vez afirmou: 

Quando mais indivisível me parece o primeiro cuidado da infância, 
mais vejo que o que deve necessariamente ocorrer ao menino na 
primeira educação da humanidade tem lugar em sua menor parte 
pela influência do homem e nunca por ele exclusivamente, mas 
acima de tudo são o sentimento feminino e o amor maternal os 
elementos que devem conduzir a essa missão (FROEBEL, apud 
PRÜFER, 1930, p. 111-112, tradução nossa). 

 

O projeto “Kindergarten” abarcava elevadas intenções (ARCE, 2002, 2002b; 

HEILAND, 2010; LOURENÇO FILHO, 1959; PRÜFER, 1930). Além de constituir um 

centro de jogos e brincadeiras onde as crianças poderiam desabrochar suas 

faculdades divinas em harmonia à tríplice aliança, o Jardim de Crianças froebeliano 

intencionava constituir “[...] um estado ideal harmônico” (PRÜFER, 1930, p. 114); isto 

é, uma árvore plena para renovação do homem e da sociedade. Havendo por base 

esse ideal, Froebel elege as mulheres como os sujeitos responsáveis pela 
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renovação e difusão dos valores morais alemães. Nesse sentido, o Jardim 

froebeliano: 

Não era uma casa com suas paredes estreitas, nem um 
estabelecimento para crianças pequenas [...], mas, sim, um estado 
ideal harmônico, que significasse a unidade perfeita do verdadeiro 
sentimento feminino e uma vida infantil feliz: um Jardim alemão da 
infância, que se estendesse sobre toda a nação alemã  (PRÜFER, 
1930, p. 114, grifos do autor, tradução nossa). 

 

Para Froebel, as mulheres eram “educadoras natas”. Pela predisposição 

biológica à maternidade e instinto natural de afeição aos filhos, as mulheres 

estabeleciam com as crianças um vínculo forte, duradouro e perene, que não podia 

ser facilmente desincorporado. A vida feminina e a vida da criança se confundiam. 

Sendo inseparáveis, mãe e filho constituíam uma “forma de unidade”, que somente a 

“razão” poderia distinguir “[...] a vida feminina e o amor à infância, a vida da criança 

e o sentimento feminino, e, especialmente, os cuidados das crianças e o espírito da 

mulher: por sua natureza, todos eles formam uma unidade [...]” (FROEBEL, apud 

PRÜFER, 1930, p. 112, tradução nossa). 

Tendo Deus posto "[...] no verdadeiro sentimento feminino, no coração e 

caráter da mulher, o sentido de permanência duradoura física e espiritual da 

humanidade [...]” (FROEBEL, apud PRÜFER, 1930, p. 112, tradução nossa), o 

educador alemão concebeu que as mulheres estariam, naturalmente, propensas e 

habilitadas a educar as crianças pequenas; sem a necessidade de demasiada “[...] 

aprendizagem e doutrina” (FROEBEL, 2001, p. 51). Ao assumirem essa santa 

vocação, tornar-se-iam, por extensão, exemplos de moralidade. O pedagogo 

principia, então, uma larga campanha em torno da educação feminina, objetivando 

sensibilizar “[...] todas as mulheres para sua elevada missão, e não apenas as mães, 

mas também aquelas que têm contato com a primeira infância” (PRÜFER, 1930, p. 

114, tradução nossa).  

Por meio de ensaios publicados, conferências, seminários e cursos, o 

educador do Jardim infantil dedicou-se, incansavelmente, à divulgação de suas 

ideias pedagógicas. Em 1839 fundou, com a colaboração de distintas senhoras de 

Bad Blankenburg, uma grande associação feminina. E, neste mesmo ano, em seu 

Instituto de Jogos e Ocupações, ofereceu um Seminário para educadores da 

infância, que trataria de reunir “[...] as coleções e os meios de ensino de maior valor 

educativo” (FROEBEL, apud PRÜFER, 1930, p. 116, tradução nossa). Nesse 
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Seminário, trabalhos femininos, ocupações domésticas, exercícios de jardinagem, 

em comunhão ao verdadeiro cuidado educativo das crianças, constituíam as 

matérias de ensino; servindo, assim, como “[...] lugar de práticas e, por sua vez, 

como estabelecimento-modelo para outros Institutos e centros de experimentações 

semelhantes” (PRÜFER, 1930, p. 116, tradução nossa). 

Esses cursos de especialização de educadores da infância, segundo Prüfer 

(1930), contariam com um número bastante reduzido de participantes. Realidade 

que viria a se modificar quando Froebel passou a ofertá-los a jovens mulheres e 

mães. Todavia, se, por um lado, esses cursos apresentavam uma baixa procura; por 

outro, operariam um efeito duradouro, pois 

[...] graças a eles havia um grupo de pessoas que estavam 
determinadas a porem-se a serviço da causa, para desenvolver no 
curso de suas vidas as ideias froebelianas. Por meio deles [dos 
Cursos], foi conhecida, pouco a pouco, a obra de Froebel em 
diversas localidades da Alemanha (PRÜFER, 1930, p. 107, tradução 
nossa). 

 

Ao fundar uma instituição que se tornaria uma “escola-modelo” a serviço de 

jovens educadoras, as quais Froebel nomeou “Jardineiras”, e de ministrar cursos de 

formação, sua obra pedagógica abrange a publicação de diversos artigos e livros, 

em cujos escritos exalta a vocação natural das mulheres à maternidade, de modo a 

capacitá-las ao trato educativo com as crianças pequenas, objetivando que se 

desenvolvessem em harmonia às suas aptidões naturais e individuais, sendo 

estimuladas por práticas adultas conscientes. À maneira do educador suíço 

Pestalozzi, Froebel dedicou diversas obras às famílias alemãs, em especial às 

mães, convocando-as a viver com as suas criancinhas: “Come, let us live for our 

children!” (FROEBEL, 1897; 1888), tornou-se um dos seus lemas principais. Entre 

essas obras destaca-se o livro Mutter-und Koselied (1840) – Canções para as mães 

que acalentam os seus filhos. 

Segundo Heiland (2010), o “sonho” de Froebel em face da primeira 

educação do homem seria transformar 

[...] a família para fazer dela o ponto focal da educação do ser 
humano, de modo a ver aplicados seus métodos de educação 
„esférica‟ desde a primeira infância para favorecer o advento de uma 
nova „primavera da humanidade‟ (HEILAND, 2010, p. 31). 
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Essa educação esférica da primeira infância e dos jovens se tornaria 

possível graças aos materiais de jogo elaborados pelo pedagogo alemão. Assim, 

quando Froebel retorna à Alemanha, em 1836, já trazia consigo alguns meios de 

emprego. Ao abrir em Bad Blankenburg, em 1837, um estabelecimento para atender 

às necessidades de atividade da infância e da juventude, o pedagogo inaugura, 

simultaneamente, “[...] uma verdadeira fábrica de brinquedos” (HEILAND, 2010, p. 

32). É nesse local, portanto, que o idealizador do Kindergarten vem a fabricar as 

séries de “dons”, destinadas a compor o programa de jogos da primeira educação da 

infância. 

 

 

Figura 1: Jardim do Instituto de Jogos (Bad Blankenburg). 

Fonte: Federico Froebel (PRÜFER, 1930, p. VII). 

 

Por esse programa de jogos haver dado origem ao Kindergarten, em que 

“[...] educadores profissionais (jardineiros de infância) cuidam das crianças 

pequenas fazendo-as brincar” (HEILAND, 2010, p. 31, grifo do autor), a ideia original 

do educador alemão havia sido confrontada após 1840, “[...] com a exigência social 

de um encargo diário das crianças pequenas em estruturas de acolhimento fora de 

casa” (HEILAND, 2010, p. 35). Com essa exigência, o Jardim de Crianças 
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froebeliano, concebido anteriormente como uma “vitrine” às mães da aplicação 

correta dos jogos educativos, tornar-se-ia “[...] uma instituição onde o jogo era 

organizado de maneira sistemática” (HEILAND, 2010, p. 35). 

Ajustadas as finalidades da instituição, os primeiros colaboradores, que 

deveriam propagar as ideias froebelianas sobre o jogo no contexto familiar, são 

substituídos “[...] pelos professores de jardim de infância, que são organizadores de 

jogos, formados pelo próprio Froebel em estágios com duração de seis meses” 

(HEILAND, 2010, p. 35). 

Capacitadas as jardineiras conforme a pedagogização dos jogos, o 

programa do Kindergarten froebeliano comportaria três eixos básicos de atividades: 

os jogos centrados nos “dons” e nas “ocupações”; os jogos de movimento ao ar livre 

(corrida, dança, rodas e estribilhos em forma de mímica); e o cultivo de pequenos 

jardins, que permitiria às crianças pequenas acompanhar o desenvolvimento das 

plantas, observando-as crescer e florescer, de modo “[...] a descobrir no espelho da 

natureza o espetáculo do próprio crescimento” (HEILAND, 2010, p. 35). 

Em face das concepções de Froebel acerca da criança, da instituição e da 

educadora infantil, faz-se pertinente propor as seguintes questões: como o 

pedagogo do Kindergarten concebia a primeira educação? Qual método deveria 

guiar a educação “esférica” da infância? Quais modos de ensinar e educar deveriam 

orientar a educação esférica do homem desde a mais tenra idade? A fim de 

responder às indagações propostas, detém-se, a partir do próximo item, na 

explicitação da pedagogia do Kindergarten, tendo como recorte de análise o “método 

desenvolvimental froebeliano”, que orienta um “ensino educador”. 

 

2.3 O método desenvolvimental 

O ABC das coisas deve preceder o ABC das palavras, e dar às 
palavras abstrações, seus verdadeiros fundamentos. 

Friedrich Froebel 

 

Froebel contrapôs-se à metodologia de ensino pestalozziana no Instituto de 

Yverdon, por concebê-la inapropriada à capacidade infantil anterior à idade de 8 

(oito) anos. A proposta pedagógica do seu Jardim de Crianças se orienta, assim, no 

método desenvolvimental, já antecipado por Jan Amós Comenius em relação à 

Escola Maternal, em que o “ABC das coisas” precede o ensino e a aprendizagem da 
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leitura, escrita e cálculo. Coerente à evolução natural, o método proposto por 

Froebel à educação das crianças pequenas se associa a três fenômenos do 

desenvolvimento infantil interligados: a ação espontânea (impulso natural da criança 

à interação com os objetos); a percepção (aprendizagem dos objetos pela 

estimulação dos sentidos em jogos mediatizados pela linguagem) e a abstração 

(conhecimento dos objetos pela interiorização de suas estruturas). 

Segundo Froebel (1897), o pensamento vivo e fundamental da humanidade, 

sintetizado no lema: “Venha, vivamos com as nossas crianças”, torna-se 

materializável quando cultivado por uma instituição que se orienta pelo jogo, pela 

atividade criadora, pela linguagem e instrução espontânea das crianças. A proposta 

pedagógica froebeliana do Kindergarten se baseia, desse modo, na observação e 

experimentação de materiais concretos, isto é, nos “dons” e nas “ocupações” 

froebelianas, que foram idealizados como meios de satisfazer “[...] tanto as 

necessidades dos pais como as das crianças, da idade e da juventude, do educador 

e do aluno”; de modo “[...] que nutram e fortaleçam, desenvolvam e formem a vida 

das crianças [...] de uma maneira pensativa, isto é, com simpatia espiritual e 

intelectual” (FROEBEL, 1897, p. 18, tradução nossa). 

Por haver concebido os meios de emprego, educação e instrução em 

observância ao desenvolvimento natural infantil e às necessidades de expressão 

das crianças, o trabalho educativo realizado com o auxílio de cada um dos dons 

equivalia a um estágio do desenvolvimento físico, intelectual e moral infantil, sendo a 

atividade com os dons realizada em relação de contiguidade e progressiva 

graduação. Por essa razão, os modos de ensinar e educar do Kindergarten seguem 

a marcha do método desenvolvimental, que respeita as especificidades de cada 

estágio de progressão da infância, a fim de fazer avançar a aprendizagem dos 

objetos e a apreensão dos conceitos. 

Os dons e as ocupações froebelianas se articulam a alguns pressupostos 

teóricos e metodológicos, que foram refletidos por Froebel no livro Pedagogics of the 

kindergarten (1897), em que o pedagogo expõe o “plano” do seu Jardim de Crianças 

baseado na interconexão entre os fenômenos e no cultivo da atividade criativa; 

sintetizando-os: i) unificação de opostos pelo princípio de contraste; ii) graduação; iii) 

ampliação das faculdades perceptivas e representativas; iv) ação independente da 

criança; e, v) apresentação e sucessão das formas. 
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Segundo as professoras Kate Douglas Wiggin e Nora Archibald Smith, 

autoras das obras Froebel's gifts (1885) e Froebel's occupations (1890), que 

integram a coleção The republic of children, os dons froebelianos são constituídos 

por formas sólidas: do primeiro ao sexto dom; e, por formas planas de superfícies e 

linhas: do sétimo ao décimo dom. Na ordem classificatória desses dons aparecem 

outras divisões, de conformidade às propriedades das formas e às finalidades dos 

modos de uso. O primeiro e o segundo dons constituem-se em unidades sólidas 

simples, não divididas, cada uma delas em relação a um todo maior, isto é, a uma 

classe de objetos. Correspondem, assim, à primeira série de sólidos froebeliana, que 

contém os princípios de unidade e variedade como fundamentos centrais, 

descrevendo-os: 

1) Primeiro dom: seis bolinhas de borracha cobertas de lã nas cores do 

prisma. Essas bolas deveriam ser fornecidas com “cordas” para estimular 

diversos movimentos. As principais propriedades desse dom são 

“unidade”, “atividade” e “cor”. O “princípio de contraste” se articula às 

diferenças das cores, à direção e à posição das bolas. 

2) Segundo dom: esfera, cubo e cilindro de madeira. As propriedades 

principais ligam-se à graduação do objeto e ao contraste da forma, que, 

pela “mediação dos opostos”, favoreciam a observação e a comparação 

das diferenças e semelhanças, a identificação da variedade e unidade, 

permitindo despertar o poder discriminador para a classificação de 

objetos (FROEBEL, 1897; WIGGIN; SMITH, 1985). 

 

Do terceiro ao sexto dom tem-se a segunda série de sólidos froebeliana 

denominada “dons de construção”, cuja finalidade primordial seria desenvolver os 

poderes construtivos das crianças, através da ampliação das percepções e 

representações de forma, tamanho, número, relação e posição. A forma cúbica, 

nessa série, ilustra a unidade na variedade e a variedade na unidade. Por 

conseguinte, todos os dons de construção, do terceiro ao sexto, foram pensados 

pelo pedagogo como representação de um cubo. Esses dons consistem em 

unidades divididas e o seu significado se articula à relação das partes entre si e com 

o todo de que são as partes; apresentando-os: 
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3) Terceiro dom: uma caixa contendo um cubo de madeira constituído por 8 

(oito) cubos menores. As propriedades mais marcantes desse dom 

relacionam-se aos “contrastes de tamanho”, resultando na abstração da 

forma pela ideia de relatividade e representação. As crianças seriam 

estimuladas à observação do todo nas partes e das partes no todo e à 

apreensão de noções matemáticas e estéticas, através da expressão de 

formas de vida, beleza e conhecimento. Acompanhava, assim como os 

demais, lâminas litográficas com figuras desenhadas. 

4) Quarto dom: uma caixa contendo um cubo composto por 8 (oito) 

paralelepípedos (tijolos). Esse dom enfatiza os “contrastes de dimensão”, 

sendo as suas propriedades mais relevantes a aproximação à superfície 

nas formas simétricas; maior altura e maior extensão e representação de 

duas leis filosóficas: a lei do equilíbrio e a lei do movimento. Contemplava 

100 (cem) cantos rimados para serem dramatizados. 

5) Quinto dom: uma caixa contendo um cubo constituído por 27 (vinte e 

sete) cubos. Três deles eram divididos em meios cubos por um corte 

diagonal e outros três em quartos de cubo por dois cortes diagonais, 

compondo 39 (trinta e nove) peças distintas, das quais 21 (vinte e uma) 

eram cubos inteiros. As propriedades centrais vinculam-se à introdução 

da linha diagonal e da forma triangular. 

6)  Sexto dom: uma caixa contendo um cubo composto por 27 (vinte e sete) 

blocos oblongos (tijolos). Desses 27 blocos, 18 (dezoito) eram inteiros, 6 

(seis) divididos no sentido da largura e 3 (três) no sentindo do 

comprimento, de modo a formar cada um 2 (duas) colunas, totalizando 

36 (trinta e seis) peças. Esse dom constituía uma extensão do quarto. 

Suas propriedades mais relevantes ligavam-se à irregularidade de 

divisão, à introdução da coluna, à extensão da superfície e maior 

clivagem do espaço nas formas simétricas, ao estilo arquitetura e à maior 

altura das representações nas formas de vida (ARCE, 2002; FROEBEL, 

1987; WIGGIN; SMITH, 1985). 

 

Com o sexto dom, encerram-se as duas séries de sólidos froebelianas à 

observação e à experimentação das crianças no Kindergarten. Em sua metodologia 

dos dons, Froebel enfatizou a sucessão gradual dos objetos em observância à 
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evolução das faculdades das crianças. Com a introdução do sétimo dom ter-se-ia, 

assim, a transição do pensamento concreto para o abstrato, cujo processo é 

mediatizado pela exploração das séries de superfícies e linhas. De acordo com 

Edward Wiebé (1897, p. 227), uma das “vantagens” dos Jardins de Infância estaria 

em lançar os fundamentos “[...] para a educação científica sistemática que preparará 

os indivíduos a tornarem-se operários aptos em qualquer ocupação que venham a 

escolher”. Considerado assim, a criança seria estimulada a pensar a superfície em 

matéria representativa e separada do sólido, tornando-se capaz de abstrair, 

gradualmente, a ideia geral de superfície, aprendendo a considerá-la não apenas 

como parte, mas como um todo individual. Dispostos em uma ordem sequencial que 

vai da superfície plana à linha, os dons constituintes dessas séries são: 

7) Sétimo dom: tabuleiros quadrados, triangulares e circulares de diversas 

cores. Representando o plano, esse dom faz a ligação entre o sólido 

dividido e a linha. A criança seria conduzida do objeto à sua 

representação, lapidando, assim, a observação e a preparação para o 

desenho. As propriedades principais se relacionam ao aumento do poder 

discriminador e da abstração; ao reconhecimento de contrastes nas 

formas representadas e nas possíveis combinações; à identificação das 

diferentes formas triangulares, entre outros atributos. 

8) Oitavo dom: varetas (pauzinhos) de madeira de comprimentos e 

espessuras variados. Enquanto os dons anteriores enfatizam os sólidos e 

superfícies planas, esse dom destaca a borda. A propriedade marcante 

condiz à representação da “linha reta”, servindo como uma preparação 

para os exercícios de desenho. O uso desse dom também se associa à 

representação de letras e à contagem numérica. 

9) Nono dom: anéis e meios anéis (argolinhas). A sua propriedade 

primordial liga-se à introdução da “curva”, que favoreceria a variedade de 

figuras simétricas, ampliando as possibilidades de representação. 

10)  Décimo dom: sementes de feijão, milho e lentilha, e esferas de argila e 

cortiça. Esse dom enfatiza o “ponto”. A principal propriedade se associa à 

“resolução da linha”. A criança aprenderia que a direção da linha é 

determinada por dois pontos, que a distância mais curta entre esses dois 

pontos é a linha reta, e que uma linha curva é uma linha que muda sua 

direção em cada ponto. Esse dom encerra a série de objetos obtidos por 
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análise a partir do sólido, sendo complementado pelo trabalho com as 

ocupações, que se desenvolviam por síntese a partir do ponto (WIGGIN; 

SMITH, 1895). 

 

Em o Guia para jardineiras (WIEBÉ,1896, 1897), extraído do original The 

paradise of childhood (WIEBÉ, 1869), por Gabriel Prestes, para publicação na 

Revista do Jardim da Infância, o “décimo dom” seria equivalente ao material 

destinado às ocupações com o “desenho”, então composto por lousas e papéis 

contendo linhas quadriculares. No trabalho doutoral se atende à classificação das 

autoras Kate Douglas Wiggin e Nora Archibald Smith (1895), por considerá-la 

compatível ao entendimento proposto por Helmut Heiland (2010), em que os 

materiais froebelianos seguem a marcha analítica (do sólido à superfície e ao ponto), 

a fim de alcançar a síntese. 

Articuladamente à criação dos dons, Froebel sistematizou diversos “meios 

de ocupação”, visando a complementar o trabalho realizado com os dons (PRÜFER, 

1930). Os dons e os meios de ocupação froebelianos haviam sido resultantes de 

quinze anos de estudo, ensaios e ampla experiência por parte desse pedagogo. 

Froebel não haveria feito qualquer distinção acentuada entre dons e ocupações. A 

ligação entre eles estaria no “[...] fato de que a impressão feita através dos dons é 

convertida em expressão nas ocupações” (WIGGIN; SMITH, 1985, p. 5, tradução 

nossa). Todavia, segundo Wiggin e Smith (1990), havia alguns “pontos de contraste” 

entre as concepções; sintetizando-as: i) os dons são analíticos, as ocupações 

sintéticas; ii) nos dons há inspeção, combinação, rearranjo de material definido, mas 

nenhuma mudança de forma; iii) nas ocupações o material é modificado, 

remodelado e transformado; iv) os resultados obtidos nos trabalhos com os dons são 

transitórios, nas ocupações são permanentes; v) os dons ascendem do sólido ao 

sólido dividido, ao plano, ao plano dividido, à linha e ao ponto; as ocupações 

começam do ponto e “viajam” na mesma estrada em uma direção “oposta”, até 

alcançarem o sólido (WIGGIN; SMITH, 1990, p. 5, tradução nossa). 

Em alguns manuais para jardineiras do século dezenove e início do século 

vinte, esses meios de ocupação foram apresentados em uma ordem gradual 

entendida enquanto continuidade dos dons. Este é o caso da obra The paradise of 

childhood (WIEBÉ, 1869). Em vista das “diferenças” conceituais delimitadas pelas 
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autoras Kate Douglas Wiggin e Nora Archibald Smith (1900), o trabalho doutoral dá 

preferência à distinção proposta por essas pesquisadoras, muito embora não 

desmereça a caracterização feita por Edward Wiebé, por considerá-la próxima das 

ocupações e materiais educativos da pedagogia froebeliana difundida no Brasil. 

Assim entendido, a pedagogia do Jardim de Crianças froebeliano orientava 10 (dez) 

ocupações, que se estendiam da perfuração de pontos ao desenho e à modelagem 

de sólidos em argila; descrevendo-as: 

1) Perfuração de pontos: os materiais utilizados eram uma “robusta” agulha 

e cartões de papelão. O objetivo correspondia à “picagem” de pontos em 

cartões cobertos por uma camada de feltro, e, sobre esta, outro papel. 

Essa ocupação prepararia o desenho de linhas, ângulos e formas 

geométricas, cuja forma seria definida na ocupação posterior. 

2) Alinhavo: a ocupação com alinhavos se vincula ao contorno das formas 

desenhadas nos cartões de papelão, com a atividade de “picagem” 

realizada anteriormente. Os materiais correspondiam à agulha de lã e a 

linhas em tons variados. 

3) Desenho: essa ocupação prioriza o desenho linear, definindo os planos 

completos deixados por Froebel. Os materiais constituintes eram “lousas” 

e “papéis” contendo linhas quadriculadas. 

4) Fitas de papel: composta por tiras longas e coloridas, essa ocupação se 

destina à composição de figuras geométricas por meio do 

entrelaçamento das fitas. 

5) Entrelaçamento de varas: semelhante à ocupação anterior, o 

entrelaçamento com varetas permitia a brincadeira individual da criança, 

que logo faria uma variedade de figuras. 

6) Tecelagem: o material utilizado eram fitas de papel ou tecido, de modo a 

formar a trama. O modelo mais simples condizia ao entrelaçamento 

vertical e o horizontal das fitas. 

7) Recorte de papel: os materiais empregados eram tesoura, quadrados, 

triângulos e círculos de papel. Os papéis eram dobrados e depois 

cortados conforme a “lei dos opostos”, isto é, pela posição vertical e 

horizontal. Posteriormente, colados nos desenhos das crianças. 
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8) Dobraduras: essa ocupação se realizava com um quadrado de papel, 

que, dobrado mediante os ângulos direito e esquerdo e diferentes lados, 

daria origem a outras figuras geométricas, como os triângulos. 

9) Trabalho com ervilhas: o material era composto por fios de arame ou 

bastões e ervilhas molhadas, para serem cravadas pelos fios de arame, 

ou cubos de cortiça. O objetivo condizia a realizar o “contorno” dos 

sólidos, evidenciando a união das linhas através dos “pontos”. 

10)  Modelagem de argila: o material incluía tábuas apropriadas e argila. A 

criança deveria ser estimulada a esculpir a esfera, e, posteriormente, o 

cubo e o cilindro (WIGGIN; SMITH, 1900; WIEBÉ, 1897). 

 

Considerada a exposição dos meios cultivadores1 do desenvolvimento 

integral infantil e sistematizadores da pedagogia do Kindergarten, convém a seguinte 

questão: Quais modos de ensinar e educar os dons e as ocupações froebelianas 

possibilitariam às crianças e às educadoras no Jardim de Crianças froebeliano? 

Segundo Prüfer (1930), para se compreender os fundamentos de Froebel é 

preciso refletir os princípios esféricos d‟A educação do homem (2001). Para se 

entender a proposta pedagógica do Kindergarten, considera-se necessária, além da 

compreensão dos seus princípios educativos, uma reflexão da teoria do jogo e da 

sistematização dos dons propostas pelo pedagogo alemão nos livros Pedagogics of 

the kindergarten e Education by development (FROEBEL, 1897; 1902). A fim de 

motivar o entendimento dos modos de ensinar e educar do Kindergarten, a 

discussão da metodologia froebeliana se dá, nessa perspectiva, pelo 

entrecruzamento das ideias expostas nessas obras; considerando que toda 

formulação teórica e metodológica dos dons e ocupações froebelianas se efetua em 

observância à filosofia da esfera e às concepções do desenvolvimento infantil. 

Em termos de compreensão didática dessa pedagogia, fez-se necessária a 

discussão de uma bibliografia acerca da metodologia dos dons e das ocupações. O 

entendimento proposto apoia-se nas obras Froebel's gifts e Froebel's occupations 

                                                           
1
 Na apresentação e ordem classificatória das ocupações froebelianas de Wiggin e Smith (1990) há 

referência a uma outra ocupação. Sendo as ocupações do Kindergarten compostas por 11 (onze) 
atividades. A ocupação localiza-se entre a terceira e a quarta atividade aqui descrita, e refere-se a um 
“Jogo de linhas” composto por um fio colorido para coser. Por se buscar uma “conciliação” entre a 
caracterização proposta por essas autoras à de Edward Wiebé (1896, 1897), optou-se por não 
considerá-la nesta apresentação. 
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(WIGGIN; SMITH, 1895; 1900), e, igualmente, no exame do “Guia para Jardineiras”, 

de autoria de Edward Wiebé, publicado no primeiro e segundo volumes da Revista 

do Jardim da Infância (1896, 1897). 

 

2.4 Os modos de ensinar e educar do Kindergarten 

Segundo Froebel (2001), a criança estabelece uma relação de dependência 

aos objetos externos. O seu desenvolvimento se efetua mediante a ação dos 

sentidos e o surgimento da linguagem. Inicialmente, a sua relação com o mundo 

constitui “uma confusão caótica”. O mundo exterior e a criança se confundem em 

uma “forma nebulosa”. Essa distinção somente começa a ocorrer quando “[...] os 

objetos se destacam por meio da palavra”. A linguagem, nesse sentido, é que 

permite “[...] distinguir progressivamente para a criança seu próprio ser e o mundo 

exterior, mostrando-lhe a pluralidade de suas manifestações” (FROEBEL, 2001, p. 

43). 

Exteriorizar o interior e interiorizar o exterior, unificando-os, é “[...] a fórmula 

geral do destino do homem”. Dessa forma, os objetos excitam a criança ao 

conhecimento de sua essência e de suas relações. Sendo o homem dotado de 

sentidos, por meio dos quais se torna possível a percepção e apreensão, os objetos 

constituem os “[...] instrumentos com os quais pode interiorizar as coisas que o 

rodeiam” (FROEBEL, 2001, p. 43). Durante o tempo do bebê, o primeiro sentido a se 

desenvolver na criança é o sentido do ouvido, seguido pelo o da visão. Para que 

ocorra o desenvolvimento desses dois sentidos, os pais e os educadores deveriam 

ajudar a criança a relacionar os objetos com seus opostos, isto é, “[...] com a palavra 

e logo com o signo que os representa, fazendo-a ver, nessa relação, uma verdadeira 

unidade e guiando-a, assim, à intuição e, mais tarde, ao conhecimento dos objetos” 

(FROEBEL, 2001, p. 44). 

Com o desenvolvimento dos sentidos, progride o uso dos membros e o 

exercício do corpo. Quando os objetos do mundo exterior estão próximos à criança, 

influenciam-na a alcançá-los. Da relação com os objetos decorre o emprego dos 

membros, a criança aprende a sentar-se e a levantar-se, a agarrar e a abraçar, a 

nadar e a saltar; entre outros domínios. Sendo os primeiros anos da vida infantil 

caracterizados pelo impulso natural à atividade, no entendimento de Froebel existe 

uma educação anterior à escolarização propriamente dita: a “educação sensorial”, 
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então mediatizada pela atuação da família. Para Froebel (1897), a ação e a 

atividade espontâneas são os primeiros fenômenos do despertar da vida interna da 

criança. Da mesma forma que uma semente de milho comporta a vida dentro de si, 

que lhe permite o desenvolvimento progressivo em relação à mãe natureza, no início 

da vida humana ter-se-ia uma atividade em harmonia à percepção e ao sentimento, 

que demonstra a capacidade infantil em processo de germinação: 

A atividade e a ação são os primeiros fenômenos do despertar da 
vida da criança. Essa atividade e essa ação são, na verdade, a 
expressão atual do interno e do mais íntimo [...]. Por isso, no início da 
vida aparece uma atividade em harmonia com o sentimento e a 
percepção, indicando a apreensão e a compreensão de si mesma 
pela criança, bem como uma capacidade individual já em germinação 
(FROEBEL, 1897, p. 23, tradução nossa). 

 

As atuações da criança se caracterizam, inicialmente, por uma atividade 

tríplice: ação espontânea, hábito e imitação. O estímulo à espontaneidade permite à 

criança potencializar as suas energias e forças, adquirindo o espírito de liberdade e 

autoconfiança, e, simultaneamente, o autocontrole. Do impulso à atividade e do 

emprego espontâneo do próprio eu, ter-se-iam o hábito e o costume. Por considerar 

que é através dos costumes que a criança se acomoda ao ambiente, às relações e 

às exigências da vida social, o pedagogo alemão entende que a evolução de sua 

atividade interna decorre de um progressivo “treinamento de hábitos” (FROEBEL, 

1897). 

Procedendo, igualmente, da ação espontânea da criança em sua interação 

com os objetos, a imitação constitui um importante fomento da infância e da vida 

infantil para conservação dos fenômenos de habitude, costume e atividade 

independente. Nesse sentido, sendo o impulso natural à ação espontânea um 

fenômeno tríplice, Froebel (1897) compreende que essas três atividades em 

conjunto deveriam corresponder aos seguintes objetivos: 

[...] manter-se tal como se sente e encontra-se ― um ser que é 
autodependente e ainda apoiado pelo todo; fortalecer, exercitar e 
desenvolver os seus membros e sentidos e libertá-los, assim dentro 
de si e pelos seus próprios esforços, para alcançar cada vez mais 
independência e personalidade, e revelar-se na sua personalidade; 
finalmente, obter o conhecimento da independência e da 
personalidade ― ou seja, da existência independente ― daquilo que 
a rodeia, e convencer-se dessa existência (FROEBEL, 1897, p. 28-
29, tradução nossa). 
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A percepção, nesse sentido, consiste em o primeiro fundamento de toda 

educação do homem. Somente pela percepção se faz possível, conforme destaca 

Prüfer (1930), aprender e apreender o mundo externo, que amplia, mais adiante, a 

capacidade da criança para a abstração. A observação e a experimentação das 

coisas, assim como o desenvolvimento da linguagem, deveriam constituir os pilares 

da educação no Kindergarten. O conhecimento, a observação e as linguagens 

infantis articulam-se à faculdade perceptiva iniciada desde o primeiro ano da vida 

infantil, que, por sua vez, contribui ao conhecimento (dos 2 aos 4 anos de idade) e à 

observação dos objetos (dos 4 aos 7 anos), constituindo progressões mediatizadas 

pelo surgimento da linguagem (dos 2 aos 4 anos) e pelo aprimoramento de sua 

habilidade (dos 4 aos 7 anos). 

O estímulo à autoatividade da criança deveria se dar nas relações entre pais 

e filhos, que através de jogos e brincadeiras contribuem para direcionar a percepção 

das crianças à apreensão dos objetos, fazendo-as perceber uma unidade por meio 

dessas relações. Nessa perspectiva, o primeiro brinquedo que os adultos deveriam 

ofertar às crianças seria a “bola”. A bola representa a imagem do “todo”, sendo o seu 

atrativo decorrente da própria natureza da criança, que, sentindo-se igualmente um 

todo, “[...] busca e deve procurar [...] sempre contemplar, compreender e possuir um 

todo, nunca uma mera parte como tal” (FROEBEL, 1897, p. 33, tradução nossa). 

Por conceber que a criança pequena “[...] percebe na bola a expressão geral 

de cada objeto, assim como de si mesma como um todo independente e unificado” 

(FROEBEL, 1897, p. 32-33, tradução nossa), Froebel (1897) defende que é 

importante a percepção do que está encerrado em si mesmo, e, em contrapartida, o 

reconhecimento do seu oposto, que, mesmo na diversidade e pluralidade das 

formas, ainda se assemelha. Constituída por uma forma corpórea esférica, a bola 

sintetiza a imagem do todo universal, representando “[...] o germe [...] de todas as 

outras formas que, portanto, podem ser logicamente desenvolvidas a partir dela em 

conformidade com leis simples fixas” (FROEBEL, 1897, p. 34, tradução nossa). 

Com o desenvolvimento dos membros e dos sentidos, em geral, ter-se-ia a 

segunda fase da infância, a qual Froebel (2001) nomeou o tempo do “menino”. Essa 

etapa inicia quando a criança começa a exteriorizar o interior por meio da linguagem. 

Para o educador alemão é nesse período da vida que a educação deveria ser 

iniciada, constituindo uma tarefa da mãe e da família, já que a linguagem, não sendo 

inseparável do homem, não pode ser considerada como “[...] coisa independente”, 
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pois se confunde com a linguagem dos braços, dos olhos, da língua” (FROEBEL, 

2001, p. 46). Esse segundo período da vida consistia, assim, em excepcional valor à 

educação do homem, porque 

[...] abarca os primeiros intentos de relação com o ambiente e o 
mundo exterior, os primeiros esforços para a interpretação e 
conhecimento desse e para a compreensão de sua própria natureza 
interna (FROEBEL, 2001, p. 46). 

 

Como primeira necessidade de expressão da vida infantil, a bola constitui 

um importante brinquedo e instrumento de mediação do desenvolvimento interno da 

criança. Os jogos desencadeados com a bola permitiriam a percepção de um novo 

sentimento e noção do brinquedo, possibilitando a identificação de relações opostas, 

tais como: “agora a bola está próxima, agarrada e imóvel; agora solta, distante e em 

mobilidade” (FROEBEL, 1897, p. 36, tradução nossa). Assim, a repetição 

progressiva dos jogos com a bola 

[...] confirma, fortalece e clareia na mente da criança um sentimento 
e uma percepção profundamente ancorados e importantes para toda 
a vida do homem ― o sentimento e a percepção da unicidade e da 
individualidade, da disjunção e da separação; também da posse 
presente e passada (FROEBEL, 1897, p. 37, tradução nossa). 

 

Segundo Froebel (2001), o jogo e a linguagem constituem “[...] os elementos 

pelos quais a criança vive, atribui a todas as coisas vida, sensibilidade e palavra”. Os 

jogos e as brincadeiras representam, nessa etapa da vida, “[...] o mais alto grau de 

desenvolvimento do menino”, porque consistem em “[...] a manifestação espontânea 

do interno, imediatamente provocada por uma necessidade do interior mesmo” 

(FROEBEL, 2001, p. 47). Sendo, ao mesmo tempo, modelo e reprodução da vida 

total, da íntima e misteriosa vida da natureza no homem e em todas as coisas, o 

jogo e o brincar engendram “[...] alegria, liberdade, satisfação e paz, harmonia com o 

mundo”, em que se configuram “[...] os germes de toda a vida futura, porque ali o 

menino se mostra e se desenvolve por inteiro em seus variados e delicados 

aspectos, em suas mais íntimas qualidades” (FROEBEL, 2001, p. 47-48). 

Dessa forma, o pedagogo defende que é extremamente relevante que os 

adultos devessem não só perceber, mas também cultivar adequadamente o poder e 

a atividade individual das crianças nos aspectos e expressões mais insignificantes 

de suas vidas, de modo que as suas faculdades não fossem desperdiçadas por 

exercícios arbitrários, acidentais e desarticulados. Sendo capazes de observar, 
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igualmente, o desenvolvimento progressivo da própria força, bem como da atividade 

por meio de um objeto de mediação, para o qual “[...] o jogo com a bola é, de várias 

maneiras, o meio mais adequado para pais e filhos” (FROEBEL, 1897, p. 37, 

tradução nossa). Convencido de que os jogos e as brincadeiras com a bola somente 

enriqueciam a experiência infantil se mediatizados pelo diálogo adulto nas relações 

com as crianças, Froebel (1897) indaga mães e educadores da primeira infância: 

“Mas agora, como se formará essa palavra que acompanha esse jogo de fala com a 

criança, a brincadeira da criança?” (FROEBEL, 1897, p. 40, tradução nossa). 

Para Froebel (1897), esse “jogo de fala” deveria ser tão infantil, maternal e 

brincalhão quanto possível, tão espontâneo que a mãe ou a educadora o cria no 

instante em que se relaciona com a criança e a bola. Todavia, a fim de fazer chegar 

a um possível entendimento, Froebel exemplifica algumas conversações que 

poderiam ser desencadeadas a partir de brincadeiras mediatizadas por palavras e 

expressões onomatopeicas, que possibilitariam à criança observar pelo som e 

analogias corporais o movimento e as características da bola, imitando-a a partir de 

representações auxiliares, tais como a imitação de gestos e sons de animais, das 

qualidades relativas às cores e às quatro estações. 

A bola foi concebida por Froebel como um brinquedo a ser utilizado como 

“móbile” no berçário, de modo a estimular os sentidos e os movimentos espontâneos 

das crianças de idade anterior aos 3 (três) anos. Todavia, na metodologia 

froebeliana dos dons e ocupações, a bola foi empregada, igualmente, como material 

educativo, mediante uma estimulação compatível ao estágio de desenvolvimento da 

criança. Essa progressão, entretanto, não exclui o brinquedo (dom) nem o jogo 

anteriormente desencadeado. Contrariamente, “[...] o uso do jogo anterior por mais 

algum tempo com o novo jogo [...] faz com que a aplicação da nova peça se torne 

muito mais fácil e amplamente mais significativa” (FROEBEL, 1897, p. 145, tradução 

nossa). 

Portanto, uma das atividades sugeridas pelo pedagogo do Kindergarten 

correspondia a um jogo em que crianças, reunidas em grupo de três ou quatro, e 

dispostas em forma geométrica no piso da sala, lançariam a bola de mão a mão, 

cantando em coro os versos: 

Bola, eu tenho 

Um grande desejo 

Você agarrar; 
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Venha cá depressa, 

Se lhe agrado. 

(FROEBEL, 1897, p. 154, tradução nossa). 

 

A par desse procedimento inicial, Froebel almejaria que a criança 

“apreenda”, primeiramente, o objeto como um todo, de modo a identificar a sua 

qualidade preponderante: a forma. A forma da bola é invariável, representando, 

assim, a imagem da unidade e da homogeneidade. Mediante a apreensão da coisa 

em si, é que deveria ser iniciada a discriminação das propriedades gerais do objeto. 

Os jogos com a bola se tornariam, assim, cada vez mais avançados, o que 

possibilitaria aos pais e aos educadores a exploração de noções relativas à posição 

(em cima, embaixo), à distância (perto, longe), à lateralidade (direita, esquerda), à 

substância e à apresentação da matéria (leve, macia, colorida), à ocupação do 

espaço (dentro, fora), entre outras qualidades, em exercícios repetidos em grupos, 

sendo estes jogos sempre acompanhados de jogos de fala e de canções 

empreendidas pelas educadoras nas salas de aula ou ao ar livre. 

Segundo Wiggin e Smith (1895), como esse primeiro dom seria, em grande 

parte, negligenciado ou imprudentemente utilizado nas relações entre adultos e 

crianças, os Jardins de Infância haviam passado a introduzir as lições com os dons 

froebelianos a partir da exploração das 6 (seis) bolas coloridas; procedendo sempre 

“[...] do homogêneo ao heterogêneo, [...] ilustrando suas qualidades e propondo 

perguntas sobre elas, sempre diversificando os exercícios com rimas, jogos e 

canções” (WIGGIN; SMITH, 1895, p. 11, tradução nossa). 

Em o Guia para jardineiras, Wiebé (1896) propõe 3 (três) jogos, que as 

mestras do Kindergarten poderiam realizar com as bolas, descrevendo os modos de 

educar e ensinar com o auxílio desse primeiro dom. Esses jogos deveriam ser 

sempre acompanhados de conversações, sendo coerentes à orientação froebeliana. 

As bolas, por sua vez, deveriam estar dispostas às crianças mediante uma ordem 

sistemática de apresentação e meios de emprego. Inicialmente, a jardineira reuniria 

as crianças em duas fileiras ou em círculo, mantendo-as com as cabeças eretas e 

pés alinhados segundo uma linha ou “assentes” geométricos desenhados no 

assoalho. Feita a organização, a professora daria algumas “ordens”, tais como: 

“levantem todos a mão direita”; “abaixem a mão direita”; “ergam a mão esquerda”; 

“abaixem a mão esquerda”; “estendam a mão direita para eu dar-lhes um brinquedo 
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que tenho aqui nestas caixas”. A mestra entregaria, então, a cada criança uma bola, 

indagando: “Qual de vocês poderá me dizer o nome do brinquedo que lhes dei?” 

(WIEBE, 1896, p. 76). 

 

 

Figura 2: Lições com o primeiro dom ― Jardim de infância da Escola Missionária Episcopal 
(Condado de Lee, Kentucky, 1900). 

Fonte: Livro de recortes da aluna Lucy Walby. Arquivo da Biblioteca da Universidade de 
Kentucky. Disponível em: https://education.uky.edu/epe/epe-faculty/dr-angelo/a-brief-photo-
essay-on-the-history-of-kentucky-education-4/ 

 

Feita a apresentação do primeiro dom, a jardineira faria perguntas relativas à 

forma, à cor, à substância e outras propriedades, extraindo das crianças algumas 

respostas, tais como: “azul”, “amarela”, “de borracha”, “redonda”, “leve”, “macia”, 

“lisa”, entre outras qualidades. Em seguida, faria com que as crianças repetissem as 

impressões iniciais em sentenças mais completas: “A bola é redonda”; “A minha bola 

é amarela”; “A minha é verde”; “Todas essas bolas são feitas de borracha”. 

Posteriormente, as crianças deveriam devolver todas as bolas, exceto as que 

possuíssem a mesma cor, como as de cor azul, por exemplo. Nesse momento, a 

mestra deveria advertir: 

Cada um de vocês tem agora uma bola azul, feita de borracha, 
redonda, lisa e leve, para brincar com ela. Amanhã hei de dar a 
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vocês uma outra bola e depois uma outra, todas de borracha, mas 
cada uma de cor diferente (WIEBE, 1896, p. 76, grifos do tradutor). 

 

Após a apresentação, a observação e a experimentação das bolas por 

intermédio de jogos de conversação e movimentos, as crianças deveriam ser 

motivadas a identificar semelhanças e diferenças, tornando-se capazes de 

reconhecer, segundo Wiggin e Smith (1895), o “princípio de contraste” pertinente a 

esse primeiro dom froebeliano, que aparece realçado, nesse caso, unicamente pela 

“cor”. Posteriormente, o meio de ocupação, isto é, a atividade que permitiria às 

crianças expressarem as impressões adquiridas com o dom, poderia ser condizente 

a uma ocupação com “picagem” ou “alinhavo” da forma, enfatizando a cor em estudo 

(WIGGIN; SMITH, 1895). 

Em Pedagogics of the kindergarten (1897), Froebel recomenda que o 

número de crianças brincando quando envolver seis ou mais participantes, e a 

habilidade de jogar demonstre um grau mais alto de realização, deveriam ser 

entregues uma quantidade de bolas coloridas proporcionais ao número de crianças, 

de modo que as peças pudessem ser entrelaçadas compondo, por exemplo, uma 

“coroa” de flores. Nesse jogo de representação, as crianças poderiam entoar os 

seguintes versos: 

Queridas bolinhas. 

Tomem seus lugares, 

Balançando e dançando, 

Feito uma coroa, 

Vocês gostam de flores 

Entrelaçadas, 

Devem estar preparadas 

Para combinação. 

(FROEBEL, 1897, p. 155, tradução nossa). 

 

Wiggin e Smith (1895), observando a capacidade representativa das 

crianças, defendem que os jogos com as bolinhas devessem corresponder ao 

estágio simbólico infantil em conformidade às “simpatias” das crianças, de maneira 

que as bolas ilustrassem objetos ou situações análogas que as caracterizassem; tais 

como as seguintes representações: 

Pela sua cor, [a bola] pode representar um fruto, uma flor, ou uma 
criança alegremente vestida; por sua forma, um ovo, uma galinha, 
um patinho; por sua mobilidade, um pássaro, um esquilo, um bebê; 
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ou quando presa ao cordão, um balde no poço [...] (WIGGIN; SMITH, 
1895, p. 25, tradução nossa). 

 

Na metodologia desenvolvimental froebeliana, a introdução de mais um dom 

não exclui o objeto anterior. Os exercícios com as bolinhas dariam abertura, assim, à 

entrada do segundo dom froebeliano: a esfera, o cubo e o cilindro. Sendo concebido 

como um brinquedo sucessor, o trabalho educativo com esse dom deveria ser 

iniciado pela manipulação da esfera, por apresentar a forma das bolas, porém 

composta de matéria distinta, isto é, de madeira. Assim, o princípio de oposição 

froebeliano é dirigido, inicialmente, para a discriminação das propriedades relativas à 

composição da matéria, ao peso e ao som. Essas considerações foram feitas por 

Edward Wiebé, em seu Guia para jardineiras. 

De acordo com Wiebé (1896, p. 82), o segundo dom froebeliano, constituído 

pela esfera, cubo e cilindro, deveria ser apresentado às crianças em cima da mesa 

conjuntamente a uma bola de borracha. Preparada a exposição, a mestra do 

Kindergarten deveria perguntar: “Qual destes três objetos se parece mais com a 

bola?” Apontada a esfera, a professora indagaria: “De que é feito?”. Colocaria a 

mestra, então, a esfera na mão de um dos alunos ou a rolaria sobre a mesa. 

Relembrado e pronunciado repetidas vezes o nome da forma, a esfera de madeira e 

a bola de borracha seriam comparadas quanto à cor, à substância, ao peso e à 

mobilidade, de modo que as crianças apontassem as seguintes semelhanças e 

diferenças: “Ambas são redondas, ambas rolam”; “A bola é macia, a esfera é dura”; 

“a bola é leve, a esfera é pesada”; “A esfera faz mais barulho do que a bola quando 

cai no assoalho” (WIEBE, 1896, p. 82, grifos do tradutor). 

Com as comparações iniciais, a esfera, o cubo e o cilindro deveriam ser 

dispostos, juntos, à mesa, de maneira que as crianças pudessem descobrir e 

designar os pontos de semelhança e diferença entre os dois primeiros; ou seja, entre 

a esfera e o cubo. Os alunos provavelmente apontariam, como semelhanças, que 

ambas as formas são feitas de madeira e têm a mesma cor, e, como diferenciação, 

que a esfera apresenta mobilidade, já o cubo não. A jardineira perguntaria, então, a 

“causa” dessa divergência e as respostas das crianças possivelmente atenderiam ao 

fato de a esfera conter forma “redonda”, enquanto que o cubo é constituído por 

“cantos”, dificultando a mobilidade. 
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A esfera e o cubo são, para Froebel (1897), “opostos” em relação à sua 

forma pura. Todavia, como são em si mesmos corpos semelhantes, eles são “[...] 

opostos, contudo, igualmente”. A esfera pode ser considerada a “[...] expressão 

material do movimento puro; o cubo como expressão do completo repouso” 

(FROEBEL, 1897, p. 70, tradução nossa). A esfera, sendo mais flexível e móvel em 

si mesma, aparece “[...] unindo, conectando ambos”. Por sua oposição e 

semelhança, a esfera e o cubo deveriam se apresentar juntos, não devendo ser 

divididos em um jogo ou brincadeira; já que contêm uma relação de “[...] unidade na 

multiplicidade”, ou, como, “[...] multiplicidade da unidade para unidade na 

multiplicidade”; representando, assim, o “[...] coração para o intelecto” (FROEBEL, 

1897, p. 70-71, tradução nossa). 

Dessa maneira, esses dois objetos deveriam 

[...] ser cultivados ao mesmo tempo, [...] na medida em que os dois 
em comum constituem uma unidade, ou melhor, uma trindade, se 
tomado com a vida ativa (a representação ou a ação) ― isto é, o 
fazer (FROEBEL, 1897, p. 71, tradução nossa). 

 

Mediante essas teorizações, Froebel defende que todas as peças e meios 

de emprego do segundo dom têm origem “[...] no esforço de satisfazer esta 

harmonia, e para satisfazer os requisitos de tudo o que foi sugerido por esta 

referência” (FROEBEL, 1897, p. 70, tradução nossa). Sendo assim, a inspiração 

para criação das peças e modos de uso da esfera e do cubo liga-se ao “[...] dublo 

fenômeno do berçário, ou melhor, da primeira infância” (FROEBEL, 1897, p. 70, 

tradução nossa), que ocorre quando mães e educadoras atenciosas empregam 

exercícios repetidos, visando ora acalmar a criança inquieta, ora impulsionar o 

movimento por meio de cultivos adequados aos sentidos. 

Com as peças do segundo dom e os meios de emprego, Froebel intencionou 

demonstrar a “[...] conexão da vida e das coisas, a vida recíproca entre a criança e o 

brinquedo”, sendo esta relação possível quando “[...] a capacidade de audição da 

criança está geralmente desenvolvida, e sua capacidade de falar começa a se 

desenvolver” (FROEBEL, 1897, p. 72-73, tradução nossa). Dessa maneira, o 

pedagogo do Kindergarten propôs que os jogos de fala se desenvolvessem por 

palavras “cantadas”, de modo a unir “[...] a criança e o jogo”, para melhor “[...] 

promover a vida da criança e dar maior movimentação [às peças]” (FROEBEL, 1897, 

p. 73, tradução nossa). 
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Concebido assim, Froebel propôs, como atividade inicial, que a esfera fosse 

depositada na cavidade da mão da criança ou em um pires, de modo que seu 

movimento fosse estimulado em conformidade a um canto repetido em que a mãe 

ou a educadora emprestaria “[...] ao tom, à fala e ao canto da esfera, [...] uma 

expressão da vida plena, como se fosse um ser vivo real”: 

Em torno, ao redor: 

Como estou feliz agora! 

Em torno, ao redor; 

Volto agora cheia de alegria. 

Sejas feliz tu, como eu. 

(FROEBEL, 1897, p. 73, tradução nossa). 

 

Com a primeira sugestão, Froebel desejou evidenciar “[...] o movimento 

constante da esfera em torno de um ponto fora de si com um movimento simultâneo 

em torno de seu próprio centro” (FROEBEL, 1897, p. 73, tradução nossa). Uma 

outra proposta de jogo consistia em a esfera, desta vez presa a um cordão, girar em 

movimento constante, porém “balançando” da direita para a esquerda. Com esse 

meio de emprego, a esfera torna visível a sua aparência à criança, que é reforçada 

“audivelmente” pelo canto da educadora, ao aguçar os seus sentidos com palavras 

cantadas: “Eu viro e balanço, e, como vou, / Mostro sempre a forma da esfera” 

(FROEBEL, 1897, p. 74, tradução nossa). 

Segundo Wiggin e Smith (1895), as crianças de 3 ou 4 anos raramente têm 

uma noção precisa dos termos “direita-esquerda”, “aqui-ali”, “em cima-embaixo”, 

“frente-atrás”, “sobre-sob” etc. Nesse sentido, os movimentos com a bola e a esfera 

se tornam mais fácies e agradáveis à criança quando acompanhados por jogos de 

fala e canções, de modo a orientar o movimento sob diferentes direções. Dessa 

forma, com a introdução da esfera, não seria somente o maior “ruído” do objeto que 

deleitaria a criança ao fazer rolar ou deixar cair a peça, seria, sobretudo, “[...] o 

conhecimento que ela está ganhando, as novas ideias que amanhecem sobre ela 

pela primeira vez em forma reconhecível” (WIGGIN; SMITH, 1895, p. 37, tradução 

nossa). 

Em virtude de um maior ruído e de outras propriedades ligadas aos “jogos 

móveis”, Froebel (1897) propõe que os meios de emprego com a esfera se realizem 

no chão da sala, em que as crianças sentadas em colchas ou tapetes pudessem 

dirigir a sua atividade de forma independente e voluntária. A esfera formaria, dessa 
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maneira, “[...] o avanço natural da série de brinquedos que corresponde ao 

desenvolvimento avançado da criança” (FROEBEL, 1897, p. 75, tradução nossa). 

Nesse sentido, com o aumento da capacidade auditiva e da fala, as educadoras do 

Kindergarten deveriam propor, durante esses meios de emprego, as seguintes 

indagações: 

„O que a esfera faz?‟ 

„Dança‟. 

„Mas o que a esfera faz agora?‟ 

„Ela balança‟. 

„Quem dança?‟ 

„Quem balança?‟ 

„A esfera também vai balançar?‟ 

(FROEBEL, 1897, p. 75, tradução nossa). 

 

O cubo, por sua vez, sendo o “puro oposto da esfera”, substituía a 

multiplicidade dos movimentos desta última e de seu uso em jogo, que se liga à 

facilidade com que a esfera pode ser movida, “[...] pelo seu angular, pela 

heterogeneidade de suas propriedades e, especialmente, pelos novos modos de 

percepção com quais induz a criança” (FROEBEL, 1897, p. 76). Esses atributos 

tornariam a peça bastante diferente, assim como imporiam, segundo Froebel, uma 

expressão igualmente diferente do objeto. Como o cubo corresponde à realização de 

vários lados da superfície plana, esse dom exige “[...] um plano sobre o qual ficar”, 

isto é, “[...] uma superfície, ou [...] vários pontos que estão em um plano” (FROEBEL, 

1897, p. 76, tradução nossa). Sendo assim, uma das diferenças entre o cubo e a 

esfera seria condizente ao fato de enquanto a esfera poder ser facilmente removida, 

“[...] o cubo permanece firme”, sendo necessário “[...] jogá-lo para fazê-lo seguir em 

frente”. A mãe ou a educadora deveria, então, instigar o reconhecimento infantil 

dessa primeira oposição, através de sentenças que representassem as ações do 

cubo ao ser jogado, tais como: “Lá, agora, fique firme!” / Fique firme! Fique firme!” 

(FROEBEL, 1897, p. 76, tradução nossa). 

Proposto esse jogo inicial, Froebel estabelece uma série de exercícios que 

as mães e educadoras poderiam realizar com o cubo nas mãos das crianças, de 

modo a treinar os membros e as suas forças para a realização da brincadeira, que 

deveria se desenvolver por jogos cantados; exemplificando: “Pressione o cubo em 

sua mão, minha querida; / Pressione ou ele irá cair, eu temo.” Ou, em ação inversa, 
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isto é, abrindo os dedos da criança: “Cubo ao chão, caia rapidamente!” (FROEBEL, 

1897, p. 78-79, tradução nossa). 

O objetivo dessas atividades preliminares correspondia, segundo o 

pedagogo alemão, a um fenômeno do mundo infantil: as crianças pequenas gostam 

de poder agarrar, em suas pequenas mãos, muitas e variadas coisas ao mesmo 

tempo. Froebel (1897) vê nesse fenômeno, então, uma oportunidade para a criança 

obter uma primeira noção de ocupação do espaço; sugerindo que a educadora, ao 

estimular a criança por meio de cantos, direcionasse a sua atenção para a 

observação do preenchimento do espaço em referência aos objetos: 

A esfera ocupa o espaço, você vê, 

Então, onde é cubo não pode ser. 

Ou, sobre o cubo: 

O cubo ocupa o espaço, você vê, 

Então, onde é esfera não pode ser. 

Ou, geralmente: 

Cada coisa tem seu próprio espaço, você vê, 

Então, onde estar nada mais pode ter. 

(FROEBEL, 1897, p. 79, grifos do autor, tradução nossa). 

 

Outros jogos cantados devem se articular à identificação das faces, bordas e 

cantos do cubo, que seriam aprendidos e apreendidos pelas crianças por meio de 

exercícios que intencionam fazer com que o “cubo fique em pé”, isto é, conservado 

em uma determinada posição por um dos seus cantos, quando apoiado em uma 

parede ou na própria caixa do segundo dom: “Incline o cubo contra a parede. / 

Então, certamente não cairá.” Ou, ainda: “Venha, cubo, venha, fique em pé diante da 

criança” (FROEBEL, 1897, p. 81, tradução nossa). E assim prosseguiriam os 

exercícios, de maneira a treinar os dedos da criança e dirigir a sua atenção para as 

especificidades da forma cúbica. 

Desse modo, um meio de emprego proposto pelo pedagogo diz respeito a 

um jogo bastante conhecido pelas mães, correspondendo a uma brincadeira de 

“esconde-esconde”. Com o cubo na mão, a mãe ou a professora do Kindergarten 

esconderia um ou vários lados da peça, instigando a percepção da criança às partes 

reveladas e às escondidas por meio de sentenças provocativas: 

Embora um lado fosse tudo que você pode ver, 

Minha mão ocultou mais cinco. [...] 
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Dois lados são tudo o que aqui você vê; 

Mas onde podem estar agora os outros? 

(FROEBEL, 1897, p. 85, tradução nossa). 

 

Provocadas as percepções iniciais das faces, bordas e cantos da forma e do 

espaço do cubo em condições de repouso, a jardineira deveria estimular a 

apreensão da criança em relação à peça em movimento, isto é, ao “balanço” do 

cubo suspenso em um cordão preso a uma superfície. Nessa brincadeira, a 

professora ou mãe cantaria para a criança como se o cubo estivesse falando:  

Pendurado numa ponta, balanço, 

Amarrado a uma corda comprida. 

Eu gosto de balançar apenas aqui, 

Agora longe de você, agora perto. 

(FROEBEL, 1897, p. 87, tradução nossa). 

 

Para Froebel (1897), é muito importante que as percepções essenciais das 

coisas sejam frequentemente repetidas sob diferentes formas, e, se possível, em 

uma determinada ordem, de modo que a criança possa cedo aprender a “[...] 

distinguir o essencial do não essencial e acidental, e o permanente da mudança” 

(FROEBEL, 1897, p. 88, tradução nossa). O cubo deveria ser trazido à criança, 

dessa forma, sob três posições diferentes: onde ele repousa sobre uma superfície; 

onde ele repousa sobre uma borda diagonal; e, onde ele repousa sobre uma linha 

diagonal de canto. Os exercícios decorrentes dessas posições colaborariam para 

tornar proeminentes as percepções, aumentando o poder de discriminação das 

crianças. 

O cilindro, por sua vez, não foi concebido por Froebel, inicialmente, como a 

forma representante da reconciliação dos opostos. Ao introduzir o cilindro no 

segundo dom, Froebel enfatiza, segundo Wiggin e Smith (1895), a importância 

dessa peça como instrumento de mediação entre a esfera e o cubo, tornando-a um 

vínculo maravilhoso de união. O cilindro foi introduzido na pedagogia do 

Kindergarten somente em 1843, quando o pedagogo alemão “[...] prepara uma 

segunda edição do segundo dom” (PRÜFER, 1930, p. 93, tradução nossa). Froebel 

tomou, primeiramente, a “boneca” como a forma intermediária que une em si mesma 

os contrastes da esfera e do cubo. 
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Figura 3: Kindergarten alemão na virada do século. Dresden, Alemanha, 1900. 

Fonte: Fotografia de Gisela Freis. Disponível em: German History in Documents and Images: 

http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_image.cfm?image_id=1684 

 

Em Pedagogics of the kindergarten (1897), o pedagogo alemão, atento à 

psicologia da primeira infância, reflete que muitas “[...] das características humanas 

se desenvolvem na criança por seu jogo com a boneca” (FROEBEL, 1897, p. 92, 

tradução nossa). Assim, 

O menino vai ser mais satisfeito com o jogo com a esfera e o cubo 
como coisas distintas e opostas, enquanto a menina é, 
contrariamente, mais cedo encantada com a boneca, que 
interiormente reúne em si os opostos da esfera e do cubo. 
(FROEBEL, 1897, p. 92, tradução nossa). 

 

Em Education by development (1902), Froebel reflete que a “lei da conexão” 

é a “[...] lei mais importante do universo, da humanidade e da vida em geral” 

(FROEBEL, 1902, p. 203, tradução nossa). A criança deveria ser tratada, dessa 

forma, “[...] de acordo com as leis mais elevadas e mais eficazes da vida, e deve ser 

desenvolvida e educada de acordo com essas leis” (FROEBEL, 1902, p. 203, 

tradução nossa). Sendo os meios de empregos concebidos, igualmente, como 

“representações da vida”, deveriam fazer aparecer “[...] a conexão em suas peças e 

seus modos e meios de jogar” (FROEBEL, 1902, p. 204, tradução nossa). Sendo 
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assim, a conexão entre a esfera móvel e o cubo de superfície plana e estática é o 

“[...] cilindro, facilmente móvel como a esfera e firmemente em pé como o cubo, 

portanto, unindo curva e reta” (FROEBEL, 1902, p. 315, tradução nossa). 

Froebel concebeu as três peças do segundo dom, segundo Wiggin e Smith 

(1895, p. 48), como uma “trindade”, um “todo” que simboliza o mundo inorgânico, 

vegetal e cósmico. O cubo constituía o símbolo do reino mineral, com seus cristais 

maravilhosos. O cilindro, o tipo de vida vegetal, sugerindo as raízes, hastes e ramos, 

com seus lados arredondados. A esfera, completando a trindade, simboliza um todo 

infinito e perfeito, apresentando unidade para o centro e diversidade para a 

circunferência. Constituindo uma trindade, os jogos e meios de emprego 

relacionados ao segundo dom deveriam partir da “comparação” das formas sólidas e 

por “[...] demonstração verbal acompanhada pela percepção real dos objetos” 

(FROEBEL, 1902, p. 316, tradução nossa). Nesse sentido, Froebel defendeu que o 

método indicado para observação e exploração da esfera, do cubo e do cilindro 

fosse 

[...] apenas o movimento desses objetos, cujos resultados e 
fenômenos aparecem tão diversos, muitas vezes tão inesperados e 
espantosos, tão maravilhosos e quase mágicos, que eles, só porque 
não podem ser ao mesmo tempo, ou, pelo menos, não facilmente 
explicados à criança, lhe dão um grande prazer, mas ensinam-lhe o 
que é importante para o fazer para a vida ― fazer uma distinção 
entre a coisa ou o ser e a sua aparência e assim proteger da própria 
ilusão (FROEBEL, 1902, p. 316-317, tradução nossa). 

 

Por considerar que as brincadeiras divertem instruindo e educando, Froebel 

concebeu o segundo dom como o fomento “mais adequado” à primeira infância. 

Através da manifestação de forma e movimento, os jogos com os sólidos dariam “[...] 

muitas oportunidades para a observação e consideração da forma, tamanho e 

número, [...] e, em muitos aspectos, os fenômenos da natureza e da vida ao seu 

redor” (FROEBEL, 1902, p. 318, tradução nossa). Dessa maneira, o educador 

alemão compreendeu o trabalho educativo com o segundo dom “[...] o ponto médio e 

a fonte da formação posterior para a escola e para a vida, bem como para a união 

destes” (FROEBEL, 1902, p. 318, tradução nossa). 

Em o Guia para jardineiras, Wiebé (1896) orienta como as lições com o 

cilindro deveriam ser introduzidas. Após processo sistemático de observação, 

experimentação e indagações sobre a esfera e o cubo, de maneira que as crianças 



93 
 

 
 

pudessem identificar os contrastes das formas e a discriminação do número de 

faces, bordas e cantos do cubo, conforme orienta o “método filosófico” baseado na 

“comparação”, a jardineira realizaria um jogo de conversa, dispondo todas as peças 

sobre a mesa. As crianças possivelmente reconheceriam os dois primeiros, mas 

teriam dificuldade de nomear o terceiro. Dever-se-ia permitir, no entanto, que as 

crianças usassem a imaginação e nomeassem o objeto mediante suas próprias 

vivências, em que provavelmente diriam se tratar de um “rolo”. A mestra do Jardim 

diria, então, o nome da forma, fazendo-as pronunciar a palavra “cilindro” diversas 

vezes. Posteriormente, proporia diálogos acompanhados de experimentações: 

― Que vê você no cilindro e que se acha também no cubo? 

― O cilindro tem dois lados. 

― Os dois lados são quadrados como o cubo? 

― Não são. 

Mas o cilindro pode ficar de pé num dos lados como o cubo. Vamos 
ver se ele pode também rolar como a esfera. Sim! Rola, mas não 
como a esfera porque pode rolar somente para dois lados, enquanto 
que a espera rola para qualquer lado. Assim, a espera, o cubo e o 
cilindro são semelhantes em alguns pontos e diferentes em outros. 
Diga-me em que são todos perfeitamente iguais. 

São todos de madeira; são lisos; são da mesma cor; são pesados; 
fazem barulho quando caem no chão. 

(WIEBÉ, 1896, p. 84). 

 

Outro modo de ensinar e educar com o segundo dom froebeliano 

correspondia, conforme Wiebé (1896), à suspensão da esfera, do cubo e do cilindro 

por um cordão, de forma a fazê-los girar em torno de si mesmos, tornando evidente 

que a esfera aparece sempre com a mesma forma; o cubo, quando girando 

suspenso pelo centro de um de seus lados, se assemelha ao cilindro; e, o cilindro, 

ao girar suspenso por seus lados redondos, se apresenta sob o aspecto da esfera. 

Quanto às ocupações associadas à exploração do segundo dom, Wiggin e Smith 

(1895) sugerem lições de mecânica simples, relacionadas, por exemplo, à criação 

de “carrinhos de mão”, e atividades desenvolvidas em uma “mesa de areia”, onde as 

peças combinadas a varetas (pauzinhos) possam representar árvores e vasos de 

flores, utensílios de cozinha e demais objetos da natureza e do cotidiano familiar 

vivido; representações estas concebidas por Froebel (1897, 1902) como “formas de 

vida”. 

Em A educação do homem (2001), Froebel reflete que a criança, na 

segunda fase do desenvolvimento infantil, mostra interesse em saber o porquê das 
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coisas, buscando conhecer sua essência íntima e propriedades. Por essa razão, “[...] 

examina os objetos e os observa em todos os sentidos; [...] os quebra e destrói; [...] 

os leva à boca e os morde” (FROEBEL, 2001, p. 56). Para Froebel, a ação da 

criança com os objetos demonstra, antes de tudo, que ela deseja conhecer “[...] o 

interior das coisas”. Sua ação constituía, assim, “um instinto” que, bem orientado, 

“[...] há de levá-la a conhecer a Deus em todas as suas obras”. Para chegar a esse 

conhecimento, Deus ofereceu-lhe “[...] o entendimento, a razão e a linguagem” 

(FROEBEL, 2001, p. 56). 

 

 

Figura 4: Lições com o segundo dom ― Jardim de Infância de Havana (Cuba, 1910). 
Fonte: Norman Brosterman kindergarten collection. Disponível em: 

http://brosterman.com/kindergarten_pages/image31.shtml 

 

Com esse entendimento, as séries froebelianas de sólidos divididos, 

denominadas “dons de construção”, foram pensadas pelo pedagogo alemão como 

brinquedos destinados a satisfazer a curiosidade e os instintos naturais da infância 

de separar e reagrupar objetos, de modo a possibilitar o reconhecimento dos seus 

fundamentos pelo estabelecimento de conexões internas e expressões externas. 

Froebel compreendia as peças constituintes das séries sólidas divisíveis como o 

http://brosterman.com/kindergarten_pages/image31.shtml
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“deleite das crianças”, por conceber que "[...] a criança gosta de prover-se de algo 

para criar" (FROEBEL, 1902, p. 309, tradução nossa). 

Em Pedagogics of the kindergarten (1897), Froebel destaca que as séries 

construtivas iniciam com o terceiro dom, ou melhor, com “[...] a série de sólidos 

cúbicos retilíneos e os que naturalmente são derivados deles”. Com esse brinquedo, 

as crianças distinguiriam, pela percepção, e sem a necessidade de nenhuma 

palavra, que “[...] um todo e uma parte para cada cubo componente é uma parte do 

cubo principal. Os cubos componentes têm a mesma forma que o cubo principal” 

(FROEBEL, 1897, p. 119, tradução nossa). Como realidade perceptível, a criança 

apreenderia, assim, que “[...] o tamanho da forma para cada componente cubo 

compartilha, de fato, a forma cúbica principal, mas não o seu tamanho” (FROEBEL, 

1897, p. 119, tradução nossa). Assim, as percepções fundamentais relacionadas ao 

terceiro dom – todo e parte, forma e tamanho – seriam feitas por intermédio “[...] da 

comparação e contraste, bem como [...] pela repetição” (FROEBEL, 1897, p. 119, 

tradução nossa). Por meio desse dom seriam reconhecidos, compreendidos e 

representados, cada vez mais e gradualmente, 

[...] o geral no particular (por exemplo, no centro de cada superfície 
particular do cubo, o centro de cada superfície quadrada); o mais 
geral no mais particular (por exemplo, em um ponto particular de 
canto do cubo, o ponto em si e para si mesmo); unidade no indivíduo 
(por exemplo, nesse cubo particular, as propriedades e natureza dos 
corpos que ocupam o espaço); o simples e único no variado e 
múltiplo (por exemplo, nas várias bordas do cubo, a natureza das 
linhas, suas direções e os pontos para os quais são desenhadas) 
(FROEBEL, 1897, p. 121, tradução nossa). 

 

Pelas percepções adquiridas, Froebel entendia o terceiro dom como o 

fomento que desperta e desenvolve o mundo interior da criança, constituindo, 

simultaneamente, “[...] a chave para o mundo exterior”, em virtude da adaptabilidade 

das peças que, durante os jogos de construção, tornaria possível “[...] não só que o 

pensamento invisível possa ser formado, mas que o pensamento interior simples 

possa ser representado visivelmente em uma multiplicidade externa” (FROEBEL, 

1897, p. 122, tradução nossa). De acordo com o filósofo e educador, a natureza da 

criança “[...] é sentir e experimentar para agir e representar para se reconhecer, e, 

nesta natureza tríplice e única, está incluída a totalidade de suas expressões de vida 

e de suas atividades” (FROEBEL, 1897, p. 122, tradução nossa). Nesse sentido, o 

terceiro dom, então constituído por um cubo divisível em 8 (oito) peças idênticas, 
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“[...] corresponde e satisfaz plenamente essa expressão tríplice da natureza humana 

(em si mesma) e da vida da criança, possibilitando a representação e construção de 

formas de vida, beleza e conhecimento” (FROEBEL, 1897, p. 122-123, tradução 

nossa). 

Todavia, para que as crianças aprendessem a apreender de forma clara e 

promissora esses blocos, de modo a perceberem o todo e a sua conexão com as 

partes, Froebel alerta à ordem da apresentação desse meio de emprego, expondo 

as regras que deveriam sistematizar os jogos de construção. Segundo o pedagogo 

do Kindergarten, a apresentação do dom deveria se efetuar “[...] em conformidade 

com o objetivo do brinquedo, e em relação à criança e à sua natureza interior” 

(FROEBEL, 1897, p. 124, tradução nossa). A apresentação da caixa contendo o 

terceiro dom não poderia se realizar, nesse sentido, de modo incidental. 

Contrariamente, deveria ser de uma maneira tal que a criança recebesse “[...] por 

meio dela a impressão clara e definitiva de um todo autônomo, que, como ela 

percebeu, será em breve separável, no entanto, em suas partes componentes” 

(FROEBEL, 1897, p. 124, tradução nossa). Assim sendo, o brinquedo, antes de ser 

dado para o livre jogo da criança, deveria ser 

[...] retirado da sua cobertura de papel e novamente arrumado na 
caixa à qual pertence; a tampa da caixa é retirada cerca de um 
quarto de seu comprimento, a caixa é entregue, colocada com a 
tampa parcialmente extraída sobre a mesa diante da criança e, em 
seguida, a tampa é totalmente retirada da caixa. O cubo contido nela 
afunda, assim, na superfície da mesa. A caixa é agora levantada 
cuidadosamente em uma direção vertical do brinquedo, que 
aparecerá, assim, diante da observadora criança, como um cubo 
estreitamente unido, mas facilmente separado e novamente 
restaurado (FROEBEL, 1897, p. 124, tradução nossa). 

 

Essa forma de apresentar o terceiro dom, que se inicia desde os cuidados 

relativos à retirada das peças do recipiente, também diz respeito ao quarto, quinto e 

sexto dons, constituintes das séries froebelianas de sólidos divisíveis. Para Froebel 

essa ordem na apresentação dos objetos seria necessária, porque “[...] nada é mais 

importante para a criança do que a sua primeira impressão de cada coisa [...]” 

(FROEBEL, 1897, p. 124, tradução nossa). 

Concebido assim, os blocos de construção do terceiro dom seriam 

condicionados pelas diferentes maneiras de separá-los e reagrupá-los. Nesse 

contexto, Froebel (1902) ressalta que é essencial considerar 2 (dois) pontos 
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relacionados à natureza dos modos de jogar; quais sejam: os oito cubos deveriam 

ser sempre usados para cada representação; e, a forma seguinte deveria se 

desenvolver e moldar, tanto quanto possível, a partir da que a precede, servindo 

como fundamento e meios de representação da forma posterior. Mediante essa 

orientação, as formas mostrariam um caráter tríplice, sendo cada uma 

essencialmente diferente das outras. Por esse caráter, as formas se distinguiriam 

como “formas de vida ou de construção”, “formas de conhecimento ou aprendizado” 

e “formas de beleza ou formas de imagem”. Segundo o pedagogo alemão é “[...] 

essencial para o desenvolvimento e treinamento da criança que essa distinção seja 

mantida, embora formas intermediárias se liguem novamente às separadas” 

(FROEBEL, 1902, p. 320, tradução nossa). 

Os dons de construção serviriam para formar diversas combinações 

representativas, as quais Froebel concebeu como formas de objetos da existência 

real (formas de vida); de números e relações numéricas (formas de conhecimento) e 

de simetria e ordem no arranjo das partes (formas de beleza). Na pedagogia 

froebeliana dos sólidos divisíveis cada uma dessas representações “[...] está 

relacionada com a palavra explicativa, de modo que as concepções da criança 

possam ser definidas” (FROEBEL, 1902, p. 320, tradução nossa). Dessa maneira, 

as combinações deveriam estar ligadas 

[...] à palavra rítmica e à melodia, de modo que a criança possa 
definitiva e agradavelmente manter a representação; pois o coração, 
assim como o corpo e o intelecto, deve ser levado em conta e nutrido 
por essas brincadeiras (FROEBEL, 1902, p. 320-321, tradução 
nossa). 

 

Em Pedagogics of the Kindergarten (1897), Froebel ressalta que os meios 

de emprego, educação e instrução corresponderiam à “lei do desenvolvimento”. À 

medida que a criança percebesse em sua própria vida uma certa progressão, 

reconheceria, simultaneamente, um processo de desenvolvimento nas coisas ao seu 

redor. Esse processo e essa lei do desenvolvimento nada seriam “[...] senão a 

progressão do ilimitado para o limitado, do geral ao especial, da unidade à 

individualidade, [...] do todo para a parte, de um indivíduo indiferenciado a uma 

totalidade dos membros” (FROEBEL, 1897, p. 170, tradução nossa). 

Considerada a evolução natural infantil, Froebel defende que os pais e 

educadores devessem deixar claros às crianças os propósitos dos jogos e 
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brinquedos, que contribuiriam para “[...] ajudar a criança a expressar livremente o 

que está nela, a fim de aproximar os fenômenos do mundo exterior e, portanto, 

servir de mediador entre a mente e o mundo” (FROEBEL, 1897, p. 171, tradução 

nossa). Se reconhecendo o “caráter mediador” dos jogos e brincadeiras, os adultos 

não deveriam “[...] ser indiferentes nem à escolha, nem à sucessão, nem à conexão 

orgânica dos brinquedos” (FROEBEL, 1897, p. 171, tradução nossa). Sendo assim, 

na pedagogia froebeliana dos dons de construção, dever-se-ia considerar, segundo 

defende Froebel, 

[...] a maneira como a criança pode desenvolver, ao usá-los, sua 
natureza livremente e, ainda assim, de acordo com a lei, e como ela, 
por meio desse uso, também pode aprender a apreender 
corretamente as coisas externas e empregá-las justamente 
(FROEBEL, 1897, p. 171, tradução e grifos nossos). 

 

Com a progressiva evolução mental infantil, ter-se-ia na criança “[...] um 

desenvolvimento avançando em direção à variedade” (FROEBEL, 1897, p. 172, 

tradução nossa). Realidade que suscitaria a existência de um “[...] presente em que 

o comprimento, a largura e a espessura de um corpo sólido devem ser distinguidos 

um do outro por diferença de tamanho” (FROEBEL, 1897, p. 172, tradução nossa). 

Esse dom, diferentemente do terceiro, cujas formas cúbicas não diferem em altura, 

largura e dimensão, abrirá 

[...] os olhos da criança para as três dimensões do espaço e servirá, 
também, como um meio de reconhecer e interpretar as múltiplas 
formas e estruturas com as quais ela está constantemente em 
contato (FROEBEL, 1897, p. 173, tradução nossa). 

 

Esse presente é o cubo dividido em oito prismas iguais ou paralelepípedos, 

que corresponde ao quarto dom das séries froebelianas de sólidos divisíveis. Para 

Froebel, o quarto dom seria "[...] o material de construção favorito das crianças" 

(FROEBEL, 1902, p. 322, tradução nossa). Por essa razão, o trabalho doutoral 

privilegia, enquanto demonstração dos modos de ensinar e educar com os dons de 

construção, a explicitação dos processos relativos a esse quarto presente 

froebeliano destinado à atividade construtiva e representativa das crianças. 

Segundo Froebel (1897), as brincadeiras com o quarto dom deveriam ser 

livres, exigindo, no entanto, um requisito: “[...] que um nome possa ser rapidamente 

dado àquilo que se originou sob a mão da criança” (FROEBEL, 1897, p. 176, 

tradução nossa). Para o pedagogo do Jardim de Crianças, o nome define o objeto 
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ao ligá-lo a algo familiar. Sendo assim, as primeiras formas de vida representadas 

pelas crianças seriam correspondentes a um cavalo, um quarto, uma mesa, cadeiras 

e bancos etc. Todavia, a alegria desperta se daria pela mera construção dos blocos, 

de modo que “[...] a forma possa ser mantida no lugar por equilíbrio e gravidade, e é, 

então, uma torre alta, ou talvez uma escada, que agrada à criança” (FROEBEL, 

1897, p. 176, tradução nossa). Para Froebel, não haveria dúvidas de que o 

desenvolvimento interno da criança seria motivado por esses exercícios de 

construção. Por meio dessas atividades, “[...] a criança compreende a forma e o uso 

de cada parte, em proporção a uma abundância de percepções e concepções” 

(FROEBEL, 1897, p. 176, tradução nossa). 

Concebido assim, 

[...] nunca devemos nos esquecer de conversar com a criança sobre 
o que ela faz, ou, pelo menos, designar o resultado claramente e 
precisamente, com palavras apropriadas, para que através do nome 
o pensamento da criança possa ser despertado, e que ela possa 
nunca brincar indiferentemente, mesmo quando brinca sozinha. Em 
outras palavras, vamos formar tais hábitos de atenção através dos 
quais a criança nunca brincará, sem precisamente compreender 
internamente o que ela representou externamente (FROEBEL, 1897, 
p. 176-177, tradução nossa).  

 

Todas as representações associadas ao quarto dom estariam ligadas, 

segundo Froebel, a uma condição interna precisa. Todas as peças desse brinquedo 

de construção deveriam ser utilizadas em conexão à forma. Os objetivos dessa 

conexão seriam os seguintes: em primeiro lugar, a criança não deveria se ocupar 

impensadamente, isto é, “[...] deveria ter em vista um objetivo definido para a sua 

ação”; em segundo lugar, “[...] deveria ver o objeto a ser representado em referência 

e conexão com o todo”; e, em terceiro e último lugar, “[...] a criança deveria 

empregar todo o material diante dela e não deixar nada desconsiderado ou sem uso” 

(FROEBEL, 1897, p. 177, tradução nossa). Por meio da observância a essas 

condições, a criança desenvolveria, por um lado, “[...] seus poderes de percepção e 

concepção, e, por outro, os poderes mais espirituais de fantasia e contemplação 

íntima” (FROEBEL, 1897, p. 177, tradução nossa). 

Consideradas essas exigências, Froebel (1897) expõe a maneira apropriada 

de a mãe ou o educador infantil apresentar o quarto dom à criança, qual seja: “A 

mãe pega a caixa de brincadeira, a reverte, colocando-a com a tampa sobre a mesa, 

tira a tampa debaixo da caixa e levanta a última, para que o cubo [...] fique diante da 
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criança” (FROEBEL, 1897, p. 177-178, tradução nossa). Feita a apresentação 

adequada do brinquedo, as representações com uso desse presente poderiam “[...] 

ser mais satisfatoriamente realizadas sobre um tabuleiro ou papel, munido de uma 

rede quadrada, cada lado do quadrado sendo do mesmo tamanho ou comprimento 

da largura de um bloco construtor” (FROEBEL, 1897, p. 178, tradução nossa). 

Enquanto une a criança ao brinquedo, a mãe ou jardineira, através de jogos 

de conversação, deveria estimular a transformação do cubo em diversos objetos, 

construindo com a criança uma “narrativa”, como a demonstrada por Froebel em 

Pedagogics of the Kindergarten, apresentada de forma resumida a seguir: 

[...] em um fogão a lenha na cozinha, ela [a mãe] prepara a sopa 
para a criança com fome e cozinha a comida para o pai quando ele 
vem do seu trabalho. 

[...] A sopa está quase pronta, a comida está feita. A mãe e a criança 
dão um empurrão no fogão de lenha e ele se separa em pedras de 
construção. O fogão de lenha é formado de pedras do mesmo 
tamanho para construir. 

A criança quer a sopa. O pai chega; ele deseja comer, mas não há 
mesa. O material é mudado imediatamente; as pedras para construir 
se tornam blocos de construir, ou tabuleiros, e lá está a mesa [...]. 

Mas agora estão faltando o banco, as cadeiras; querem-se os 
bancos, para que a mãe com a criança e o pai possam se sentar 
para comer. A mesa [...] geralmente é muito grande, e metade dela 
(ou melhor, metade do seu material) é rapidamente transformada 
num banco [...] ou em dois bancos. 

[...] Novamente, o fogão é separado em partes; o material não muda. 
É verão; é uma noite bonita e quente. A criança brinca no quintal, na 
mesa de pedra ou nos bancos de pedra [...]. O pai vem e se senta ao 
lado da criança; a mãe traz comida para ele e sopa para a criança. 

[...] A mãe conta ao pai como a criança brincou agradavelmente [...] 
com seus blocos e assim deu à mãe tempo para preparar a comida. 
[...]. 

Outra vez a mesa e os bancos de pedra são vistos como uma mesa 
coberta pela relva, eles ficam agora não mais no quintal, mas no 
jardim. [...]. 

Como dois bancos foram formados de uma metade da mesa grande, 
então mais dois bancos foram formados da outra metade. No meio 
do jardim está uma forma redonda; ao seu redor estão quatro bancos 
virados em sua direção: Olhe! Cinco criancinhas estão brincando de 
“quartos para alugar”. Uma criança pergunta à outra: “Não há 
nenhum quarto para ser alugado?” [...] “Todos estão ocupados?” 
“Veja!” Até dois vizinhos mudam de lugar e a pessoa que faz a 
pergunta rapidamente toma o lugar deles. 

Uma vez que as crianças brincam de “visitar”. Cada um dos bancos 
ou acentos se torna uma casinha. [...] Faz-se ou recebe-se visitas, ou 
a mãe senta com a criança num canto. Ou ela conta à criança algo 
sobre o carpinteiro ou marceneiro que construiu uma casa de tábuas 
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e ripas, [...] ou para que a criança cansada durma nos braços ou no 
colo da mãe, e esta cante para ela uma pequena canção de ninar: 

“A criança se cansou de brincar; 

Suas pálpebras caem ao término do dia; 

Ela deita sobre o seio de sua mãe; 

Para crianças um doce lugar para descansar; 

De boa vontade ― sim, de boa vontade!” 

(FROEBEL, 1897, p. 178-180, tradução nossa). 

 

Com essa narrativa, Froebel demonstra como as mães e as jardineiras 

poderiam proceder em face desse dom, sempre buscando unir as combinações 

entre os blocos a palavras e expressões significativas às formas de vida ou formas 

de construção representadas. Segundo o pedagogo do Kindergarten é muito 

importante que a criança perceba como um objeto pode surgir de outro e ser 

transformado em outro. Essa mudança de uma coisa em outra, assim como a 

capacidade de ver uma coisa em outra, “[...] é o que dá prazer para as crianças e dá 

vida para seu emprego e brincadeira”, significando a [...] antecipação de uma certa 

coerência interna necessária no objeto, seja na sua forma ou propósito” (FROEBEL, 

1897, p. 180, tradução nossa). 

Concebido assim, a despeito das construções relativas a casas, mesas, 

cadeiras, torres..., enfim, às coisas inanimadas, Froebel ressalta que muitas outras 

formas de vida poderiam ser representadas com o auxílio do quarto dom, uma vez 

que 

„[...] dois blocos, um sobre o outro, com seus lados largos se 
tocando, formam uma vaca, ou, um em pé sozinho, forma um 
bezerro; da mesma maneira, três ou mais blocos formam um cavalo 
e seu potro; dois blocos juntos, como uma cruz, representam um 
vaqueiro‟ ― assim a criança tem o rebanho e o pastor (FROEBEL, 
1897, p. 181, tradução nossa). 

 

Na pedagogia froebeliana dos dons, as formas de vida, consideradas por 

Froebel como as que estão próximas à realidade e às vivências das crianças, 

deveriam ser sempre motivadas por histórias e conversações, de modo a estimular 

as faculdades imaginativas e simbólicas das crianças. Coerente aos princípios 

froebelianos, Wiebé (1896, 1897) ressalta que a primeira providência da jardineira 

na apresentação do quarto dom seria fazer com que as crianças percebessem as 

“semelhanças e dessemelhanças” dos blocos em relação às peças do terceiro dom. 

Realizada essa discriminação, a jardineira deveria incentivar a identificação “[...] de 
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objetos que se pareçam com os blocos do quarto dom” (WIEBÉ, 1896, p. 104). 

Possivelmente, os alunos designariam um “tijolo”, a “mesa”, um “piano”, o “armário” 

etc. E, sendo estimulados à construção, iniciariam pela representação desses 

objetos. 

Assim como o terceiro dom, o quarto presente de construção foi pensado por 

Froebel para ministrar noções de divisibilidade. Todavia, o processo se adaptaria 

“[...] mais a ilustrar a divisão de superfícies que a de um sólido” (WIEBÉ, 1896, p. 

106). Como o cubo inteiro é arranjado de forma a evidenciar três linhas horizontais e 

uma vertical, as crianças poderiam dividi-lo em metades, segundo se pôde observar 

na exemplificação anterior fornecida pelo próprio Froebel, em quartos e estes 

quartos em oitavos. Nesse sentido, Wiebé (1896) sugere que a jardineira deveria 

iniciar a exploração das particularidades das formas do quarto dom mediante 

exercícios de conversação; como a demonstração a seguir: 

― De que é feito este bloco? 

― Que cor tem? 

― Com que objeto se parece? 

― Qual é o maior lado? 

― Qual é o menor? 

(WIEBÉ, 1896, p. 106). 

 

Através de indagações e explicações diretas, as crianças aprenderiam que 

há três lados (faces) arranjados simetricamente aos pares: o direito e o esquerdo; o 

da frente e o de trás, que são, respectivamente, iguais entre si. Outros aspectos 

poderiam ser igualmente observados pelas crianças: os lados de cima e de baixo 

são duas vezes mais largos que os da esquerda e da direita, e os da frente e os de 

trás são duas vezes mais largos que os da esquerda e direita. Consequentemente, 

os dois lados maiores são quatro vezes mais extensos que os dois menores. Essas 

sínteses poderiam ser obtidas por meio de demonstrações em que a jardineira 

organizaria 

[...] diversos blocos reunidos em diversas posições, devendo as 
próprias crianças acompanharem estas operações fazendo por si 
mesmas idênticas experiências. Os cubinhos do dom precedente 
podem também servir ainda para serem comparados com os blocos 
deste dom, a fim de se notarem as diferenças (WIEBÉ, 1986, p. 107). 

 

Após diversas lições com os tijolinhos do quarto dom, visando a identificação 

das características da forma, os blocos poderiam ser empregados, segundo Wiebé 
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(1896), para as construções relativas às formas ideais, concebidas por Froebel como 

“formas de conhecimento” ou de aprendizagens. 

Segundo Froebel (1897), todos os blocos de construção do quarto dom 

assemelham-se ao cubo do terceiro dom, por isso suas partes são separadas em 

partes iguais e proporcionais. O quarto dom ilustra quase as mesmas relações de 

tamanho do cubo dividido do terceiro dom, se considerada a metade de todos os 

lados. Todavia, as relações de tamanho, aprendidas pela observação e abstraídas 

pelas formas de vida, se evidenciam no quarto dom “[...] mais como relações com a 

superfície e sua extensão, enquanto que com o terceiro dom elas aparecem como a 

extensão de sólidos e como relações de sólidos” (FROEBEL, 1897, p. 182, tradução 

nossa). Sendo assim, a construção de um “muro alto”, por exemplo, mesmo em sua 

forma horizontal, faria a transição mais fácil de formas de vida para formas de 

conhecimento. A mãe ou a jardineira cantando uma rima poderia dividir todo o cubo 

[...] por meio de uma moção em duas partes iguais. A divisão pode 
ser feita vertical ou horizontalmente. Em ambos os casos o resultado 
é a produção de dois prismas quadrados, as posições variam de 
acordo com a maneira da divisão (FROEBEL, 1897, p. 183, tradução 
nossa). 

 

Dessa forma, enquanto a mãe ou a professora de Jardim de infância 

representa os blocos, deveria entoar, simultaneamente, uma canção, em que 

assumiria a voz do quadrado: 

De cima se você me dividir, 

As duas metades ficarão em pé; 

Se você me dividir pele meio, 

Metades deitadas encontram sua vista. 

Em posição, não são as mesmas; 

Mas em tamanho elas são as mesmas, 

Cada uma é como a outra metade. 

(FROEBEL, 1897, p. 183, tradução nossa). 

 

Por meio dos blocos e das construções, as crianças poderiam, segundo 

Froebel (1897), aprender e apreender noções relativas à forma e ao tamanho, sendo 

essas noções ampliadas tanto no plano vertical como horizontal. Nesse sentido, o 

educador alemão compreendia que a “[...] transição para as formas de beleza [...] é 

mais adequadamente efetuada através das formas de conhecimento” (FROEBEL, 

1897, p. 186, tradução nossa). Com os blocos do quarto dom, as crianças 
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representariam coroas, estrelas e flores, sendo essas “formas de roda” transitórias e 

mediadoras das formas de vida e de beleza. Assim, as atividades construtivas 

deveriam ser estimuladas por jogos de conversação e rimas cantadas, de modo que 

a representação construtiva correspondesse aos “[...] hábitos de pensamento da 

criança” (FROEBEL, 1897, p. 192, tradução nossa). 

Para Froebel, a palavra deveria sempre acompanhar a construção da forma 

como uma espécie de “sombra”, pois, em um certo sentido, “[...] um nome realmente 

cria a própria forma. Através do nome, [...] a palavra é retida na memória e definida 

no pensamento” (FROEBEL, 1897, p. 192). Sendo assim, esses mesmos modos 

deveriam guiar as representações com os demais dons, de maneira a possibilitar um 

“ensino educador” ordenado pela lei das coisas e pela lei do desenvolvimento 

infantil. (FROEBEL, 1902). 

Segundo Heiland (2010, p. 25), Froebel, em sua obra pedagógica, se 

recusou a dissociar “ciência e educação”; considerando que todo homem instruído e 

educado age mediante “[...] um procedimento científico, e a ciência é o verbo da 

educação”. A metodologia desenvolvimental dos dons e das ocupações froebeliana 

colaboraria, nesse sentido, para a criança tomar, progressivamente, “[...] consciência 

de si [mesma], na medida em que aprende a compreender o objeto” (HEILAND, 

2010, p. 25). Ao ser regido pela lei das coisas, o ensino educador froebeliano, que 

instrui e educa desenvolvimento (FROEBEL, 1902), forneceria as “bases científicas” 

da primeira educação. Essa base científica estaria nos exercícios de linguagem e 

nas ciências naturais, em especial nas leis matemáticas. 

Através da linguagem, as crianças descobririam a sua generalidade e leis, 

ao passo que se identificariam “[...] como seres criadores de linguagem”. A 

linguagem, para Froebel, constitui um instrumento de mediação do “exterior” e do 

“interior”, posto designar a “realidade” e a “[...] produtividade intelectual e o potencial 

de criação linguística” (HEILAND, 2010, p. 26). A matemática, por sua vez, não seria 

“[...] um amontoado de problemas e de operações” (HEILAND, 2010, p. 26). 

Contrariamente, seria uma “generalidade” que não poderia ser apreendida se não se 

admitisse “[...] que o homem é o único ser capaz de penetrar e de estruturar 

„matematicamente‟ o real para extrair dele relações significativas” (HEILAND, 2010, 

p. 26). 
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Compartilhando o entendimento de Heiland (2010), entende-se que na 

pedagogia de Froebel somente após o desenvolvimento progressivo da linguagem, 

da aprendizagem e apreensão de noções matemáticas, as crianças deveriam ser 

iniciadas nos estudos formais da língua escrita. Para Froebel, a iniciação das 

crianças ao mundo das letras deveria partir do próprio interesse infantil em conhecer 

a escrita em situações significativas do dia a dia familiar. Desse modo, em 

Pedagogics of the kindergarten (FROEBEL, 1897), especificamente em o capítulo 

“De como Lina aprendeu a escrever e a ler: uma bonita história para crianças que 

gostam de estar ocupadas”, estudado por Arce (2004), Froebel apresenta uma 

história sobre uma mãe ensinando sua filha, então nomeada por “Lina”, a escrever. 

Nessa história, a personagem infantil froebeliana é configurada como “[...] um 

modelo do que seria a criança que se educou em um jardim de infância: doce, 

meiga, curiosa e [...] que adora estar ocupada” (ARCE, 2004, p. 109). 

Mediante a narrativa, Lina já havia cursado a educação pré-escolar no 

Jardim de Crianças e aguardava o momento mais propício para iniciar a 

escolarização formal. No início dessa história, ao passo que apresenta a 

protagonista infantil, Froebel descreve os modos de ensinar e educar que deveriam 

guiar a formação da primeira infância no Kindergarten. 

Lina era uma garotinha de mais ou menos 6 anos de idade que 
gostava de se ocupar independentemente. Ela conseguia realizar 
muitas coisas com brinquedos simples; conseguia construir muitas 
coisas bonitas com cubos e blocos; e posicionar muitas coisas com 
tabletes de formas e cores diferentes, com varetas etc. Ela conseguia 
fazer muitas coisas bonitas de várias formas, colocando juntas 
varetas coloridas, tiras de papel e outros materiais; produzia, dessa 
maneira, muitas coisas com esses pequenos materiais para brincar, 
os quais lhe eram muito queridos. Lina era capaz também de 
facilmente pegar a bola, e tinha por este meio adquirido tal destreza 
e tal controle do corpo [...], que ela não deixava nada cair facilmente 
[...]. Lina também sabia muitas canções bonitas [...]. Ela conseguia 
acompanhar muitas de suas brincadeiras com as canções, o que 
aumentava seu prazer, porque elas a instruíam para o que ela estava 
fazendo, e então ela não precisava estar sempre perturbando o pai e 
a mãe perguntando “o que é aquilo?”, “por que é assim?”. Dessa 
forma, Lina estava sempre alegre e ativa, [...] ela sempre foi o deleite 
especial de seus pais, assim como um exemplo para outras crianças, 
as quais gostariam de ser o mesmo para os seus pais, e também 
gostam de brincar e são felizes de forma viva, ordenada e ativa 
(FROEBEL, 1917, apud ARCE, 2004, p. 110). 

 

Segundo Arce (2004), a história tem seu desencadeamento quando o pai de 

Lina recebe uma “carta”, que a menina, bastante curiosa, desejou conhecer. A 



106 
 

 
 

escrita dessa carta colabora para despertar o interesse da menina em aprender 

como se escreve. Lina, então, solicita que a mãe ajude-a a escrever. Para iniciar 

essa aprendizagem, a mãe chama a sua atenção para o fato de que, em uma carta, 

as pessoas escrevem seus nomes ao final da mensagem, assim como no envelope; 

devendo, pois, sua aprendizagem iniciar pela escrita do próprio nome. 

Em Education by development (1902), refletindo os preceitos contidos nessa 

história, Froebel enfatiza que o desejo de Lina, manifesto na expressão "Por favor, 

querida mãe, dê-me um papel, eu também escreverei uma carta", estaria em 

harmonia “[...] com as grandes leis do desenvolvimento e da educação” (FROEBEL, 

1902, p. 8, tradução nossa). O atendimento da mãe ao desejo de sua filha de 

aprender a escrever demonstra que os meios de educação e instrução seriam “[...] 

tão adequados aos poderes da criança, ao seu uso no desenvolvimento de membros 

e sentidos, que o emprego desses meios dá à criança um pequeno problema” 

(FROEBEL, 1902, p. 13, tradução nossa).  

Ao proceder do próprio nome e palavras familiares, a mãe não somente 

atenderia à “[...] experiência pessoal da criança, mas, também, [...] seu próprio 

sentimento direto de personalidade” (FROEBEL, 1902, p. 30, tradução nossa). Para 

Froebel, a mãe de Lina, sabendo o que é escrita, ou seja, “[...] uma memória, um 

pensamento [...] conectado com um sinal visível, permanente”, age de acordo com 

esse conhecimento, e procede desta base segura, conectando sua ação com o 

nome da criança. O que a mãe desejaria obter com essa conexão? – Indaga 

Froebel. Em primeiro lugar, “[...] que a criança sinta e pense em sua própria 

personalidade”. Para esse reconhecimento, a mãe lembra à Lina o seu próprio 

nome. Porém, a criança deseja, igualmente, escrevê-lo. Para essa atividade, a mãe 

conecta, então, “[...] sua personalidade interna e invisível àquilo que é exteriormente 

visível [...]” (FROEBEL, 1902, p. 30, tradução nossa). 

Nesse sentido, para que essa conexão se efetue, a mãe permite que Lina, 

primeiramente, pronuncie o seu nome, que “[...] foi pensado interna e invisivelmente, 

e que deseja representar exterior e visivelmente (para escrever)” (FROEBEL, 1902, 

p. 30, tradução nossa). Nessa conexão, a criança ouve o som da própria voz ao 

pronunciar “L-i-n-a”, reconhecendo os sons de “i” e “a”. Todavia, a mãe chamar-lhe-

ia a atenção ao fato de que “[...] seu nome não é formado apenas desses dois sons, 

então fale novamente [...] e deixe-nos ver o que mais contém". Repetida a 

pronúncia, mãe e filha considerariam que o nome contém, igualmente, as 
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articulações “l” e “n”. No curso desse modo de treinamento, a mãe deixaria “[...] a 

criança sentir e antecipar essa fala em si”, fazendo-a perceber os sons das vogais e 

os das consoantes, reconhecendo as conexões entre ambos (FROEBEL, 1902, p. 

32-33, tradução nossa). Feitos esses exercícios, Lina seria estimulada a expressar 

com auxílio de material concreto a forma gráfica do seu nome. Mediante diversas 

vivências com objetos, é que escreveria o nome no papel, completando, assim, o 

ciclo da abstração, que, segundo Froebel (1902), conecta espírito e matéria. 

O método froebeliano de iniciar as crianças na escrita, e posterior leitura, 

envolve a compreensão de que a aquisição da linguagem é um processo ativo e 

gradativo. Exige modos de ensinar e educar pautados na necessidade de 

espontaneidade e expressão das crianças nas relações tecidas com os materiais 

concretos. Considerado assim, somente após a criança realizar o percurso do 

pensamento concreto ao abstrato, mediante a marcha analítico sintética do “ABC 

das coisas”, que ensina e educa desenvolvendo, no dizer de Froebel (1902), a 

escolarização formal deveria ser iniciada. A observância e a compreensão desses 

pressupostos constituem as bases científicas da educação esférica das crianças. 
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Pedagogia(s) do Jardim de Infância 

 

Em 23 de agosto de 1851, todos os Jardins de Infância da Alemanha foram 

impedidos de funcionamento, portanto fechados. Froebel foi acusado de ateísmo e 

socialismo, em decorrência de uma confusão com o seu sobrinho comunista Karl 

Froebel. Apesar das incansáveis alegações do educador alemão, as suas ideias 

pedagógicas foram concebidas inapropriadas por estarem fundamentadas em bases 

social-democratas (PRÜFER, 1930). No ano de 1852, Froebel vem a falecer sem 

que seus Jardins de Infância fossem reabertos. Mesmo não havendo assistido à 

reabertura dos Kindergartens, o pedagogo alemão viria a obter de muitas mulheres, 

“[...] o apoio necessário para continuidade e expansão de sua obra pela Europa e 

Américas” (ARCE, 2002b, p. 73). 

A obra pedagógica de Froebel se dirigiu, em grande medida, a mães e 

jovens educadoras. Como decorrência, seria internacionalizada pelo trabalho ativo 

de várias mulheres, destacando-se os nomes da baronesa Bertha Maria von 

Marenholtz-Bulow (1811-1893), da alemã Margarethe Meyer Schurz (1833-1876) e 

das norte-americanas Elizabeth Peabody (1804-1894) e Susan Elizabeth Blow 

(1843-1916). A primeira dessas contribuições viria da baronesa Marenholtz-Bulow, 

que apresentou as ideias de Froebel a vários aristocratas (ARCE, 2002b). Em seu 

livro Reminiscences of Friedrich Froebel, a baronesa transcreve uma série de 

diálogos com o pedagogo do Kindergarten, desde o primeiro encontro ocorrido em 

1849 até a sua morte. Após conhecer Froebel, essa baronesa lidera uma ambiciosa 

campanha em torno da disseminação dos Jardins de Infância pela Europa, ajudando 

a fundar instituições na Inglaterra, França, Bélgica e Itália (KUHLMANN Jr., 2001, 

2010). 

Em relação à divulgação da obra froebeliana na América do Norte, o 

educador alemão contou com o trabalho ativo da senhora Margarethe Meyer Schurz, 

que, em 1849, conhece Froebel, e, conjuntamente com a irmã Bertha Meyer Ronge, 

faz estadia de dois anos em seu Kindergarten. Após esse período de estudos da 

pedagogia froebeliana, em 1851, Bertha Meyer Ronge, com o esposo Johannes 

Ronge, organiza um Jardim de Infância na Inglaterra, instituição onde Margarethe 

Meyer Schurz trabalharia até a sua mudança para a América. Já na América, 

Margarethe Schurz inaugura um Jardim de Infância destinado à educação dos filhos 
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de imigrantes. Nessa pequena instituição, a jovem Elizabeth Peabody estabeleceria 

os primeiros contatos com a obra de Froebel, passando a estudá-la (ABBUD, 2011; 

ARCE, 2002b; KUHLMANN Jr., 2001, 2010). 

Em 1860, Elizabeth Peabody abre em Boston o primeiro Jardim de Infância 

formal dos Estados Unidos, onde trabalha até 1867, quando realiza viagens pela 

Europa a fim de observar os trabalhos desenvolvidos pelos Jardins de Crianças 

europeus. Sua contribuição à divulgação da pedagogia de Froebel também se efetua 

por meio da tradução de obras para a língua inglesa, com destaque para o livro 

Cantos da mãe, assim como para a criação da União Americana Froebeliana, onde 

atua como a primeira presidente. A apropriação da pedagogia froebeliana feita pela 

professora Elizabeth Peabody, segundo Arce (2002b) e Kuhlmann Jr. (2010), 

remeteria ao segundo plano o caráter filosófico da obra de Froebel, contribuindo 

para simplificar a educação das crianças à metodologia dos dons e ocupações. A 

compreensão filosófica de suas ideias caberia à froebeliana Susan Elizabeth Blow. 

Essa professora buscaria enfatizar o caráter filosófico da obra pedagógica de 

Froebel como elemento fundamental para compreensão de sua aplicação prática. 

Susan Blow abriu, em Saint Louis, o primeiro Jardim de Infância público dos 

Estados Unidos. Além de traduzir partes do livro Cantos da mãe, escreveu uma 

extensa “introdução” sobre as ideias filosóficas de Froebel no livro The mottoes and 

commentaries of Friedrich Froebel’s: mother play (1900), integrando a coleção de 

obras de Froebel, publicada pelo editor William Torrey Harris. Fiel à filosofia do 

grande mestre, Susan Blow não admitia inovações na pedagogia do Kindergarten, 

publicando diversos livros a respeito da teoria educacional e metodologia de 

Froebel. Symbolic education (1894), Letters to mother on the philosophy of Froebel 

(1899) e Kindergarten education (1900) constituem a sua produção bibliográfica 

(ARCE, 2002b; KUHLMANN Jr., 2001, 2010). 

Por meio das publicações das professoras Elizabeth Peabody e Susan Blow, 

as ideias educacionais de Froebel e a pedagogia do Kindergarten alcançariam o 

Brasil. Outras motivações ligadas à rápida circulação do sistema froebeliano no 

Ocidente, segundo Kuhlmann Jr. (2001, 2010), se vinculariam às mudanças nas 

estruturas econômicas e sociais das nações em desenvolvimento produtivo, 

favorecendo a entrada e a atuação das mulheres no setor industrial, assim como os 

Congressos científicos internacionais ocorridos na Europa, desde o final do século 
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dezenove, que contribuiriam para maior circulação das ideias e materiais didáticos 

do Kindergarten. 

Nos Estados Unidos da América, os Jardins de Infância seriam adotados 

pelo efetivo potencial de reforma moral, principalmente das famílias dos imigrantes 

alemães. Receberiam críticas e apoios de reformadores como Stanley Hall e John 

Dewey, que proporiam modificações às propostas de Froebel, solicitando “[...] o 

relaxamento das rotinas rígidas de Froebel em favor dos jogos onde se ensinasse as 

habilidades de viver em comunidade” (KUHLMANN Jr., 2001, p. 18). 

Segundo Abbud (2011), durante o período de introdução do Kindergarten 

nos Estados Unidos, as ideias de Froebel teriam se movimentado mediante “duas 

ondas de froebelianos”. A primeira circulação se vincularia à ação de alemães 

imigrados na primeira metade do século dezenove, em que Adolf Douai, William 

Nicholas Hailmann e John Kraus seriam os pioneiros (ABBUD, 2011, p. 21). A 

segunda, ocorrida entre 1860 e 1872, haveria circulado “[...] alimentada pela crença 

do próprio Froebel de que os Estados Unidos seriam um país hospitaleiro ao 

Kindergarten”. Nessa segunda circulação, a baronesa Marenholtz-Bulow foi 

considerada “[...] a maior porta-voz da introdução dos Kindergartens na América” 

(ABBUD, 2011, p. 22). Posteriormente, o Kindergarten froebeliano teria sido 

“americanizado”, por sua introdução na escola pública, que se deveu ao esforço 

conjunto de William T. Harris, Superintendente das escolas de Saint Louis, e da 

froebeliana Susan Blow. Já no processo de expansão do Jardim de Infância 

americano, ocorrido entre 1870 e 1878, surgiria o Movimento denominado “free 

Kindergartens”. Esse Movimento haveria surgido na cidade de Chicago, em que a 

professora Alice Putnam estabeleceria o primeiro Jardim, e Francis Parker, 

Superintendente em escolas de Quincy (Massachusetts), “[...] promovia mudanças 

nos métodos de ensino para as crianças, adotando princípios froebelianos” (ABBUD, 

2011, p. 30). 

Por volta de 1880, as tendências froebelianas seriam adicionadas às da 

nova psicologia e do Movimento denominado “Child study”, liderado por Stanley Hall, 

que, orientado em uma psicologia experimental concebida como “mais racional”, 

fizera duras críticas às práticas do Kindergarten. Nesse embate entre froebelianos 

ortodoxos e cientistas do Child study, o educador norte-americano John Dewey 

“entra no debate”, posicionando-se, segundo Abbud (2011), “entre jardineiras e 
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cientistas”. Dewey proporia modificações à pedagogia do Kindergarten, sem que se 

efetivasse, no entanto, uma completa descontinuidade dos princípios de Froebel. 

No Brasil, as ideias froebelianas foram amplamente discutidas. O médico 

Joaquim José de Menezes Vieira, um dos primeiros intelectuais a se identificar com 

a pedagogia do Kindergarten, considerava que o Jardim de Crianças deveria cumprir 

um papel de “[...] moralização da cultura infantil”, de modo a educar para “[...] o 

controle da vida social” (KUHLMANN Jr., 2001, p. 16). Paralelamente à criação dos 

primeiros Jardins de Infância brasileiros, realiza-se, em 1883, a primeira Exposição 

Pedagógica do Rio de Janeiro, que apresentou 

[...] inúmeros materiais, incluindo-se aqueles relativos ao jardim de 
infância, tanto de instituições nacionais como provindos de diversos 
países: Alemanha, Argentina, Áustria, Bélgica, Chile, Espanha, 
Estado Oriental (Uruguai), Estados Unidos, França, Holanda, 
Inglaterra, Itália, Portugal, Suécia e Suíça (KUHLMANN Jr., 2001, p. 
15). 

 

Nesse sentido, por meio das tendências educacionais europeias e norte-

americanas, a pedagogia froebeliana seria divulgada no Brasil, contribuindo para 

instaurar uma forma escolar e um modo escolar de socialização da primeira infância 

centrados na criança e nas atividades consideradas próprias desse tempo da vida. 

Esse processo de circulação das ideias froebelianas e de implantação do modelo 

institucional “Jardim de Infância”, todavia, não ocorreria destituído de tensões. 

Envolveria muitos debates, embates e ações públicas voltadas à educação da 

criança em idade anterior a 7 (sete) anos. 

 

3.1 O sistema froebeliano no Brasil 

O projeto social de construção de uma nação moderna, parte do ideário 

liberal presente no final do século dezenove, reunia as condições para que fossem 

assimilados, pelos educadores brasileiros, os preceitos educacionais do Movimento 

das Escolas Novas, elaborados no centro das transformações sociais ocorridas na 

Europa e divulgados, no Brasil, por circulação de obras francesas e americanas. As 

ideias sobre a escolarização da infância ganhariam respaldo junto aos intelectuais 

brasileiros, e o Jardim de Infância tornar-se-ia um desses “produtos estrangeiros” 

visto com bastante entusiasmo por alguns setores sociais (KUHLMANN Jr., 2000, 

2001, 2010). 
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A implantação do Jardim de Infância, inspirado na pedagogia froebeliana, 

porém, não se efetivaria de modo harmonioso. Muitos políticos e intelectuais no final 

do século dezenove acusariam os Jardins de Infância de se assemelharem aos 

“asilos franceses”, entendidos como instituições de mera guarda e assistência às 

crianças pobres. Na Primeira Exposição Pedagógica, ocorrida na cidade do Rio de 

Janeiro, em 1883, não seriam poucas e inexpressivas as “vozes” opositoras à 

implantação do Kindergarten, alegando que essa escola infantil “[...] não tem nada 

com instrução, é uma instituição de caridade para os menores desvalidos, que serve 

para que a mãe ou pai, [...] quando vão para o trabalho, entreguem seus filhos 

àqueles asilos” (JUNQUEIRA, 1883, apud BASTOS, 2001, p. 63). 

Em posição contrária, o senador Sousa Bandeira Filho e o deputado Rui 

Barbosa defenderiam as vantagens do Jardim de Infância para o desenvolvimento 

integral das crianças. Paralelamente às discussões do final do século dezenove, os 

primeiros Jardins de Infância seriam criados por entidades privadas. Um desses 

primeiros Jardins haveria sido o Jardim de Infância da professora Emília Faria de 

Albuquerque Erichsen, criado em 1869, na cidade de Castro, estado do Paraná 

(CARDOSO FILHO, 2006). Em 1875, o médico Joaquim José de Menezes Vieira, 

com a colaboração de sua esposa, D. Carlota de Menezes Vieira, cria o primeiro 

Jardim de Infância privado da cidade do Rio de Janeiro. Cinco anos da criação do 

Jardim Menezes Vieira, a professora Maria Guilhermina Loureiro de Andrade 

inaugura um Kindergarten Modelo (1880), também no Rio de Janeiro, após estudar a 

pedagogia froebeliana por quatro anos nos Estados Unidos (BASTOS, 2001). 

O Jardim de Crianças do Colégio Menezes Vieira, estudado por Bastos 

(2001), atendia a uma clientela infantil oriunda da elite. E a escola infantil destinava-

se, exclusivamente, a crianças de 3 a 6 anos do sexo masculino. No dia a dia dessa 

escola, as crianças realizariam atividades de ginástica, pintura, desenho, exercícios 

de linguagem e cálculo, escrita, leitura, história, geografia e religião. O Programa 

escolar do Jardim Menezes Vieira demonstraria estar coerente com a metodologia 

pensada por Pestalozzi e às atividades sugeridas por Froebel e Mme. Pape-

Carpantier. A orientação froebeliana transpareceria na primeira e segunda seção do 

Programa, “[...] com os dons e cânticos típicos daquela pedagogia”, e, na terceira 

seção, prevaleceria “[...] a influência francesa de Mme. Pape-Carpantier, com 

noções abstratas de gramática, muita história sagrada, história e geografia” 

(BASTOS, 2001, p. 38-39). 
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De conformidade a esse programa, os modos de ensinar e educar no Jardim 

Menezes Vieira desenvolver-se-iam em observância ao “método intuitivo”, pelo 

conhecimento direto e experimental. Segundo Bastos (2001), o Relato da 

programação festiva de fim de ano de 1879 permitiria verificar quais aprendizagens 

seriam adquiridas pelas crianças nessa escola, destacando-se a apreensão exata 

das cores, panos e pesos dos corpos, a distinção dos três reinos da natureza, 

algumas espécies animais; a análise de um desenho, de um quadro; a discriminação 

de figuras geométricas; a identificação por meio de um quadro em alto-relevo das 

baías, golfos, continentes, montanhas; enfim, de conteúdos da geografia, 

principalmente a do Brasil. 

Essas aprendizagens foram apreciadas na primeira Exposição Pedagógica 

do Rio de Janeiro (1883). Nessa Exposição, o Jardim de Crianças Menezes Vieira 

ganharia grande reconhecimento e diversas premiações, recebendo do Inspetor 

Geral da Instrução Pública, Souza Bandeira Filho, o “diploma de primeira classe” 

(BASTOS, 2001; KUHLMANN Jr., 2001, 2010). A imprensa carioca, por seu turno, 

não deixaria de privilegiar a distinta participação do Jardim nesse evento, 

assegurando que os trabalhos exibidos seriam da mesma qualidade da seção 

hamburguesa, sendo produzidos com “[...] o fim de aproveitar a atividade e a 

curiosidade inerentes às crianças, exercitando-lhes o corpo e o espírito e fazendo-

lhes desejar a escola primária” (apud BASTOS, 2001, p. 47). 

Segundo Bastos (2001), as atividades do Jardim de Crianças Menezes 

Vieira, desde os primeiros anos, foram norteadas por uma sistematização 

pedagógica “escrita”, delimitando as intenções, o programa de ensino, a organização 

do tempo e do espaço, e as ações dos sujeitos educativos. O médico Menezes de 

Vieira elaborou uma extensa obra sobre a educação no Kindergarten, destacando-

se, entre as publicações, o “Manual para os jardins-de-infância” (1882). Esse 

Manual, que foi estudado por Bastos, condizia a uma compilação de textos 

constituída por 245 páginas e 45 gravuras. Dedicado à D. Carlota, o livro inicia com 

um retrato de Froebel acompanhado de biografia, e com uma “[...] série de 

conselhos às jovens professoras”. Sendo um guia, o manual ensinaria “[...] o modo 

de trabalhar com os dons de Froebel, metodicamente apresentados em todos os 

exercícios” (BASTOS, 2001, p. 52). Nele também seriam esclarecidas dúvidas sobre 

os fins dos Jardins; sua denominação; papel em face da família e escola; vantagens 

e aprendizagens; passatempos e brinquedos; graus de ensino; plano e organização; 



115 
 

 
 

medidas dos materiais de Froebel; método de leitura; programa e horário 

sistematizado por D. Carlota. 

Por seu caráter de guia, esse Manual pode ser concebido como um 

instrumento legitimador de um modelo pedagógico ainda em fase de assimilação no 

território nacional; considerando que, à época da criação do Jardim Menezes Vieira, 

as ideias sobre a escolarização da primeira infância não haviam alcançado um 

consenso, tampouco uma assimilação substanciosa por parte do poder público. 

Essa realidade seria denunciada pelo próprio Menezes Vieira em diversas ocasiões. 

No Relatório de 1885, dessa instituição, o médico afirma: 

[...] o Jardim continua a lutar pela demonstração de seu exato valor 
pedagógico. É uma luta ingrata contra aqueles que consideram a 
escola de ABC, destinada ao início do famoso trivial: ler, escrever e 
contar. Lentos têm sido os resultados da propaganda, porque o país, 
ainda no período fetichista, só reconhece a utilidade daquilo, que o 
governo aceita e determina (VIEIRA, 1885, apud BASTOS, 2001, p. 
49). 

 

Entre os defensores do Jardim de Infância do final do século dezenove, 

destacar-se-ia, todavia, o legislador baiano Rui Barbosa. Em o Parecer da Reforma 

da Instrução Pública Nacional de 1882, Rui Barbosa defende a introdução do 

Kindergarten como a primeira etapa do ensino primário. Nesses pareceres, o 

legislador revela seu entusiasmo pelo sistema froebeliano, propondo a ampliação do 

tempo de escolaridade da infância brasileira. 

Com a educação oferecida no Jardim de Infância, as crianças estariam 

melhores preparadas para a escolarização posterior. Para alcançar essa finalidade, 

Rui Barbosa compreendia que os Jardins de Infância brasileiros precisariam de 

conteúdos e métodos de ensino. Recomenda, então, que o desenvolvimento dos 

sentidos se fundamentasse em brincadeiras e jogos infantis, sendo o método de 

ensino exclusivamente “intuitivo”, inspirado nos fundamentos e nas experiências 

educativas de Pestalozzi e Froebel. Nessa etapa da escolarização, o ensino da 

leitura, escrita e cálculo deveria ser sumariamente abolido; exceto em relação ao 

terceiro ano, cuja função seria realizar a ligação entre o Jardim e a escola primária 

(MACHADO, 2001; NASCIMENTO, T., 1997). 

As atividades no Jardim de Infância deveriam ser organizadas em três anos. 

Nos dois primeiros, contemplariam a ginástica, o canto, os brincos e os trabalhos de 

Froebel, e a cultura moral. No último, denominado “classe intermediária”, 
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continuariam sendo observados os princípios froebelianos, mas deveriam ser 

introduzidos os elementos constitutivos da linguagem. Considerado assim, o terceiro 

ano deveria servir “[...] como transição entre o Jardim das Crianças e a escola de 

primeiras letras” (BARBOSA, 1947, apud NASCIMENTO, T., 1997, p. 8). 

O intelectual Rui Barbosa não haveria concebido o Jardim de Infância como 

uma instituição substituta da família, nem lhe atribuído as mesmas funções da 

escola elementar. O Jardim de Infância deveria predispor, no entanto, as crianças à 

vida escolar. Mediante essa funcionalidade, os processos educativos se efetuariam 

“[...] por meios alheios a toda a coação, a todo o caráter de trabalho formal, de lição, 

de tarefa, de ensino, de obrigação sistemática, de curso doutrinal” (BARBOSA, 

1947, apud NASCIMENTO, T., 1997, p. 8). A ginástica, o canto, as conversações, o 

desenho, a modelagem, os mimos de Froebel, a inspeção direta dos objetos naturais 

e a jardinagem seriam os instrumentos que edificariam “[...] os hábitos de 

regularidade, pontualidade, silêncio, docilidade, benevolência e polidez [...]” 

(BARBOSA, 1947, apud NASCIMENTO, T., 1997, p. 8). Esses instrumentos 

habituariam a atenção e a observação crítica, ao passo que desenvolveriam a “[...] 

consciência do fim e escolha coerente dos meios”. Para Rui Barbosa, “[...] tudo 

abrange na sua órbita mágica a escola de Froebel”. Inteligência, sentimento e ação 

deveriam, assim, orientar a “[...] educação inteira do gênero humano” (BARBOSA, 

1947, apud NASCIMENTO, T., 1997, p. 8). 

Os educadores, por sua vez, deveriam possuir formação adequada. As 

especificidades da infância requeriam das Escolas Normais o conhecimento das “leis 

do desenvolvimento natural”; considerando que aos “[...] olhos desse método a 

criança é uma planta humana”. O Jardim de Infância, nesse sentido, não constituía 

uma mera imagem poética de Froebel. Haveria nesse sistema um pensamento “[...] 

rigorosamente prático, que estabelece a antítese mais perfeita entre os usos da 

rotina pedagógica e os meios de ação do Kindergarten”. Como “jardineiros de 

almas”, os professores deveriam observar as diferenças de natureza entre os vários 

organismos vegetais, adaptando às exigências de cada um as condições do solo e 

da temperatura, resguardando-os de qualquer constrangimento, mas “[...] 

removendo as influências hostis ao desenvolvimento normal [...]” (BARBOSA, 1947, 

apud MACHADO, 2010, p. 31). 

Segundo Kuhlmann Jr. (2010), Rui Barbosa embasou sua defesa do caráter 

formativo do Kindergarten a partir de bibliografia norte-americana, francesa e belga. 
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Para o ilustre legislador, “[...] no Jardim de Crianças está indisputavelmente a maior 

força educadora do mundo e a base necessária de todo o organismo da educação 

racional” (BARBOSA, 1982, p. 81, apud KUHLMANN Jr., 2010, p. 112). Ao citar um 

discurso proferido por Lord Brougham, na Câmara dos Pares da Inglaterra, em 1819, 

Rui Barbosa haveria confirmado a tese de que a grande contribuição do Jardim 

infantil, à formação de uma nova sociedade, consistia em um “[...] dos maiores 

aperfeiçoamentos com que, há muitos séculos, se tem melhorado, já não digo só a 

educação, mas a civilização deste país” (BARBOSA, 1982, p. 81, apud KUHLMANN 

Jr., 2010, p. 112). Sendo assim, o Kindergarten, além de “amiudar os delitos”, 

constituindo um meio eficaz de prevenção, se converteria em uma 

[...] verdadeira força econômica, não só promovendo hábitos de 
regularidade e diligência, como poupando dois anos de trabalho à 
escola primária, e proporcionando, portanto, dois anos adicionais à 
escola intermediária (BARBOSA, 1882, apud KUHLMANN Jr., 2010, 
p. 112). 

 

Em 1877, dois anos após a criação do Jardim de Infância Menezes Vieira, é 

instalado o Jardim de Infância particular de São Paulo, na Escola Americana. Ao 

final do século, são criados os primeiros Jardins de Infância públicos. Em 1896, o 

Jardim da Infância da Escola Normal Caetano de Campos; em 1909, o Jardim de 

Infância Campos Sales; em 1910, o Jardim de Infância Marechal Hermes, e, em 

1922, o Jardim de Infância Barbara Otoni; sendo os três últimos localizados na 

cidade do Rio de Janeiro. Seria, no entanto, o Jardim da Infância Caetano de 

Campos, como parte da “engenharia” republicana paulista do final do século, 

fazendo empréstimo de Carvalho (2000), que orientaria a proposição de um modelo 

pedagógico voltado à primeira educação, conforme a institucionalização de uma 

forma escolar e de um modo escolar de socialização da infância. 

 

3.2 O modelo paulista de primeira educação 

Com o advento da República, tornar-se-ia possível, no Estado de São Paulo, 

a instalação do primeiro Jardim de Infância público, “[...] fruto do projeto político da 

burguesia do café que se instala no poder, por meio do Partido Republicano 

paulista” (KISHIMOTO, 1990, p. 59). Rangel Pestana, idealizador do projeto, 

introduziria modificações na Escola Normal da Capital, criando escolas-modelo com 

o intuito de melhorar a formação do magistério. Destinadas à prática das 
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normalistas, essas instituições buscariam desenvolver “[...] um padrão de ensino 

para nortear as escolas oficiais. Nesse projeto já se encontra o Kindergarten, [...] 

fundamentado nas diretrizes de Pestalozzi e Froebel” (KISHIMOTO, 1990, p. 59). 

O primeiro Jardim de Infância público do Estado de São Paulo foi criado, 

oficialmente, em 3 de março de 1896, através do Decreto nº 342, durante o governo 

de Bernardino de Campos do Estado, tendo Alfredo Pujol na Secretaria dos 

Negócios do Interior, e Gabriel Prestes como Diretor da Escola Normal. Inaugurado 

em 18 de maio de 1896, a criação do Jardim da Infância Caetano de Campos ligar-

se-ia à iniciativa de Gabriel Prestes, que, entusiasmado pelo sistema froebeliano, 

resolveu introduzi-lo em São Paulo (NOSSO ESFORÇO, 1949, p. 1). 

 

 

Figura 5: Jardim da Infância Caetano de Campos, 1901-1910[?]. 

Fonte: Fotografia de Guilherme Gaensly. Disponível no site Tesouros de São Paulo: 
http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=fotos&pagfis=4576 

 

Instalado em caráter provisório em prédio alugado, localizado na Avenida 

Ipiranga, o Jardim da Infância funcionaria durante o primeiro ano nessa localidade 

até se efetuar a transferência para seu próprio edifício, construído aos fundos da 

Escola Normal, fato ocorrido um ano após sua criação. A instalação de um Jardim 
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anexo à Escola Normal já previa a construção do prédio escolar. Projetado pelo 

arquiteto Ramos de Azevedo, o edifício foi inspirado em outros palacetes da época 

(EDIFÍCIO DO JARDIM DA INFÂNCIA, 1896). 

O Jardim da Infância Caetano de Campos, desde a abertura, seria bastante 

disputado pelas famílias paulistanas mais abastadas, se definindo como um Jardim 

de elite, com uma educação destinada a formar as crianças da elite (KUHLMANN 

Jr., 2010; KISHIMOTO, 1990). Em o “Histórico do Jardim da Infância”, publicado na 

Revista Nosso Esforço (1949), consta que a instituição iniciou as suas atividades 

com 95 alunos, sendo as matrículas efetuadas por “seleção”, e não por um “sistema 

de sorteio”, dado esse também existente no Relatório da primeira inspetora, D. Maria 

Ernestina Varella, publicado no primeiro volume da Revista do Jardim da Infância 

(1896). Segundo o “Histórico do Jardim da Infância”, houve imediata aceitação 

dessa escola infantil pela sociedade paulistana, realidade passível de ser 

comprovada pelo fato de “[...] as melhores famílias se apressarem em colocar seus 

filhos na instituição que se organizava” (NOSSO ESFORÇO, 1949, p. 2). 

Em documento comemorativo relativo ao 75º Aniversário do Jardim da 

Infância Caetano de Campos (1971), elaborado a pedido da diretora Irene Vilhegas 

Maiuri, a fim de homenagear seu fundador, consta um “levantamento” das turmas 

integrantes do Jardim da Infância, desde a primeira (1896) até a de 1971. Entre os 

nomes das crianças ex-alunas destacados nessa fonte, figuram os de Francisco de 

Paula Vicente de Azevedo (Barão de Bocaina), Mário de Andrade, Francisco 

Matarazzo, Angelita Campos Salles, Alfredo Pujol Filho, Cecília Meireles, Guiomar 

Novaes; entre outros não menos representativos (INSTITUTO DE EDUCAÇÃO..., 

1971, p. 6 e 9). Ou seja, nomes bastante expressivos para se deduzir “[...] o grau de 

elitização do jardim de infância situado na praça” (KISHIMOTO, 1990, p. 60). 

Durante um certo tempo, o Jardim da Infância contaria “[...] com esse tipo de 

clientela: como escola-modelo [...] acabava por reservar o privilégio de seu espaço e 

materiais à elite paulistana” (KUHLMANN Jr., 2010, p. 116). A regularidade da 

frequência de crianças oriundas da alta sociedade despertaria a indignação de 

alguns parlamentares, entre eles Esteves da Silva, que apresenta “[...] um projeto 

estabelecendo [...] a necessidade de sorteio para distribuir de modo mais equitativo 

as vagas no jardim de infância”. Não encontrada uma solução para o problema, o 

parlamentar Marrey Júnior introduz, em 1920, “[...] mais uma emenda na legislação 
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vigente para combater a elitização daquele estabelecimento infantil” (KISHIMOTO, 

1990, p. 60). 

Alguns meses da criação do Jardim da Infância, o Decreto nº 397, de 9 de 

outubro de 1896, articulado ao Regimento da Escola Normal, nos artigos 181 a 189 

do Capítulo III, institucionalizou, oficialmente, os princípios educativos preconizados 

por Froebel; estabelecendo que: “O Jardim de infância [...] é destinado a preparar, 

pela educação dos sentidos, segundo os processos de FROBEL, os alunos de 

ambos os sexos, que destinam às escolas normais” (apud MONARCHA, 2001, p. 

84). 

Orientado no sistema froebeliano e anexo à Escola Normal, o Jardim da 

Infância seria concebido como “base complementar” do sistema de ensino paulista. 

Em o Relatório de 1896, dirigido ao governador Bernardino de Campos, o Secretário 

Alfredo Pujol expande a crença de a educação no Kindergarten constituir “[...] o 

fundamento profundamente racional de todo o ensino intuitivo”. Para o Secretário, a 

tarefa de escolher a “[...] semente, moldar o viveiro, regar o alfobre, amparar a 

planta, é a função do jardineiro e do mestre”. Todavia, antes de o educador se 

prestar a semear, haveria “[...] um trabalho prévio e indispensável: preparar o solo”. 

No entendimento de Alfredo Pujol, a “cultura da inteligência” exigia “[...] habituar o 

aluno a refletir, em ensinar a pensar” (PUJOL, 1896, apud SÃO PAULO, p. 54-55). 

Desde o início de suas atividades, o Jardim da Infância haveria assumido 

“[...] o papel de modelo a ser imitado por outras instituições” (KUHLMANN Jr., 2010, 

p. 118). Esse caráter de escola-modelo estaria associado à “[...] formação do 

magistério como símbolo explícito de identidade entre a edificação da República e o 

desenvolvimento da educação e do ensino” (KUHLMANN Jr., 2010, p. 116). Sendo 

assim, Gabriel Prestes trataria de reunir, de fevereiro a maio de 1896, as 

professoras nomeadas para integrar o corpo docente da “novel instituição”, na sala 

de trabalhos manuais da inspetora D. Rosina Nogueira Soares, da Escola Normal, 

que, “[...] conhecendo bem o idioma alemão, e tendo sido mestra numa classe de 

Jardim na Bélgica, orientou as primeiras jardineiras”. A professora faria, igualmente, 

traduções de “[...] livros, organizando também os primeiros horários e dando 

instruções sobre o manejo das classes e utilização dos jogos” (NOSSO ESFORÇO, 

1949, p. 2). 
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A primeira professora convidada por Gabriel Prestes a integrar o corpo 

docente do Jardim da Infância seria a normalista Joana Grassi, que, na véspera do 

último exame da Escola Normal, receberia “[...] a honrosa surpresa da proposta de 

sua nomeação para jardineira” (NOSSO ESFORÇO, 1949, p. 2). Posteriormente, 

seriam convidadas as normalistas Ana de Barros e Isabel Prado, e a professora 

Maria Ernestina Varella, da Escola Modelo, para ocupar o cargo de inspetora. A 

poetisa Zalina Rolim seria nomeada como auxiliar de inspeção, assumindo, também, 

a incumbência de “[...] dar as aulas de linguagem e de atender a outras atividades 

da direção” (NOSSO ESFORÇO, 1949, p. 2). As aulas de canto, por sua vez, 

ficariam sob a responsabilidade da professora Joana Grassi e da inspetora Maria 

Ernestina Varela, havendo entre as duas “[...] vivo entusiasmo e empenho de dar 

sempre o melhor de seus esforços para o bom andamento dos trabalhos escolares” 

(NOSSO ESFORÇO, 1949, p. 2). 

A expansão de Jardins de Infância públicos, no Brasil, embora tenha se 

dado de forma lenta, contribuindo para o Jardim da Infância Caetano de Campos 

constituir-se como “modelo de si mesmo” durante muitos anos (KISHIMOTO, 1990, 

p. 62), a forma escolar instaurada nessa instituição, assim como o modo de 

socialização da infância, viria a inspirar a criação e as atividades de outros Jardins 

públicos. Esses Jardins primariam pelo desenvolvimento intelectual, físico e moral 

das crianças, mas, também, pela compreensão dos fundamentos e aplicação prática 

dos processos pedagógicos de Pestalozzi e Froebel. 

Sendo assim, essas instituições infantis se constituiriam como escolas-

modelo, onde seriam produzidos bons moldes de ensino, orientados na pedagogia 

moderna, então fundamentada na psicologia do desenvolvimento e no método 

intuitivo. De conformidade a uma tendência nacional de atrelar a educação da 

infância à formação do magistério primário, os Jardins de Infância foram sendo 

implantados nos Estados brasileiros sob a “tutela” das Escolas Normais, através das 

Reformas estaduais de ensino. De acordo com José Mateus do Nascimento: 

Comumente, os jardins de infância eram criados sob a tutela das 
escolas normais, porque se constituíram laboratório para os estudos 
pedagógicos, lições de puericultura e práticas de ensino. O programa 
de formação para o magistério exigia das normalistas a vivência do 
estágio docente, com a realização de experiências didáticas em 
espaços reais de atuação. Tratava-se do cultivo da dimensão prática 
do curso em diálogo com os fundamentos teóricos da educação, por 
se compreender que lidavam com uma ciência aplicada 
(NASCIMENTO, J., 2016, p. 79).  
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No Rio Grande do Norte, a história e a institucionalização do Jardim de 

Infância Modelo de Natal entrelaça-se à “[...] Escola Normal e do Ensino Primário” 

(MENDES, 2015, p. 76). A sua primeira fase de funcionamento, iniciada em 1908, 

ligar-se-ia ao modelo republicano paulista implantado no Grupo Escolar Augusto 

Severo, cuja organização educacional se daria pela distribuição das crianças em três 

classes ou salas: duas elementares e uma “mista infantil” (GOMES; ARAÚJO, 2016; 

MENDES, 2015). 

A transferência da Escola Normal de Natal para o edifício do Grupo Escolar 

Augusto Severo, em 2 de janeiro de 1911, permitia completar o modelo pedagógico 

republicano no estado potiguar, passando a ser constituído pela Escola Modelo, 

Escola Normal e Jardim de Infância. Sendo assim, o Jardim de Infância Modelo de 

Natal haveria sido criado para “[...] seguir os moldes do Ensino Primário e servir à 

Escola Normal” (MENDES, 2015, p. 85). Esse Jardim orientar-se-ia, desde a sua 

criação, no sistema froebeliano de primeira educação, primando pela educação dos 

sentidos, havendo o caráter de modelo importado, segundo Nascimento, J. (2008), 

do Jardim da Infância Caetano de Campos. 

Nas primeiras décadas do século vinte haveria uma certa “[...] apreensão 

sobre a educação que estava se desenvolvendo no Estado” (MENDES, 2015, p. 85). 

Nestor dos Santos Lima, Diretor Geral da Instrução Pública do Rio Grande do Norte, 

almejando aperfeiçoar as metodologias e técnicas do Ensino Primário e Normal, 

visitaria, no ano de 1913, as principais escolas da Capital Federal e do Estado de 

São Paulo, “[...] com o intuito de aplicar, nos estabelecimentos locais, o modelo de 

educação que [os republicanos] vinham abraçando” (MENDES, 2015, p. 85). Ao 

visitar a Escola Normal Caetano de Campos, Nestor Lima colheria “consoladoras 

impressões” do Jardim da Infância, assim como da Escola Modelo (MENDES, 2015). 

Acerca do Jardim infantil, esse educador viria a declarar em Relatório 

Governamental de 1913: 

Essa interessante casa de educação [...] dá ao observador uma 
impressão consoladora, por saber que essa instituição substitutiva 
dos carinhos maternais na idade em que só eles podem educar, vai, 
todavia, preenchendo o seu nobre destino, proporcionando as 
carícias desveladas e os estímulos educativos que os lares, muitas 
vezes, não sabem distribuir, devido à ausência dos princípios 
pedagógicos (LIMA, 1913, apud MENDES, 2015, p. 86). 
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No Estado de Goiás, a criação de um Jardim de Infância Modelo iria se 

inserir, segundo Arce e Valdez (2001), no contexto social e político dirigido ao 

desenvolvimento da região. A educação das crianças haveria sido concebida como 

meio para promoção da nova ordem democrática e republicana, mediante as ideias 

de progresso, modernidade e modernização da realidade social circundante. Dessa 

maneira, o modelo pedagógico implantado nessa escola infantil tratar-se-ia “[...] do 

Jardim da Infância Caetano de Campos, criado em 1896 na cidade de São Paulo 

anexo à escola normal do Estado” (ARCE; VALDEZ, 2001, p. 134).  

A implantação dos Jardins de Infância anexos às Escolas Normais 

brasileiras, desde o final do século dezenove, colaboraria para inspirar diversas 

ações em prol da formação docente de conformidade às ideias froebelianas, 

destacando-se a publicação de manuais pedagógicos e revistas especializadas. 

Com a criação do Jardim da Infância anexo à Escola Normal Caetano de Campos 

(1986), o diretor Gabriel Prestes idealiza e viabiliza a “Revista do Jardim da infância”, 

cuja finalidade consistiu em tornar conhecidos “[...] os processos empregados em 

tais instituições de ensino e reunir elementos artísticos necessários à organização 

do ensino infantil pelo sistema froebeliano” (PRESTES, 1896, p. 5). 

A Revista do Jardim da Infância foi publicada graças “[...] ao patriótico auxílio 

do Governo do Estado”. Tendo sido concebida pelo editor Gabriel Prestes com fim 

“exclusivamente prático” (PRESTES, 1896, p. 5), continha a intenção de publicar 

somente “indicações”, que pudessem “guiar a prática”. Afastadas das páginas da 

Revista discussões sobre as vantagens ou desvantagens dos processos 

froebelianos, a publicação não almejaria “[...] tomar espaço com apreciações 

meramente teóricas” (PRESTES, 1896, p. 6). 

Integrando as ações articuladas à criação e à organização institucional e 

pedagógica do Jardim da Infância, as professoras normalistas republicanas 

dedicaram-se, nessa Revista, à especificação das características concebidas 

próprias à primeira infância, determinando “[...] „particularidades‟, prescrevendo um 

regime didático especial e, sobretudo, estimulando comportamentos considerados a 

essa fase da vida”. As crianças matriculadas na instituição, por sua vez, seriam 

inseridas, simultaneamente, “[...] na esfera pública e em um tempo rigidamente 

demarcado pelo relógio”. Ou seja, “[...] o tempo já não pertencia à infância, mas às 

jardineiras imbuídas de propósitos formativos” (MONARCHA, 2001, p. 89). 
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Considerado assim, as “indicações” fornecidas pela Revista à prática 

docente poderiam ser visionadas como portadoras de “extrema formalidade”. 

Atributo que poderia implicar no entendimento de que as “[...] coisas não aconteciam 

na realidade exatamente como ali estava prescrito”. Todavia, ainda que se possa 

supor que as ações das educadoras pudessem dispor de certa flexibilidade e 

autonomia, “[...] o minucioso detalhamento das propostas evidenciam limites para a 

atuação” (KUHLMANN Jr., 2010, p. 118). Limites estabelecidos por essas 

professoras, já que os artigos, traduções, adaptações e relatos decorrem do próprio 

trabalho intelectual na qualidade de autoras. 

Contando com autoras normalistas da Caetano de Campos, a Revista do 

Jardim da Infância explicita uma iniciativa que reuniria “[...] o mecenato do Estado e 

o esforço de um grupo de colaboradores, cujos propósitos residiam na propagação 

dos fundamentos doutrinários e didáticos concernentes ao Jardim da infância” 

(MONARCHA, 2001, p. 100). Sendo assim, os processos de Froebel “[...] 

propagaram-se de forma duradoura na esfera cultural paulista, em decorrência da 

ação publicista de Gabriel Prestes concretizada na Revista” (MONARCHA, 2001, p. 

100). Considerada uma preocupação com a infância, e, por analogia, com os modos 

de ensinar e educar à primeira infância, os artigos 

[...] doutrinários assinados por Gabriel Prestes e os artigos originais 
de natureza didática e formativa, elaborados ou traduzidos e 
adaptados pelas colaboradoras contribuíram tanto para a afirmação 
da identidade institucional e regime didático no jardim de infância, 
quanto para a fundamentação de um certo ponto de vista sobre as 
características da primeira infância (MONARCHA, 2001, p. 100-101). 

 

Aceitando o entendimento de Monarcha (2001), considera-se que a análise 

da Revista do Jardim da Infância, articulada ao exame de outras fontes, permite 

refletir “[...] as apropriações das teorias de Froebel por parte dos sujeitos da época” 

(MONARCHA, 2001, p. 86, grifo nosso). Dessa maneira, entende-se a Revista como 

uma fonte sistematizadora da pedagogia froebeliana no Jardim da Infância Caetano 

de Campos, e, simultaneamente, propagadora do “modelo” escolar paulista de 

educação, cujos modos de ensinar e educar seriam fornecidos a outros 

estabelecimentos. Como “órgão” do modelo pedagógico da Caetano de Campos, a 

Revista do Jardim da Infância poderá ser concebida, assim, uma “caixa de 

utensílios” da forma escolar paulista institucionalizada nas primeiras décadas da 
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República, que acabaria por expandir-se e legitimar-se em outros estados 

brasileiros. 

Segundo Carvalho (2000), os governantes de São Paulo investiram na 

organização de um sistema de ensino modelar, que contribuiria para a escola 

paulista constituir-se como “[...] signo do progresso que a República instaurava”, e, 

simultaneamente, “[...] signo do moderno que funcionava como dispositivo de luta e 

de legitimação na consolidação da hegemonia desse Estado na Federação”. Sendo 

esse investimento bem-sucedido, o ensino paulista organizar-se-ia como “[...] 

sistema modelar, em duplo sentido: na lógica que preside a sua institucionalização; 

e na força exemplar que passa a ter nas iniciativas de remodelação de outros 

Estados” (CARVALHO, 2000, p. 112). 

Na lógica que preside a institucionalização do modelo escolar paulista, “[...] a 

pedagogia moderna é entendida como arte de ensinar, em que a prática da 

observação modula a relação ensino-aprendizagem, instaurando o primado da 

visibilidade” (CARVALHO, 2000, p. 112, grifos nossos). Nesse primado, a Escola 

Modelo e o Jardim da Infância Caetano de Campos assumiriam “[...] como função a 

criação de bons moldes de ensino”. Nessas instituições anexas à Escola Normal, as 

futuras mestras poderiam aprender “a arte de ensinar”, observando diretamente “[...] 

como as crianças eram manejadas e instruídas” (CARVALHO, 2000, p. 112, grifos 

da autora). Desse “modo de aprender” centrado na “visibilidade” e na “imitabilidade” 

de práticas pedagógicas comuns à arte de ensinar, conforme Carvalho (2000, p. 

112), “[...] esperava-se a propagação dos métodos de ensino e das práticas de 

organização da vida escolar”. Para alcançar esse intento, procedimentos de 

vigilância e orientação, acionados nos dispositivos da Inspeção Escolar, produziriam 

[...] a uniformização necessária à institucionalização do sistema de 
ensino que a propagação do modelo pretendia assegurar. 
Dispositivos de produção de visibilidade de práticas exemplares, 
demonstrações na Escola Modelo, Relatórios de Inspetores e 
Anuários do Ensino testemunham o intento propagador e unificador 
da Diretoria da Instrução no processo de institucionalização do 
sistema escolar (CARVALHO, 2000, p. 112). 

 

Dessa “estratégia republicana” resultaria “[...] o modelo paulista que será 

exportado para outros estados da Federação” (CARVALHO, 2000, p. 112). Modelo 

que institucionaliza uma forma escolar baseada no ensino seriado, em classes 

homogêneas e reunidas no mesmo prédio, sob única direção, na adoção de 



126 
 

 
 

modelos pedagógicos modernos utilizados tanto nas escolas-modelo como nos 

Jardins de Infância, assim como na monumentalidade dos edifícios escolares em 

que a instrução se faz sob o signo do progresso (CARVALHO, 2000, 2001). 

Integrando a “engenharia” do modelo paulista de educação, a Revista do 

Jardim da Infância pode ser concebida, assim, como uma “caixa de utensílios”, que, 

além de oferecer visibilidade ao modelo pedagógico do Jardim da Infância Caetano 

de Campos, estabeleceria “uma rotina escolar”, em que o tempo se organiza “[...] 

como horário; que um percurso de aprendizagens se estabelece como programa 

disciplinar de estudos e como currículo; que as classes de alunos adquirem um perfil 

e que o espaço da sala de aula se estrutura” (CARVALHO, 2000, p. 113). Nessa 

engenharia republicana, que propunha a “arte de ensinar” como “boa cópia de 

modelos”, o exercício escolar é “[...] dispositivo que permite alcançar um duplo 

objetivo: instruir e desenvolver as faculdades naturais das crianças” (CARVALHO, 

2000, p. 113, grifos da autora). 

À vista do exposto, a partir do próximo tópico debate-se o modelo 

pedagógico do Jardim da Infância Caetano de Campos propagado na Revista do 

Jardim da Infância. Compreende-se esse procedimento metodológico relevante à 

posterior análise do objeto de estudo, na medida em que a forma escolar do Jardim 

de Infância do Centro Educacional de Caicó (Rio Grande do Norte), assim como o 

modo de socialização, apresenta muitas proximidades institucionais e pedagógicas 

ao modelo paulista instituído nos anos iniciais da República. Antes, porém, de 

debater os modos de ensinar e educar do Jardim da Infância Caetano de Campos, 

convém uma apresentação geral da Revista. 

 

3.3 O modelo do Jardim na Revista do Jardim 

Em 1896, mesmo ano de instalação do Jardim infantil anexo à Escola 

Normal, o educador Gabriel Prestes editou a Revista do Jardim de Infância, visando 

tornar conhecidos os processos de Froebel, assim como auxiliar a criação e a 

organização de outros estabelecimentos. No primeiro número publicado, Gabriel 

Prestes afirma não pretender uma “transplantação” do sistema froebeliano, mas uma 

“adaptação” e “aclimação”, “[...] de modo que o sistema se afeiçoe aos nossos 

costumes, à nossa índole e temperamento” (PRESTES, 1896, p. 6). Esse trabalho 

exigia atender a uma “dupla necessidade”. Em primeiro lugar, “[...] que as nossas 
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professoras venham a conhecer de um modo claro e preciso como [...] funcionam os 

Jardins da Infância a fim de não se afastarem do sistema geral”. E, em segundo, que 

“[...] possam fazer seleção do que nos for aplicável e criar elementos artísticos de 

que carecemos” (PRESTES, 1896, p. 6). 

A fim de satisfazer essa dupla necessidade, a Revista comportaria 2 (duas) 

fases de publicação. Em um primeiro momento, daria a conhecer “[...] os melhores 

tipos de Jardins da Infância, por meio dos primorosos manuais publicados no 

estrangeiro e principalmente nos Estados Unidos”. Nessa etapa pioneira, publicaria 

também “[...] os trabalhos que as nossas professoras já têm realizado e que, com 

vantagem, se aplicam às classes infantis” (PRESTES, 1896, p. 6). A segunda etapa 

de publicação teria “[...] por fim publicar somente trabalhos originais”. Vencida essa 

segunda fase, a Revista seria então “[...] reduzida a menores proporções a fim de 

poder-se publicar regularmente um número por mês” (PRESTES, 1896, p. 7). 

Embora o projeto editorial de Gabriel Prestes tenha se restringindo à 

publicação de duas edições (1896 e 1897), a Revista do Jardim da Infância 

desempenharia “[...] papel exemplar no cenário cultural e educacional do final do 

século XIX e início do século XX” (MONARCHA, 2001, p. 110). Papel esse que seria 

duramente questionado por outros educadores da época. Denominada pelo 

professor João Köpke como “órgão do Jardim da Infância”, a Revista receberia 

severas críticas desse educador na imprensa paulistana (MONARCHA, 2001). 

Impressos na Tipografia a Vapor Espindola, Siqueira & Comp., a primeira 

edição contém 292 páginas e o segundo 397, apresentando ambos “[...] ilustrações 

e quantidade significativa de artigos entremeados por delicados clichês de fatura art-

nouveau” (MONARCHA, 2001, p. 92). Além desses singelos recursos divisórios, 

também figuram algumas gravuras dignas de notas. A primeira condiz a uma 

representação de Pestalozzi, publicada no primeiro volume, com legenda que o 

identifica como o “iniciador do ensino moderno”. A segunda, uma ilustração do 

prédio do Jardim da Infância, à época em construção. 

A primeira edição da Revista (1896) foi composta pelos trabalhos de Gabriel 

Prestes na qualidade de tradutor, destacando-se a “apresentação da Revista”, o 

“Plano do Jardim da Infância da Cook County Normal Scool”, o Guia para jardineiras 

(WIEBÉ, 1869), e o Programa de Jardim da Infância da inspetora Anna W. 

Devereaux; além de um resumo dos “Dons de Froebel”, reunidos da obra de Edward 
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Wiebé e do catálogo do material do Kindergarten fabricado pela J.L. Hammett. Da 

inspetora Maria Ernestina Varella, a edição expõe o “Relatório anual do Jardim”, o 

Programa e o Horário, assim como o artigo “Exercícios práticos do jogo da bola: 

primeiro dom”. Da professora Rosina Nogueira Soares, o volume destaca seu 

trabalho como tradutora nas seções “Brinquedos”, “Marchas” e “Cantos”. De Zalina 

Rolim, exibe uma série de contos, conversações e brincos do Kindergarten. Das 

jardineiras Isabel Prado, Anna de Barros e Joanna Grassi, o número reúne os 

artigos “Primeiro exercício de desenho feito no 3º Período do Jardim da Infância”; 

“Desenho”; e, “O brinquedo no Jardim”; artigos que orientam os modos de ensinar e 

educar no Jardim da Infância Caetano de Campos. 

A segunda edição da Revista (1897) se caracteriza pela veiculação da 

pedagogia do Kindergarten a partir de 2 (duas) fontes teóricas e metodológicas: a 

norte-americana e a europeia. Se na primeira edição, os artigos privilegiaram a 

americana, essa preferência seria dividida, na segunda, com as fontes europeias, 

sobretudo pela publicação de diversos artigos extraídos do livro Frederico Froebel 

ed il suo sistema de educazione (ROSA, 1896). Seguindo a estrutura organizativa já 

proposta na primeira edição, Gabriel Prestes se destaca como tradutor. Sua 

participação inclui a publicação do “Programa de um Jardim da Infância”, extraído do 

livro de Amélia de Rosa, com a continuidade do Guia para Jardineiras e um 

“resumo” dos princípios de Froebel, ambos retirados de The paradise of childhood 

(WIEBÉ, 1869). 

Das jardineiras autoras, a edição privilegia a publicação de textos autorais e 

diversas traduções. A inspetora Maria Ernestina publica os artigos originais 

“Segundo dom” e “A Ginástica no Jardim da Infância”. A jardineira Isabel Prado 

“Exercícios com anéis executados no 3º Período do Jardim da Infância”, e, Joana 

Grassi “Números quebrados”. Nesse volume, Zalina Rolim publica diversos artigos 

de cunho teórico, destacando-se os títulos: “Resumo dos princípios de Froebel”, 

retirado de Kindergarten and child culture papers (BARNARD, 1890), e os textos “Do 

conto e da arte de contar” e “Os jogos e a externação da individualidade”, extraídos 

de Frederico Froebel ed il suo sistema de educazione (ROSA, 1896). A atuação da 

poetisa também se dá pela publicação dos textos originais intitulados “Das minhas 

notas” (partes I e II). 

Se na primeira edição da Revista prevalece uma preocupação articulada à 

organização institucional e ao planejamento das atividades, na segunda evidencia 
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uma tendência em não se restringir às “indicações” dos processos de Froebel, 

permitindo maior reflexão dos fundamentos filosófico-científicos dessa pedagogia. 

Entendido assim, além dos artigos teóricos e textos originais, a segunda edição 

comporta uma ilustração do pedagogo do Kindergarten e uma minuciosa biografia, 

extraída do livro Froebel and education through self-activity, e traduzida pela 

professora Thereza Couto Rodrigues. 

Em vista à riqueza dessas fontes, compreende-se o trabalho realizado por 

essas professoras autoras, sob a maestria do diretor da Escola Normal, como uma 

“caixa de utensílios” do modelo paulista de educação, em que os modos de ensinar 

e educar do Jardim da Infância se constituiriam em um processo de apropriação, 

objetivação e sistematização da pedagogia froebeliana, então entendida como “arte 

de ensinar”. Não se trataria, pois, de uma mera “transplantação de ideias”, mas, 

sobretudo, de um exercício de criação e recriação dos “elementos artísticos”, para 

edificação de uma forma escolar e de um modo de socialização segundo as 

tendências individuais e naturais das crianças. Nessa perspectiva, a “caixa de 

utensílios” dessas jardineiras não constitui uma mera “cópia” do sistema froebeliano. 

Pois, conforme reflete Carvalho (2000), se faz oportuno relacionar a “engenharia” do 

modelo de educação paulista “[...] às concepções que propunham a arte de ensinar 

como boa cópia de modelos”. Porém, longe de o modelo pedagógico, como fonte de 

inspiração, constituir uma mera reprodução de ideias e modos de atuação, é uma 

“[...] atividade que, partindo da observação de práticas de ensinar, é capaz de extrair 

os princípios que a regem e de aplicá-los inventivamente” (CARVALHO, 2000, p. 

113, grifos da autora). 

A par desse entendimento, principia-se a análise dos modos de ensinar e 

educar destinados à primeira infância paulista, sistematizados pelas professoras 

autoras da Caetano de Campos, então refletidos a partir do exame da “caixa de 

utensílios” das jardineiras, isto é, da Revista do Jardim da Infância. Para tal feito, a 

análise guia-se na organização institucional e pedagógica dessa escola infantil, 

almejando com esse procedimento refletir as apropriações dos princípios 

froebelianos por parte desses sujeitos. 
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3.4 Os modos de ensinar e educar do Jardim da Infância 

Nas duas edições constituintes da Revista do Jardim da Infância, o editor 

Gabriel Prestes publicou resumos e adaptações de manuais e programas de Jardins 

de Infância estrangeiros, objetivando “[...] fornecer elementos sugestivos para um 

estudo profícuo e para bem corresponder aos intuitos dessa Revista” (PRESTES, 

1896, p. 32). A obra The paradise of childhood (WIEBÉ, 1869) seria concebida como 

a que melhor inspiraria a criação dos “elementos artísticos” por parte das 

professoras jardineiras. A predileção por essa obra ultrapassaria o entusiasmo de 

Gabriel Prestes e as páginas da Revista. Em 1898, esse livro seria publicado “[...] na 

íntegra pela Tipografia a Vapor Espindola, Siqueira & Comp., com o título Guia para 

Jardineiras, „traduzido com modificações por Gabriel Prestes‟” (MONARCHA, 2001, 

p. 98). Nessa publicação, os editores enfatizaram que a obra seria o melhor guia à 

formação docente, porque “[...] traduz fielmente o pensamento de Froebel, e com a 

ampliação dada pelo ilustre tradutor, torna-se um fácil e seguro manual para as 

professoras que se dedicam àquela instituição” (GUIA PARA JARDINEIRAS, 1898, 

apud MONARCHA, 2001, p. 99). 

Além do Guia para Jardineiras, Gabriel Prestes traduziu e publicou vários 

programas de Jardins de Infância estrangeiros. O primeiro foi o “Plano do Jardim da 

Infância da Cook County Normal Scool”, extraído do Relatório dessa instituição, por 

publicação de Francis Parker em 1883. Outro programa foi o da Inspetora Anna W. 

Devereaux, dos Jardins de Infância de Lowell (Massachusetts, Estados Unidos). Na 

apresentação desse Programa, Gabriel Prestes alega que a distribuição dos 

assuntos se efetua em “[...] circunstâncias especiais dos Estados Unidos [...]”. Não 

constituindo, portanto, um “programa a seguir”, mas um “[...] modelo de distribuição 

de ensino [...] aos que se interessam pela organização dos Jardins de Infância ou 

praticam os princípios de tais instituições [...]” (PRESTES, 1896, p. 149). 

Esses dois programas têm em comum o fato de o ensino infantil organizar-

se em torno do desenvolvimento dos dons e das ocupações froebelianas. A 

diferença mais acentuada entre esses planos condiz ao fato de o segundo 

apresentar uma organização relativa ao mês da primavera (setembro), enquanto que 

o primeiro engloba uma programação anual. Embora não se atente a realizar uma 

análise dessas propostas, não seria insensato deduzir que o Programa do Jardim da 

Infância Caetano de Campos, organizado pela inspetora Maria Ernestina Varella, 

que norteia a análise dos modos de ensinar e educar exposta a seguir, haveria tido 
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esses planos, além do Guia para Jardineiras, de Edward Wiebé, como “modelo de 

distribuição do ensino”. 

 

3.4.1 A organização do tempo e espaço escolar 

O Programa organizado por D. Maria Ernestina Varella sistematiza o ensino 

e a educação da primeira infância paulista mediante exercícios de linguagem, 

memória, nomenclatura objetiva e trabalhos manuais. Organizado em 3 (três) 

períodos, o Programa é constituído por atividades graduadas que variam, somente, 

em relação à profundidade dos assuntos, materiais e processos didáticos dirigidos 

às crianças de 4 (quatro), 5 (cinco) e 6 (seis) anos de idade; sendo constituído pelos 

seguintes eixos: Linguagem (conversações e contos sobre a criança na família e no 

Jardim, corpo infantil, órgãos dos sentidos, objetos, plantas e animais úteis etc., e, 

para o segundo e terceiro períodos, formação de palavras por letras impressas); 

Dons froebelianos (sólidos não divisíveis e dons de construção); Trabalho manual 

(continhas, recortes de papel, entrelaçamento, dobraduras, picagem etc.); 

Modelagem (bola, cubo e cilindro); Desenho (com uso de varetas, pauzinhos, 

lentilhas e tornos, lousas e papéis quadriculados); Números (contagem de um a dez 

com uso de bolinhas, numeração com pauzinhos e cartões, pequenas operações, 

distinção de grupos, cores e quantidades, números impressos); Cores (primárias e 

secundárias por mapa de cores); Cantos (pequenos hinos); Ginástica (movimento da 

cabeça e dos dedos através de melodias fácies); e, brinquedos (de movimentos, 

imitação, marcha etc.). 

Em termos organizacionais, o curso do Jardim de Infância foi dividido em 3 

(três) períodos, em que “[...] o Jardim só pode admitir crianças até a idade de 6 (seis) 

anos”, sendo o terceiro e último período “[...] preparatório do primeiro ano da Escola 

Modelo” (VARELLA, 1896, p. 10). Considerada a “pouca idade das crianças”, o 

trabalho educativo da instituição se efetuaria no curso de 4 (quatro) horas diárias. 

Havendo, no entanto, mais trabalho por parte das educadoras, se comparado com 

as 5 (cinco) horas de uma escola primária, em que todo o tempo do Jardim seria “[...] 

meticulosamente dividido em pequenos intervalos de dez a quinze minutos para os 

exercícios” (VARELLA, 1896, p. 11). 

Após a apresentação do Programa, a Revista divulga o “Horário” da 

instituição. O tempo escolar envolvia 20 (vinte) momentos; sendo dividido pelas 
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seguintes atividades: 1. Canto, saudação; 2. Conversação; 3. Marcha; 4. Repouso; 

5. Dons; 6. Recreio (parcial); 7. Discos e contagem com bolinhas; 8. Preparação 

para o lunch; 9. Lunch em classe; 10. Recreio no Jardim (geral); 11. Revisão, canto 

e chamada; 12. Desenhos; 13. Marcha; 14. Trabalhos manuais; 15. Recreio 

(parcial); 16. Exploração das cores; 17. Repouso; 18. Brinquedo; 19. Pensamentos, 

prêmio e cantos de despedida; e, 20. Saída. Da mesma forma que o horário do 

primeiro período, a organização do segundo e do terceiro também estabelece 20 

(vinte) atividades distribuídas em curtos espaços de tempo, sendo localizadas 

diferenças apenas relacionadas ao horário em que se efetuariam os recreios parciais 

e o geral, e aos conteúdos e momentos em que se realizariam as lições formais de 

linguagem, dons e números. Dessa forma, o segundo e o terceiro períodos 

englobariam construções e trabalhos manuais com os dons e as ocupações mais 

adiantados, assim como a formação de palavras com letras impressas. 

A entrada das crianças ao interior da Instituição se efetuaria às 11h00, 

estando os alunos reunidos, um pouco antes, no Jardim anexo ao prédio, sob a 

vigilância ativa de uma “Guardiã”, que os fiscalizaria até a entrada nas salas de aula. 

No curso desse tempo, as professoras preparariam “[...] suas lições de desenho, 

letras, mosaico e cores nas lousas, que se acham expostas nas classes” (VARELLA, 

1896, p. 11). A partir das 11h00, as crianças seriam reunidas em três grupos e 

marchariam “[...] sob a direção de suas professoras para as salas competentes, 

onde fazem suas saudações e cantos”. Na saída, entoariam cantos e formariam filas 

marchando “[...] de suas classes passando ao jardim, indo à frente o primeiro 

Período, em continuação o segundo, finalizando o terceiro” (VARELLA, 1896, p. 12). 

O recreio, por sua vez, seria dividido em três intervalos do tempo escolar: 

dois parciais e um geral. Os parciais ocupariam 10 (dez) minutos para os alunos do 

segundo e terceiro períodos, sendo um pela manhã e outro à tarde. Para as crianças 

do primeiro período, os intervalos parciais conteriam 15 (quinze) minutos de 

duração. O recreio geral ocuparia maior espaço de tempo, totalizando 30 (trinta) 

minutos, dos quais seriam destinados “[...] quinze para o lunch que é feito em classe, 

aproveitando a professora para corrigir certos defeitos que são naturais em toda 

criança de pouca idade”. Já os demais quinze minutos se passariam no jardim ao ar 

livre, “[...] tendo as crianças toda liberdade possível, porém debaixo da vigilância das 

professoras” (VARELLA, 1896, p. 12, grifo nosso). 
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Apesar de o Relatório da professora Maria Ernestina Varella ser 

correspondente ao primeiro ano de atividades do Jardim da Infância, essa 

organização do tempo e do espaço escolar, segundo apontam as fontes 

documentais e bibliográficas, haveria prevalecido quando a instituição foi instalada 

em prédio próprio aos fundos da Escola Normal, localizada na Praça da República; 

constituindo, assim, um modelo de organização institucional e pedagógico a ser 

imitado por outros estabelecimentos. 

Separado das instalações da Escola Normal e cercado por um vasto jardim, 

o prédio dispunha de amplas salas de aula, com laboratórios, sala de professores, 

depósito de materiais, um enorme salão decorado com os retratos de Froebel, 

Pestalozzi, Rousseau e Mme. Carpentier; muitas varandas ornamentadas com 

vidros importados e áreas cobertas para os jogos infantis. O material educativo, por 

sua vez, foi importado dos Estados Unidos, tendo chegado “[...] a princípio de maio 

de 1896 todo material froebeliano [...], inclusive um harmônio que, por muito tempo, 

serviu para as aulas de canto e marchas cantadas” (NOSSO ESFORÇO, 1949, p. 2, 

grifo nosso). Da inauguração a meados de 1926, o Jardim da Infância Caetano de 

Campos adotou “[...] o método de Froebel, e os jogos que formam os „dons‟”. 

Posteriormente, os jogos froebelianos, sendo aplicados de diversas maneiras, foram 

sendo compreendidos como “[...] material de apreciável valor, e do qual quase todos 

os outros métodos se originam” (NOSSO ESFORÇO, 1949, p. 2). 

Todavia, a partir das duas edições da Revista (1896 e 1987), é possível 

pensar que a programação e o horário estabelecidos pela D. Ernestina guiassem, 

senão à risca, os modos de ensinar e educar no dia a dia do Jardim da Infância 

Caetano de Campos. Conforme já dito, as professoras colaboradoras de Gabriel 

Prestes buscaram se fundamentar, igualmente, nos princípios e metodologias 

postulados por Froebel, se apropriando das ideias veiculadas em manuais 

pedagógicos, aos quais também se dedicaram à tarefa de leitura, tradução e, 

sobretudo, reflexão; na medida em que se valiam dessas fontes para elaborar e 

desenvolver suas atividades, e, simultaneamente, ofertar bons moldes de ensino das 

maneiras de educar, instruir e socializar a infância. 
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3.4.2 Atividades diárias 

Os modos de ensinar e educar do Jardim da Infância Caetano de Campos 

aparecem expostos na Revista do Jardim da Infância tanto em relação às atividades 

da programação diária (canto, saudação, entrada etc.) como às atividades formais à 

vista dos exercícios de linguagem, dos dons e ocupações, das noções geométricas 

e matemáticas froebelianas. A própria organização do tempo e do espaço escolar já 

incluía uma formalidade imbuída de intenção educativa, que expressa o ideal 

republicano de educação, defendido por Rui Barbosa (1882), baseado no 

desenvolvimento intelectual, físico e moral das crianças. 

Todas as atividades no Jardim da Infância seriam demarcadas por cantos e 

marchas que, além de se ligarem à formação de hábitos e de valores morais e 

corporais, regulariam os comportamentos das mestras e das crianças durante a 

execução das tarefas. Essas atitudes formais contribuiriam para auxiliar “[...] a 

construção da pertinência de um grupo social organizado a partir de regras 

específicas” (KUHLMANN Jr., 2010, p. 122). Essas regras seriam ditadas pelas 

maneiras como a instituição executava a entrada, as filas acompanhadas por cantos, 

o repouso, o recreio, os pensamentos, os méritos, os diversos preparativos de uma 

atividade à outra etc., ações repetidas diária e constantemente. 

Os modos de aplicação do programa e horário do Jardim da Infância 

estabeleciam, assim, certa “regularidade” às ações das crianças e das mestras, se 

concretizando pela “[...] constante ritualização das atividades”; haja vista que: 

As canções e as práticas corporais auxiliam na marcação dos 
diferentes horários, indicam o início e o fim das atividades. Além 
delas, vários outros recursos são utilizados na organização da vida 
diária: comandam-se as atividades com sinais; fazem-se 
adivinhações para definir quem será o chefe da sala ou ajudante do 
dia; faz-se escolha do auxiliar da distribuição do material, da posição 
do comandante da marcha e da fila das crianças (KUHLMANN Jr., 
2010, p. 123). 

 

Esses modos de ensinar e educar relativos aos hábitos e aos 

comportamentos sociais encontram-se presentes em diversos artigos da Revista. 

Por meio da execução de cantos, hinos, marchas e jogos de movimento, as crianças 

apreenderiam um “significado simbólico”, em que a música, os gestos da jardineira e 

as expressões corporais infantis constituiriam “[...] a marca de pertencimento ao 

grupo [...]”, que se concretizaria pelo “[...] conhecimento e domínio destes atos” 
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(KUHLMANN Jr., 2010, p. 123). Nesse sentido, o Jardim da Infância dispunha de um 

repertório de canções e jogos froebelianos, para ser desenvolvido durante todas as 

atividades diárias; como o “Canto de despedida”, exposto a seguir:  

Finda a hora dos folguedos 

Vamos pra o materno lar 

Dóceis, bons, ativos, ledos, 

A mamãezinha beijar. 

 

Boas mestras, vossas falhas 

Vão aqui no coração, 

Elas são flores e galas 

Que vossos lábios nos dão. 

(CANTOS E MARCHAS PARA ENTRADA E DESPEDIDA, 1896, p. 
146). 

 

Por meio de cantos, marchas, brincadeiras e jogos rítmicos, a linguagem oral 

permearia todos os tempos do Jardim da Infância, não se restringindo às lições 

ministradas pela poetisa Zalina Rolim. Através dos exercícios formais de linguagem, 

no entanto, seriam aperfeiçoados, sistematicamente, a mente, o coração e as mãos 

das crianças – fundamento da educação moderna. 

 

3.4.3 Exercícios de linguagem 

Os assuntos a serem trabalhados com as crianças nos chamados 

“exercícios de linguagem”, conforme o “Programa” do Jardim da Infância, deveriam 

se efetuar por meio de “conversações infantis” e “brevíssimos e simples contos” 

(VARELLA, 1896, p. 20). As conversações corresponderiam à apresentação e à 

exploração de temas articulados às vivências das crianças, mas, também, aos 

conhecimentos oriundos das ciências naturais, morais e cívicas. Nessas lições de 

linguagem, as jardineiras deveriam apresentar, primeiramente, um objeto ou uma 

representação ligada ao assunto, a fim de despertar a curiosidade infantil, e, 

sobretudo, a “colheita” das impressões das crianças sobre o tema. 

Essas considerações podem ser observadas na lição de “Frutas”, elaborada 

por Zalina Rolim, em que a professora poetisa fornece, como “bom molde de 

ensino”, a seguinte “Conversação”: 

― De onde vêm as frutas? 

― Cada fruta vem da sua árvore. 
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― As árvores levam anos para dar frutas. Quando é que nós vemos 
frutas na macieira? 

― Na primavera. 

― Então a primavera é o tempo em que a macieira está florescida. E 
as outras árvores quando florescem? 

― Todas as árvores florescem na primavera. [...] 

― Quem é que ajuda a árvore a fazer a maçã, e as outras frutas? 

― A terra, o ar, os raios de sol e a chuva? 

― Para que servem as frutas? 

― Para comer e para se fazer doces. 

― Algum de vocês sabe me dizer o que há bem no interior, ou bem 
no meio da fruta? 

― As sementes. [...] 

(ROLIM, 1896, p. 45-46). 

 

Antes de socializar esse modelo de conversação, Zalina Rolim oferece uma 

“explicação” de como deveria se dar os modos de ensinar e educar com esse 

exercício de linguagem. Definindo a mestra do Jardim de Infância como “leitora”, a 

professora poetisa adverte que, antecedendo a lição, “[...] seria conveniente que a 

professora tivesse além da maçã: uma pera, um pêssego, ameixas, uvas etc., para 

mostrar às crianças”. E adverte: “O melhor mesmo seria um galho com frutas e 

flores, ou um desenho colorido” (ROLIM, 1896, p. 45). 

Coerente com a orientação froebeliana de a educação da primeira infância 

privilegiar a apresentação do “todo”, a pronúncia exata do “nome” e o estímulo 

apropriado aos sentidos, Zalina Rolim recomenda que a professora articule a 

conversação às impressões visuais, táteis e olfativas das crianças; orientando que a 

jardineira deveria dar, primeiramente, “[...] o nome das frutas e fazer perguntas a 

respeito das cores”, assim como “[...] animar as crianças a distingui-las pelo tato 

[...]”; chamando-lhes a “[...] atenção para o cheiro, sabor etc.” (ROLIM, 1896, p. 45). 

Além dessas recomendações, adverte que seria conveniente, durante a 

comunicação, “[...] uma série de desenhos, mostrando a maçã gradualmente 

desenvolvida” (ROLIM, 1896, p. 46). 

No Jardim da Infância, as conversações infantis deveriam contemplar uma 

“História para a lição anterior”. As noções já aprendidas e apreendidas com a lição 

de “Frutas” seriam, assim, ampliadas, com a narrativa de um “conto”, que contribuiria 

para despertar o interesse e a curiosidade infantis, a fantasia, o gosto pelo belo; e, 

sobretudo, traria uma utilidade moral, cuja significação do conteúdo não caberia à 
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dedução da professora, embora lhe fosse permitida a “sugestão”. Sendo assim, a 

lição de “Frutas” seria continuada com a história “O sono da maçã”, traduzida pela 

poetisa, do livro In the child’s world, de Emilie Poulsson. 

Em os artigos autorais intitulados “Das minhas notas”, publicados na 

segunda edição da Revista do Jardim da Infância (1897), Zalina Rolim reflete a sua 

atividade em face dos exercícios de linguagem. Na primeira “Nota”, a autora destaca 

algumas “mudanças” ocorridas em suas “criancinhas”, entre as quais se destacaria a 

aluna “Iracema”, que, durante quase todo ano escolar, “[...] conservara-se indiferente 

às minhas narrações, é hoje uma das que mais prazer manifesta em ouvir-me” 

(ROLIM, 1897, p. 59). Além do aumento do interesse infantil, descreve outras 

evoluções intermediadas pelas narrações, em especial “[...] o desembaraço e 

maneiras gentis que vão substituindo [...] o acanhamento e os modos bruscos dos 

primeiros tempos” (ROLIM, 1897, p. 59).  

A educadora Zalina Rolim atuou ativamente na parte literária da 

programação do Jardim de Infância. Coube a essa professora, a adaptação, 

tradução e também criação de cantos, contos, brinquedos e jogos infantis. No 

tocante ao “conto”, a mestra das lições de linguagem traduziu e publicou o artigo “Do 

conto e da arte de contar”, do livro Frederico Froebel ed il suo sistema de 

educazione (ROSA, 1896). A partir dessa fonte, Zalina Rolim refletiu os princípios 

froebelianos acerca de o conto constituir um “eficaz meio de educação”. Pelas vias 

da narrativa, a educadora desenvolveria “[...] os sentimentos mais belos, mais 

nobres, mais delicados e que deixam no espírito das crianças a recordação nova de 

quando executam com prazer” (ROSA, 1897, p. 87-88). Os efeitos produzidos por 

uma “boa história”, nesse sentido, seriam “[...] grandes e se referem na maior parte à 

educação moral [...]”, tendo em vista as expressões se alojarem “[...] indeléveis na 

alma, têm um caráter sugestivo e são estímulos à imitação do belo e do bem” 

(ROSA, 1897, p. 87-88).  

Além da ideia froebeliana de os contos oferecerem bons estímulos à 

moralização das crianças, Zalina Rolim, por meio da leitura de Amélia de Rosa, 

reflete o princípio estabelecido por Froebel (1897) de as narrativas serem articuladas 

às vivências infantis próximas, incluindo os contos sobre animais domésticos, que 

seriam os “[...] primeiros companheiros dos brinquedos infantis, atraindo as crianças 

com os seus vivos e ágeis movimentos” (ROSA, 1897, p. 88). Sendo extraídos da 

vida real, as narrativas deveriam, pois, “[...] ser adaptados à índole especial das 
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crianças procurando alagar-lhes o conhecimento e aguçar-lhes a observação” 

(ROSA, 1897, p. 88). 

Em o artigo “Das minhas notas”, Zalina Rolim demonstra compartilhar desse 

entendimento, defendendo a ideia de que das vivências cotidianas poderiam “surgir” 

o assunto de uma aula. Nessa “Nota”, a autora relata o seguinte acontecimento: 

Era no recreio. Chovera durante três ou quatro dias e [...] estava eu 
com algumas crianças à sombra de uma formosa árvore de 
magnólias, que abriga um pequenino terraço [...]. 

O Mimi, um pequenito inteligente e observador, fez-me a seguinte 
pergunta: 

― Porque é, D. Zalina, que estão aqui no cimento estas manchas 
verdes? [...]. 

― É a umidade a causa disto, Mimi ― respondi-lhe [...]. Aqui há 
muita sombra e, como choveu por alguns dias, da umidade surgiu 
esta vegetação que nós chamamos de musgo [...]. 

― Mas, [...] como é que não há destas manchas por todo terraço? A 
chuva cai por toda parte, não é? [...]. 

(ROLIM, 1897, p. 60). 

 

As indagações desse menino haveriam possibilitado à Zalina Rolim uma 

aula espontânea de linguagem, fazendo-a “[...] clarear-lhe bem [...] a explicação que 

ele mostrou compreender” (ROLIM, 1897, p. 61). Os assuntos das conversações e 

contos deveriam patrocinar, desse modo, a observação e o conhecimento “[...] das 

estações, dos produtos da natureza, dos diversos países e usos, da vida humana, 

etc.” (ROSA, 1897, p. 88). Devendo “tudo” corresponder à “realidade” familiar, seria 

desaconselhável à jardineira apresentar assuntos e ilustrações desarticulados aos 

objetos e às vivências imediatas das crianças. Segundo Amélia de Rosa (1897, p. 

88): “É um erro grosseiro apresentar em cena [...] flores de diferentes estações, 

animais de diversos longínquos países, bem como sair a comer alpiste ao corvo e 

carne ao carneiro”. 

A coleção de histórias da educadora deveria ser retirada da “observação 

cotidiana”, de onde brotaria “[...] uma série fecunda de contos verdadeiros, alegres, 

instrutivos, morais e fazê-los de cultura das crianças, do tempo e do lugar onde os 

fatos se deram” (ROSA, 1897, p. 89). Coerente a esse princípio da pedagogia do 

Kindergarten, a coleção de contos do Jardim da Infância era constituída, mediante 

as narrativas publicadas nos dois volumes da Revista, por enredos e personagens 

envolvendo animais, vegetais, relógio, brinquedos etc. 
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Dessa maneira, o repertório de histórias do Jardim da Infância deveria ser 

retirado, em grande medida, da própria natureza, que corresponderia à “palheta do 

artista”, de onde a jardineira extrairia “[...] tudo que possa satisfazer a necessidade 

das crianças – de viver, conhecer e amar” (ROSA, 1897, p. 90). A linguagem da 

mestra, por sua vez, deveria ser “própria e clara”, de modo a permitir que os animais 

e as flores falassem à “[...] inteligência e ao coração das crianças, revivendo nelas o 

amor ao justo, ao verdadeiro belo, que é alvo de toda educação bem dirigida” 

(ROSA, 1897, p. 91). Sendo a narração uma “arte”, não caberia à educadora “[...] 

deduzir por si a moral da fábula ou conto, mas fazê-la brotar da narração, 

embelezando-a como arte” (ROSA, 1897, p. 91). 

Para esse embelezamento, a jardineira deveria fazer uso, durante a 

contação, da “imitação” de sons e gestos dos animais, aumentando o encantamento 

em correspondência aos sentimentos exprimidos. A qualidade da tonalidade vocal a 

ser empregada pela professora, alta ou baixa, dependeria da “[...] emoção que se 

quer fazer experimentar [...]”, constituindo um grave erro falar em voz alta “[...] 

quando se trata de uma surpresa a fazer, de um segredo a comunicar, ao tom baixo 

se juntará uma expressão de mistério” (ROSA, 1897, p. 91). 

Além desses modos de ensinar e educar, a contação de uma história deveria 

ser acompanhada pela “mímica”, que faz “[...] a narração mais eficaz”, e pela “[...] 

palavra acompanhada de boa imagem”, que produz sensação e prazer, 

desenvolvendo, simultaneamente, a fantasia e o juízo (ROSA, 1897, p. 91). Sendo 

assim, o quadro ilustrativo, como recurso auxiliar, ficaria a cargo da educadora, que 

deveria colecionar, porém, “[...] simplicidade, harmonia do colorido, gentileza, e [...] 

cenas da vida infantil posta em relação com a vida dos animais, das plantas e do 

homem” (ROSA, 1897, p. 94). Caberia, por fim, à jardineira, o “conhecimento” das 

impressões das crianças, por meio da reflexão de respostas a perguntas habilmente 

formuladas: “― Que gostaram mais do conto? A que personagem ficaram estimando 

mais? Quem se portou melhor? O que deve imitar?” (ROSA, 1897, p. 91). 

Em o artigo “Das minhas notas II”, Zalina Rolim adverte que os exercícios de 

linguagem com crianças pequenas não poderiam ultrapassar um período de 15 

(quinze) minutos. A fim de garantir a atenção dos “pequenitos”, a jardineira deveria 

“[...] amenizar a conversação [...] intercalando [...] uma anedota jovial, uma cena 

divertida e alegre, que lhes desvie [...] a atenção do assunto principal” (ROLIM, 

1897, p. 390). Nessas ocasiões, as expressões das crianças não poderiam ser 
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reprimidas, sendo-lhes permitido agitar “[...] os braços, os pés, falarem livremente, 

sem tratar, a sério, de proibir-lhes tais expansões” (ROLIM, 1897, p. 390). Esses 

instantes de liberdade e desvio, segundo a professora, poderiam ser vistos como 

“excessiva condescendência”. Todavia, esses momentos deveriam ser concebidos 

como necessários, se considerada “[...] a natureza irrequieta das crianças” (ROLIM, 

1897, p. 390). 

Considerada a necessidade de expansão, um dos meios de garantir-lhes a 

atenção consistia na adoção do “[...] uso de gravuras como auxiliar à conversação”. 

Assegurado o interesse infantil, a educadora deveria haver o cuidado, porém, de não 

tirar-lhes o encanto da narração. As explicações relativas ao assunto deveriam se 

efetuar sem “mostras de contrariedade”, considerando que com “[...] modos brandos 

e cariciosa expressão é quase certo se conseguir tudo das crianças” (ROLIM, 1897, 

p. 391). Após “facilitar” a observação das gravuras, seria recomendável a mestra 

solicitar às crianças que descrevessem “[...] a cena representada no quadrinho, 

animando-as com o estímulo que [...] atrai sempre o interesse de todas” (ROLIM, 

1897, p. 391). 

 

3.4.4 Jogos e brinquedos 

As ideias expressas por Zalina Rolim nas páginas da Revista apresentam-se 

coerentes com as concepções froebelianas sobre as especificidades da natureza da 

criança e do desenvolvimento infantil, que demandam expressão, espontaneidade e 

liberdade dos movimentos durante as ações. Esses fundamentos foram reunidos 

pela poetisa no artigo “Resumo dos princípios de Froebel”, extraído do livro 

Kindergarten and child culture papers (1890), de Henry Barnard, e publicado no 

segundo volume (1897). Nesse “Resumo”, o desenvolvimento natural infantil 

constitui tema central. Segundo os três primeiros parágrafos: 

― Prestar auxílio ao desenvolvimento natural, eis o objetivo da 
educação. Como o desenvolvimento da criança começa, com o seu 
primeiro alento, com ele deve começar a educação. 

― Como do início depende todo o desenvolvimento futuro, a primeira 
educação é a mais importante. 

― Na infância o desenvolvimento espiritual e o físico não se 
separam, são estreitamente ligados (BARNARD, 1897, p. 182). 
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Entre os princípios froebelianos expostos nesse artigo, destaca-se a noção 

de que os “[...] instintos da criança, como um ser destinado a tornar-se racional, 

exprimem necessidades não somente físicas, mas também espirituais”. Para a 

educação satisfazer essa dupla necessidade, o desenvolvimento dos membros 

deveria reclamar, primeiramente, a atenção de um Jardim infantil. Sendo assim, a 

forma natural para os primeiros exercícios dos órgãos da criança seria o “brinquedo”, 

que “[...] constitui o início da educação” (BARNARD, 1897, p. 182). 

Concebidos os brinquedos como os primeiros exercícios das crianças, o 

gradual desenvolvimento da vontade infantil e da atividade instintiva tornar-se-ia 

cada vez mais consciente, transformando-se “[...] em ação produtiva ou trabalho” 

(BARNARD, 1897, p. 183). Considerados esses fundamentos, os jogos e brinquedos 

que integrariam o Programa do Jardim da Infância Caetano de Campos visariam a 

corresponder ao desenvolvimento espiritual e físico das crianças, mediante a 

classificação proposta por Froebel, em que as brincadeiras destinadas a educar à 

primeira infância deveriam envolver jogos corporais, de sentidos e de espírito. 

Os jogos mesmos podem ser: corporais, já exercitando as forças 
como expressão da energia vital, do prazer da vida; dos sentidos, 
exercitando o ouvido, como o jogo de esconder-se; ou a visão como 
o tiro ao prato; jogos do espírito, da imitação e do juízo, como o 
xadrez ou as damas etc.; jogos muitas vezes considerados, se bem 
que raras vezes têm sido dirigidos ao verdadeiro fim, até o espírito e 
as necessidades infantis (FROEBEL, 2001, p. 205, grifos nossos). 

 

De conformidade à classificação de Froebel (2001), os jogos do Jardim da 

Infância seriam constituídos por brincos sonoros e rítmicos, que possibilitariam 

exercícios de movimentos por meio de brincadeiras imitativas acompanhadas por 

cantos. Entre esses jogos encontra-se a “Música 189”, extraída do idioma alemão e 

intitulada “O moinho de vento”, traduzida por Rosina Nogueira Soares e posta em 

versos por Zalina Rolim (BRINQUEDOS TRADUZIDOS..., 1896, p. 50). 

Em “O brinquedo no Jardim da Infância” (1896), Joanna Grassi, que foi 

responsável, igualmente, pelas aulas de piano no Jardim da Infância (NOSSO 

ESFORÇO, 1946), reflete que é preciso que a escola infantil atraia as “[...] 

criancinhas como o olhar benigno de uma mãe, o sorriso melífluo duma amiga”. 

Havendo deixado as crianças o regaço materno, deveriam encontrar, no Jardim, 

atitudes continuadoras desse carinho: “como desempenhar essa missão, sem 
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inspirar o tédio que mata o que devia germinar?” – indaga a jardineira. (GRASSI, 

1896, p. 253). 

Para alcançar o fim de desenvolver natural e sensivelmente os “nobres 

sentimentos” das crianças, segundo a autora, seria preciso invocar a música e os 

brinquedos, haja vista o “poder” que a música exerce, sendo esse comprovado pela 

história e fatos cotidianos. O brinquedo, por sua vez, não exerceria menos poder, 

“[...] tanto mais que a maior parte das vezes é ele acompanhado de música” 

(GRASSI, 1896, p. 253). Considerados como linguagens prazerosas, além de 

oferecerem “alegria” à fisionomia “angélica” das crianças, os brinquedos cantados 

trariam muitas vantagens ao desenvolvimento das atividades infantis, ao conduzi-las 

para o “hábito da ordem” e a “fins morais e úteis”, que sempre infundem (GRASSI, 

1896, p. 254). Para concretização dessas vantagens, os brincos musicais no Jardim 

da Infância deveriam despertar nas crianças o “[...] gosto pelo trabalho” (GRASSI, 

1896, p. 255). 

Sendo assim, os jogos de movimento do Jardim da Infância se 

desenvolveriam integrados à programação das aulas de ginástica. Em o artigo “A 

ginástica no Jardim da Infância” (VARELLA, 1897), é possível verificar como as 

jardineiras desenvolviam esses jogos. Em observância às ideias de Froebel sobre a 

importância do brinquedo e do brincar na primeira infância, a inspetora Maria 

Ernestina adverte: 

A criança que não brinca deixa de ser criança; o brinquedo da 
criança é uma lei, pois devemos considerar como lei tudo quanto é 
comum à espécie. Todas as árvores têm folhas; as aves seus ninhos, 
os pastores suas cabanas; pois bem, as criancinhas têm também seu 
brinquedo, os seus jogos de movimento (VARELLA, 1897, p. 237, 
grifos nossos). 

 

Apropriando-se dos princípios froebelianos relativos ao desenvolvimento 

infantil em correspondência à teoria do jogo, a inspetora ressalta que o movimento é 

da própria essência da natureza, estando todos os objetos sujeitos à lei do 

movimento. Concebido assim, “[...] no Jardim da Infância os movimentos ou, antes 

os pequenos exercícios de ginástica, constituem propriamente a sua vida” 

(VARELLA, 1897, p. 237). Não havendo necessidade, desse modo, no Jardim da 

Infância, de “[...] um curso especial de ginástica” (VARELLA, 1897, p. 237). 

Essa atividade deveria se efetuar nos momentos destinados aos jogos e 

brinquedos, “[...] em que se possam fazer diversos movimentos com a cabeça, 
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braços, pés e mesmo na saudação, [...] que as crianças diariamente executam” 

(VARELLA, 1897, p. 238). Nesse sentido, a ginástica no Jardim visaria aos 

seguintes objetivos: i) vulgarizar a educação física de modo simples, geral e, 

sobretudo, prático; ii) fazer desaparecer a antipatia ou preconceito das famílias por 

esta educação que oferece às novas gerações força e saúde (VARELLA, 1897). 

 

 

Figura 6: Ginástica no Jardim da Infância Caetano de Campos, 1900[?]. 

Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo. Localizada no Centro de Referência 
Mário Covas. Disponível em: http://www.crmariocovas.sp.gov.br/ 

 

Para promover a força e a saúde dos infantes, os exercícios ginásticos 

deveriam se organizar mediante o desenvolvimento muscular das crianças 

distribuídas em períodos. No tocante aos jogos de movimento do primeiro período, a 

inspetora recomenda pequenos exercícios ginásticos e marchas, em que a 

educadora deveria dispor as crianças “[...] pela altura, [...] fazendo-se executar as 

primeiras posições, dizendo: primeira posição, segunda posição”, de maneira que 

fossem aprendidas “[...] somente as duas posições fundamentais que têm aplicação 

nas marchas” (VARELLA, 1897, p. 238-239). Exercitadas as duas posições, a 

jardineira deveria organizar as crianças em “círculo”, trabalhando “[...] alguns 

movimentos com a cabeça, braços, mãos, dedos e pés” (VARELLA, 1897, p. 239). 
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Os exercícios de ginástica propostos pelas mestras do Jardim da Infância 

deveriam promover flexibilidade, agilidade e equilíbrio aos movimentos de cabeça, 

mãos, dedos, pés, e, especialmente, do “andar”. Para a destreza das mãos, por 

exemplo, os jogos deveriam ser “claros e fácies” e acompanhados por “cantos”, que 

possibilitariam às crianças “[...] juntar o pensamento e a palavra à ação” (VARELLA, 

1897, p. 241). Entre os jogos destinados aos treinos das mãos e dos pés, os 

exercícios ginásticos seriam acompanhados pelas Músicas 103 e 106, exibidas a 

seguir: 

A mão pra cima. 

E a esquerda para baixo, 

Uma acima, outra abaixo, 

Uma acima, outra abaixo. 

 

O pé direito à frente, 

O esquerdo para trás, 

E à frente e para trás, 

E à frente e para trás. 

(CANTOS PARA ACOMPANHAREM OS DIVERSOS..., 1896, p. 203 
e 204). 

 

Em “A ginástica no Jardim da Infância”, Maria Ernestina confere grande 

importância aos movimentos de “andar” a serem adotados pelas escolas, 

especialmente no “[...] Jardim da Infância, em que as crianças aprendem a executar 

os primeiros passos”; devendo, pois, “[...] ter o especial cuidado no desenvolvimento 

físico das crianças” (VARELLA, 1897, p. 240). A ilustre inspetora froebeliana elege a 

“marcha” como meio de assegurar a boa “postura”, de modo que fossem evitados os 

“vícios” que prejudiquem o desenvolvimento do corpo infantil, como a curvatura da 

coluna ou o hábito de pisar “só com as pontas dos pés”. Considerada essa 

“necessária correção”, fazia-se preciso acostumar, desde cedo, as crianças “[...] às 

regras da pequena ginástica infantil, cabendo, pois, às jardineiras suprir estas faltas” 

(VARELLA, 1897, p. 240). 

Nesse sentido, a “marcha” seria executada “[...] diariamente por espaço de 

15 minutos divididos em pequenos intervalos”. As jardineiras deveriam levar as 

crianças a marcarem “[...] passo em seus lugares”, fazendo-as marcharem em volta 

da sala onde deveriam estar riscadas “[...] linhas no assoalho com giz de cor”. Feita 

a preparação, a educadora estimularia as crianças a marcharem “[...] sobre as 
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linhas, contando a professora bem alto: um, dois, um, dois etc.” (VARELLA, 1897, p. 

240-241). 

Em Pedagogics of the kindergarten (1897), Froebel reflete que a ação 

independente e o brincar na primeira infância constituem o germe e o núcleo de toda 

a vida futura da criança; considerando que a partir da primeira atividade voluntária 

infantil procederiam 

[...] não apenas o exercício e o fortalecimento do corpo, dos 
membros e dos órgãos exteriores dos sentidos, mas, sobretudo, o 
desenvolvimento do coração e a formação do intelecto, bem como o 
despertar do sentido interior e bom juízo (FROEBEL, 1897, p. 109, 
tradução nossa). 

 

Nesse sentido, o movimento “ordenado e rítmico” das atividades infantis 

possibilitaria que a criança fortificasse e despertasse as “[...] energias que dormem 

no fundo de sua alma e de seu organismo”, fazendo-a se acostumar a “[...] uma vida 

também rítmica, ordenada e de ações”, de maneira a haver “[...] maior moderação, 

maior harmonia em toda sua conduta” (FROEBEL, 2001, p. 54). 

Coerente à classificação froebeliana dos jogos, uma segunda forma de 

brincadeira do Jardim da Infância seria condizente aos “jogos de sentidos” e de 

“adivinhação”. Nesses exercícios, as crianças seriam estimuladas à identificação e à 

discriminação de objetos, colaborando, assim, para o desenvolvimento das 

faculdades sensitivas; a exemplo do brinquedo alemão nomeado “Adivinhação de 

Flores ou Frutas” (BRINQUEDOS TRADUZIDOS..., 1896, p. 58). Por meio desse 

brinquedo seriam motivados jogos de adivinhação. Para despertar os sentidos, a 

jardineira deveria dispor as crianças em círculo e eleger, posteriormente, uma delas 

para figurar ao centro. A criança escolhida haveria os olhos vendados por um lenço, 

enquanto a mestra do Jardim aproximaria uma flor ou fruto do seu nariz, a fim de 

promover o reconhecimento pelo olfato. Acertado o objeto, a criança ganharia “[...] a 

flor ou fruto como recompensa” (BRINQUEDOS TRADUZIDOS..., 1896, p. 58-59). 

Os brincos concebidos por Froebel como os “jogos de espírito” integrariam, 

igualmente, a programação do Jardim da Infância, sendo constituídos por “Cantos 

para acompanharem os diversos jogos e ocupações, e, alguns, aplicáveis ao 

primeiro ano das escolas primárias” (CANTOS PARA ACOMPANHAREM OS 

DIVERSOS..., 1896, p. 190). De um modo geral, esses cantos seriam direcionados 
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aos jogos com a bola e ao conhecimento das cores; aos exercícios com o segundo 

dom (esfera, cubo e cilindro); e aos dons de construção (cubos divisíveis). 

Os dons froebelianos no Jardim da Infância seriam trabalhados em 

observância às fases do desenvolvimento infantil. Essa periodização dos dons 

aparece explicitada no “Programa” organizado por Maria Ernestina Varella. Os dons 

do primeiro período seriam o primeiro dom (bolinhas coloridas) e o segundo dom 

(esfera, cubo e cilindro). No segundo período, haver-se-ia a recapitulação dos 

exercícios com as bolinhas, as observações e comparações relativas ao segundo 

dom; assim como a comparação entre cubos e cubinhos do terceiro dom, com 

construções e cantos apropriados. Os dons do terceiro período corresponderiam às 

recordações dos sólidos não divisíveis e do primeiro dom da série divisível, e pela 

introdução do quarto dom, com diversas construções envolvendo 2, 4 e 8 partes do 

cubo, através do confronto com objetos de uso comum e de construções realizadas 

por imitação e invenção. 

Além desses dons froebelianos, o Programa enfatiza os materiais destinados 

às ocupações, entre os quais: varetas, pauzinhos, lousas e papéis quadriculados, 

anéis e meio anéis; fitas para entrelaçamento e tecelagem, assim como materiais 

para modelagem e ligação da linha ao ponto, como ferrinhos, rolhas ou ervilhas. Os 

meios de emprego desses materiais, conforme os artigos das autoras jardineiras, 

demonstram que as apropriações dos modos de ensinar e educar a partir dos dons e 

ocupações froebelianas se apresentavam consonantes às orientações e prescrições 

dos manuais pedagógicos publicados no final do século dezenove, entre as quais se 

destacaria The paradise of childhood. 

 

3.4.5 Dons froebelianos 

O trabalho de Monarcha (2001) evidencia as tensões em torno da instalação 

do Jardim da Infância, e, especialmente, a repercussão da Revista do Jardim da 

Infância na sociedade paulistana. Entre as fontes disponibilizadas por esse 

pesquisador, consta o excerto de um texto escrito pelo intelectual Antônio D‟Ávila, 

que “[...] observou o enrijecimento da organização do jardim da infância segundo os 

„processos de Froebel‟” (MONARCHA, 2001, p. 91). Nesse texto, o intelectual afirma: 

O Jardim da Infância trazido para São Paulo pelas mãos laboriosas 
de Gabriel Prestes, [...] aqui chegou com o rígido caráter froebeliano. 
Tinha uma Bíblia – The Paradise of childhood [...], de cujas páginas 
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brotaram os nossos programas [...], as nossas lições de dons e 
ocupações. Era uma peça inteiriça, nos moldes do espírito 
matemático geométrico de Froebel, que imprimia ao Kindergarten, 
um cunho rígido, ortodoxo de princípios e de normas. Durante mais 
de vinte anos foi um Jardim froebeliano puro, enquadrado na didática 
dos dons e ocupações (D‟ÁVILA, 1972, apud MONARCHA, 2001, p. 
91, grifos do autor). 

 

As considerações de Antônio D‟Ávila (1972), sobretudo de o Jardim possuir 

uma “Bíblia”, fazem sentido se forem observados os modos de ensinar e educar com 

os dons e as ocupações froebelianas recomendados pelas professoras autoras do 

Jardim da Infância em sua “caixa de utensílios”, isto é, na Revista do Jardim da 

Infância. Em diversos artigos, as prescrições oferecidas por Edward Wiebé 

apresentam-se expostas, entre os quais se destaca o artigo original “Primeiro dom”, 

de autoria da inspetora Maria Ernestina Varella (1896). 

The paradise of childhood foi publicado em Springfield (Massachusetts, 

Estados Unidos) em 1869. Edward Wiebé escreveu a obra a partir da compilação de 

vários manuais germânicos. Concebido como um guia às práticas das jardineiras 

norte-americanas, o livro continha o objetivo de “[...] dar um completo entendimento 

da pedagogia de Froebel, mostrando o profundo significado do brinquedo para a 

criança e o verdadeiro espírito de sua utilização” (CHAMON, 2016, p. 23). 

Essa preocupação de oferecer um completo entendimento da pedagogia de 

Froebel se evidencia na seleção feita pelo editor Gabriel Prestes. Na primeira edição 

(1896), a ênfase recai na apresentação e aplicação dos dons froebelianos. Na 

segunda (1897), além da sistematização dos modos de emprego, evidencia-se maior 

reflexão dos fundamentos, que embasam a metodologia do Kindergarten. Essa 

preocupação é visível, por exemplo, no artigo “A educação froebeliana”, que 

constitui um “resumo” dos princípios de Froebel expostos no manual de Wiebé 

(1896). Todavia, a marca mais acentuada na seleção de Gabriel Prestes parece 

corresponder à explicitação dos modos de ensinar e educar, de forma a fornecer um 

“bom molde de ensino” do método desenvolvimental froebeliano. Atributo que é 

enfatizado pelo excessivo “detalhamento” das maneiras de as educadoras 

realizarem a distribuição, observação e exploração dos dons. O “processo de 

circulação” dos materiais e o “método de comparação”, sugeridos em “O paraíso da 

infância”, são uma constância nos artigos das jardineiras autoras. 
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Em “Exercícios práticos do jogo da bola: primeiro dom”, Maria Ernestina 

oferece aulas completas sistematizadas com as 6 (seis) bolinhas do primeiro dom. 

Para a preparação das lições, a professora deveria organizar as crianças em círculo, 

e, ao “sinal dado pela mestra”, a criança “menor” do grupo faria “[...] a distribuição de 

mão em mão até a última da classe” (VARELLA, 1896, p. 261). Esse processo de 

circulação das bolinhas seria acompanhado da “Música 16”, que integra o catálogo 

de cantos traduzidos do Jardim da Infância: 

A bolinha quer passar 

Da minha pra sua mão, 

Vai levar-te a saudação: 

― Bom dia! 

E vai e vem a bolinha [...]. 

(apud VARELLA, 1896, p. 261). 

 

Após essa preparação, a jardineira deveria instigar as crianças a 

estenderem as mãos direitas já portando suas bolas. Feito o procedimento, a mestra 

indagar-lhes-ia sobre o que podiam realizar com o brinquedo, obtendo as possíveis 

respostas: “A minha bolinha pode pular”. “Esta bola pode cair”. “Minha bola pode 

mover-se” (VARELLA, 1896, 262). Obtidas algumas respostas, a educadora 

incentivaria, então, as crianças a fazerem “rolar” suas bolinhas, sendo essa atividade 

acompanhada pelo canto de uma quadrinha. Posteriormente, faria as crianças 

levantarem as mãos, mediante as seguintes “ordens”: 

Agora levantem todas as bolinhas com a mão direita. 

Abaixem a mão direita. 

Levante a mão esquerda. Abaixo. 

Levantem as duas mãos. Passem a bolinha da mão esquerda para a 
direita. Abaixem a mão direita. [...] 

(VARELLA, 1896. p. 262). 

 

Esse exercício introdutório promoveria a distinção da mão direita e 

esquerda, de modo que os movimentos fossem executados com graça e agilidade. 

Essa orientação apresenta-se compatível aos modos de ensinar e educar sugeridos 

por Wiebé, traduzido por Prestes. Segundo o autor: 

Esta primeira ocupação tem por objeto ensinar as crianças a fazerem 
a distinção entre direita e esquerda e a darem a denominação própria 
às várias cores. Presta-se também a desenvolver o órgão vocal e a 
instruí-las nos princípios da polidez (WIEBÉ, 1896, p. 75). 
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Coerente às prescrições do Guia das jardineiras, Maria Ernestina descreve, 

em seu artigo, diversos modos de emprego, que as professoras dos Jardins de 

Infância poderiam adotar na exploração das bolinhas. Sempre mediadas por jogos 

de conversação, movimentos e quadrinhas, as atividades com o primeiro dom 

deveriam ser norteadas por “exercícios de comparação”, que possibilitariam às 

crianças o reconhecimento de objetos esféricos em relação à cor, à forma e ao 

movimento, assim como a diferenciação das cores. 

Em relação à forma esférica fazia-se necessário compará-la com frutos e 

objetos significativos à vida infantil, de modo que as crianças chegassem a 

conclusões do tipo: “Minha bola é redonda como uma maçã”. “Esta bolinha é 

redonda como uma laranja” (VARELLA, 1897, p. 265, grifos da autora). Sendo 

assim, as crianças deveriam ser incentivadas a não repetir as mesmas sentenças, 

substituindo o pronome possessivo “minha”, por exemplo, pelo demonstrativo “esta”. 

Feita a substituição, a jardineira deveria perguntar: “Quem é que gosta da bolinha?” 

Sendo afirmativas as respostas, a professora e as crianças entoariam a “Música 13”, 

do repertório de canções do Jardim da Infância: “Gosto muito da bolinha, / Quero vê-

la em minha mão. / Tão lisa, tão redondinha! / Não a deixo cair no chão” (apud 

VARELLA, 1897, p. 266). 

Feitas as analogias e conseguidas algumas sínteses, as crianças seriam 

motivadas a pronunciar a palavra correspondente à forma, substituindo a palavra 

“redonda” por “esférica”: “Quem sabe qual é outro nome que nós podemos dar a 

todos os objetos que têm a forma redonda?” ― indagaria a jardineira. (VARELLA, 

1897, p. 266). 

A orientação fornecida pela professora Maria Ernestina apresenta-se 

consonante às recomendações postuladas no Guia para jardineiras, em que Wiebé 

considera que as lições de conversação dariam abertura à possibilidade de as 

jardineiras realizarem exercícios de prosódia e elocução, não devendo, pois, ser 

desperdiçada a oportunidade de se aprimorar a “boa fala” das crianças. Em suas 

palavras: 

Tudo o que se disser nestas lições de conversação deve ser 
pronunciado precisa e distintamente, a fim de desenvolver os órgãos 
da palavra e corrigir qualquer defeito de elocução [...]. Há nestas 
lições oportunidade e ensejo para exercícios de prosódia e elocução. 
Não se deve considerar como extemporâneo este período para tais 
exercícios. Se as crianças aprenderem a falar bem, antes de ler, 
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desnecessário se tornará o ensino especial da leitura com expressão 
(WIEBÉ, 1896, p. 78, grifos do autor). 

 

Desse modo, realizado o reconhecimento e pronúncia da palavra 

“apropriada”, a mestra do Jardim deveria indagar às crianças: “Qual é a parte do 

nosso corpo que vocês acham parecida com a forma esférica?” (VARELLA, 1897, p. 

266). Sendo identificada a “cabeça”, as crianças deveriam repetir a palavra “esférica” 

até não haver dificuldade de pronúncia, sendo a lição acompanhada da “Música 30”, 

que propõe uma analogia entre a forma da bolinha à “cabecinha” da criança. 

Prosseguindo a exploração gradual das propriedades por “exercícios de 

comparação”, os processos didáticos relativos ao reconhecimento da forma seriam 

aplicados, igualmente, às atividades relativas à cor e ao movimento, sempre em 

analogia a outros objetos com características semelhantes e mediatizados por jogos 

de conversação e canções; tais como a “Música 20”: 

Vinde conosco, bolinhas, 

De cores tão variadas: 

Vermelhas, amarelinhas, 

Bem roxas, alaranjadas, 

Verdes, azuis... [...] 

Vinde gentis bolinhas 

Vinde às nossas mãozinhas! 

(apud VARELLA, 1897, p. 269). 

 

Feita a inspeção gradual das propriedades do primeiro dom, a inspetora 

sugere a criação de uma história a se desenvolver sob a forma de “diálogos”, de 

modo a preparar as crianças para a “despedida das bolinhas”, como, também, dar 

abertura à introdução do segundo dom. Nessa historinha, a jardineira deveria 

chamar “seis meninas” e entregar uma bola colorida a cada; advertindo-as a falar em 

lugar das bolinhas, quando fossem “despedir-se de suas amiguinhas”. As crianças 

deveriam, então, sair da sala e retornar à classe dramatizando as falas; conforme se 

pode ler no fragmento textual exposto a seguir: 

Estão batendo, diz Paulo. Quem será? De certo são as bolinhas [...]. 
Levanta-se a classe para recebê-las. Entrem... Boa tarde, 
amiguinhas! Boa tarde, bolinhas. Sentem-se. 

― Vieram brincar hoje conosco, não? 

― Já brincámos muito [...], é tempo de irmos embora. 

― Porque vieram [...] se não querem mais brincar? 

― Viemos para nos despedirmos de vocês. [...] 
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― Pois olhem: ficaremos muito tristes sem vocês. 

― Qual!... [...] vão ter novas amiguinhas. 

― Quais são elas? 

― A esfera, o cubo e o cilindro. 

― Pelos nomes, não me parecem serem boazinhas [...]. 

― Vamos nos despedir, disse a bolinha vermelha: já é tarde. 
Principio pela minha amiguinha Judith: 

― Hás de te lembrar [...] da tua bolinha vermelha? 

― Sim! Sim. Cada vez que a mamãe me vestir de vermelho lembrar-
me-ei de ti. [...]. 

(VARELLA, 1897, p. 281-282). 

 

E, assim, prosseguiriam os jogos de conversação até que a sexta bolinha, 

em processo análogo de relações, fosse guardada na caixa, e, especialmente, no 

coração e na mente da criança. 

Segundo Froebel, “[...] o ponto de partida do desenvolvimento humano e, 

portanto, do desenvolvimento da criança, é o coração e as emoções” (FROEBEL, 

1897, p. 42, tradução nossa). O treinamento destinado à ação objetiva e ao 

pensamento subjetivo, todavia, continuaria de forma inseparável e constante das 

faculdades sentimentais; considerando que “[...] ambos têm suas raízes na natureza 

emocional” (FROEBEL, 1897, p. 42, tradução nossa). A atividade física e espiritual 

da criança, nesse sentido, deveria ser nutrida por exercícios de observação 

mediatizados por jogos de fala, sobretudo quando seus membros já estivessem 

fortalecidos e sua capacidade para falar pudesse “[...] entrar em uma espécie de 

conversa com a sua educadora” (FROEBEL, 1897, p. 47, tradução nossa). Para 

Froebel, a criança é naturalmente observadora. Desde as primeiras manifestações, 

apreende o mundo que lhe é próximo, percebendo “[...] o pássaro, o passarinho na 

gaiola, o pardal na janela [...]” (FROEBEL, 1897, p. 47, tradução nossa). 

De conformidade à faculdade perceptiva, a criança desenvolve a capacidade 

de tornar um objeto inanimado em um objeto animado, atribuindo-lhes qualidades 

por meio da faculdade representativa. Nesse sentido, os jogos de conversação com 

as bolinhas possibilitariam às crianças o exercício da fantasia e da imaginação. Ao 

acreditar que a bolinha representa um pássaro ou uma galinha, a criança dá um 

novo passo à atividade criativa, ampliando o pensamento por meio de relações 

comparativas; como as demonstradas por Froebel: 

„Veja como o passarinho voa, agora aqui, agora ali!‟ Agora, a bola 
saltitante pode se tornar uma gatinha: „Lá vem a gatinha [...]‟. Agora, 
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um cachorro: „Opa, agora o cachorro vai por cima da cerca‟. Agora a 
bola se torna uma galinha: „Tip, tap, tap, a galinha chega correndo‟. 
Agora, o galo: „Tap, tap, tap, o galo pega o milho‟ (FROEBEL, 1897, 
p. 47, tradução nossa). 

 

Considerado assim, as propriedades relativas à bola (movimento, leveza, 

salto, presença, ausência, retorno etc.) dariam ensejo a diversas representações 

significativas ao desenvolvimento simbólico infantil. Nessa perspectiva, as 

brincadeiras com as bolinhas deveriam ser realizadas “[...] em parte a outros objetos 

― por exemplo, uma maçã, um lenço, uma bola de fio, uma chave, [...] uma flor etc.” 

(FROEBEL, 1897, p. 51, tradução nossa). Esses objetos deveriam ser trazidos à 

criança através de diversos exercícios, muito embora a bola devesse continuar 

sendo concebida como “[...] o objeto de união e explicação, e, portanto, o verdadeiro 

meio de conexão e compreensão, [...] para conectar a criança com suas educadoras 

e proximidades” (FROEBEL, 1897, p. 51, tradução nossa). 

Mediante a exposição dos modos de educar e ensinar com o primeiro dom, 

considera-se que os processos pedagógicos com as bolinhas, propostos pela 

inspetora Maria Ernestina Varella, se aproximam do princípio froebeliano de que os 

dons do Kindergarten, além de possibilitar o conhecimento das coisas e de suas 

estruturas, devem estar conectados ao conhecimento prévio das crianças e à 

faculdade de simbolizar, de modo a favorecer a faculdade autorrepresentativa. 

Quanto aos modos de ensinar e educar relativos aos demais dons, os 

processos seguiriam a mesma lógica detalhista empregada no primeiro dom. 

Todavia, o terceiro e o quarto dons destinar-se-iam aos exercícios das salas do 

segundo e terceiro períodos. Além da criação de “formas de vida”, isto é, da 

representação de objetos da “vida real”, as jardineiras deveriam trabalhar os 

exercícios de construção em articulação às lições de geometria e de número, de 

modo a promover a aquisição das “formas de conhecimento” (aprendizagens) e de 

“beleza” (simetria). 

Entre os cantos do Jardim da Infância, destinados aos exercícios de 

construção com os cubos do quarto dom, “[...] alguns aplicáveis ao primeiro ano das 

Escolas Primárias” (CANTOS PARA ACOMPANHAREM OS DIVERSOS..., 1896, p. 

190), destacam-se a “Música 65”, dirigida à construção do “Banco de três assentos”, 

e a “Música 94”, que ilustra a construção de um “pocinho” (1896, p. 205). Os versos 

dessas canções remetem à história narrada por Froebel (1897), resumida no 
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capítulo anterior, em que a criança, através de diálogos com a mãe, constrói, com os 

blocos do quarto dom, um “poço”, de onde retira a água para cozinhar uma sopa; 

assim como representa um banco, “[...] para que a mãe com a criança e o pai 

possam se sentar para comer” (FROEBEL, 1897, p. 178-180, tradução nossa). 

Dessa forma, após os processos de observação, experimentação, 

conversações e representações, as crianças exteriorizariam as impressões 

adquiridas com os dons por meio de uma ocupação artística que permitisse 

sintetizar as análises. No tocante ao primeiro dom, expressariam o conhecimento 

adquirido com as cores através de um exercício de entrelaçamento ou tecelagem 

com fitas coloridas, ou, ainda, “[...] por meio de quadrados de papel formando todo o 

mapa de cores [...]” (VARELLA, 1896, p. 21). 

Sendo assim, as ocupações froebelianas no Jardim da Infância também se 

efetuariam em correspondência ao desenvolvimento infantil. Delimitadas mediante 

os períodos, os trabalhos compreenderiam exercícios com dobradura, 

entrelaçamento com varetas, modelagem, mosaico e desenho com pauzinhos 

(primeiro período); tecelagem com fitas, modelagem, picado, alinhavo, desenho com 

pauzinhos e contornos (segundo período); e, modelagem, dobradura, 

entrelaçamento com fitas, perfuração, alinhavo, contornos com anéis e meio anéis, e 

desenhos com varetas, ardósias e papéis quadriculados (terceiro período). 

 

3.4.6 Desenho e número 

As aulas de desenho no Jardim da Infância Caetano de Campos se 

efetuariam por intermédio dos materiais relativos ao oitavo, nono e décimo dons 

froebelianos. No tocante às classes do primeiro e segundo períodos, porém, a 

iniciação aos exercícios de desenho deveria se dar apenas com o auxílio de varetas 

(oitavo dom). Essas considerações podem ser verificadas nos artigos “Desenho”, da 

professora Anna de Barros, e “Primeiro exercício de desenho feito no 3º Período do 

Jardim de Infância”, de Isabel Prado. 

Em o artigo “Desenho”, Anna de Barros enfatiza que as aulas de desenho, 

no segundo período, deveriam ser executadas “[...] com umas varetas [...] para a 

flexibilidade necessária”. Atenta à sistematização de Wiebé, a autora adverte que a 

distribuição do material se efetuaria “[...] pelo processo de circulação, devendo as 

crianças que ocupam uma das extremidades de cada mesa, passar os macinhos de 
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varetas a cada sinal dado” (BARROS, 1896, p. 250). Feita a distribuição, a primeira 

pergunta dirigida pela educadora deveria ser: “Com o que acham parecido isto que 

tenho na mão?” As crianças possivelmente responderiam: “Com uma varinha”. 

Designação que deveria logo ser substituída por “vareta”. 

Realizada a correção inicial, a jardineira solicitaria às crianças que 

descrevessem sua vareta. Durante esse jogo de fala, proporia indagações sobre as 

propriedades do objeto, extraindo noções de tamanho, largura, peso, composição do 

material etc. Cumprida essa etapa, a mestra incentivaria as crianças a “[...] repetir, 

novamente, toda a sentença: Esta vareta é leve”. Ou, no tocante à matéria, “esta 

vareta é de madeira”, em substituição a “esta vareta é de pau” (BARROS, 1896, p. 

250). 

Descriminadas as propriedades do material, iniciaria a atividade 

propriamente dita. A jardineira traçaria, então, “[...] no quadro-negro, uma linha reta 

na posição horizontal”. Seguidamente, daria ordens para “[...] cada criança colocar a 

sua vareta nessa posição”, fazendo-as “[...] repetir a seguinte sentença e outras 

semelhantes: A minha vareta está na posição horizontal”. Verificada a aprendizagem 

da linha horizontal, a jardineira ensinaria, posteriormente, “[...] as outras duas 

posições”, não descuidando de “[...] mandá-las repetir sentenças completas, sobre 

as varetas, os objetos da sala e suas posições” (BARROS, 1896, p. 251). 

Esses modos de ensinar e educar relativos às lições de desenho são 

reiterados por Isabel Prado em “Primeiro exercício de desenho feito no 3º Período do 

Jardim de Infância” (1896) e “Exercícios com anéis, executados no 3º Período do 

Jardim de Infância” (1897). Como Anna de Barros, a jardineira Isabel Prado adverte 

que, antes da iniciação do exercício de desenho, a professora deveria falar “[...] 

alguma coisa sobre as ardósias e lápis [...], para o desenho das primeiras linhas” 

(PRADO, 1896, p. 245). 

Feitas as explicações do material, a educadora reuniria as crianças que, em 

“número de dez”, “[...] acham-se sentadas nas cadeirinhas ao redor da mesa”. 

Conservadas nas cadeiras, de “bracinhos cruzados”, a distribuição das ardósias e 

dos lápis dar-se-ia pelo processo de circulação. A professora ordenaria, então, às 

crianças para tomar “[...] o seu lápis na mão direita, levantando bem alto o braço” 

(PRADO, 1896, p. 246). Devendo a mestra realizar o mesmo movimento, ordenando 

em seguida: “Façam com o lápis o mesmo movimento que eu fizer com o meu”. 
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Realizando movimentos lineares no espaço, a jardineira habituaria as crianças “[...] a 

depois traçarem nas lousas” (PRADO, 1896, p. 246). 

Esses exercícios no espaço deveriam ser repetidos inúmeras vezes, de 

modo a facilitar nas lousas a reprodução das linhas horizontal, vertical e inclinada. 

Para a realização da linha vertical, Isabel Prado recomenda: 

Marque a professora no quadro-negro que, como as ardósias, deve 
ser também quadriculado, um pontinho com giz, no canto esquerdo 
superior, e mande que as crianças façam o mesmo nas ardósias. Se 
não souberem, ensine-lhes a professora os lados e cantos das 
ardósias, indicando os lados superior, inferior, direito, esquerdo, 
canto direito, esquerdo, superior, inferior até que a criança os 
reconheça de pronto (PRADO, 1896, p. 247). 

 

Reconhecidos os lados e cantos das linhas quadriculadas, as crianças 

deveriam “[...] marcar um pontinho e contar quatro quadradinhos abaixo do ponto e 

marcar outro”. Ao unir os dois pontos, haver-se-ia “[...] uma linha reta que está na 

posição vertical” (PRADO, 1896, p. 247, grifos da autora). Efetivado o exercício, a 

jardineira deveria verificar todas as ardósias das crianças, constatando se os 

traçados correspondiam às linhas em estudo. Feita a verificação, ordenaria às “[...] 

crianças mostrarem em suas ardósias, [...] nos objetos da sala etc., as linhas que 

estejam nas posições indicadas” (PRADO, 1896, p. 247). 

Realizadas as demonstrações, indagar-lhes-ia a mestra: “Quem sabe em 

que posição está a linha que traçámos?” As crianças possivelmente responderiam: 

“Em pé”. Devendo a expressão ser substituída pela sentença “[...] reta e na posição 

vertical” (PRADO, 1896, p. 247). Esse mesmo processo seria aplicado às demais 

posições. Após a jardineira “palestrar” bastante sobre as linhas e pontos, as crianças 

seriam incentivadas a “[...] traçar figurinhas, começando pela combinação de 2, 3, 4, 

5, 6 e até 12 linhas”. Esses exercícios seriam, segundo a autora, “[...] de muita 

utilidade nas construções” (PRADO, 1896, p. 248). 

Para Froebel (2001, p. 58) “[...] o homem não compreende uma coisa até 

que trate de expressá-la”. Em muitos aspectos, o mundo nasce à criança pela “[...] 

compreensão e expressão do linear”. As crianças deveriam ser incentivadas, 

inicialmente, a desenhar linhas a partir da apreensão do próprio objeto, que, no 

entendimento de Froebel, seria o primeiro passo para aquisição da consciência dos 

limites e das formas. Concebido assim: “Se quer desenhar uma mesa, começa por 
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seguir todos os seus lados e contornos até onde isso for possível, copiando o objeto 

do próprio objeto” (FROEBEL, 1896, p, 59). 

Os seis primeiros dons froebelianos possibilitariam às crianças a 

representação das linhas, destacando os contornos das formas a partir das relações 

mediatizadas pelos objetos. Para essa atividade, seriam necessários, todavia, “[...] o 

robustecimento e a educação da mão e do braço para a livre expressão dos 

contornos” (FROEBEL, 2001, p. 59). Caberia à educação, nesse sentido, ofertar 

exercícios apropriados, tendo a “[...] linha horizontal e vertical do homem [como] o 

ponto de partida para a intuição e a interpretação das formas” (FROEBEL, 2001, p. 

189). 

Para Froebel (2001), o ensino do desenho deveria, primeiramente, “[...] 

exercitar o aluno na representação e interpretação das relações [...] das formas e 

dos tamanhos sobre a pedra riscada”. Sendo assim, o método destinado aos 

exercícios nas ardósias deveria “[...] relacionar-se com as intuições corporais, em 

que o menino aprendeu a conhecer, pelo ensino realizado das representações 

espaciais” (FROEBEL, 2001, p. 190). O professor deveria assinalar, desse modo, 

uma linha vertical ou horizontal sobre um dos lados de algum quadrado da lousa e 

realizar perguntas; tais como as sugeridas ao estudo da linha vertical: 

― Eu traço uma linha vertical. [...] 

― Que fiz? 

O aluno responde, repetindo o que disse o professor: 

― Uma linha vertical. 

― Traça agora no papel linhas verticais de tamanho simples. 

Feito isso, o professor pergunta ao aluno: 

― O que fizeste? 

― Tracei várias linhas verticais. 

(FROEBEL, 2001, p. 190). 

 

Em o Guia para Jardineiras (1896, 1897), Wiebé expõe o método froebeliano 

para os exercícios de desenho. No tocante ao oitavo dom, o autor enfatiza que as 

“varetas” poderiam figurar como a corporização das arestas do cubo, assim como as 

“tabuinhas” do sétimo dom, que nada seriam além da “[...] concretização dos planos 

ou superfícies que rodeiam ou limitam o cubo” (WIEBÉ, 1897, p. 267, grifos do 

autor). O desenho realizado com esses “pauzinhos” possibilitaria “[...] dar mais um 

passo do material para o domínio da abstração”; haja vista constituírem “[...] o 
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material necessário para representar diretamente os contornos dos objetos por meio 

de linhas concretas” (WIEBÉ, 1897, p. 267-268, grifos do autor). 

O desenho com o auxílio das varetas seria uma das ocupações que mais 

agradaria, segundo Wiebé (1897), às crianças. Para realizá-lo, as jardineiras 

deveriam proceder do seguinte modo: 

[...] tomem as crianças um dos pauzinhos. Isto feito pergunte-se: Que 
é que vocês têm na mão? Em que posição está? Vertical, muito bem. 
Podem colocá-lo noutra posição? Sim, eu posso pegá-lo em posição 
horizontal. E de outro modo ainda? Sim, inclinado da esquerda para 
a direita ou da direita para a esquerda (WIEBÉ, 1897, p. 268). 

 

Feitas várias indagações sobre a qualidade material do objeto, as crianças 

representariam formas reais, com o auxílio de 2 (dois) até 11 (onze) pauzinhos; 

ilustrando mesas, cadeiras, casas, torres, igrejas etc. Para Wiebé (1897), os 

exercícios com o oitavo dom deveriam “[...] continuar-se com maior número de 

pauzinhos”, sendo vantajoso que a jardineira delimitasse o objeto a ser representado 

e a quantidade de varinhas para uso. Para maior variedade, os pauzinhos poderiam 

ser divididos de duas até oito partes, de modo que as figuras assumissem “[...] maior 

fidelidade de representação por guardarem melhor a proporcionalidade das diversas 

partes componentes” (WIEBÉ, 1897, p. 271). 

Concebida legítima a orientação de Wiebé, o desenho no Jardim da Infância 

Caetano de Campos deveria possibilitar o “conhecimento do objeto”, por intermédio 

de exercícios realizados com “[...] uma, duas, três e quatro varetas feito no espaço e 

dando uma ideia das posições das linhas, ângulos, triângulos e quadrados” 

(VARELLA, 1896, p. 21). Por meio desses exercícios, as crianças representariam 

objetos comuns e formas geométricas simples, assim como representações relativas 

à nomenclatura objetiva das letras do alfabeto. 

As varinhas também seriam utilizadas no ensino do “Número”, que 

constituía, igualmente, um dos eixos de aprendizagem formal do Jardim da Infância. 

Segundo o Programa de Maria Ernestina, os estudos do número deveriam se efetuar 

pela contagem dos objetos de “um a dez”, através de exercícios variados 

envolvendo até “dez pauzinhos” (VARELLA, 1896, p. 21). Essa delimitação de 

quantidade numérica se harmoniza à orientação de Froebel, para quem “[...] o 

desenho ajuda na apreciação e no conhecimento do número, e a repetição múltipla 

de um mesmo objeto é condição de quantidade” (FROEBEL, 2001, p. 60). E sendo a 
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vida da criança elevada pelo “conhecimento da quantidade”, tornar-se-ia imperativo 

que se ensinasse “[...] o conhecimento da série de números com clareza e correção, 

pelo menos, até dez” (FROEBEL, 2001, p. 62). 

Para que as crianças pudessem aprender e apreender os números, Wiebé 

(1897) considera que não há material mais apropriado a esse ensino do que o oitavo 

dom, tendo em vista que “[...] as noções tornam-se mais precisas quando os 

pauzinhos são empregados exclusivamente para esse fim especial” (WIEBÉ, 1897, 

p. 273). Para que houvesse, no entanto, bom rendimento, as educadoras deveriam 

aproveitar as varinhas em operações matemáticas; mediante a seguinte forma: 

Dê-se a cada criança um maço constante de dez pauzinhos. Tirem 
um deles e coloquem-no sobre a mesa. Coloquem outro ao lado do 
primeiro. Quantos pauzinhos estão na mesa? [...] Ponham ainda 
outro pauzinho ao lado desses dois. Quantos temos agora? [...] 
(WIEBÉ, 1897, p. 274). 

 

E, assim, continuariam os exercícios de adição até alcançada a soma “dez”. 

A mesma forma se aplicaria à operação inversa, isto é, à subtração. Dominadas 

essas duas operações, os exercícios deveriam ser alternados, por meio do seguinte 

processo: “[...] faça-se com que as crianças coloquem três vezes dois pauzinhos na 

mesa e tirem-se das vezes dois pauzinhos, juntando outra vez quatro vezes dois. 

Qual o resultado?” (WIEBÉ, 1897, p. 275). 

No Programa do Jardim da Infância, o ensino e a aprendizagem de noções 

matemáticas deveriam envolver “[...] fáceis exercícios de adição, subtração e 

multiplicação”, para o segundo período. E, para o terceiro período, acrescentar-se-ia 

a “divisão” e o “estudo da fração” (VARELLA, 1896, p. 20-25). Nesse sentido, em o 

artigo “Números quebrados”, a professora Joana Grassi afirma “[...] que o verdadeiro 

ensino dos números inteiros deve ser feito por meio de tornos, pauzinhos etc. [...]” 

(GRASSI, 1897, p. 203). 

Por extensão, o ensino de “números quebrados”, isto é, de frações, deveria 

se efetuar pelo “[...] emprego de discos, que conduzem as crianças a fazer por si” 

(GRASSI, 1897, p. 203, grifos da autora). Os processos de apresentação, 

observação, experimentação e discriminação desse material seriam idênticos aos já 

demonstrados. Sendo assim, realizada a apresentação e identificação do nome da 

forma, a jardineira mostraria um disco às crianças dividido em duas partes, sendo 

estas representadas em cores diferentes, de modo a facilitar a observação das 
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metades e a conclusão de que as partes separadas, ao serem reagrupadas, 

compõem o todo do objeto. Esse mesmo processo empregar-se-ia ao disco dividido 

em três, quatro, seis e oito partes. 

As formas circulares e as primeiras noções de fração, no Jardim da Infância, 

também seriam aprendidas e apreendidas por intermédio do nono dom froebeliano, 

composto por anéis e meio anéis. Em o artigo “Exercícios com anéis, executados no 

3º Período do Jardim de Infância”, a professora Isabel Prado demonstra quais 

deveriam ser os modos de ensinar e educar com o auxílio desse material 

froebeliano, então composto por uma caixa com 50 anéis inteiros, 50 metades e 50 

quartos, sendo estes de ferro zincado, com diâmetro de dois e meio centímetros. 

Segundo Isabel Prado, o nono dom teria sido exposto em Hamburgo pela 

viúva de Froebel, em que atribuiu “[...] o nome de Jogo dos anéis” (PRADO, 1897, p. 

74). Esse jogo teria por fim “[...] preparar a criança para os traçados curvilíneos, 

habituando-a, deste modo, à forma graciosa das curvas” (PRADO, 1897, p. 74). 

Assim sendo, após distribuição das caixinhas contendo os anéis e meio anéis, se 

daria início à observação e à exploração desse dom por meio de jogos de 

conversação, desenvolvidos em torno das propriedades dos objetos e a designação 

correspondente. No tocante à sua constituição, o diálogo desencadeado já 

equivaleria a uma aula de ciências naturais e sociais, em que a Jardineira teceria 

uma série de palestras sobre o metal, de onde o ferro é retirado, sobre quem realiza 

o trabalho nas minas etc., sempre propondo perguntas e comparações ligadas a 

situações da vida. 

Realizadas essas palestras, a professora e as crianças entoariam os “[...] 

versos feitos por D. Zalina, nos quais falam ainda sobre – minas – mineiros – metais 

– terra etc.” (PRADO, 1897, p. 79, grifos da autora). Desenvolvidas essas ações, a 

educadora faria as crianças relacionarem os anéis a objetos dispostos na sala de 

aula. Em seguida, incentivaria à reflexão da natureza curva dos anéis, por meio de 

perguntas:  

― Muito bem. Vão ainda dizer-me, que espécie de linha forma, por 
fora, esse anel... 

― É uma linha curva. [...] 

― E por dentro do anel que espécie de linha o limita? 

― Também é limitado por uma linha curva. 

(PRADO, 1897, p. 80). 
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Realizadas essas perguntas e obtidas algumas respostas, a jardineira 

deveria “[...] desenhar no quadro-negro um anel e deitar um pontinho, bem no meio”, 

solicitando que as crianças introduzissem a “pontinha do dedo” no interior do anel. 

Feito o procedimento, indagaria: “Como se chama esse lugar onde eu coloquei este 

pontinho e vocês os seus dedinhos?” A mestra do Jardim ensinaria, então, as 

crianças a dizerem “centro”, no lugar de “dentro”, fazendo-as reconhecer a posição 

em que seus dedos se encontrariam: “― Então vão dizer-me o que estão fazendo?”. 

As crianças responderiam: “― Estamos com o dedinho no meio deste anel. Este 

lugar chama-se centro” (PRADO, 1897, p. 80). 

Sendo composto por figuras curvas, esse material colaboraria, além das 

noções de curvatura e interioridade, à apreensão das noções de fração, por meio de 

atividades em que as crianças seriam estimuladas à identificação das metades 

constituintes de um círculo. Alcançado esse reconhecimento, a jardineira deveria 

fazer com que as crianças assimilassem, concretamente, a noção de “quarto”: 

― Muito bem, agora tirem quatro pedacinhos de anel da caixa. 

― Coloquem sobre a mesa, unindo essas pequenas partes. 

― O que estão vendo? ― Um anel inteiro. 

― Chamaremos a cada uma dessas partes um quarto. 

― Com quantos pedacinhos formaremos um anel? 

― Certamente que com quatro quartos. 

(PRADO, 1897, p. 81). 

 

Realizados esses processos, as crianças desenhariam “[...] um, dois e 

muitos anéis, metades e quartos resultantes destas combinações, figuras circulares, 

folhas, flores, frutos etc.” (PRADO, 1897, p. 82). 

As lições de desenho e número sugeridas pelas jardineiras Joana Grassi e 

Isabel Prado demonstram observância aos processos froebelianos apresentados por 

Wiebé (1897). Segundo o autor, o nono dom de Froebel possibilitaria o 

estabelecimento da “[...] diferença de tamanho e [...] as noções de posição relativa, 

principalmente a de interioridade correspondente à expressão – dentro de“ (WIEBÉ, 

1897, p. 279, grifo do autor). Permitindo várias combinações, as linhas curvas do 

nono dom sugeririam às crianças ideias de simetria e do belo, fazendo sobressair 

“[...] o desenvolvimento racional e oportuno do sentimento do belo, ao qual Froebel 

dava grande importância” (WIEBÉ, 1897, p. 281). 
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Do primeiro ao nono dom, segundo Wiebé (1897), os brincos froebelianos se 

prestariam à representação de várias formas e imagens. As crianças já teriam se 

ocupado com o desenho concreto ou desenho de objetos, “[...] dando-lhe [...] noções 

claras e precisas sobre os sólidos, os planos e as linhas concretizadas” (WIEBÉ, 

1897, p. 284). Seguindo a ordem do desenvolvimento natural infantil, as crianças 

despertariam “[...] para o desejo de representar, pelo desenho, essas linhas, planos 

e as formas de objetos” (WIEBÉ, 1897, p. 284). Assim, caberia a Froebel a “glória” 

de inventar “[...] um método adaptado à tenra idade [...], mas de modo que elas [as 

crianças] pusessem em jogo a sua ação própria e espontânea, imaginando, 

refletindo e criando” (WIEBÉ, 1897, p. 284-285). 

O método de Froebel, segundo Wiebé, preenchia a todas essas condições. 

Pelo método froebeliano, dar-se-ia à criança uma lousa, com uma das faces 

quadriculada, e ensinar-lhe-ia “[...] a lei dos opostos e a mediação, como regra para 

sua atividade” (WIEBÉ, 1897, p. 285). As linhas gravadas na lousa auxiliariam as 

crianças na realização do traçado e a comparação de seus traços, percebendo a sua 

posição e sua grandeza relativa. Executado por esse modo, o desenho exigiria “[...] 

observação, atenção e concepção do todo e das partes, faculdade de invenção e 

combinação do pensamento” (WIEBÉ, 1897, p. 286). 

Segundo Froebel (2001), é possível chegar à essência da natureza nas suas 

manifestações e formas mediante a “matemática”, que, não sendo “[...] outra coisa 

senão a exteriorização das leis do pensamento humano, [...] enlaça, unifica o interno 

e o externo, produz e condiciona o conhecimento imediato das coisas” (FROEBEL, 

2001, p. 132). Para o pedagogo do Kindergarten, a matemática constitui “[...] um 

todo, um conjunto vivo e fecundo [...] ligado ao desenvolvimento e progresso do 

espírito humano em suas relações e com a unidade e pluralidade, com a intuição e o 

conhecimento” (FROEBEL, 2001, p. 132). 

Concebida assim, a essência da matemática se revelaria na “vida e pela 

vida”, tendo em vista que o pensamento e suas leis partiam da unidade para 

alcançar a pluralidade. Ao partir do particular, a matemática haveria sempre por 

fundamento uma “unidade implícita”, exigindo que fossem considerados “[...] todos 

os corpos geométricos, como originados e condicionados pelas leis da esfera, na 

qual encontram uma unidade” (FROEBEL, 2001, p. 132). O ensino, dessa forma, 

iniciando pelo particular e pelo geral, deveria levar o aluno “[...] ao conhecimento da 

unidade primária, que condiciona essa pluralidade” (FROEBEL, 2001, p. 132). Para 
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Froebel, a base da matemática é a unidade, e, assim como o espaço, tem 

pluralidade de direções, forma, extensão. Nesse sentido, o número, a forma e o 

volume constituíam “[...] uma trindade inseparável dentro da unidade verdadeira” 

(FROEBEL, 2001, p. 133). 

Froebel (2001) concebia a matemática como a ciência de “maior valor 

educativo”, capaz de guiar o conhecimento da natureza material, a essência e a 

virtualidade do espírito, das leis da sensibilidade e do pensamento. O estudo do 

“curvilíneo”, pelas vias do desenho, seria, então, um pré-requisito à formação da 

criança; tendo em vista que: 

Não é possível uma educação verdadeiramente humana sem as 
matemáticas ou, pelo menos, sem aprofundar na ciência dos 
números, a qual deve englobar, mesmo que só como pequeno 
complemento, algumas noções acerca das formas e volumes. Sem a 
matemática, o ensino seria inevitavelmente fragmentário, não 
permitindo aquele pleno desenvolvimento a que se destina o espírito 
humano (FROEBEL, 2001, p. 133). 

 

Nesse sentido, esse modelo matemático geométrico de formação humana, 

em correspondência ao desenvolvimento natural, se refletiu no Jardim da Infância 

Caetano de Campos. O intelectual João D‟Ávila enfatizou que essa instituição, 

durante muitos anos, constituiu um verdadeiro Jardim froebeliano ao ser “[...] 

enquadrado na didática dos dons e das ocupações”. Para esse intelectual, o Jardim 

infantil teria perdido muito do “espírito de Froebel”, ficando a padronização das 

ações estereotipadas, em que seriam observadas sempre as mesmas atitudes, 

perguntas e respostas; assim como os “[...] mesmos dons retirados de caixas iguais, 

o cubo apanhado da mão esquerda, [...] a esfera com a direita, tudo uniforme, 

mecanizado, rígido, de acordo com manuais orientadores” (D‟ÁVILA, 1972, apud 

MONARCHA, 2001, p. 92). 

Não desmerecendo a crítica de João D‟Ávila, considera-se, porém, que a 

uniformidade e o excesso de diretividade dos modos de ensinar e educar no Jardim 

da Infância encontraram embasamento no próprio Froebel. Embora se tenha 

construído um entendimento do método desenvolvimental froebeliano a partir de 

obras publicadas em língua inglesa (FROEBEL, 1897, 1902), assim como pelo 

exame de manuais pedagógicos norte-americanos do “entre séculos” (WIGGIN; 

SMITH, 1895; 1900; WIEBÉ, 1896; 1897), a pedagogia ativa do educador alemão 

era altamente prescritiva e diretiva. A espontaneidade e liberdade das atividades 
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infantis deveriam ser sistemática e constantemente reguladas pela atuação da 

educadora, que, pela observação consciente e intervenção ativa, seria capaz de 

prever e ordenar os comportamentos das crianças. Diz Froebel: 

A educação ativa, a que ordena e prescreve, não tem, em todo caso, 
mais do que um destes dois sentidos: ou sugerir pensamentos claros 
e vivos, a ideia verdadeira, fundada em si mesma; ou bem oferecer 
algo que sirva de exemplo e de modelo (FROEBEL, 2001, p. 27). 

 

E prossegue nas páginas seguintes: 

Que riqueza espiritual, que frescor de alma, que plenitude de vida 
interna e externa gozará a criança – que tem sido adequadamente 
educada, verdadeiramente dirigida – ao chegar à época em que sai 
da infância propriamente dita para a adolescência (FROEBEL, 2001, 
p. 63, grifos nossos). 

 

Entendido assim, se o modelo escolar paulista colaborou para 

institucionalizar a infância, mediante dispositivos de uma forma escolar e um modo 

escolar de socialização, esses atributos já estariam presentes nas bases conceituais 

e práticas da pedagogia froebeliana, cuja marcha do desenvolvimento deveria se 

efetuar em observância a leis geométricas e matemáticas, que ordenariam e 

prescreveriam a primeira educação. Sendo assim, a “caixa de utensílios” das 

jardineiras, isto é, a Revista do Jardim da Infância, reflete a natureza da formação 

docente na Escola Normal Caetano de Campos, que, no “entre séculos”, concebia a 

pedagogia como arte de ensinar. As apropriações feitas pelas jardineiras autoras do 

“ABC das coisas”, de Friedrich Froebel, não apresentariam, assim, grandes 

distanciamentos dos princípios e aplicações práticas dos meios de emprego, 

educação e instrução do Jardim de Crianças froebeliano. 

Esse modelo de educação da infância paulista demonstraria, porém, “sinais 

de corrosão”, parafraseando Carvalho (2000), em meados de 1923, quando a 

professora Alice Meirelles Reis haveria cogitado, após assistir às aulas do professor 

Lourenço Filho, “[...] introduzir em sua classe a reforma trazida pela Escola Nova, 

que exigia o respeito à liberdade de ação e ao interesse da criança” (NOSSO 

ESFORÇO, 1946, p. 2). 

A atuação da professora Alice no Jardim da Infância seria reconhecida como 

“exemplar” (KISHIMOTO; SANTOS 2006). Nesse Jardim, a professora Alice Reis 

haveria promovido uma “[...] grande transformação [...], adotando, primeiramente, as 
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ideias de Froebel e, posteriormente, de outros teóricos, com o cuidado de registrar 

seu trabalho em fotos e escritos” (KISHIMOTO; SANTOS, 2006, p. 656). Em termos 

pedagógicos, as atividades dessa professora revelariam os ideais da Escola Nova, 

sob a orientação do professor Lourenço Filho. Para Kishimoto (1988, apud 

KISHIMOTO; SANTOS, 2006, p. 656): “Todas as atividades de renovação 

pedagógica de Alice na área de Educação Infantil passam pelo crivo de Lourenço 

Filho, considerado por ela seu professor”. 

As discussões pedagógicas dessa educadora com Lourenço Filho seriam 

constantes, colaborando para formar a matriz escolanovista que embasaria suas 

atividades no Jardim da Infância. Comprometida com a educação das crianças, essa 

professora viajaria a muitos países, “[...] às próprias expensas para realizar estudos, 

[onde] fotografava as atividades escolares” (KISHIMOTO; SANTOS, 2006, p. 658). 

Dessas viagens à Europa, Estados Unidos e Argentina, “[...] trouxe D. Alice Meirelles 

Reis a convicção e a confirmação de quão acertadas eram as diretrizes que traçara 

para o seu trabalho” (NOSSO ESFORÇO, 1946, p. 2). 

A “essência” do trabalho da professora Alice no Jardim da Infância 

correspondia à de uma “educadora pesquisadora” (KISHIMOTO; SANTOS, 2006). 

No Curso voltado às normalistas da Caetano de Campos, onde ministrava disciplina 

vinculada à educação pré-primária, essa professora debatia os fundamentos de sua 

época, aprofundando os estudos das pedagogias ativas (KISHIMOTO; SANTOS, 

2006). Não haveria poupado críticas ao Kindergarten tradicional, alegando que os 

discípulos de Froebel priorizaram “[...] a vertente do ensino da matemática, adotando 

práticas dirigidas, deixando de lado a iniciativa e o desenvolvimento pela 

brincadeira” (KISHIMOTO; SANTOS, 2006, p. 660). 

Como resultado dessa forma de ensinar e educar, edificar-se-ia o referencial 

teórico e metodológico da professora Alice Reis, que se identificaria com “[...] as 

influências advindas de John Dewey, passando por Kilpatrick, Decroly e Agazzi, 

além da adaptação das propostas de Froebel e Montessori” (KISHIMOTO; SANTOS, 

2006, p. 661). 

A partir das inovações introduzidas pela professora Alice Reis haver-se-ia, 

no Jardim da Infância Caetano de Campos, o início de um processo de adaptações 

e modificações à metodologia desenvolvimental froebeliana. A essa altura, a 

pedagogia moderna havia a sua hegemonia questionada pela pedagogia da Escola 



165 
 

 
 

Nova; ofertando materialidade a um novo modelo de formação docente, baseado em 

“saberes autorizados” ligados a pesquisas experimentais, fundamentadas nas 

Ciências da Educação. Modelo esse identificado por Carvalho (2000) como o da 

“Ciência da Biblioteca”. 

Essa discussão será aprofundada a partir do próximo capítulo, em que serão 

evidenciados os contextos históricos e socioeducacionais relativos à criação do 

Jardim de Infância do Centro Educacional do Magistério Primário de Caicó, Rio 

Grande do Norte, em correspondência à Reforma Educacional do governo Dinarte 

de Medeiros Mariz e José Augusto Varela (1956-1961), ordenada pela Lei nº 2.171, 

de 6 de dezembro de 1957, cuja ênfase do ensino pré-primário e primário recairá na 

formação do magistério normal primário. 
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Jardim-Escola (1960-1993): inter-relações com o magistério normal primário 

 

Historiar o Jardim de Infância do Centro Educacional de Formação do 

Magistério Primário de Caicó é enveredar na história da educação norte-rio-

grandense, estabelecendo possíveis entrelaçamentos entre a educação da criança 

pré-primária às políticas e ações planejadas, nos anos de 1950 e 1960, à formação 

docente no Normal Primário. Inter-relações configuradas em uma visão social de 

conjunto (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001), que permitem estabelecer sentidos à 

história do Jardim-escola do Centro Educacional do Magistério Primário de Caicó, 

considerada em um todo sócio-histórico. Sobretudo pelo entrecruzamento das ações 

do INEP em face da Reforma Educacional do estado do Rio Grande do Norte de 

1957, que contribuiu para formar, nas escolas norte-rio-grandenses, uma nova 

mentalidade docente e uma nova organização institucional e pedagógica amparada 

em “saberes autorizados”. 

Concebido assim, a criação do Jardim de Infância do Centro Educacional 

articula-se a um processo histórico-social de reconstrução da educação nacional, em 

que se almejaria atender às novas aspirações e exigências das estruturas sociais 

complexas (TEIXEIRA, 1978). Sua existência institucional vincula-se à história do 

“Centro de Formação do Magistério Primário de Caicó” (Instituto Regional de 

Educação), cuja implantação associa-se à Reforma norte-rio-grandense da 

Educação Elementar e Normal do governo Dinarte de Medeiros Mariz e José 

Augusto Varela (1956-1961), ordenada pela Lei nº 2.171, de 6 de dezembro de 

1957, que “Organiza e fixa as bases da Educação Elementar e da Formação do 

Magistério Primário do Estado”. 

 

4.1 A implantação do Centro Educacional 

Entre os anos de 1945 e 1964, a realidade nacional é correspondente a uma 

fase democrática e desenvolvimentista, de crescimento científico, industrial e 

tecnológico. Em relação à Educação Infantil, a Nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LEI Nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961) é aprovada, e inclui 

as Escolas Maternais e os Jardins de Infância no Sistema Nacional de Ensino, na 

modalidade de Educação Pré-Primária. Nesse período, destaca-se a expansão das 

Escolas Maternais e dos Jardins de Infância, principalmente nas grandes cidades, 
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sob ideário educacional dos reformadores da educação, propagado desde a década 

de 1930 com o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova (1932). Movimento liderado 

por Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira e Lourenço Filho, entre outros 

escolanovistas, que propõe a transformação do sistema nacional de ensino com 

base na reestrutura e reorganização escolar, bem como mudança de mentalidade do 

professorado sobre os fins e objetivos da educação (ARAÚJO, 2000). 

É nesse contexto de mudanças estruturais na organização da sociedade, 

especificamente em suas instituições, que se efetiva, nas décadas de 1950 e 1960, 

a expansão dos Institutos de Educação e dos Jardins de Infância anexos às Escolas 

Normais; estes últimos existentes no Brasil desde os fins do século dezenove e 

início do século vinte, porém em número bastante insuficiente à demanda nacional, 

conforme denuncia, na década de 1960, a professora mineira Nazira Féres Abi-

Sáber (1965). 

Os Institutos de Educação foram idealizados, no Brasil, pelos renovadores 

da Escola Nova. Constituíam instituições pensadas e organizadas como local 

específico para a formação de professores, como cenário de práticas educativas e 

como laboratório para a construção de uma “ciência pedagógica”. Como parte 

integrante das propostas escolanovistas, o Instituto de Educação foi concebido 

enquanto uma instituição multiplicadora das modernas ideias de educação, 

consistindo em um modelo institucional onde se ministraria o curso pré-primário, 

primário, ginasial e os cursos próprios das Escolas Normais (AQUINO, 2007; 

NASCIMENTO, J., 2008). 

Estruturando-se como um Centro Educacional, onde “[...] a criança é a 

origem e o centro de toda atividade escolar” (TEIXEIRA, 1978, p. 53), o Instituto de 

Educação possuía a finalidade de “[...] prover a formação de pessoal para as 

escolas primárias; habilitar administradores escolares; desenvolver e propagar os 

conhecimentos e técnicas da educação infantil” (NASCIMENTO, J., 2008, p. 5). 

O Centro Educacional de Formação do Magistério Primário de Caicó 

(Instituto Regional de Educação) foi oficialmente criado sob o Decreto-Lei nº 2.639, 

de 28 de Janeiro de 1960, conjuntamente com o Instituto Regional de Mossoró. A 

sua implantação, todavia, já estava prevista na Lei nº 2.171, de 6 de dezembro de 

1957, elaborada em ação conjunta com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
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Pedagógicas (INEP), que, no período, encontrava-se sob a direção de Anísio 

Teixeira. 

 

 

Figura 7: Centro de Formação do Magistério Primário de Caicó, 1960[?]. 

Fonte: Centro Educacional José Augusto. 

 

O edifício escolar do Instituto de Educação de Caicó, desde os primeiros 

anos de funcionamento, apresentou à sociedade caicoense e à região do Seridó 

uma estrutura física complexa, que reunia várias modalidades de ensino, então 

previstas pela Lei nº 2.171, constituindo, também, símbolo de uma modernidade 

arquitetônica do governo Dinarte de Medeiros Mariz, em concordância ao projeto de 

edificações escolares de Anísio Teixeira e do INEP. 

A construção do Instituto de Educação foi iniciada em junho de 1957, sendo 

o projeto do arquiteto modernista Moacir Gomes, que também projetou o “Ginásio 

Machadão”, estádio de futebol da cidade de Natal. A estrutura do prédio impressiona 

pela grandiosidade e arquitetura contemporânea do espaço, com grande número de 

dependências, corredores, rampas e janelões. 

Durante os três anos de edificação, o governador Dinarte de Medeiros Mariz 

costumava visitar a cidade de Caicó, a fim de inspecionar o andamento das obras do 

seu governo nesta cidade e região do Seridó. Nessas visitas, o governador não 
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escondia a sua “alegria” e o seu “orgulho” de construir o Instituto de Educação; 

conforme notificou o Jornal A Folha2, em matéria de 11 de junho de 1960, dois 

meses da abertura do Instituto: 

Demorou-se dois dias, nesta cidade, nesta última semana, o 
governador Dinarte Medeiros Mariz. 

Sua Ex.ª em Caicó visitou várias obras de sua administração, 
olhando com mais alegria para o Instituto de Educação, 
empreendimento do qual mais se orgulha. O chefe do Executivo, ao 
visitar o I.E., foi recebido pelo Diretor Cônego José Galvão, pelos 
funcionários e alunos, que o cercavam com vivo entusiasmo (GOV. 
DINARTE MARIZ, 1960, p. 1). 

 

Em entrevista à jornalista Anna Jailma (2007), o senhor Teódulo Félix da 

Silva, funcionário mais antigo do Instituto de Educação, recorda que viera à cidade 

de Caicó no ano de 1957, já casado e pai de três filhos, para “morar dentro da obra”, 

acompanhando a construção desde os “primeiros alicerces”. Nesse relato, o senhor 

Teódulo recorda haver, como companheiro de trabalho, o Sr. Odilon Salvino, pai do 

Monsenhor Antenor Salvino de Araújo, “Padre Antenor”. A sua função consistia em 

“vigiar a obra”, observando o trabalho dos pedreiros, enquanto o Sr. Odilon Salvino 

encarregar-se-ia do recebimento do material. Acerca da planta do edifício e da 

instalação da mobília escolar, rememorou o ilustre funcionário: 

Eu conhecia a planta da obra, sabia decorado, era tudo tão bonito... 
Quando os técnicos vieram montar os móveis, vieram dois 
portugueses. Eles eram inteligentes, gostavam de conversar, mas na 
montagem de biblioteca, da sala de professor, daquelas salas todas, 
eles erravam muito e eu orientava (SILVA, 2007). 

 

Em 18 de setembro de 2012, à época com 82 anos de idade, o Sr. Teódulo 

rememorou essas e outras histórias em entrevista à autora desta tese. Na ocasião, 

se buscava localizar fontes sobre a criação do Instituto de Educação, e, mais 

particularmente, do Jardim de Infância, instituição cujos filhos e filhas do senhor 

Teódulo foram estudantes. Os dados dessa entrevista apresentam-se, assim, 

dispostos ao longo deste capítulo. 

Mesmo com a imponência arquitetônica do prédio, o Instituto de Educação 

não receberia uma inauguração oficial. Muito embora o edifício escolar, com suas 

                                                           
2
 O Jornal A Folha consistia em um “Semanário noticioso informativo”, conforme definição do próprio 

impresso, da cidade de Caicó. Foi fundado por Monsenhor Walfredo Gurgel no ano de 1954, tendo 
como editores e redatores o Cônego João Agripino e o professor José Lucas de Barros, entre outros 
colaboradores. 
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diversas dependências, havia sido aberto à visitação da comunidade no dia 2 de 

abril de 1960, por sugestão do governador Dinarte Mariz; segundo noticiou o Jornal 

A Folha, em matéria publicada em 2 de abril de 1960: 

Motivos de força maior impediram que o prédio do Instituto de 
Educação fosse inaugurado na data prevista, ou seja, hoje, 2 de 
abril; não bastasse a impossibilidade da vinda do Exmo. Sr. Ministro 
da Educação e Cultura, ainda poder-se-ia alegar a inoportunidade da 
festa quando as enchentes fazem tantas vítimas. 

Todavia, atendendo à sugestão do Exmo. Sr. Governador do Estado, 
o Instituto abrirá as suas portas aos seus alunos, devendo as aulas 
nas novas instalações iniciarem na próxima segunda-feira, dia 4 do 
corrente (INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, ADIADA A SUA 
INAUGURAÇÃO, 1960, p. 1). 

 

Localizando-se à Rua Zeco Diniz, s/n, o Instituto de Educação foi fundado no 

coração da cidade de Caicó, no bairro denominado “Penedo”. As suas atividades 

foram iniciadas em 4 de abril de 1960, com as modalidades de Educação Pré-

Primária (Jardim de Infância Modelo), Educação Primária denominada Escola de 

Aplicação Modelo (1ª a 4ª série), o Curso Ginasial (1ª a 5ª série), o Normal Regional 

e o Curso Pedagógico, extensivos à formação de professores. À época, cada Curso 

do Centro Educacional dispunha da atuação de um Diretor específico, cujas 

atividades se subordinavam a um Diretor Geral, assessorado por um Inspetor de 

Ensino (PLANO DE TRABALHO ESCOLAR..., 1993, p. 10). 

A nomeação do Diretor Geral do Centro de Formação do Magistério Primário 

de Caicó se efetivou quase um ano antes do funcionamento dos Cursos. 

Identificando o Cônego José Celestino Galvão como “pioneiro da instrução do 

Seridó”, o Jornal A Folha noticia em 15 de agosto de 1959: “Tomou posse, em Natal, 

das funções de Diretor do Instituto de Educação do Seridó, o Cônego José Celestino 

Galvão, por ato do Governador do Estado” (NOMEADO O DIRETOR DO I. E. DE 

CAICÓ, 1959, p. 1). 

Segundo o Sr. Teódulo, o Instituto de Educação iniciou as atividades com 

todos os cursos em funcionamento, com exceção do Curso de Artesanato, cuja 

construção do “Bloco” ainda estava em andamento. Em a matéria “Ainda a 

inauguração do Instituto de Educação de Caicó”, o Cônego José Celestino Galvão 

esclarece que a inauguração do Instituto estaria prevista para 27 de março de 1960, 

“[...] marcada pelo Governador, tendo em vista a vinda do Sr. Clóvis Salgado, 

Ministro da Educação”. Acerca dos Cursos, o Jornal A Folha informa: 
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Os cursos que funcionarão a partir deste ano serão os seguintes: 
Jardim de Infância, Grupo Escolar Modelo (curso primário), Curso 
Ginasial (1ª série), Escola Normal (Regional e Pedagógico), e ainda 
a Escola de Artesanato, logo que a construção do prédio esteja 

concluída (AINDA A INAUGURAÇÃO DO INSTITUTO DE 
EDUCAÇÃO..., 1960, p. 1). 

 

Cada nível de ensino, com seus respectivos cursos: Jardim de Infância, 

Escola de Aplicação, Curso Normal Regional e Pedagógico, dispunha de prédio 

específico nomeado “Bloco”. No tocante ao Jardim de Infância, o prédio escolar, 

mesmo estando anexo às demais dependências do Instituto, constituía um ambiente 

separado às atividades infantis, dotado de uma grande área externa, onde se viam 

muitas árvores, Parque Infantil, Pavilhão de Contos para as turmas iluminado e 

rodeado por janelões, e instalações sanitárias apropriadas às necessidades 

fisiológicas das crianças pré-escolares; atendendo, assim, às normas que estavam 

sendo estabelecidas à educação da primeira infância e à formação pedagógica das 

normalistas. 

Segundo o senhor Teódulo, o Jardim de infância do Centro Educacional 

iniciou as suas atividades com toda a estrutura “pronta”, contando com mobiliário 

apropriado às tarefas escolares (mesas, cadeiras, estantes etc.) e havendo a 

professora Maria Nazaré Gomes Bezerra, formada pela Escola Normal de Natal 

(1936-1940), como diretora. De acordo com o antigo funcionário, a primeira diretora, 

que preferia atender por “Dona Marinete”, era “[...] uma senhora muito zelosa, 

amável e prestativa, demonstrava sempre grande cuidado e amor pelas crianças” 

(SILVA, 2012). Em sua fala, o Sr. Teódulo teceu, igualmente, considerações 

elogiosas à terceira diretora da instituição, professora Maria Bernadete da Fonseca, 

que fez “história no Jardim de Infância”, desempenhando um trabalho educativo “[...] 

sempre com muita dedicação e esmero” (SILVA, 2012). 

À época da abertura do Instituto, a cidade de Caicó crescia em ritmo lento 

em que figurava, entre um bairro e outro, uma ampla área territorial urbana 

desabitada. Os ideais de progresso, modernidade e modernização, típicos dos anos 

de 1950 e 1960, que caracterizaram o governo do presidente Juscelino Kubitschek 

de Oliveira (1956-1961), com seu “Plano de Metas”, visando a um maior 

desenvolvimento econômico e social via crescimento industrial e conhecimento 

técnico-científico, igualmente constituía o imaginário político e social caicoense. 

(ARAÚJO, M. A., 2008). 
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Os problemas relativos à infância, por seu turno, desde as condições de vida 

e socialização à mortalidade infantil constituíam uma inquietação da sociedade 

caicoense; sendo uma pauta constante nas páginas do Jornal A Folha. Em artigo 

publicado em 28 de maio de 1960, o Semanário informa em “tom” denunciador: 

Um jornal do Rio publicou as estatísticas da mortandade infantil em 
nossa Pátria. Para vergonha nossa, o índice mais elevado, 
verdadeiramente alarmante, foi o da Capital de nosso Estado. 
Superior a Teresina e Manaus, que são capitais mais pobres e de 
condições climáticas menos favoráveis (MORTANDADE INFANTIL, 
1960, p. 1, grifo nosso). 

 

Quanto à cidade de Caicó, o artigo destaca que, associada ao “pauperismo 

dos pais”, a falta de assistência médica concorreria para a mortandade infantil. 

Realidade que estava sendo modificada com “[...] a criança do Posto de 

Puericultura”. Antes desse atendimento, seria “[...] alarmante o número de crianças 

que morriam anualmente à míngua em Caicó”. Após o funcionamento dessa 

instituição, “[...] muito diminuiu a mortandade dos meninos”, sendo, assim, uma “[...] 

obrigação dos Poderes Públicos zelar pela saúde das crianças, diminuindo a 

mortandade infantil que é ainda tão alarmante em nossa Pátria” (MORTANDADE 

INFANTIL, 1960, p. 1). 

No tocante à socialização das crianças, haveria certo reconhecimento, ao 

menos por parte dos intelectuais, que preenchiam as páginas dos Jornais, assim 

como dos líderes políticos, das necessidades da infância relativas aos jogos, 

brinquedos e da convivência em grupo. Fato possível de inferência pela instalação 

de um “Parque Infantil público”, na Praça Dr. José Augusto no ano de 1957, onde já 

funcionava o Grupo Escolar Modelo Senador Guerra, criado no ano de 1925. 

A Praça Dr. José Augusto foi construída no ano de 1955, durante o governo 

de Dinarte Mariz. A sua reinauguração, já com as “renovações”, efetivou-se em 22 

de setembro de 1957. Nessa ocasião, o prefeito José Benévolo Xavier entrega “[...] à 

população um espaço de sociabilidade completamente renovado” (ARAÚJO, M. A., 

2008, p. 178). Segundo matéria do Jornal A Folha, a solenidade contou, ainda, com 

palavras proferidas pelo Dr. Manoel Alves, Juiz de Direito, e do ilustre homenageado 

Dr. José Augusto de Medeiros, Ex-Governador do Estado. 

Em o artigo “Praça Dr. José Augusto”, o colunista Valle Sobrinho expressa 

satisfação por essas “renovações”, alegando que “[...] em tudo observei a boa 
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organização, especialmente o parque infantil ali instalado, parabenizando assim as 

crianças de Caicó” (VALLE SOBRINHO, 1957, apud ARAÚJO, M. A., 2008, p. 178). 

Os problemas educativos ligados à infância e à juventude seriam, 

igualmente, uma preocupação e uma reivindicação constante da população 

seridoense. Nesses anos de 1950 e 1960, os cidadãos ansiavam pela expansão de 

um ensino público integral e gratuito, de modo que a infância e a juventude 

dispusessem de atendimento socioeducativo e concluíssem seus estudos na própria 

cidade. 

Em o artigo “Estudantes pobres”, publicado no Jornal A Folha, indagou-se: 

“Quando se estão realizando as provas do Curso Ginasial, surge ao espírito uma 

pergunta: como resolver o problema de estudos para os estudantes pobres?”. 

Segundo a matéria, seria “dolorosa” a situação das crianças “[...] que, em idade 

escolar, não frequentam as aulas de alfabetização”, mas precário seria, também, 

“[...] o panorama que se apresenta nos quadros do ensino secundário” 

(ESTUDANTES POBRES, 1960, p. 1). 

“Felizmente”, conforme enfatiza o impresso, já existiam na cidade de Caicó 

“[...] três estabelecimentos de ensino secundário: o Ginásio Seridoense, o Ginásio 

Santa Terezinha e o Instituto de Educação”. Todavia, sendo os dois primeiros 

particulares, “[...] exigem mensalidades dos alunos, como é natural, o Instituto de 

Educação, mantido pelo Poder Público, é gratuito” (ESTUDANTES POBRES, 1960, 

p. 1). A implantação do Instituto de Educação corresponderia, assim, a uma série de 

demandas da sociedade, que, integrando um tempo sócio-histórico cujas palavras 

de ordem eram progresso, desenvolvimento social e econômico, reivindicava maior 

e melhor capital intelectual, técnico e científico (ARAÚJO, M. A., 2008). 

Quanto à Educação Pré-Primária, a cidade de Caicó já dispunha do Jardim 

de Infância privado do Educandário Santa Terezinha, instalado no ano de 1940, e 

direcionado às crianças das famílias caicoenses mais abastadas (BRITO, 2006). E, 

igualmente, do Ensino Infantil público estadual, oferecido em salas “mistas” do 

Grupo Escolar Modelo Senador Guerra (GOMES; ARAÚJO, 2012). De igual forma, 

de um “Jardim de Infância” instalado no “Abrigo Professor Padre Gurgel”, localizado 

no bairro Paraíba; conforme informa o colunista Luzardo Fernandes, em matéria 

publicada no Jornal A Folha, em 20 de agosto de 1960. 
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Os cursos do Centro Educacional de Formação do Magistério Primário de 

Caicó (Instituto de Educação) foram iniciados orientados pela Lei nº 2.639, de 28 de 

Janeiro de 1960, que “Cria cargos no Quadro do Magistério e no Quadro Único do 

Estado e dá outras providências”, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio 

Grande do Norte em 31 de Janeiro de 1960. A Lei nº 2.639, decretada pelo poder 

legislativo do estado do Rio Grande do Norte e sancionada pelo governador Dinarte 

de Medeiros Mariz, determina diretrizes para o funcionamento dos cursos no Colégio 

Estadual do Atheneu e dos Institutos de Educação das cidades de Natal, Mossoró e 

Caicó. Em seu Art. 1º, a Lei nº 2.639 determina que: 

O Instituto de Educação do Rio Grande do Norte, criado pela Lei n. 
1.063, de 12 de dezembro de 1953, fica transformado em Instituto de 
Educação de Natal, constituído dos seguintes órgãos: 

Escola Normal de Natal 

Escola de Aplicação 

Jardim de Infância 

(LEI Nº 2.639 de 1960, p. 1). 

 

Em relação ao Colégio do Atheneu, a Lei estabelece, em seu Art. 2º, que 

“[...] fica diretamente subordinado ao Departamento de Educação”, destinando-se 

aos cursos ginasial e colegial; constituindo, assim, “[...] entidade independente do 

Instituto de Educação, com o qual através do seu primeiro ciclo, colabora na 

formação do Magistério Primário” (LEI Nº 2.639 de 1960, p. 1). 

O Centro de Formação Educacional do Magistério Primário de Mossoró, 

conforme estabelece o Art. 3º, deveria ser constituído pelos seguintes órgãos: Curso 

Pedagógico, Colégio Estadual de Mossoró, Escola de Aplicação e Jardim de Infância 

(LEI Nº 2.639 de 1960, p. 1). Essa mesma composição foi delimitada ao Instituto 

Regional de Caicó, cujo Art. 4º da Lei nº 2.639 estabelece: 

Art. 4º. ― O Centro Educacional de Formação do Magistério Primário 
de Caicó terá a seguinte composição: 

Curso Pedagógico 

Colégio Estadual de Caicó 

Escola de Aplicação e Artesanato 

Jardim de Infância 

(LEI Nº 2.639 de 1960, p. 1). 

 

De conformidade à Lei nº 2.639, de 28 de Janeiro de 1960, as atividades do 

Centro de Formação Educacional do Magistério Primário de Caicó foram iniciadas 
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sob o “Regulamento do Ensino Primário e Normal do Rio Grande do Norte”, 

conforme o Decreto nº 3.590, de 1º de fevereiro de 1960, aprovado pelo governador 

Dinarte de Medeiros Mariz e assinado pelo Secretário de Estado da Educação e 

Cultura, professor Grimaldi Ribeiro de Paiva. Esse Regulamento foi publicado na 

íntegra, no ano de 1961, pela Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, sendo, 

portanto, a partir dessa fonte que se trabalha na tese. 

No tocante à educação elementar do estado do Rio Grande do Norte, o 

Regulamento do Ensino Primário e Normal estabelece, no Capítulo II (Art. 4º), que a 

educação pré-primária e primária compreendem: a) o Jardim de Infância, para 

crianças no período pré-escolar; b) o Curso Primário, para crianças de 7 a 11 anos. 

(REGULAMENTO DO ENSINO PRIMÁRIO..., 1961, p. 113). 

Esses Cursos deveriam estar articulados, segundo estabelece o Capítulo III 

(Art. 8º), da seguinte maneira: a) do Jardim de Infância com o primeiro ciclo do curso 

primário, para as crianças de 7 anos e, também, para as de 6 que se mostrarem 

capazes de aprendizagem escolar; b) do primeiro com o segundo ciclo do curso 

primário; e, c) do segundo ciclo do curso primário com o curso complementar e os 

cursos de nível médio, em geral (REGULAMENTO DO ENSINO PRIMÁRIO..., 1961, 

p. 114). 

Articulado às diretrizes organizacionais da educação primária, o ano escolar 

do Jardim da Infância deveria dispor, conforme o Capítulo V (Art. 13º e Art. 14º), da 

“[...] mesma duração que o curso primário”. Sendo o número de anos da 

escolaridade oferecida “[...] variável de um a três”, mediante fossem sendo 

atendidas, pelo poder público estadual, “[...] as necessidades da educação primária” 

(REGULAMENTO DO ENSINO PRIMÁRIO..., 1961, p. 114). 

Quanto à formação do magistério pré-primário e primário, o Regulamento do 

Ensino Primário e Normal do Rio Grande do Norte estabelece que a formação 

docente devesse se realizar “[...] nos Centros de Formação do Magistério e nas 

Escolas Normais Regionais”. Para prover a formação do magistério, as Escolas 

Normais Regionais, conforme determinação do Art. 50º (Título VI, Capítulo I), 

deveriam preencher os seguintes requisitos: 

a) ter preparado pelo menos 90 professores nos últimos três anos; 

b) apresentarem seus professores as condições previstas no artigo 
67; 
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c) prédio próprio, com instalações adequadas e Escola de Aplicação 
(REGULAMENTO DO ENSINO PRIMÁRIO..., 1961, p. 119, grifo 
nosso). 

 

Desse modo, constituía uma exigência que as escolas destinadas a formar o 

professorado pré-primário e primário norte-rio-grandense, além da experiência 

comprovada e capacitação intelectual e didática do corpo docente, dispusessem de 

prédios próprios dotados de instalações apropriadas, assim como de “Escola de 

Aplicação” destinada à educação das crianças, e, simultaneamente, à prática de 

estágios das professorandas. No caso específico do Centro Educacional de 

Formação do Magistério Primário de Caicó, a instituição já iniciaria suas atividades 

em consonância a esses parâmetros, posto que, no ano de 1960, a Escola Normal 

Regional de Caicó já havia formado 4 (quatro) turmas de normalistas. 

A Escola Normal Regional de Caicó foi criada no ano de 1954, pelo Cônego 

José Celestino Galvão e o professor Moacir Lucena. Segundo o artigo “A Escola 

Normal Regional: a filha do GDS”, de autoria da professora Vera Lúcia Vale, 

publicado em o número comemorativo “GDS e CDS em Revista” (2005), editado pelo 

já então não clérigo professor Galvão, a Escola Normal funcionou, inicialmente, em 

um dos salões da Prefeitura Municipal. Essa escola iniciou as atividades com muitas 

dificuldades. Não dispondo de prédio próprio, “[...] transitava pela cidade, sem, 

contudo, perder seu objetivo principal, que era formar bons profissionais na área de 

educação” (VALE, 2005, p. 36). 

Ao sair da Prefeitura, a Escola Normal funcionou em um 

[...] salão do Sr. Camboim na Rua Felipe Guerra, num salão onde 
hoje funciona a Escola Presidente Kennedy, no Grupo Escolar 
Senador Guerra, em outro salão onde hoje funciona o cartório do Sr. 
José Dias (VALE, 2005, p. 36). 

 

Para as primeiras normalistas da Escola Normal Regional de Caicó se 

faziam necessários “[...] professores que soubessem, além de ensinar, preparar para 

a vida e para a futura profissão de educadoras” (VALE, 2005, p. 36). Sendo assim, 

os professores, “verdadeiros orientadores”, que constituíram o corpo docente dessa 

Escola foram os seguintes: Myrtilla de Lima Lobo, Raimundo Guerra, Benedito dos 

Santos, Maestro José Mário, Pe. Ônio Caldas Amorim, Pe. Deoclides Diniz, Pe. Itan 

Pereira, Pe. João Agripino, Dr. Francisco de Assis Medeiros, D. Iracema Araújo de 
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Trindade, e o próprio Pe. Galvão, como diretor e professor; entre outros (VALE, 

2005). 

Na Figura 8, observa-se a preparação das normalistas da Primeira Turma 

(1955) para o Ato Cívico do dia 7 de setembro, ao lado do Prédio da Prefeitura 

Municipal de Caicó. À esquerda e à frente das professorandas, encontra-se o 

Cônego José Celestino Galvão, e, à direita, a Professora Iracema Trindade e o 

Professor Benedito Santos. 

 

 

Figura 8: Ato Cívico da Primeira Turma da Escola Normal de Caicó, 1955. 

Fonte: GDS e CDS
3
 em Revista (2005, p. 37). 

 

Segundo as professoras Maria Elísia de Araújo Moraes e Vera Lúcia Vale, 

em entrevistas à Maria das Graças Silva Gomes (2003), o Currículo da Escola 

Normal Regional de Caicó, nessa fase inicial de funcionamento, se organizaria 

mediante disciplinas gerais (Português, Matemática, História, Geografia, Ciências e 

Inglês) e cadeiras voltadas à fundamentação e aplicação pedagógica: Psicologia, 

Sociologia, Metodologia, Caligrafia, Desenho, Trabalhos Manuais, Higiene, 

Educação Física, Música e Canto Orfeônico, Atividades Domésticas e Atividades 

Econômicas. 

                                                           
3
 Ginásio Diocesano Seridoense e Colégio Diocesano Seridoense. 
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A estrutura do Curso dessa Escola, à época, já seria equivalente à de uma 

Escola de Segundo Ciclo. Ao fazer o curso, as professoras estariam habilitadas à 

docência da primeira série primária ao primeiro ano Ginasial. Ao ser incorporada ao 

Centro Educacional do Magistério Primário de Caicó, em 1960, a Escola diplomaria 

ainda 2 (duas) turmas de professores primários, sendo a última a Turma de 1962 

(GDS E CDS EM REVISTA, 2005). Nessa Turma de 1962, diplomou-se a professora 

Maria Bernadete da Fonseca, terceira e última diretora do Jardim de Infância do 

Centro Educacional. 

Segundo a professora Vera Lúcia Vale (2003), o Curso Normal foi extinto 

“[...] para dar lugar ao Curso Pedagógico”. Ocorrida a mudança, a formação do 

Magistério Primário no Centro Educacional passou a abranger 3 (três) anos de 

estudos e habilitação pedagógica, conforme evidenciam os Diplomas e Certificados 

das professoras do Jardim de Infância do Centro Educacional, assim como os 

registros no Livro de Atas das Reuniões da Congregação de Professores do Colégio 

Normal de Caicó, de 1961 a 1970. O corpo docente, por sua vez, foi constituído 

pelos professores vindos da Escola Normal Regional. 

Já sob a direção do Padre Antônio Balbino de Araújo, o Curso Pedagógico 

foi estruturado em 3 (três) séries; reunindo as seguintes disciplinas: i) Primeira série: 

Português, Ciências Naturais, Matemática, História do Rio Grande do Norte, 

Geografia do Rio Grande do Norte, Recreação e Jogos, Sociologia, Metodologia, 

Psicologia, Artes e Desenho, e Canto Orfeônico; ii) Segunda série: Civismo, 

Português, Metodologia da Matemática, Estudos Sociais, Biologia, Metodologia da 

Linguagem, Matemática, Recreação e Jogos, Sociologia, Psicologia e Canto 

Orfeônico; e, iii) Terceira série: Português, Metodologia da Matemática, Metodologia 

da Ciência, Estudos Sociais, Fundamentos da Educação, Metodologia da 

Linguagem, Prática de Ensino, Recreação e Jogos, Administração, Psicologia e 

Inglês. 

Essa organização curricular do Curso Pedagógico se encontrava de 

conformidade à Lei nº 2.639, de 28 de janeiro de 1960, mediante o Art. 5º que cria 

“cadeiras” para o Curso Pedagógico do Centro de Formação do Magistério Primário 

de Caicó. Sendo assim, o Curso deveria conter as seguintes disciplinas: 

Fundamentos de Educação, Português no Ensino Primário (conteúdo), Matemática 

na Escola Primária (conteúdo), Artes aplicadas na Escola Primária, Música para 

Crianças em idade escolar, Fundamentos da Educação, Português na Escola 
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Primária (método), Matemática na Escola Primária (método), Estudos Sociais na 

Escola Primária, Ciências Naturais na Escola Primária, Prática de Ensino (LEI Nº 

2.639 de 1960, p. 1). 

Desse modo, o Curso Pedagógico do Centro Educacional do Magistério 

Primário de Caicó se organizou mediante as particularidades da educação primária e 

pré-primária, com base na Escola Nova, em que as disciplinas pedagógicas, 

vinculadas às Ciências da Educação, especialmente Psicologia e Sociologia, 

deveriam se organizar de conformidade às aptidões da criança e de sua integração 

social à vida comunitária. A organização das matérias do Curso Pedagógico visaria 

atender, assim, às atividades do ensino infantil e às áreas de estudo do ensino 

primário, que, segundo o Regulamento de 1960, através do Capítulo VII (artigos 26 e 

27), estabelece que:  

Art. 26. As atividades do Jardim de Infância visam a despertar e 
desenvolver livremente as aptidões da criança. 

Art. 27. O currículo primário incluirá, basicamente, Linguagem, 
Matemática, Estudos Sociais, Ciências Naturais, Recreação e Jogos, 
Atividades de Trabalho e Atividades Artísticas (REGULAMENTO DO 
ENSINO..., 1961, p. 116). 

 

Essa orientação pedagógica do Ensino Normal e Primário se articula à 

Reforma Educacional do Estado do Rio Grande do Norte, ordenada pela Lei nº 

2.171, de 6 de dezembro de 1957, elaborada sob a orientação do Instituto Nacional 

de Estudos Pedagógicos (INEP), à época sob a direção do professor Anísio 

Spindola Teixeira (1952-1963). 

Nesse sentido, a Reforma Educacional de 1957, do governo Dinarte de 

Medeiros Mariz e José Augusto Varela (1956-1961), pode ser concebida 

[...] um marco na história da educação escolar do Rio Grande do 
Norte, tanto no sentido de encerrar uma etapa da educação escolar 
regida pela Carta de Lei nº 405, de 29 de novembro de 1916, quanto 
no sentido de expressar o Plano de Reconstrução Educacional do 
INEP e, por extensão, o pensamento educacional de Anísio Teixeira 
(ARAÚJO, 2006, p. 257). 

 

4.2 A Reforma Educacional norte-rio-grandense 

Em o artigo “Uma ousada reforma educacional do governo Dinarte Mariz no 

Rio Grande do Norte (1956-1961) e o apoio institucional de Anísio Teixeira como 

diretor do INEP”, a pesquisadora Marta Maria de Araújo (2006) reflete que o Plano 
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de Reconstrução Educacional, pensado e executado por Anísio Teixeira e 

colaboradores, no período em que o educador renovador esteve à frente do INEP, 

entre 1952 e 1963, permite 

[...] conhecer as intersecções dos programas e projetos desse órgão 
com os da Secretaria de Educação e Cultura do Rio Grande do Norte 
(SEC-RN), durante o Governo Dinarte de Medeiros Mariz (1956 a 
1961), quando foi aprovada e implementada a Reforma da Educação 
Escolar Primária e Normal, em dezembro de 1957 (ARAÚJO, 2006, 
p. 251). 

 

Segundo Araújo (2006), Anísio Teixeira tornou-se um “crítico radical” das 

reformas educacionais promovidas pelo Ministro Francisco Campos (1930-1932), no 

Ministério da Educação e Saúde Pública (MES), levadas adiante pelo ministro 

Gustavo Capanema, no período de 1934 a 1944. Tais reformas primariam “[...] por 

uma crescente centralização e uniformização do material e procedimentos escolares 

impostos, a priori (e a distância), por um único centro dirigente” (ARAÚJO, 2006, p. 

251). 

Ao assumir a direção do INEP, em 1952, Anísio Teixeira demarcaria “[...] a 

melhoria do Sistema Escolar Primário, Normal (incluindo, por vezes, o Secundário, 

como área de atuação do Inep)” (ARAÚJO, 2006, p. 252), assim como remarcaria, 

como sendo a sua principal função, “[...] tornar o órgão um centro de inspirações do 

magistério nacional” (DISCURSO DE POSSE..., 1952, p. 77). Como pré-requisito do 

programa de reconstrução das escolas e revisão dos métodos de ensino, o diretor 

do INEP concebia a emergência de se “[...] modificar profundamente as próprias 

escolas normais e lançar as bases de um tipo novo de formação do magistério” 

(DISCURSO DE POSSE..., 1952, p. 78). 

Segundo Mendonça e Xavier (2008), o INEP se caracterizou por um estatuto 

institucional híbrido ou ambíguo, constituindo-se por um órgão de pesquisa que 

assumia, simultaneamente, atribuições executivas. Para essas autoras, Anísio 

Teixeira soube explorar, produtivamente, essa “ambiguidade”, transformando o INEP 

“[...] em uma espécie de miniministério, no interior do próprio Ministério da Educação 

e Cultura (MEC)”, de onde se originariam “[...] as principais estratégias de 

modernização do ensino primário e médio” (MENDONÇA; XAVIER, 2008, p. 21). 

O caráter híbrido do INEP, segundo as autoras, não deveria ser concebido 

de forma depreciativa. Se havia, por um lado, certa indefinição de sua missão 

institucional, essa qualidade difusa do órgão seria, justamente, “[...] umas das razões 
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pelas quais Anísio Teixeira vai conseguir fazer com que o órgão tenha o papel e 

significado central que acabou assumindo no âmbito do MEC, durante a sua gestão” 

(MENDONÇA; XAVIER, 2008, p. 61). 

Desde a assunção da direção do INEP, Anísio Teixeira buscou evidenciar a 

intenção de dinamizar o órgão. Essa intenção aparece explicitada não apenas em 

seu “discurso de posse”, mas, igualmente, em uma entrevista concedida à época da 

nomeação, onde o educador afirma que as funções do INEP ganhariam 

[...] amplitude maior, buscando tornar-se quanto possível, o centro de 
inspiração do magistério nacional, para a formação daquela 
consciência educacional comum que mais do que qualquer outra 
força deverá dirigir e orientar a escolar brasileira. Os estudos do Inep 
deverão ajudar a eclosão desse movimento da consciência nacional, 
indispensável à reconstrução escolar (TEIXEIRA, apud MENDONÇA; 
XAVIER, 2008, p. 27). 

 

Tornar o INEP um “centro de inspiração do magistério nacional”, de modo a 

ser formada uma “consciência educacional comum”, seria, então, a missão abraçada 

por Anísio Teixeira no processo de reconstrução da escola brasileira. A delimitação 

dessa meta é que havia informado “[...] as principais estratégias que o órgão vai 

assumir, durante a sua gestão” (MENDONÇA; XAVIER, 2008, p. 27). 

Integrando as primeiras medidas do Plano de Reconstrução Educacional do 

INEP, anunciadas por Anísio Teixeira em abril de 1953, efetivaram-se duas 

Campanhas: a “Campanha de Inquérito e Levantamento do Ensino Médio e 

Elementar” (CILEME) e a “Campanha do Livro Didático e Manuais de Ensino” 

(CALDEME). A primeira campanha intenciona fazer um amplo levantamento da 

situação do ensino no país, informando o Ministério da Educação e Cultura (MEC) 

sobre os programas e materiais do Ensino Primário e Médio de cada estado da 

federação. E a segunda, volta-se à elaboração de manuais escolares para o 

magistério do Curso Secundário, de modo a se promover a renovação de métodos e 

procedimentos de ensino e aprendizagem (ARAÚJO, 2006; MENDONÇA; XAVIER, 

2008). 

Visando sistematizar o trabalho dessas duas Campanhas, Anísio Teixeira 

organiza, no fim de 1953, o “Centro de Documentação Pedagógica”, garantindo a 

documentação e a divulgação dos resultados obtidos. Nesse mesmo período, cria, 

igualmente, a “Biblioteca Brasileira de Educação”. A essa altura, o diretor do INEP já 

estaria pensando “[...] no Centro de Altos Estudos Educacionais que vai estar na 
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origem do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais” (MENDONÇA; XAVIER, 

2008, p. 33). 

Segundo Araújo (2006, p. 253), a reconstrução educacional pretendida por 

Anísio Teixeira “[...] dependia da pesquisa sócio educacional”. Com efeito, a CILEME 

e a CALDEME foram incorporadas ao “Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais” 

(CBPE), instalado, em 28 de dezembro de 1952, na cidade do Rio de Janeiro, como 

resultado “[...] de um projeto de cooperação entre o INEP e a Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)” (ARAÚJO, 2006, 

p. 253). 

Com a instalação do CPBE têm-se, igualmente, a criação dos “Centros 

Regionais de Pesquisas Educacionais” (CRPE), que foram instalados nos estados 

do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. Ligados 

diretamente ao CBPE, os Centros Regionais de Pesquisas Educacionais abarcavam 

as seguintes finalidades: 

i) pesquisar as condições culturais, escolares e tendências do 
desenvolvimento regional para efeito de definição de uma política 
educacional diversificada; ii) elaborar material pedagógico, incluindo 
o livro didático; iii) realizar estudos especiais nas áreas de Currículo, 
Psicologia, Sociologia, Arte Infantil, Orientação Educacional, 
Supervisão e Administração escolar; e, iv) promover cursos e 
treinamentos intensivos para professores, especialistas e 
administradores que concorressem para um magistério menos 
empírico e mais científico pela adoção de procedimentos 
metodológicos, experimentais, investigativos e técnicos no ato de 
ensinar, dentre outras (ARAÚJO, 2006, p. 253). 

 

De conformidade a essas finalidades, o aperfeiçoamento pedagógico do 

professor seria a “chave principal” “[...] da reorganização pretendida em vista do ato 

de planejar, ensinar e educar por meio de procedimentos técnicos científicos” 

(ARAÚJO, 2006, p. 253). 

Nesses anos de 1950, reformar a educação escolar exigia que o Estado 

brasileiro assumisse, efetivamente, “[...] a reconstrução educacional equivalente à 

reconstrução nacional procedida” (ARAÚJO, 2006, p. 253). Para que houvesse uma 

reconstrução da educação escolar não seriam suficientes, conforme Anísio Teixeira 

(2007, p. 50), “[...] mudanças nas leis, mas realizações”. Realizações que 

permitissem, objetivamente, “[...] reorganizar elementos já existentes, no Brasil, 

como de trazer elementos novos [...]”, tendo em vista que as escolas “[...] são 
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organizações intelectuais e sociais, que se não podem construir sem as unidades 

fundamentais para a sua composição” (TEIXEIRA, 2007, p. 50). Sendo assim, para 

haver uma efetiva reconstrução do Sistema Escolar Brasileiro, o diretor do INEP 

entendia como uma prioridade formar “novos professores”; pois 

[...] para essa reconstrução precisamos, acima e mais que tudo, de 
professores, de novos professores, tenhamos o bom senso de ver 
que eles não podem estar aí, milagrosamente caídos do céu e 
esquecidos ou ignorados só pela nossa falta de organização 
(TEIXEIRA, 2007, p. 51). 

 

A reconstrução pretendida ordenava, além de Reforma por ato legislativo, 

um longo e difícil processo de estudo, revisão e reformulação de conteúdo dos 

cursos, elaboração de novos livros de texto; enfim, “[...] de novos tipos de currículos 

e de descoberta dos métodos novos exigidos para a eficiência dos novos e variados 

programas” (TEIXEIRA, 1968, p. 102). Segundo o diretor do INEP, a expansão 

“desordenada e acidental do sistema escolar” desencadeou uma estrutura 

institucional 

[...] sem os instrumentos necessários e sem a formação adequada 
dos novos professores para a escola primária, reduzida ao nível 
elementar, e para a escola média compreensiva e complexa, com os 
seus cursos diversificados de educação comum, educação 
vocacional e educação preparatória à universidade (TEIXEIRA, 1968, 
p. 102). 

 

Nas décadas de 1950 e 1960, o Brasil, orientado pelo ideário 

desenvolvimentista, voltar-se-ia ao aprimoramento da técnica, da ciência, de 

formação de uma nova mentalidade científica e de mudanças sociais. Na visão de 

Anísio Teixeira, a “velha educação” orientadora do ensino escolar não instruía, não 

preparava, não habilitava, tampouco educava (DISCURSO DE POSSE..., 1952, p. 

73). Não preparava para o desenvolvimento industrial, científico e tecnológico que 

vinha se intensificando no país mediante a ordem capitalista em curso. 

Conforme quadro de transformações socioeconômicas e ideário educacional 

tecnológico e científico, consistia, então, uma das funções do INEP, 

[...] a condução da política de Ensino Primário, Normal e, algumas 
vezes, do Ensino Secundário, além de coordenar o Programa de 
Cooperação Financeira às Unidades Federativas, como cumprimento 
da campanha de ampliação e melhoria da rede escolar primária do 
país e de instalação de escolas experimentais, de aplicação e 
demonstrativas (ARAÚJO, 2006, p. 252).  
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Nesse contexto, Araújo ressalta (2006) que: 

Numa sociedade cada vez mais circunscrita aos ditames dos 
progressos da ciência e da técnica, as diretrizes da educação escolar 
no Rio Grande do Norte afastavam-se da orientação da Pedagogia 
Escolanovista de caráter político-pedagógico para outra orientação 
também autorizada por essa Pedagogia, mas de cunho 
eminentemente técnico-educacional (ARAÚJO, 2006, p. 21). 

 

Consoante à diretriz “anisiana” de reformar a sociedade brasileira pela 

reconstrução da educação nacional, conforme reflete Araújo (2006), o Governo 

Dinarte de Medeiros Mariz e José Augusto Varela (1956-1961) empreendeu uma 

“ousada” reforma da educação norte-rio-grandense ordenada pela Lei nº 2.171, de 6 

de dezembro de 1957, preconizando organizar e fixar as bases da Educação 

Primária e da formação do magistério do estado. 

A Lei nº 2.171 resulta de uma ação planejada entre o governo do Rio 

Grande do Norte e os técnicos do INEP, cuja interlocução com a obra do professor 

Anísio Teixeira encaminha o Secretário de Educação do estado, Tarcísio 

Vasconcelos Maia, a agendar uma reunião com Anísio Teixeira, para apresentar as 

ideais iniciais do anteprojeto da Reforma Escolar do Rio Grande do Norte. Da 

elaboração final do Projeto à tramitação e aprovação do texto da Reforma 

Educacional de 1957 na Assembleia Legislativa, mediante dados de Araújo (2006), 

um Plano de Reformulação da Educação Escolar Primária e Normal do estado foi 

elaborado pelos técnicos da Secretaria de Educação e Cultura do Rio Grande do 

Norte (SEC-RN), sob a supervisão do Secretário Tarcísio Maia e do Diretor-geral do 

Departamento de Educação, Carlos Borges de Medeiros. Já a aprovação da 

educação escolar primária competia à avaliação de Anísio Teixeira e das 

autoridades do INEP, cujo objetivo consistia em “[...] modular a reestruturação do 

nosso ensino, nas bases em que foram feitas” (A REFORMA..., 1958, apud 

ARAÚJO, 2006, p. 258-259). 

A organicidade e a unicidade da Reforma Escolar norte-rio-grandense 

dependiam de outras variáveis, especificamente no plano administrativo (ARAÚJO, 

2006). Dessa maneira, três dias após a apreciação favorável da Reforma 

Educacional de dezembro de 1957, pela Assembleia Legislativa do Estado, outro 

dispositivo legal seria aprovado por essa Casa: a Carta de Lei nº 2. 225, de 9 de 

dezembro de 1957, que autoriza o desdobramento da Secretaria de Estado de 

Educação em Secretaria de Estado de Educação e Cultura, comportando um 
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Departamento de Educação e seis Divisões, quais sejam: “Divisão de Cultura”; 

“Centro de Estudos e Pesquisas Educacionais”; “Divisão de Ensino Pré-Primário, 

Primário e Normal”; “Divisão de Ensino Médio”; e, por fim, “Divisão de Prédios e 

Aparelhamento Escolar” (ARAÚJO, 2006). 

Por meio da Divisão de Ensino Pré-Primário, Primário e Normal, os Jardins 

de Infância integraram a Reforma Educacional do Rio Grande do Norte, bem como 

as ações planejadas de Anísio Teixeira na qualidade de diretor do INEP, através do 

Centro Brasileiro de Pesquisas (CBPE) e dos Centros Regionais de Pesquisas 

Educacionais (CRPEs). Para Anísio Teixeira (2007), a educação da criança menor 

de 7 (sete) anos merecia atenção especial no Plano de Reconstrução da Educação 

Nacional. A importância da educação pré-escolar não se reduzia a “[...] uma 

consequência da complexidade da vida moderna [...]”, mas, sobretudo, “[...] da 

inclusão no seu campo de todas as questões da vida humana, que anteriormente 

possuíam técnicas ou setores de ação” (TEIXEIRA, 2007, p. 69). 

Nesse sentido, a educação escolar da primeira e segunda infância exigia, 

segundo Anísio Teixeira (2007, p. 69), “soluções educativas”. Sendo um “problema 

de educação”, somente resolver-se-ia “[...] com a colaboração de todos os 

interessados [...]”. Especialmente, das “famílias”. 

Só por meio dessa colaboração constante das famílias, de sua 
iniciação nos métodos de observação e de uma atitude experimental 
para com a criação e educação dos filhos, podemos vir a saber o que 
constitui o desenvolvimento normal da criança e a poder 
posteriormente, diagnosticar os desvios de ajustamento e integração 
em todos os aspectos sociais e mentais (TEIXEIRA, 2007, p. 69). 

 

Contrapondo-se às ideias de assistência e guarda às crianças presentes no 

projeto médico higienista do início do século vinte, Anísio Teixeira (2007) enfatiza a 

importância de as crianças não serem vistas, exclusivamente, do ponto de vista da 

saúde física. O crescimento, desenvolvimento e a formação de hábitos, antes de 

consistirem em um problema médico, constituíam um “problema de educação”, que 

seria “[...] devidamente colocado senão quando mobilizarmos os educadores, que no 

caso são os pais e as mães [...]”. Os estudos da criança estariam, sobretudo nos 

aspectos da formação mental e social, “[...] apenas iniciados, no Brasil, e nunca 

poderão ser levados a efeito sem a colaboração dos pais” (TEIXEIRA, 2007, p. 70-

71, grifos do autor). Todavia, não havia facilidade em “experimentar com crianças”, 

tampouco seria possível “[...] conduzir os estudos infantis com rigores de 
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laboratório”. Sem essa prática científica, porém, não se chegaria a estabelecer “[...] 

normas de comparação e medidas de julgamento [...]”, tampouco as “[...] indicações 

de direção e tratamento [...]” (TEIXEIRA, 2007, p. 71). 

Propondo uma distinção entre a infância e a infância pré-escolar, sendo esta 

última resultante de uma educação formal, Anísio Teixeira compreendia que, para 

assegurar uma progressão mental e social de um “modo feliz e equilibrado”, seria 

necessário instaurar “[...] uma cultura especializada e até de vocação para se 

educarem as crianças nas escolas e Jardins de infância” (TEIXEIRA, 2007, p. 71). E 

acrescenta em “tom” provocativo: “Acaso supomos que até os seis anos elas [as 

crianças] crescem como crescem gatos e os cães, sendo bastantes carinho, 

ignorância e alimento para que o seu desenvolvimento se faça feliz e normal?” 

(TEIXEIRA, 2007, p. 71). 

As escolas destinadas a educar a infância, como os Jardins de Infância, 

vicejariam “[...] por aí como escolas comuns, preferidas, por vezes, pelos 

professores, porque são mais benignas ou inexistentes as verificações de seu 

proveito” (TEIXEIRA, 2007, p. 78). Para Anísio Teixeira, essas instituições infantis 

deveriam, para auxiliar no estudo do comportamento e primeiras fases do 

desenvolvimento infantil, ser integralmente transformadas. A maior contribuição das 

escolas infantis não correspondia, nesse sentido, a educar crianças pré-escolares, 

posto não sabermos “[...] como educá-las, e devemos ter dúvidas bem sérias quanto 

ao resultado das educações que lhes temos dado”. Sendo assim, a maior 

contribuição da primeira escola seria “[...] permitir a formação de uma atitude 

experimental para com a criança e, por esse meio, o seu estudo e o seu 

conhecimento” (TEIXEIRA, 2007, p. 78). 

Considerado assim, o projeto educacional direcionado aos Jardins de 

Infância exigia uma articulação e integração de fundamentos, finalidades e atitudes 

socioeducativas entre a Escola Normal, destinada a formar professores, a Escola de 

Aplicação, voltada ao ensino primário, e os Jardins de Infância anexos, então 

destinados às crianças de 4 a 6 anos. Para tanto, fazia-se necessário pôr em 

evidência um plano de formação para professores e professorandas das Escolas 

Normais, de modo a motivar a evolução das educadoras infantis à qualidade de 

“especialistas em crianças” (TEIXEIRA, 1954; 2011), cuja formação complementar 

dar-se-ia nos cursos de Especialização em Educação Pré-Primária oferecidos nos 

Institutos de Educação, então coordenados pelos CRPEs. 
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O educador Lourenço Filho (1962) defendia, igualmente, que a formação da 

professora jardineira não poderia ser a mesma que a da mestra da educação 

primária. Em o artigo “Os jardins de infância e a organização escolar” (1962), o 

ilustre reformador enfatiza a necessidade de uma formação especializada às 

mestras dos Jardins, acenando ao fato de na maioria dos estados brasileiros, onde 

já havia Jardins de Infância, não haver “[...] centros para essa formação especial”. 

As Escolas Normais estariam recrutando jardineiras entre as próprias professoras 

primárias, muitas vezes com acerto, porém esse tipo de formação poderia ocasionar 

em um “[...] esforço de autodidatismo louvável, mas, muitas vezes, insuficiente” 

(LOURENÇO FILHO, 1962, p. 17 e 18). E, acrescenta: 

Não é essa, portanto, a melhor solução. Por mais dedicada que seja 
a professora primária, ela foi preparada para outro tipo de trabalho, o 
de dar ensino a crianças de 7 anos e mais, em níveis evolutivos 
diversos dos da idade pré-escolar. O seu domínio é outro 
(LOURENÇO FILHO, 1962, p. 18). 

 

Tendo por base a formação docente empreendida pela Lituânia, Chile, 

Suécia, Holanda e os Estados Unidos, Lourenço Filho (1962) defende uma 

“formação especializada” da professora jardineira, então “[...] mais longa que a 

exigida para a formação dos mestres primários”. Essa preparação mais prolongada 

poderia se efetuar de duas maneiras: “[...] ao cabo do ensino normal, como uma 

especialização, ou diretamente para o exercício especial do trabalho nos jardins” 

(LOURENÇO FILHO, 1962, p. 18). 

 

4.3 A formação do normal primário 

O Instituto Regional de Educação de Caicó, conforme a Lei nº 2.171 (Art. 

19º), destinou-se a promover a formação do magistério normal, de acordo com ciclos 

de estudos e os “[...] moldes de Educação de Natal” (LEI Nº 2.171 de 1957, p. 7). A 

Lei estabelecia ainda, no Art. 20º, que os estabelecimentos destinados à formação 

docente comportassem instituições de nível primário e pré-primário, destinadas “[...] 

a campo de prática, demonstração, experimentação pedagógicas, bem como 

serviços de assistência e orientação educacional” (LEI Nº 2.171 de 1957, p. 7). 

Desse modo, para promover uma formação de qualidade do professorado 

norte-rio-grandense, e como parte das ações planejadas para efetivar a Reforma 

Educacional no Rio Grande do Norte, o Secretário de Educação do estado, Dr. 
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Tarcísio Maia, requere a Anísio Teixeira, em janeiro de 1957, a disponibilidade da 

professora Lia Campos, do Centro Regional de Pesquisa Educacional de Porto 

Alegre, para coordenar o “I Curso de Aperfeiçoamento” direcionado aos professores 

primários do estado, então oferecido pela Secretaria de Educação e Cultura do 

Estado do Rio Grande do Norte (SEC-RN). O curso, realizado ao longo de um mês 

na capital do estado, havia como objetivo ampliar os conhecimentos didáticos dos 

componentes do magistério primário, abrangendo todo o professorado norte-rio-

grandense. Além da coordenação de Lia Campos, o curso obtivera a colaboração 

técnica das professoras “Maria do Carmo Vieira” e “Lucilda Jordão”, ambas 

representantes da Secretaria de Educação de Pernambuco (VIERA, 2005). 

Entusiasmado com os resultados desse Primeiro Curso, Tarcísio Maia convida, 

novamente, Lia Campos para ministrar um Segundo Curso, realizando-se na cidade 

de Mossoró, em julho de 1957 (ARAÚJO, 2006; VIEIRA, 2005). 

Após essas primeiras atividades, a professora Lia Campos seria convidada 

pelo governador Dinarte de Medeiros Mariz a retornar às terras potiguares, a fim de 

assumir a direção do “Centro de Estudos e Pesquisas Educacionais” (CEPE). O 

órgão recém-criado abarcou a função de organizar toda a matriz curricular dos 

cursos, assim como a indicação de material didático e das atividades que deveriam 

ser seguidas pelos professores. Para organizar o órgão, Lia Campos compusera 

uma equipe formada pelas professoras Zilda Lopes do Rêgo, Maria Anilda Menezes, 

Maria Alexandrina Sampaio, Concessa Cunha de Figueiredo e Maria de Lourdes 

Alves, desempenhando suas atividades, no estado do Rio Grande do Norte, por sete 

anos (VIEIRA, 2005). Dentre essas atividades, segundo o Relatório de Atividades do 

CEPE (1963), destaca-se o registro de matrículas para o “Curso de Artes 

Industriais”, promovido pela Secretaria de Educação, na cidade de Caicó. O curso 

ofertou 150 vagas aos professores do interior do estado, das quais todas foram 

preenchidas, e cujos participantes frequentaram até seu término (ARAÚJO, 2006). 

Ao colocar Lia Campos à frente da direção do CEPE, Dinarte de Medeiros 

Mariz oferece materialidade, segundo Vieira (2005), ao processo de transformação 

educacional do Rio Grande do Norte, conforme previa a Lei nº 2.171 de 1957. A 

professora, sem esconder as matrizes “anisianas” de sua administração técnico-

científica, conforme destaca Araújo (2006), percorre parte do estado do Rio Grande 

do Norte, identificando as problemáticas do ensino, bem como as ações pertinentes. 

Assim, nas cidades de Natal, Mossoró, Caicó, Angicos e Pau dos Ferros foram 
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instaladas as “Inspetorias Regionais de Ensino”, cuja função central consistia em 

intermediar o contato entre o CEPE e as escolas existentes no estado. Igualmente, 

eram responsáveis pelo repasse de material didático e a inspeção das tarefas nas 

escolas (ARAÚJO, 2006; VIEIRA, 2008). 

Em relação à formação das professoras do ensino pré-primário e primário, a 

Lei nº 2.171 de 1957 estabelecia, em seu Art. 15º, que para exercer as atividades no 

magistério norte-rio-grandense, os docentes deveriam possuir formação pedagógica 

adequada, e, em casos de inexistência de diplomação, competia ao estado oferecer 

cursos de treinamento em serviço e formação de emergência, que os habilitassem 

às funções do magistério (LEI Nº 2.171 de 1957). São organizadas, então, em várias 

cidades do Rio Grande do Norte, as “Semanas Pedagógicas”, sob a coordenação de 

Lia Campos, para melhor preparar as qualidades didáticas dos professores, e, como 

resultado dessa ação, elevar a qualidade do ensino. 

Segundo Araújo (2006, p. 268), a partir das diretrizes da Reforma 

Educacional de 1957, uma orientação de cunho “técnico educacional” começou a 

tomar corpo, na educação norte-rio-grandense, “[...] numa visão eminentemente 

afinada com o „como saber ensinar‟ e o „que ensinar‟”. O “professor científico”, então 

almejado pelo Plano de Reconstrução da educação nacional e reforma estadual, 

correspondia ao tipo profissional que “[...] dominava a didática, o conteúdo das 

matérias e os procedimentos didáticos pedagógicos da avaliação do rendimento 

escolar” (ARAÚJO, 2006, p. 268). Para as autoridades educacionais do Rio Grande 

do Norte, o “currículo escolar” deveria se adaptar 

[...] às exigências da evolução do mundo, proporcionando condições 
que possibilitem uma maior preparação técnica do aluno, ao mesmo 
tempo em que deve evitar, o mais possível, a influência da 
memorização nos métodos de avaliação do rendimento escolar (EM 
TORNO DO ENSINO, 1959, apud ARAÚJO, 2006, p. 268). 

 

Dessa maneira, o projeto de qualificar os professores primários “não 

diplomados” do interior do estado, de modo a serem multiplicadas as novas funções 

do magistério escolar, havia levado o professor Grimaldi Ribeiro, novo Secretário de 

Educação da SEC-RN, assessorado pela professora Lia Campos, coordenadora da 

Divisão do Centro de Estudos e Pesquisas Educacionais, a elaborar 

[...] um Plano Emergencial denominado „Missões Pedagógicas‟, com 

o apoio institucional do Inep, „com a finalidade de levar os 
ensinamentos da Nova Reforma do Ensino ao professorado de todo 
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o estado e prestar assistência técnica educacional aos professores 
do interior‟ (MISSÕES PEDAGÓGICAS, 1959, apud ARAÚJO, 2006, 
p. 268). 

 

Esse “Plano Emergencial” de capacitação do magistério norte-rio-grandense 

denominado “Missões Pedagógicas” iniciou na cidade de Caicó, prosseguindo nas 

cidades de Mossoró, Assú, Pau de Ferros, entre outras do interior do estado, no 

período de 5 de setembro de 1958 a fevereiro de 1960, reunindo “[...] mais de 1.000 

educadores em cursos de aperfeiçoamento, treinamentos, seminários, conferências, 

estágios e ciclos de estudos” (ARAÚJO, 2006, p. 268). 

Nessas “missões pedagógicas”, com a coordenação geral da professora Lia 

Campos e da equipe formada pelos professores Zilda Lopes do Rego, Maria das 

Neves Queiroz, Maria Amparo e Cônego José Celestino Galvão, foram oferecidas, 

aos professores do interior do estado, aulas de Português, Matemática e 

Conhecimentos Gerais (História, Geografia e Ciências Naturais), explorando os 

conteúdos específicos de cada área disciplinar (ARAÚJO, 2006). 

Além da aprendizagem dos conteúdos programáticos do currículo escolar, o 

Programa dessas “Missões Pedagógicas” compreendia orientações relativas à 

Didática da Linguagem, “[...] com orientações metodológicas de como iniciar a 

leitura, leitura nas diferentes séries, ditado, cópia, composição” (ARAÚJO, 2006, p. 

269); Didática da Matemática, “[...] com orientações metodológicas de como iniciar o 

ensino e a aprendizagem das operações fundamentais”; e, Didática dos Estudos 

Naturais e Sociais, “[...] com orientações metodológicas de como iniciar o ensino dos 

estudos naturais e sociais” (ARAÚJO, 2006, p. 269). 

As considerações feitas por Araújo (2006), acerca de a Reconstrução da 

Educação Nacional e da Reforma Educacional norte-rio-grandense exigirem a 

elaboração e execução de um plano emergencial de capacitação docente, puderam 

ser refletidas em diversas matérias publicadas no Jornal A Folha, nos fins dos anos 

de 1950 até a década de 1960. Em três artigos de autoria do professor Raimundo 

Guerra, diretor do Grupo Escolar Modelo Senador Guerra e professor do Colégio 

Normal Regional de Caicó, há uma clara evidência à necessidade de capacitar o 

professorado não habilitado dos municípios seridoenses, mediante uma 

sistematização pedagógica do “que” e de “como” ensinar. 
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Nesses artigos, o professor trata da relevância e finalidade desses cursos 

em face do treinamento de “elementos não diplomados” do magistério normal, além 

de informar e divulgar dados sobre a realização. Em o artigo intitulado “Curso de 

Treinamento”, publicado em 28 de fevereiro de 1959, o ilustre educador esclarece 

que, naquele período, deveria funcionar “[...] o Curso de Treinamento, especialmente 

para elementos não diplomados que pretendem ingressar no Magistério Público 

Primário” (GUERRA, 1959, p. 1). Todavia, por decisão do Secretário de Educação e 

Cultura, professor Grimaldi Ribeiro, o curso havia sido adiado para se realizar em 

Caicó no mês de julho daquele ano. Naquele mês de fevereiro, o “Curso de 

Treinamento para Elementos não Diplomados” estaria sendo oferecido, somente, na 

“[...] Capital, nestas duas últimas semanas, de 16 a 28 do corrente; ficando, porém, 

facultado a todo professorado do Estado que precise legalizar sua situação, isto é, 

queira ser nomeado” (GUERRA, 1959, p. 1). 

Para o professor Raimundo Guerra não se podia avaliar o valor desses 

cursos na preparação do Magistério, sobretudo “[...] tratando-se de elementos leigos 

que se dedicam ao ensino. Daí a necessidade de funcionamento dos mesmos” 

(GUERRA, 1959, p. 1). Evidenciando pressupostos filosóficos, teóricos e 

metodológicos da Escola Nova ou do “ensino renovado”, esse nobre educador 

ressalta que esses treinamentos equivaliam a “[...] cursos intensivos em que 

professores e alunos (alunos-mestres) se dedicam inteiramente aos problemas 

teóricos e práticos do ensino” (GUERRA, 1959, p. 1). 

Como parte da Reforma do Ensino Primário e Normal do Rio Grande do 

Norte iniciada pelo Secretário Tarcísio Maia e continuada pelo professor Grimaldi 

Ribeiro, segundo especificou o professor Raimundo Guerra (1959), haver-se-ia 

início, no dia 2 de julho de 1959, na cidade de Caicó, o “Curso de Treinamento” para 

elementos não diplomados. Noticiado pelo Jornal A Folha, em 18 de julho de 1959, o 

Curso foi aberto com um “[...] número de inscrições [...] superior a 60 entre 

candidatas e professoras que procuram aperfeiçoar conhecimentos e receber 

orientação dos novos métodos de ensino” (GUERRA, 1959b, p. 1). 

Sob a coordenação do Diretor do Colégio Normal Regional de Caicó, 

Cônego José Celestino Galvão, que “[...] tudo tem feito para o êxito desse Curso, 

convidando candidatas à inscrição e professoras de diversos municípios do Seridó”, 

o Curso de Treinamento se realizou “[...] no grande salão de festas e reuniões do 

Grupo Escolar Senador Guerra” (GUERRA, 1959b, p. 1), durante os turnos matutino 
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e vespertino; havendo como professores e disciplinas de estudos: professor 

Raimundo Guerra (Linguagem e Metodologia da Linguagem) e professora Myrtila 

Lima Lobo (Matemática e Metodologia da Matemática), estando os estudos de 

“Conhecimentos Gerais” (Geografia, História e Ciências Naturais) sob o encargo da 

professora Anali Schuindt, que, “[...] diplomada pela Escola Normal de São Paulo, 

[...] faz parte do corpo docente do Grupo e tem demonstrado eficiência e interesse 

pela instrução” (GUERRA, 1959b, p. 1). 

O resultado desse “Curso de Treinamento do Seridó” foi apresentado pelo 

professor Raimundo Guerra em “nota” publicada no Jornal A Folha, de 15 de agosto 

de 1959. Segundo o professor, o curso para elementos não diplomados contou com 

“[...] 60 candidatos e professores não diplomados” inscritos, dos quais prestaram 

“[...] exame 44 candidatas das quais foram aprovadas 27” (GUERRA, 1959c, p. 1). 

Procedentes de quase todos os municípios do Seridó, essas alunas professoras “[...] 

acompanharam com interesse as aulas que foram ministradas pelos professores: 

Raimundo Guerra, Myrtila Lima Lobo e Anali Schuindt” (GUERRA, 1959c, p. 1). 

Nos artigos escritos pelo professor Raimundo Guerra é possível examinar 

quais pressupostos teóricos e metodológicos, assim como as finalidades 

socioeducativas, seriam atribuídos à oferta dos cursos destinados à formação do 

professorado “não diplomado” norte-rio-grandense. Embora o professor tenha 

afirmado que não se podia “[...] bem avaliar quanto valem esses cursos de 

preparação para o Magistério” (GUERRA, 1959, p. 1), demonstra acentuada crença 

nos saberes oriundos da Escola Nova e na substituição dos antigos métodos pelos 

processos renovados de ensino, então comprovados por experiências desenvolvidas 

em laboratórios e testes de verificação. Transcrevendo as suas argumentações: 

Não se pode bem avaliar quanto valem esses cursos de preparação 
para o Magistério; principalmente tratando-se de elementos leigos 
que se dedicam ao ensino. 

Daí a necessidade de funcionamento dos mesmos. 

É o conhecimento da Escola Nova ou do ensino renovado de que 
tanto se têm preocupado os educadores dos últimos tempos. É 
também o que se denomina a Reforma do Ensino que no nosso 
Estado foi iniciada pelo então Secretário de Educação – Tarcísio 
Maia e agora continuada pelo Secretário, professor Grimaldi Ribeiro. 

É a substituição dos antigos métodos ou processos de ensino pelo 
que a nova Pedagogia, depois de experiências mesmo em 
laboratórios, além de verificação por meio de testes e pela prática de 
muitos anos, constatou sua eficácia (GUERRA, 1959, p. 1, grifos 
nossos). 
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Comprovada a eficácia das experiências desenvolvidas pela Nova 

Pedagogia, essa substituição de métodos e processos de ensino seria, segundo 

Raimundo Guerra, necessária à formação docente e à educação primária norte-rio-

grandense em vista do “desenvolvimento” e da “atividade” das crianças, “[...] 

aproveitando mais tendências naturais, esclarecendo, sobretudo, a necessidade de 

adquirir conhecimentos para logo aplicá-los” (GUERRA, 1959, p. 1). 

A Reforma do Ensino Primário e Normal iniciada pelo Secretário Dr. Tarcísio 

Maia e continuada pelo professor Grimaldi Ribeiro, conforme o professor Guerra, 

seria de valor incalculável no sentido de instaurar um “[...] ensino real, [...] colocando 

a criança em situação real”; por meio de atividades de composição “[de] cartas que 

precisam escrever no momento”. Os novos processos de ensino deveriam 

corresponder, nesse sentido, aos “[...] problemas associados aos brinquedos ou 

atividades próprias às idades e do sexo”. Devendo compreender, desse modo, “[...] 

centros de interesse e os métodos de projeto que se desenvolvem, auxiliados pelas 

instituições escolares” (GUERRA, 1959, p. 1). 

Para que esse “ensino real” fosse instituído, o professor Raimundo Guerra 

concebia necessário “[...] que a professora primária tenha certo preparo técnico ou, 

pelo menos, uns rudimentos da escola renovada” (GUERRA, 1959, p. 1, grifo 

nosso). Nesse sentido, possibilitar capacitação científica e didática do professorado 

normal primário, por meio da oferta de noções da Nova Pedagogia consistia em a 

finalidade desses “[...] ligeiros cursos de treinamento, [...] nos quais não se deve 

apenas [ensinar] os conteúdos, isto é, os programas das matérias indispensáveis à 

regência [das escolas primárias]”, mas, acima de tudo, “[...] a Metodologia dessas 

matérias” (GUERRA, 1959, p. 1). 

Além dos Cursos para “elementos não diplomados” e professores das 

escolas primárias, mediante os pressupostos teóricos e processos metodológicos do 

“ensino renovado”, a Reforma Educacional do Rio Grande do Norte, ordenada pela 

Lei nº 2.171, exigia uma ação pedagógica junto a diretores, orientadores 

educacionais e professores das Escolas Normais do estado. Nesse processo, “[...] 

algumas especializações na área da educação ganhariam relevância, enquanto 

outras seriam desqualificadas” (ARAÚJO, 2006, p. 262). A Reforma Educacional de 

1957, nesse sentido, introduziria o serviço de Orientação Educacional e extinguiria o 

serviço de Inspeção Escolar (ARAÚJO, 2006, p. 262). 
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A implantação do serviço de Orientação Educacional no estado do Rio 

Grande do Norte contemplaria, segundo Araújo (2006), uma série de ações 

concomitantes e articuladas empreendidas no período de 1958 a 1960; englobando: 

[...] inquéritos e estudos desenvolvidos pelo Centro de Estudos e 
Pesquisas da SEC-RN, seguido da capacitação de orientadores 
educacionais em cursos de aperfeiçoamento organizados pelo 
Centro Regional de Pesquisa Educacional de Porto Alegre, além de 
um curso de aperfeiçoamento destinado a futuros orientadores 
educacionais, promovido pela SEC-RN em convênio com o Inep. 
(ARAÚJO, 2006, p. 262, grifos nossos). 

 

Dentro dessas ações previamente articuladas, o primeiro desses cursos a se 

realizar foi o “Curso de Aperfeiçoamento em Administração Escolar e Orientação 

Educacional”, direcionado a diretores e futuros orientadores educacionais das 

instituições escolares da educação estadual norte-rio-grandense. Realizado no 

período de março a junho de 1958, o Curso esteve sob a direção da professora Lia 

Campos, coordenadora dos cursos da SEC-RN e do Centro de Estudos e Pesquisas 

Educacionais. Como programação curricular, gestores e candidatos a orientadores 

educacionais haveriam seus conhecimentos ampliados, mediante estudo das 

seguintes matérias: Metodologia da Linguagem, Metodologia da Matemática, 

Metodologia dos Estudos Naturais e Sociais, Administração e Supervisão Escolar, 

Psicologia da Criança e Arte de Contar Histórias (ARAÚJO, 2006). 

Sendo assim, mediante o estabelecimento de convênio entre o INEP e a 

SEC-RN, pautado no princípio de “continuidade de presença” (AÇÃO DO INEP E 

CENTROS DE PESQUISAS..., 1961, p. 111), o Curso de Aperfeiçoamento em 

Administração Escolar e Orientação Educacional foi ministrado por professores e 

especialistas do quadro técnico do INEP e do CBPE, a exemplo de Juraci Silveira, 

Eny Caldeira e Júlio César de Mello e Souza; como, também, pelas professoras 

Maria Alexandrina Sampaio, Carmem Pedroza, Ezilda Elita do Nascimento, e o 

professor René Pinheiro Borges, especialistas vinculados à SEC-RN. 

Dando prosseguimento às ações “concomitantes e articuladas” à Reforma 

Educacional norte-rio-grandense de 1957, a Divisão de Estudos e Pesquisas 

Educacionais da SEC-RN planejou e executou o “Ciclo Técnicas Pedagógicas”, 

ocorrido na capital norte-rio-grandense, nas últimas duas semanas do mês de 

fevereiro de 1959; sendo esse Curso composto por aulas, conferências e debates, 

que visavam promover o estudo de problemas pedagógicos e das técnicas de 
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ensino (ARAÚJO, 2006). Contando com uma participação de aproximadamente 200 

(duzentos) docentes, esse Ciclo de Técnicas Pedagógicas esteve ao encargo das 

professoras Lia Campos, Maria Alexandrino Sampaio, Zilda Lopes Rego e Nilda 

Menezes, esta última do quadro técnico do INEP, e do Cônego José Celestino 

Galvão, do Colégio Normal Regional de Caicó (ARAÚJO, 2006). 

Em o Relatório “Ação do INEP e Centros de Pesquisas no Quinquênio 1956-

1960”, publicado na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (1961), consta a 

descrição das atividades executadas pelo INEP, visando à Reconstrução do Ensino 

Primário e Normal nos diversos estados da Federação. O documento destaca que 

“[...] com a supervisão do INEP foram elaborados projetos para os Centros 

Educacionais de Maceió, Fortaleza, Aracaju, Caicó e Mossoró” (AÇÃO DO INEP E 

CENTROS DE PESQUISAS..., 1961, p. 94). Desenvolvidos sob a coordenação da 

Divisão de Estudos e Pesquisas Educacionais, as atividades do INEP e do CBPE 

foram desenvolvidas mediante o seguinte Programa: 

a) tarefas de aconselhamento e orientação, atendendo às consultas 
que lhe endereçaram órgãos da administração educacional do país; 

b) tarefas de informação e de análise da realidade educacional 
brasileira, respondendo a solicitações de entidades nacionais e 
internacionais de educação; 

c) tarefa básica de estudos e pesquisas sobre sistemas escolares no 
país, escolas, currículos, programas, exames, livros didáticos e 
elaboração de livros e de material de instrução, como instrumentos 
para o trabalho do magistério e da administração escolar, no Brasil 
(AÇÃO DO INEP E CENTROS DE PESQUISAS..., 1961, p. 110-
111). 

 

No cumprimento desse Programa, a Divisão de Estudos e Pesquisas 

Educacionais atuou, entre outras demandas, “[...] no estudo e discussão de projetos 

vários de reformas educacionais estaduais, especialmente no setor de ensino 

primário e normal” (AÇÃO DO INEP E CENTROS DE PESQUISAS..., 1961, p. 111). 

Pela “continuidade de presença”, segundo enfatiza o Relatório, esses projetos se 

destacavam pelo “[...] planejamento do sistema escolar de Brasília”, em que o CBPE 

e o INEP estavam sendo representados pelo “[...] seu técnico Prof. Paulo de Almeida 

Campos e no de reforma do ensino elementar e normal do Rio Grande do Norte [...] 

pela professora Eny Caldeira” (AÇÃO DO INEP E CENTROS DE PESQUISAS..., 

1961, p. 111). 
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A Reforma Educacional do Ensino Primário e Normal requeria, no caso 

específico da cidade de Caicó, a organização pedagógica da Escola Normal 

destinada à formação do magistério primário seridoense, de conformidade ao Plano 

de Reconstrução da Educação Nacional. Nesse sentido, coube à professora Eny 

Caldeira, catedrática da Faculdade de Filosofia do estado do Paraná, a 

“continuidade de presença” do INEP e do CBPE no interior do Seridó potiguar, 

visando estruturar, orientar e acompanhar os trabalhos pedagógicos da Escola 

Normal. A presença dessa técnica do Ministério da Educação estaria sendo 

aguardada na cidade de Caicó. Em nota intitulada “Professora Eny Caldeira, nesta 

cidade”, o Jornal A Folha, em 2 de julho de 1960, informa que: “Há dias encontra-se 

nesta cidade a culta professora Eny Caldeira que permanecerá entre nós até 

dezembro próximo, orientando o ensino pedagógico em nossa terra” 

(PROFESSORA ENY CALDEIRA..., 1960, p. 1). 

Entre as primeiras ações da professora Eny Caldeira, no Centro Educacional 

do Magistério Primário de Caicó, objetivando a organização da Escola Normal, 

destaca-se a realização da “Semana Educacional”, iniciada em 19 de julho de 1960, 

sob a sua coordenação e direção do Cônego José Celestino Galvão. Esse 

“empreendimento”, conforme destacou o Jornal A Folha, de grande “relevo no setor 

de Educação”, contemplou aulas ministradas por “[...] um grupo de mestras da 

Capital”, em que se destacaram os nomes das professoras da SEC-RN Maria 

Alexandrina Sampaio, Margarida Côrtes, Elza Sena, Maria José Melo, Carmem 

Pedrosa e Josefa Lopes (SEMANA EDUCACIONAL EM CAICÓ, 1960, p. 1). 

Os três últimos anos do governo Dinarte de Medeiros Mariz (1957 a 1960), 

de acordo com Araújo (2006), testemunhariam a uma priorização da política de 

capacitação de professores do normal primário no contexto da política educacional e 

cultural. Além do recebimento de técnicos em educação enviados pelo INEP, a 

Reforma do Ensino Primário e Normal do Estado do Rio Grande do Norte, ordenada 

pela Lei nº 2.171, consonante ao Plano de Reconstrução da Educação Nacional do 

professor Anísio Teixeira e colaboradores, incluía o envio de professores para se 

especializar em Cursos de Especialização oferecidos nos Centros Educacionais de 

Pesquisas, instalados nos Institutos de Educação. 

Essa “cooperação supletiva” dos Centros Educacionais de Pesquisas 

vinculados ao INEP no aperfeiçoamento dos professores, administradores, 

especialistas e técnicos da Secretaria de Educação e Cultura do estado do Rio 
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Grande do Norte já estava prevista na elaboração da Lei nº 2.171 de 1957, incluindo 

a realização de “intercâmbios intelectuais” entre professores, visando à 

especialização docente nos Centros de Estudos e Pesquisas. Nesse sentido, 

[...] intercâmbios foram acordados por meio de Convênios entre o 
Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (CBPE), no Rio de 
Janeiro, e os Centros Regionais de Pesquisas Educacionais (CRPE) 
de São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador e Recife, com 
o aval político-pedagógico do Inep (ARAÚJO, 2000, p. 6, grifo 
nosso). 

 

Para Anísio Teixeira (2007, p. 51), os intercâmbios intelectuais entre 

professores constituíam uma necessidade no Plano de Reconstrução da Educação 

Nacional; considerando que os “[...] primeiros passos de uma nova política 

educacional brasileira, primeiros e indispensáveis, são os de buscar [...] elementos 

para a renovação de nossa cultura e de nossas técnicas”. As ações do INEP se 

efetivaram, assim, tanto no sentido de importar técnicos estrangeiros, os “elementos 

alienígenas” (TEIXEIRA, 2007), como de enviar professores para capacitação fora 

do país, sobretudo nos Estados Unidos. Como, também, de financiar intercâmbios 

entre professores nos diversos estados da Federação. No caso dos convênios 

efetuados com o estado do Rio Grande do Norte, os intercâmbios regionais 

possibilitaram a capacitação de professores nos Centros de Pesquisas Regionais 

instalados nos Institutos de Educação. 

 

4.4 Os intercâmbios regionais 

Para formar a equipe técnica da Secretaria de Educação fazia-se 

necessário, como previa a Lei nº 2.171 de 1957, que alguns professores se 

ausentassem do Estado a fim de se especializar nas diversas áreas da educação, 

incluindo a educação pré-primária. Para tal feito, o Secretário de Educação Tarcísio 

Maia reivindicou bolsas ao INEP que, sendo concedidas, levaram os professores 

aos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, 

estados que continham os Centros Regionais de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(CRPE), sediados nos Institutos de Educação. 

Acerca dos acordos estabelecidos entre a SEC-RN e o INEP, ressalta 

Araújo: 

Nos termos dos acordos, a Secretaria de Educação e Cultura do 
Estado do Rio Grande do Norte (SEC-RN), por um lado, 



199 
 

 
 

comissionava com bolsa de estudo, concedida pelo INEP, a ida dos 
professores formados em escolas normais, para cursos de longa, 
média e curta duração nos seus Centros de Pesquisa, destinados a 
especializá-los em pesquisa educacional, administração, supervisão, 
orientação educacional e ensino pré-primário, entre outras 

especializações (ARAÚJO, 2000, p. 6). 

 

Quando as professoras especialistas retornavam desses cursos ao estado 

do Rio Grande do Norte eram absorvidas como “técnicas” por vários órgãos: SEC-

RN, CEPE, Oficinas de Artes Industriais, Inspetorias de Ensino, Escolas Normais de 

2º Ciclo, Escola de Aplicação de Natal e de Caicó e Jardim de Infância (ARAÚJO, 

2000, 2006; VIEIRA, 2005). 

No caso específico da educação pré-primária, foram enviadas professoras 

do quadro estadual para formarem-se em Cursos de Aperfeiçoamento em Educação 

Pré-Primária e Jardim de Infância nos Institutos de Educação das cidades de Belo 

Horizonte e da antiga Guanabara, hoje cidade do Rio de Janeiro. Em 1957, as 

professoras Maria Pompéia de Castro Parceles (Grupo Escolar Moreira Dias, de 

Mossoró) e Evani Queiroz Lima (Jardim de Infância Modelo de Mossoró) fizeram o 

Curso de Artes Aplicadas no CBPE do Rio de Janeiro (ARAÚJO, 2006). Em 1959, a 

professora Jacira dos Santos Góis realizou o curso “Estágio de Arte Infantil”, no 

Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos da cidade do Rio de Janeiro, no período 

de 16 de maio de 1959 a 30 de novembro desse ano, sendo esse Curso constituído, 

conforme Certificado da professora, pelo seguinte programa: Seminários e aulas 

práticas sobre arte infantil, em especial desenho, pintura, escultura, gravura e 

monotipias, estamparia, cartazes e letras, mosaicos, vitral e azulejos, observações 

de aulas e prática de ensino na Escola Experimental do INEP do Rio. E, no ano de 

1960, a professora “Maria de Lourdes Souza”, do Jardim de Infância Modelo de 

Natal, foi enviada à cidade do Rio de Janeiro para se especializar em Jardim de 

Infância, segundo publicação do Diário Oficial do Rio Grande do Norte, de 27 de 

janeiro de 1960. 

O governo de Aluísio Alves (1961-1966), dando continuidade à Reforma 

Educacional iniciada em 1957, também elegeu a educação como prioridade, 

lançando mão do plano “Fazer em três anos o que não se fez em três séculos”. 

Apesar de adversário político do governador anterior, Aluísio Alves preserva a 

professora Lia Campos à frente da direção do CEPE. Renovados os acordos com o 

MEC/INEP no ano de 1962, duas bolsas de estudo foram conferidas a professoras 



200 
 

 
 

norte-rio-grandenses para se especializar em Jardim de Infância, no Instituto de 

Educação da antiga Guanabara (ARAÚJO, 2006; VIEIRA, 2005). A essa época, o 

Curso encontrava-se sob a coordenação da professora e pesquisadora Heloísa 

Marinho, discípula do professor Lourenço Filho. 

Segundo Aristeo Leite Filho (2008, 2011), os trabalhos de Heloísa Marinho 

contribuíram para desenvolver um determinado pensamento sobre educação infantil, 

especialmente em relação à pedagogia dos Jardins de Infância. Além da docência 

no Instituto de Educação, Heloísa Marinho foi uma das responsáveis pelo Curso de 

Especialização em Educação Pré-Primária, então criado pelo Instituto de Educação 

em 1949, destinado à formação das professoras dos Jardins de Infância e Escolas 

Maternais (LEITE FILHO, 2011). 

No Instituto de Educação do Rio de Janeiro, Heloísa Marinho também 

desenvolveu inúmeras pesquisas sobre o desenvolvimento natural da criança, 

especialmente sobre o pensamento e a linguagem, escrevendo e publicando vários 

livros direcionados à organização, ao currículo, às atividades das professoras no 

Jardim de Infância e ao processo de aquisição da leitura e da escrita. Dentre as 

obras da autora, destaca-se o livro Vida e educação no Jardim de Infância, obra que 

alcançou 3 (três) edições entre os anos de 1952, 1960 e 1967. Sendo a terceira 

edição (1967) acompanhada de introdução do professor Lourenço Filho, que 

destaca o valor desse “[...] guia prático que conduz à reflexão [...] aos que se 

ocupam em nossas instituições da educação pré-escolar” (LOURENÇO FILHO, 

1967, p. 15). 

Voltando às vindas de especialistas em educação para capacitar as 

professoras do ensino pré-primário e primário norte-rio-grandense, dentro do espírito 

renovador da Nova Educação, a SEC-RN realiza, por meio do Centro de Pesquisas 

Educacionais, durante a primeira quinzena do mês de julho de 1962, o “I Curso de 

Recreação Infantil”. Participaram desse curso “[...] 41 professoras, sendo duas de 

Caicó, duas de Mossoró e o restante de Natal, sob a coordenação geral da 

professora Consuelo Pessoa da Sena, portadora de curso de especialização no Rio 

de Janeiro” (CURSO DE RECREAÇÃO, 1962, p. 4). 

A solenidade de encerramento do Curso de Recreação Infantil dá-se no 

“salão nobre” da Escola Normal de Natal, contando com a presença da professora 

Lia Campos (Diretora do CEPE), Consuelo Sena (Coordenadora do Curso), Dr. 
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Moacir Góis (Secretário de Educação do município), representantes do Diretor do 

Departamento de Educação, professora Chicuta Fernandes (Diretora da Escola 

Doméstica) e do Sr. Geraldo Magela, representante do Secretário de Educação do 

estado. A sessão de encerramento, conforme matéria do Jornal Tribuna do Norte, 

havia iniciado com “[...] a palavras da professora Consuelo Pessoa da Sena, 

seguindo-se entrega de certificados”. Posteriormente, “[...] a professora Isolda 

Trigueiro, representando a turma encerrando-se a parte solene”. Como segunda 

parte da programação, se realizou “[...] uma demonstração artística seguindo-se a 

inauguração dos trabalhos executados pelas professoras” (ENCERRA-SE HOJE 

CURSO DE RECREAÇÃO..., 1962, p. 8). 

Um ano após esse Curso de Recreação, a SEC-RN organiza um novo 

encontro com tema voltado à educação da criança. Em “Convite” endereçado às 

“professoras primárias e de Jardim de Infância”, publicado no jornal Tribuna do 

Norte, a SEC-RN convoca as professoras para um “debate” com a professora Nilza 

Campelo, da Guanabara, a ser realizado na Escola Normal de Natal, no dia 22 de 

julho de 1963. Nesse debate, a professora Nilza Campelo ministrou uma “[...] 

palestra sobre os problemas, necessidades e importância do Jardim” 

(PROFESSORAS PRIMÁRIAS E DE JARDIM..., 1963, p. 1). 

Quanto às idas das professoras pré-primárias norte-rio-grandenses para 

outros estados, a fim de aperfeiçoamento em Cursos destinados à educação no 

Jardim de Infância, no ano de 1963, por oferecimento de bolsa do MEC/INEP, 

programa coordenado por Lia Campos no estado do Rio Grande do Norte, foi 

enviada à capital mineira a professora “Nanci Gomes dos Santos”, para se 

especializar em “Jardim de Infância”. Ao retornar desse curso, a professora foi 

integrada a uma Inspetoria de Ensino da SEC-RN, a fim de orientar as educadoras 

das escolas pré-primárias (VIEIRA, 2005). Nessa época, o Curso de Especialização 

em Jardim de Infância do Instituto de Educação de Belo Horizonte encontrava-se 

sob a diretriz teórica e metodológica da professora Nazira Féres Abi-Sáber, Técnica 

de Didática de Educação Pré-Primária do PABAEE e Orientadora Geral das Classes 

Pré-Primárias do Estado de Minas Gerais. 
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Do corpo docente de Caicó foi encaminhada, à capital mineira, a professora 

“Maria Bernadete da Fonseca Azevedo4”, para se especializar no “Curso de 

Aperfeiçoamento de Professores e Diretores”, ministrado pela “Divisão de 

Aperfeiçoamento do Professor” (DAP), do Centro de Pesquisas Educacionais de 

Minas Gerais, oferecido no Instituto de Educação João Pinheiro de Belo Horizonte. 

O curso foi iniciado em 13 de fevereiro de 1964 e concluído em 3 de junho do 

mesmo ano. Esse Curso de Aperfeiçoamento, segundo consta no “Atestado de 

Frequência” da professora Bernadete Azevedo, envolvia uma grade curricular 

composta por “Cursos Gerais”: Recursos Didáticos, Psicologia Educacional, Medidas 

de Avaliação e “Cursos de Especialização”: Currículo da Escola Primária, 

Supervisão na Escola Primária e Seminário de Currículo e Supervisão; e, por 

“Cursos de Escolha”: Supervisão e Prática de Ensino no Currículo da Escola Normal 

e Fundamentos da Educação Pré-Primária. 

O Curso não se direcionava, portanto, à formação em “Jardim de Infância”. 

Todavia, a professora Bernadete Azevedo cursou a disciplina que, à época, 

encontrava-se sob o ministério da professora Nazira Abi-Sáber, autora de vasta obra 

pedagógica dirigida à educação pré-primária. De acordo com as lembranças da 

cursista, a professora mineira adotava, como fontes de estudo, obras clássicas da 

pedagogia infantil e livros de sua autoria, cujas temáticas versam sobre a criança, a 

infância, a professora, o currículo, as atividades e a organização geral dos Jardins 

de Infância (ABI-SÁBER, 1963, 1965, 1968). 

Em entrevista concedida à Vanízia Viviane Pereira da Silva, em junho de 

2011, sob a orientação da autora do trabalho doutoral, a professora Bernadete 

assegurou que, nessa época, possuía grande parte dos livros produzidos no Instituto 

de Educação de Belo Horizonte, destacando os títulos O que é Jardim de infância e 

A criança de quatro anos, ambos de autoria de Nazira Abi-Sáber, publicados pelo 

PABAEE, com edição autorizada pelo INEP. 

 

                                                           
4
 Em virtude de a professora Maria Bernadete da Fonseca dispor, à época de realização desse curso, 

de mesmo “nome” e “sobrenome” que a terceira Diretora do Jardim de Infância de Caicó, adota-se 

aqui a inclusão do sobrenome “Azevedo”, adquirido por essa professora após enlace matrimonial. 
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Figura 9: Solenidade de Conclusão do “Curso de Aperfeiçoamento de Professores e 
Diretores” ― Instituto de Educação, Belo Horizonte, Minas Gerais, 1964. 

Fonte: Acervo Pessoal de Maria Bernadete da Fonseca Azevedo. 

 

Conjuntamente à criação do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais 

(CBPE), em 1955, por Anísio Teixeira, são criados os Centros Regionais de Estudos 

e Pesquisas Educacionais (CRPEs), nas cidades de São Paulo, Recife, Salvador, 

Porto Alegre e Belo Horizonte. O CRPE mineiro, vinculado diretamente ao MEC e ao 

INEP, foi instalado no Instituto de Educação de Belo Horizonte e contou com o 

“Programa de Assistência Brasileiro-Americana de Ensino Elementar” (PABAEE) 

incorporado à estrutura do Centro, dando surgimento, posteriormente, com o fim do 

“acordo” entre o Brasil e os Estados Unidos, à Divisão de Aperfeiçoamento do 

Professor (DAP), que se encarregou 

[…] da realização de cursos, em regimento de internato, destinados à 
preparação de professoras para o ensino primário, para as escolas 
normais, oficiais e particulares, além de inspetores e supervisores de 
ensino de diversas partes do país (XAVIER, 2003, p. 7). 

 

O PABAEE foi um Programa de Assistência ao Ensino Primário, que resultou 

de um “acordo” entre o Brasil e os Estados Unidos da América (EUA), durante a 
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administração de Anísio Teixeira no INEP. Instalado no CRPE de Belo Horizonte, o 

PABAEE desenvolveu atividades no Instituto de Educação de 1956 a 1964. O 

objetivo central do Programa consistia em elevar a qualidade do ensino primário 

brasileiro a partir do aperfeiçoamento de professores. 

Segundo Paiva e Paixão (2002), o sucesso na execução desse “acordo” se 

articulou à modernização do ensino primário por meio do treinamento de professores 

de escolas normais e da produção de materiais didáticos. Mediante o Relatório Final 

do Programa, então elaborado pelos técnicos americanos, relativo ao período de 

1959 a 1964, 864 professores bolsistas de todos os estados brasileiros se formaram 

nos Cursos oferecidos pelo PABAEE, entre os quais 42 diziam respeito a bolsistas 

norte-rio-grandenses. (PAIVA; PAIXÃO, 2002, p. 150). 

Nos Cursos oferecidos pelo PABAEE, as aulas seriam ministradas por farto 

emprego de material e projeção de filmes americanos. Também seriam ensinadas 

técnicas de como “[...] produzir recursos audiovisuais e como ensinar utilizando-os 

como suporte” (PAIVA; PAIXÃO, 2002, p. 156). Nesses Cursos, os professores 

bolsistas deveriam construir “[...] um conjunto desses materiais adequados ao ensino 

em suas áreas de especialização, para utilização posterior em suas tarefas nos 

estados” (PAIVA; PAIXÃO, 2002, p. 156). 

Esses materiais, conforme o Relatório Final do Programa estudado por 

Paiva e Paixão (2002), eram distribuídos gratuitamente a fim de promover e divulgar 

a contribuição do Programa 

[...] entre os bolsistas, escolas normais, ex-bolsistas, supervisores de 
ensino, bibliotecas escolares, Centros de Regionais de Pesquisa do 
INEP, professores do Instituto de Educação e da Secretaria de 
Educação de Minas Gerais, entre outros (PAIVA; PAIXÃO, 2002, p. 
151). 

 

A dimensão educativa seguida pelo PABAEE, segundo Abreu e Eiterer 

(2008), centrava-se no “aprender fazendo”. A sua orientação técnico metodológica, 

todavia, privilegiaria mais o “como se faz”, concentrando os esforços do Programa 

no desenvolvimento de processos didáticos direcionados à atuação das professoras 

da educação primária e pré-primária (ABREU; EITERER, 2008). Privilegiando mais o 

fazer ou o “como se faz”, o Programa apoiou a publicação de muitos livros, entre 

eles os programas e manuais pedagógicos destinados à formação das professoras 

do ensino pré-primário. 



205 
 

 
 

Entretanto, esses materiais deixariam a desejar em termos das finalidades 

das ações recomendadas, apresentando ausência de fundamentação teórica ou 

lacunas de compreensão. Consciente dessa problemática, a professora Nazira Abi-

Sáber certa vez desabafou, e, simultaneamente, justificou as ausências teóricas em 

suas produções: 

[...] eu escrevi alguns livros, se eu pudesse teria queimado em praça 
pública. Eles não têm fundamentação teórica, mas numa época em 
que não havia nada, eles valeram para a professora entrar em sala e 
não ficar perdida e saber algumas coisas sozinha com as crianças 
(ABI-SABER, apud ABREU; EITERER, 2008, p. 99). 

 

Essa posição de Nazira Abi-Sáber é, no entanto, questionada por Leite Filho 

(2008), e, igualmente, pelo trabalho doutoral. Mesmo a autora não explicitando quais 

referências guiavam o seu pensamento pedagógico, em seus manuais pedagógicos 

configuram-se uma série de princípios teóricos vinculados aos fundamentos das 

pedagogias ativas, entre eles as ideias sobre as “atividades livres e criadoras” das 

crianças, incluindo os seus “interesses” e “necessidades” em fase da educação pré-

primária, remetendo às ideias e propostas pedagógicas de John Dewey e Jean-

Ovide Decroly. 

Voltando às experiências de formação da professora Bernadete Azevedo, na 

década de 1960, além de haver cursado a disciplina “Fundamentos da Educação 

Pré-Primária” diretamente com Nazira Abi-Sáber, a entrevistada recorda que, ao 

chegar do curso, foi incorporada à equipe de técnicos da Inspetoria Regional de 

Ensino; passando a atuar como “Orientadora Pedagógica” do Jardim de Infância do 

Centro Educacional, no período de 1965 a 1967. 

Integrando as propostas educacionais escolanovistas, inúmeros livros de 

natureza pedagógica foram elaborados e difundidos, nesse período, a fim de formar 

as jovens professoras dos Jardins de Infância nos moldes do espírito renovador de 

educação, destacando-se publicações que receberam apoio direto de educadores 

reformistas, entre eles o professor Lourenço Filho, bem como de órgãos vinculados 

ao Ministério da Educação, como o INEP e o PABAEE, que, segundo destacam 

Abreu e Eiterer (2008), constituíram instituições “campo” para formar as bases 

pedagógico-curriculares da educação no Brasil. 

Para Anísio Teixeira (2011, p. 38), o Programa de Reconstrução da 

educação brasileira exigia “[...] estudos objetivos [...] de nossas escolas e revisão 
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dos seus métodos”. Desses “estudos objetivos” se originariam diagnósticos válidos e 

aceitos, que auxiliariam na “[...] elaboração dos métodos de tratamento e a indicação 

dos prognósticos” (DISCURSO DE POSSE..., 1952, p. 78). Esses métodos de 

tratamento decorreriam, assim, dos “[...] guias e manuais de ensino para os 

professores e diretores de escolas [...]”; constituindo, portanto, “[...] livros 

experimentais de sugestões e recomendações, para a condução do trabalho 

escolar” (DISCURSO DE POSSE..., 1952, p. 78). 

Nesse sentido, a partir dos Centros de Pesquisas seriam formulados novos 

modos de ensinar e educar a criança pré-escolar, com base em resultados de 

pesquisa adquiridos e refletidos em práticas experimentais. Todavia, diferentemente 

da propagação de manuais e revistas especializadas do início do século vinte, cuja 

prescrição de modelos se vinculou à pedagogia como “arte de ensinar”, em que a 

oferta de bons moldes de ensino garantiria a organização e a eficácia da forma 

escolar republicana, a literatura pedagógica escolanovista produzida nos Centros de 

Pesquisas seria fruto de uma nova concepção de pedagogia, e, como tal, seria 

elaborada mediante outras regras. Trata-se, pois, como refletiu Carvalho (2000), de 

formar os educadores mediante um novo modelo pedagógico, então guiado por 

“saberes autorizados”. 

Saberes oriundos dos estudos objetivos com a criança e embasados em 

fundamentos teóricos e metodológicos das Ciências da Educação, que, segundo 

Anísio Teixeira (2011), não forneceriam “[...] receitas para as soluções dos nossos 

problemas”, mas apontariam “[...] o itinerário de um caminho penoso e difícil, com 

idas e vindas, ensaios e verificações e revisões em constante reconstrução [...]” 

(DISCURSO DE POSSE..., 1952, p. 79). 

 

4.5 Os fundamentos das jardineiras especialistas 

Segundo Carvalho (2000, p. 111), os “modelos pedagógicos” que balizaram, 

desde o século dezenove, o processo de institucionalização da escola no Brasil “[...] 

haviam esgotado a sua capacidade de normatizar as práticas docentes”. Esse 

“processo de corrosão” seria marcado por motivações políticas, sociais e 

econômicas que constituíram “[...] as plataformas políticas e pedagógicas do 

movimento que Jorge Nagle [...] denominou de entusiasmo pela educação e 

otimismo pedagógico” (CARVALHO, 2000, p. 111, grifos da autora). 
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Nas cinco primeiras décadas da República, dois movimentos pedagógicos 

concorrentes se configurariam no Estado de São Paulo, estabelecendo estratégias 

diferenciadas na formação de professores. Apresentando estilos distintos de 

normatização das práticas escolares, esses dois movimentos buscaram “[...] 

legitimar-se como saber pedagógico de tipo novo, moderno, experimental e científico 

[...]”. Sendo assim, produziram “[...] estratégias concorrentes de configuração de 

campo dos saberes representados necessários à prática docente” (CARVALHO, 

2000, p. 111, grifos da autora). 

Sob o impacto de redefinições teóricas e doutrinárias, a pedagogia como 

arte de ensinar seria, então, “[...] gradativamente solapada por iniciativas cujo 

denominador comum foi a pretensão de construir uma pedagogia científica” 

(CARVALHO, 2000, p. 113, grifo da autora). Para Carvalho (2000), uma das 

iniciativas de implantação das práticas tidas como científicas correspondeu à 

instalação, em 1914, do “Laboratório de Pedagogia Experimental”, no Gabinete de 

Psicologia e Antropologia Pedagógica, anexo à Escola Normal Secundária de São 

Paulo. O objetivo da nova instituição, assim como o da criação da cadeira de 

“Psicologia Aplicada à Educação”, seria o mesmo de similares estrangeiras, em que 

o “estudo científico” da infância foi entendido como “[...] exame metódico de todas as 

energias da criança” (THOMPSON, 1914, apud CARVALHO, 2000, p. 113). 

Os reformadores da Escola Nova brasileira, desde os anos de 1920, 

apropriando-se das formulações teóricas e práticas do filósofo e educador norte-

americano John Dewey (1859-1952), passaram a questionar o modelo de formação 

da pedagogia como arte de ensinar, orientado no método de ensino intuitivo e na 

centralidade educativa do professor; advertindo que a criança, a quem se 

destinavam os processos formativos, deveria constituir, de fato, o centro da atividade 

educativa. Concepções acerca da atividade infantil, dessa forma, seriam redefinidas. 

Da direção da intuição, a ênfase recairá nas atividades livres e criadoras da primeira 

infância, em ambiente escolar psicológica e pedagogicamente organizado. Já não se 

trataria, pois, de ensinar e educar unicamente pelo despertar dos sentidos, mas de 

promover a qualidade das experiências. De acordo com Carvalho: 

A redefinição do conceito de atividade deveria ter um papel central, 
fazendo com que as práticas escolares passassem a ser reguladas 
por normas distintas daquelas que prescreviam a arte de bem 
ensinar como boa cópia de modelos e a arte de bem aprender como 
exercício das faculdades das almas (CARVALHO, 2000, p. 115, 
grifos da autora).  
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Na redefinição do conceito de atividade, as noções de interesse, 

necessidade, ambiente e programa escolar se desenvolveriam interligadas. Dos 

saberes do Normal Primário acerca desses fundamentos teóricos e metodológicos 

dar-se-ia “[...] a série de atividades educativas em que a criança se vai empenhar 

para progredir mais rapidamente, de acordo com a sabedoria da experiência 

humana, em sua capacidade de viver” (TEIXEIRA, 1978, p. 63). 

Segundo a historiadora da educação Vera Teresa Valdemarin (2010), a 

proposição de que a escola deveria ensinar e educar a criança a partir de suas 

experiências se torna mais definida no início do século vinte, havendo sido 

elaborada a partir de “valores sociais” e de uma “teoria do conhecimento humano” 

diferente da que havia vigorado no século anterior. Para Valdemarin (2010, p. 29), 

do “princípio organizativo” da escola articulado a “objetivos sociais” decorreram os 

“[...] fundamentos que lhe dão sustentação”. Sendo assim, a proposição de que a 

escola haveria como base os interesses da criança foi “[...] expressa por John 

Dewey (1859-1952), influência decisiva no pensamento pedagógico do século XX” 

(VALDEMARIN, 2010, p. 29).  

Essa proposição seria iniciada quando Dewey implanta a Escola Laboratório 

da Universidade de Chicago, dirigindo uma experiência educativa que serviu de “[...] 

base prática e referencial para seus escritos posteriores”, assim como “[...] as 

realizações e as pretensões educacionais de muitos outros países” (VALDEMARIN, 

2010, p. 30). Nessa Escola se realizaria “[...] a primeira experiência americana do 

que passaria a ser denominado posteriormente como Educação Progressiva e no 

Brasil como Escola Nova” (VALDEMARIN, 2010, p. 30). 

De conformidade às mudanças da sociedade e à necessidade de ação ativa 

por parte das crianças, a renovação do princípio organizativo da escola resultaria em 

outra definição da função social da escola, que se deslocaria da “preparação para o 

futuro” para a “vida presente”, para as ocupações sociais concebidas como “[...] 

possibilidade de apreensão do mundo em qualquer faixa etária” (VALDEMARIN, 

2010, p. 35). A escola enquanto “miniatura da sociedade” seria integrada à 

comunidade, introduzindo “[...] a relação ativa com o conhecimento, própria das 

ocupações colaborativas, como método escolar” (VALDEMARIN, 2010, p. 35, grifos 

nossos). 
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Em Pequena introdução à filosofia da educação, Anísio Teixeira (1978, p. 

63) reflete que o denominador comum das atividades infantis e dos aspectos 

perfeitos em que se condensa a sabedoria humana está “no conceito de 

experiência”. Compartilhando o pensamento de Dewey, o autor defende que o 

primeiro problema prático em relação às aprendizagens escolares seria “[...] o de 

saber se essas atividades podem ser previstas, planejadas e organizadas 

antecipadamente” (TEIXEIRA, 1978, p. 63). Considerado o “conceito de 

experiência”, haveria, no entanto, uma “solução intermediária”. O programa escolar 

seria “[...] extraído das atividades naturais da humanidade”. Sendo originárias da 

própria natureza do homem, essas atividades tornar-se-iam “[...] objeto de 

investigações e estudos, que as classificam, as definem e as organizam” (TEIXEIRA, 

1978, p. 63-64). 

Em Experiência e educação, John Dewey (1979) defende a necessidade de 

serem introduzidos “[...] novos conceitos que conduzam a novos modos de prática” 

(DEWEY, 1979, p. XVI, grifos nossos). O problema da Educação Progressiva seria 

“[...] o de saber qual é o lugar e a significação de „matéria‟ e „organização‟ dentro da 

experiência” (DEWEY, 1979, p. 9). Os princípios gerais da Nova Educação, por si 

mesmos, não resolveriam nenhum dos problemas práticos e concretos de condução 

e direção das escolas progressivas. Nesse sentido, Dewey defende uma filosofia da 

educação pautada em uma teoria da experiência, de modo que as vivências das 

crianças nas escolas constituam, de fato, experiências educativas, pois é 

deseducativa toda experiência “[...] que produza dureza, insensibilidade, 

incapacidade de responder aos apelos da vida, restringindo, portanto, a 

possibilidade de futuras experiências mais ricas” (DEWEY, 1979, p. 14). 

Segundo Dewey (1979, p. 16), as experiências poderiam ser imediatamente 

agradáveis e produzirem atitudes descuidadas, assim como “[...] tão desconexas e 

desligadas umas das outras que, embora agradáveis e mesmo excitantes [...], não 

se articulam cumulativamente”. O problema, nesse sentido, não seria, em si mesmo, 

a experiência, mas a “qualidade da experiência”, sobretudo o efeito que poderia 

produzir. Entendido assim, a qualidade da experiência envolveria dois aspectos: o 

imediato de ser agradável ou desagradável e o mediato de sua influência sobre 

experiências posteriores. O aspecto relativo ao efeito da experiência constituía “um 

problema para o educador”; sendo sua tarefa 
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[...] dispor as coisas para que as experiências, conquanto não 
repugnem ao estudante e antes mobilizem seus esforços, não sejam 
apenas imediatamente agradáveis, mas o enriqueçam e, sobretudo, 
o armem para novas experiências (DEWEY, 1979, p. 16). 

 

Para Dewey (1979), uma filosofia da educação deveria “[...] ser formulada 

em palavras e símbolos”. Todavia, o problema seria mais de ordem do “real” do que 

“verbal”. Sendo de ordem do real, exigia um “[...] plano para se conduzir a 

educação”, que “[...] diz respeito ao que deve ser feito e ao como ser feito [...]” 

(DEWEY, 1979, p. 17, grifos nossos). Mediante seu entendimento, seria 

responsabilidade da educação “[...] tomar a lição dos inovadores e reformadores e 

buscar [...] uma filosofia de educação fundada numa filosofia da experiência” 

(DEWEY, 1979, p. 18). Para o filósofo e pedagogo norte-americano, a Nova Escola 

ou Nova Educação requeria uma teoria coerente de experiência, capaz de dar 

direção à seleção e à organização de métodos e materiais apropriados à educação; 

proporcionando, dessa maneira, “[...] uma nova direção ao trabalho das escolas” 

(DEWEY, 1979, p. 20). 

Em “A pedagogia de John Dewey”, Anísio Teixeira (2010), esclarecendo 

conceitos deweyanos, ressalta que a educação é um processo de reconstrução e 

reorganização da experiência, do qual os indivíduos percebem mais agudamente o 

sentido, e se habilita a melhor dirigir o curso de suas experiências vindouras. Vista 

assim, a educação só poderia ser “[...] um fenômeno direto da vida, tão inelutável 

como a própria vida” (TEIXEIRA, 2010, p. 37). A contínua reorganização da 

experiência através do exercício reflexivo constituía “[...] o característico mais 

particular da vida humana, desde que emergiu do nível puramente animal para o 

nível mental ou espiritual” (TEIXEIRA, 2010, p. 37-38). 

Essa progressiva reorganização e reconstrução da experiência haveriam por 

fim imediato “[...] melhorar pela inteligência a qualidade da experiência” (TEIXEIRA, 

2010, p. 38). Enquanto vive, a criança não se prepara para viver, para somente 

depois viver. É instruída e educada enquanto as experiências são vividas 

inteligentemente. Nesse sentido, as primeiras fases como as últimas do processo 

educativo, segundo Teixeira (2010), contêm igual importância e colaboram para a 

instrução e educação, que não são “[...] os resultados externos da experiência, mas 

a própria experiência reconstruída e reorganizada mentalmente no curso de sua 

elaboração” (TEIXEIRA, 2010, p. 38). Sendo assim, um dos aspectos a ser 
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observado na definição de educação de Dewey, conforme Teixeira (2010, p. 38), 

corresponde ao fato de “[...] o fim (o resultado) da educação se identificar com seus 

meios (o processo), do mesmo modo, aliás, que os fins da vida se identificam com o 

processo de viver”. 

Em A escola e a sociedade e a criança e o currículo, Dewey (2002) analisa a 

relação entre a vida e o desenvolvimento da criança na escola, por um lado, e a 

própria escola, por outro. Ao propor essa análise, denuncia, inicialmente, que a 

organização escolar da chamada “velha educação” não se realiza em observação às 

necessidades de atividade das crianças, visto que “tudo”, desde o ambiente à 

seleção do material e racionalização dos conteúdos, foi “[...] concebido para pôr as 

crianças a „ouvir‟”, de maneira que a “atitude de ouvir” significasse “passividade”, 

“absorção”, e o conteúdo escolar fosse assimilado pelas crianças “[...] da forma mais 

perfeita possível, no menor espaço de tempo possível” (DEWEY, 2002, p. 38). 

Nessa escola, seriam escasseadas as oficinas, os laboratórios, os materiais, 

as ferramentas com que a criança pode construir, criar e investigar ativamente. A 

uniformidade de métodos e programas de estudo nessa velha escola se 

convenciona, conforme Dewey (2002, p. 38), ao se partir do princípio de que se “[...] 

à criança cabe apenas „ouvir‟, pode haver uniformidade de materiais e métodos”. O 

“ouvido”, bem como o livro que reflete o ouvido, constituíam os meios iguais para 

todos. Em contrapartida, as oportunidades para proceder a ajustamentos de acordo 

com a diversidade e solicitações das crianças seriam reduzidas “quase a zero” 

(DEWEY, 2002, p. 38). 

A escola que permitiria às crianças “viver” e “viver inteligentemente” 

(TEIXEIRA, 1954; 2011) assemelhar-se-ia a um “[...] lar ideal, onde o pai é 

suficientemente inteligente para reconhecer o que é melhor para a criança” 

(DEWEY, 2002, p. 40, grifos nossos), em que “[...] a criança aprende através do 

intercâmbio social no seio da estrutura familiar” (DEWEY, 2002, p. 40, grifos 

nossos). Se aproximando das ideias de Froebel (1897), Dewey entende que é na 

vida familiar que as experiências das crianças ganhariam “interesse e valor”. Nas 

relações familiares são formulados os primeiros problemas, assim como as primeiras 

afirmações. Ao relatar as suas vivências no ambiente doméstico, as crianças 

corrigem as “concepções errôneas” (DEWEY, 2002, p. 40). 
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Assim como Froebel (1897), que defendeu o modelo familiar de organização 

institucional e pedagógica da primeira educação, a participação das crianças em 

“ocupações domésticas” possibilitaria, conforme Dewey (2002), a aprendizagem e a 

apreensão de hábitos de diligência, ordem e respeito pelas ideias e direitos dos 

outros, bem como “[...] o hábito fundamental de subordinar as suas atividades aos 

interesses gerais do agregado familiar”. Essas ocupações se converteriam, assim, 

em “[...] possibilidade de adquirir novos conhecimentos” (DEWEY, 2002, p. 40-41). 

Para Dewey (2002, p. 41), a Nova Educação exigia que a escola dispusesse 

de uma “oficina”, onde a criança daria abertura aos seus “instintos construtivos”, e 

um “pequeno laboratório”, onde as suas investigações seriam executadas sob a 

orientação dos pais. Sendo uma extensão da organização familiar, os processos 

educativos se guiariam na própria vida da criança, que se estenderia para além das 

portas, para o jardim, campos e florestas circundantes. Nessa escola, a criança teria 

direito às suas excursões, aos passeios demorados em que se conversa 

serenamente, permitindo que a vastidão do mundo exterior lhe abrisse as suas 

portas. Se a primeira educação se organizasse e se generalizasse mediante o 

modelo familiar, segundo Dewey, chegar-se-ia à obtenção de uma “escola ideal”. 

Para essa realização, bastaria organizar “sistematicamente” e de forma “ampla, 

inteligente e competente” aquilo que “[...] na maioria dos lares só pode ser feito de 

uma maneira comparativamente mais pobre e ocasional” (DEWEY, 2002, p. 41). 

A vida da criança na escola deveria tornar-se, segundo Dewey (2002), um 

“objetivo dominante”. Todos os meios necessários para favorecer o desenvolvimento 

infantil deveriam centrar-se nesse objetivo. Não seria suficiente à criança apenas 

aprender, mas “[...] antes de mais viver, e aprender através e em interação com esta 

vivência”. Quando a vida da criança constitui o centro do processo educativo, as 

atividades infantis também se organizam como centro, de maneira que os adultos 

deixam de ver as crianças como um ente que apenas ouve. Sendo a criança natural 

e intensamente ativa, a escola deveria se esforçar em “[...] gerir essas atividades e 

dar-lhes um rumo definido” (DEWEY, 2002, p. 42). Ao serem orientadas e 

executadas mediante um “fim”, essas atividades tenderiam “[...] a produzir resultados 

válidos, em vez de dispersarem ou reduzirem à expressão de meros impulsos” 

(DEWEY, 2002, p. 42). 

Desse modo, para que a criança adquirisse disciplina, cultura e a informação 

necessária à sua aprendizagem e evolução progressiva, Dewey (2002) compreendia 
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que deveriam ser considerados os impulsos e interesses da infância, de modo que a 

escola dispusesse de equipamentos e materiais devidamente organizados, de forma 

a dirigir as atividades da criança conforme objetivos formativos claros e lógicos. 

A fim de satisfação dos interesses infantis, a escola necessitaria, 

primeiramente, pô-los em ação, de maneira que o fazer possibilitasse a superação 

de obstáculos, a familiaridade com materiais, assim como a mostra de engenho, 

paciência, persistência e vivacidade. Para esse fim, a escola deveria estimular nas 

crianças “[...] o exercício da disciplina – a canalização das energias” (DEWEY, 2002, 

p. 43). Se o desejo da criança fosse construir, por exemplo, uma “caixa”, esse 

impulso somente se concretizaria quando essa criança “[...] vê-se obrigada a definir 

bem a sua ideia, a transformá-la num plano, escolher o tipo adequado de madeira, a 

medir as peças, a dar-lhes as proporções necessárias” (DEWEY, 2002, p. 43). 

Semelhante às ideias de Dewey (2002), Anísio Teixeira (2007) defendeu o 

“bom lar” como o melhor “[...] local para o estudo da criança pré-escolar”, sendo 

necessário assemelhar as escolas tanto “[...] quanto possível ao lar, e tão dotada 

quanto possível dos recursos naturais para a vida infantil” (TEIXEIRA, 2007, p. 78). 

Nesse sentido, a educação pré-primária, para tornar a “criança conhecida”, como 

defendia igualmente a médica e educadora italiana Maria Montessori (s/d, 1965), 

exigia uma mentalidade e uma atitude científica por parte dos educadores, pautadas 

na ausência de preconceitos e na observação mais conscienciosa, que resultariam 

em “[...] mais respeito e mais amor e mais inteligência diante da criança, que é ainda 

uma grande desconhecida, e, mais do que todas, a criança de menos de 6 anos” 

(TEIXEIRA, 2007, p. 79). 

Para tornar a criança conhecida e construir um corpo de conhecimentos 

teóricos e metodológicos confiáveis, Anísio Teixeira (1954, 2007, 2011) defende a 

ideia de transformar os educadores da pré-escola em “especialistas” da criança, 

sendo esses saberes oriundos de práticas experimentais, testados e analisados em 

escolas laboratórios instaladas nos Centros de Pesquisas e embasados nos 

princípios educativos postulados pelas pedagogias ativas, com grande ênfase na 

psicologia funcional. Dos estudos objetivos com crianças se originariam os saberes 

das jardineiras especialistas, fornecendo os elementos necessários à elaboração de 

programas de ensino e educação, em interlocução às ideias e propostas educativas 

dos principais estudiosos da criança, entre os quais se destacariam, além de John 

Dewey, Maria Montessori e Jean-Ovide Decroly. 
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Em sua Introdução ao estudo da escola nova, Lourenço Filho (2002) 

esclarece que dois sistemas didáticos, na circulação das ideias renovadas, tiveram 

grande difusão no início do século vinte: o sistema Montessori e o Decroly. Para o 

autor, ambos vêm da mesma origem, sendo decorrentes da observação de crianças 

deficientes e foram formulados por médicos especializados em estudos da 

educação. Todavia, diferentemente do sistema montessoriano, que se concentra na 

“formação atomística da inteligência”, Decroly sugere “o ensino em situação total” 

(LOURENÇO FILHO, 2002, p. 279). 

As ideias educativas da médica e educadora italiana Maria Tecla Artemesia 

Montessori (1870-1952) foram aplicadas, inicialmente, com crianças de 4 a 6 anos; 

ou seja, em Jardins de Infância (LOURENÇO FILHO, 2002). Posteriormente, seriam 

feitas adaptações do seu método experimental ao ensino primário. Os princípios 

básicos da pedagogia montessoriana são liberdade, atividade e individualidade. 

Sendo assim, a concepção de educação implicada em sua pedagogia científica é 

“[...] de crescimento e desenvolvimento mais que de ajustamento ou integração 

social” (LOURENÇO FILHO, 2002, p. 274). 

Mais do que o ser, Montessori vê o biológico. A vida é 
desenvolvimento, e educar será permitir esse desenvolvimento. Para 
isso, dever-se-ia pôr as crianças à vontade. O primeiro e o mais 
amplo princípio de sua escola é a liberdade (LOURENÇO FILHO, 
2002, p. 274-275). 

 

Na pedagogia científica de Montessori, o ambiente escolar assume valor 

substancial em face dos modos de ensinar e educar no Jardim de Infância. Em 

Pedagogia científica: a descoberta da criança (1965), Montessori defende a criação 

de um ambiente que permita “[...] a observação metódica do crescimento 

morfológico dos alunos”. A observação metódica ou o “método da observação” se 

basearia, unicamente, na “[...] liberdade de expressão que permite às crianças 

revelar-nos suas qualidades e necessidades” (MONTESSORI, 1965, p. 42). Propõe, 

então, um “padrão de mobília escolar”, composto por mesas, cadeiras, armários, 

pias, objetos sensoriais e da vida prática, proporcionais à fisiologia da criança e à 

sua necessidade de agir inteligentemente no ambiente. A função da “mestra”, nesse 

ambiente, se concentraria em preparar e orientar o uso específico dos materiais na 

sala de aula. 
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Para Montessori (1965), liberdade não quer dizer abandono. Deveria permitir 

o desenvolvimento ordenado das manifestações espontâneas das crianças. A 

liberdade dos educandos deveria, assim, “[...] ter como limite o interesse coletivo, e 

como forma aquilo que denominamos educação das maneiras e dos gestos” 

(MONTESSORI, 1965, p. 45, grifos da autora). A liberdade das crianças poderia ser 

regulada pela própria organização do ambiente, não podendo ser confundida com 

silêncio e imobilidade. Diz a pedagoga científica: 

Se a criança deixa cair ruidosamente uma cadeira, terá com esse 
insucesso uma prova evidente de sua própria incapacidade: em 
bancos, porém, seus movimentos passariam despercebidos. Assim, 
a criança terá a ocasião de se corrigir e, aos poucos, verificarmos o 
seu progresso: cadeiras e mesas ficarão imóveis em seus lugares 
(MONTESSORI, 1965, p. 44). 

 

Segundo Montessori (1965, p. 45), assim como a espontaneidade, a 

disciplina na escola deveria ser “ativa”. Não se pode conceber um ser disciplinado 

um “[...] indivíduo que se conserva artificialmente silencioso e imóvel como um 

paralítico”. Ser disciplinado implica em tornar-se “[...] senhor de si mesmo, e, em 

decorrência, poder dispor de si ou seguir uma regra de vida” (MONTESSORI, 1965, 

p. 45). O ponto de partida de toda disciplina ativa corresponderia, então, à “[...] 

noção do bem e do mal”. Sendo um dever da educadora “[...] impedir que a criança 

confunda bondade com imobilidade, maldade com atividade [...]” (MONTESSORI, 

1965, p. 50, grifos da autora). Nesse sentido, 

[...] enfileirar as crianças, marcar a cada uma o seu lugar e pretender 
que elas fiquem aí quietinhas, observando a ordem convencionada, 
tudo isto se seguirá naturalmente; porém como uma manifestação de 
educação coletiva (MONTESSORI, 1965, p. 50, grifos da autora). 

 

Assim como Froebel (1897, 1902), Montessori concebia que as origens do 

desenvolvimento infantil são interiores. A criança cresce porque a vida animada “[...] 

dentro de si se desenvolve. Porque o germe fecundo de onde esta vida provém 

evolui em conformidade com o impulso do destino biológico fixado pela 

hereditariedade”. Nesse sentido, conceder liberdade às crianças na escola seria 

libertá-las de “[...] obstáculos que impedem o desenvolvimento normal de sua vida” 

(MONTESSORI, 1965, p. 57). O ambiente escolar, desse modo, deveria envolver um 

conjunto de materiais em que “[...] a criança pode escolher livremente e manusear à 

saciedade, de acordo com suas tendências e impulsos de atividade” 
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(MONTESSORI, 1965, p. 59). Considerada a atividade livre e espontânea da criança 

com os “materiais de desenvolvimento”, a função da mestra nada mais deveria 

abarcar, exceto “[...] ajudá-la, no início, a orientar-se entre tantas coisas diversas e 

compenetrar-se do seu uso específico” (MONTESSORI, 1965, p. 59). 

Consonante aos moldes da psicologia do fim do século dezenove, a 

pedagogia científica montessoriana defende a aprendizagem da criança como um 

processo ativo, afirmando que não há educação sem autoeducação. Todavia, 

estabelece, igualmente, “[...] restrições práticas à atividade criadora” (LOURENÇO 

FILHO, 2002, p. 276). Essas restrições, segundo Lourenço Filho (2002, p. 276), 

impuseram limites à sua psicologia associacionista, pois se “[...] sua concepção 

geral é funcional, sua didática nem sempre o é”. Todavia, havia um terceiro princípio 

orientador da pedagogia montessoriana: o respeito à individualidade da criança. 

Para Montessori (1965), a criança não poderia ser livre sem personalidade própria. 

As manifestações ativas dessa liberdade, desde a primeira infância, requeriam 

dispor dessa direção. 

A criança é livre, mas essa liberdade, de acordo com Montessori (1965), diz 

respeito à escolha própria dos objetos no ambiente, aos quais a sua atividade 

deveria ser dirigida. Esses objetos seriam, assim, previamente estabelecidos pela 

escola e pela organização da mestra, compreendendo materiais da “vida prática” 

que “[...] ensinam a abotoar, dar laços, fazer nós, etc.; lavabos para lavar as mãos, 

panos para limpar o pavimento; vassouras e espanadores para limpar o pó [...]” 

(MONTESSORI, 1965, p. 58). E materiais combinados à “educação dos sentidos” 

necessários ao desenvolvimento gradativo da inteligência e aquisição da cultura, e, 

dessa maneira, ao “[...] ensino do alfabeto, número, escrita, leitura e aritmética” 

(MONTESSORI, 1965, p. 59). 

No “sistema Montessori” prevalecia uma crença dominante da “formação 

atomística da inteligência”, que resultaria, pelas exigências da rotina didática, em 

“[...] uma contradição com os princípios de liberdade e atividade, seu ponto de 

partida” (LOURENÇO FILHO, 2002, p. 279). Todavia, sendo partidária de uma 

pedagogia baseada na observação objetiva da criança, Montessori haveria admitido 

o “progresso”. No entanto, o princípio essencial de sua didática “[...] conduz à 

educação formal”, admitindo uma “[...] educação dos sentidos, uma educação da 

memória, uma educação da imaginação etc.” (LOURENÇO FILHO, 2002, p. 279). 
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Segundo Valdemarin (2010), as proposições teóricas e práticas dos 

escolanovistas decorreram da “investigação educacional”. Vinculadas a 

Universidades, Institutos de pesquisa e Escolas Experimentais, as contribuições 

desses renovadores à reorganização escolar se ligaram a “ensaios científicos”, isto 

é, a “[...] observações e intervenções realizadas em ambientes específicos e criados 

para tal fim”, onde se tornaria possível “[...] a disseminação ampla de novas práticas 

pedagógicas” (VALDEMARIN, 2010, p. 91). Esse seria o caso da obra pedagógica 

do médico e educador belga Jean-Ovide Decroly (1971-1932), em que estariam 

presentes todas as “[...] possibilidades para transformar o cotidiano escolar ou [...] 

pensadas como intervenção psicopedagógica” (VALDEMARIN, 2010, p. 91). 

Todo o trabalho pedagógico de Decroly foi voltado à melhoria da técnica de 

ensino da escola elementar, amparado em uma crença de “[...] que a escola pode 

beneficiar-se dos progressos da ciência e deve adaptar-se às necessidades 

humanas” (VALDEMARIN, 2010, p. 91). Mediante o entendimento de Decroly, sendo 

o indivíduo uma totalidade, percebe, pensa e atua mediante as relações 

estabelecidas no ambiente, desenvolvendo, assim, as estruturas inatas. Essa 

concepção demonstra, segundo Valdemarin (2010, p. 92), a importância dada por 

Decroly às atividades, que seriam por ele consideradas “[...] a chave para todo 

crescimento e para toda educação”. 

Para Lourenço Filho (2002, p. 181), uma escola Decroly não consistia, 

simplesmente, em “[...] uma escola com programas de centros de interesse”. O 

próprio Decroly se negaria a escrever uma obra sobre seu sistema, que 

correspondia mais a um “conjunto de princípios” do que de “fórmulas rígidas”. Sendo 

assim, Decroly construiu, segundo Lourenço Filho, as suas ideias em uma posição 

intermediária entre a nova e a velha educação. A renovação que Decroly propunha, 

nesse sentido, “[...] era um sistema de transição entre a escola tradicional e a escola 

renovada” (LOURENÇO FILHO, 2002, p. 181). 

A divulgação das ideias e experiências educativas desenvolvidas por 

Decroly deveu-se, em grande medida, a seus colaboradores, entre os quais se 

destaca a professora Amélie Hamaide, que reuniu seus princípios educativos e 

processos didáticos em o livro O método Decroly, contendo prefácio de Édouard 

Claparède. A obra foi publicada no Brasil nos primeiros anos da década de 1930, 

com tradução e adaptação da professora Alcina Tavares Guerra, do Departamento 

de Educação do Distrito Federal. 
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Segundo Claparède (1934, p. 15), Decroly, em sua pedagogia, defende a 

emergência de um “ideal comum” entre o indivíduo e a sociedade. Esse ideal 

comum correspondia a “[...] aproximar da vida a escola e ensinar a criança a agir, 

fazendo-a agir”. Caberia, então, à escola despertar nas crianças o desejo de praticar 

a ação, o que dependeria das disposições individuais de cada aluno, e, também, da 

necessidade geral que caracteriza a infância. Sendo assim, os processos educativos 

deveriam se efetuar “sob a forma de jogos”, exigindo “[...] das crianças as atividades 

que elas devem realizar com vantagem”. Para Decroly, o jogo seria “[...] o traço de 

união entre a criança e a vida, no domínio da escola” (CLAPARÈDE, 1934, p. 15). 

O fim da educação, para Decroly, seria o de preparar “[...] a criança para 

viver na atual sociedade” (HAMAIDE, 1934, p. 29). Essa preparação implicaria em 

oferecer-lhe o conhecimento da própria personalidade, das suas necessidades, 

aspirações, deveres e ideal; bem como o “[...] conhecimento das condições do meio 

natural e humano no qual ela vive, do qual depende e sobre o qual deve agir” 

(HAMAIDE, 1934, p. 29). Concebendo que a educação deveria preparar a criança 

para a vida, Decroly consideraria a emergência de fazer a criança compreender essa 

vida tanto quanto possível. Essa vida envolveria, então, duas entidades 

fundamentais: “o ser vivo e o meio”. Desses dois elementos centrais, ter-se-iam as 

“necessidades” fundamentais do ser humano, quais sejam: alimentar-se; lutar contra 

as intempéries; defender-se dos inimigos e perigos; agir no ambiente (funções 

individuais) e trabalhar solidariamente, cumprindo deveres junto à família e à escola 

(funções sociais) (HAMAIDE, 1934, p. 30-31). 

Para Decroly, a escola deveria favorecer o conhecimento do ambiente físico 

e social em vista à satisfação dessas necessidades, através do estudo do “meio 

humano” (família, escola e sociedade); dos “seres vivos” (animais e vegetais); e, dos 

“seres brutos” (estrelas e demais astros). Considerando esses eixos centrais, um 

Programa Escolar deveria ainda considerar: i) a ação favorável ou desfavorável do 

meio ambiente sobre o indivíduo; e, ii) a reação do indivíduo sobre o meio e a 

apropriação do meio às necessidades do homem. Para esses estudos, Decroly 

compreendia a importância de “[...] recorrer à observação direta, a princípio pela 

percepção dos fatos passados no ambiente imediato, depois pela percepção dos 

fatos menos acessíveis no tempo e no espaço” (HAMAIDE, 1934, p. 31). 

Atendendo às necessidades vitais e ao conhecimento do meio físico e social, 

a criança deveria ser o “centro” de todo estudo escolar, de maneira a patrocinar o 
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“[...] conhecimento de sua personalidade, de si mesma, do funcionamento de seu 

organismo físico e mental [...]” (HAMAIDE, 1934, p. 32). Pelo reconhecimento das 

próprias necessidades, as crianças deveriam estudar os meios disponíveis para 

satisfazê-las. Esse conhecimento dar-se-ia por “objetos e fatos”, sendo considerados 

da seguinte maneira: i) diretamente, por intermédio dos sentidos e da experiência 

imediata; ii) indiretamente, pela recordação pessoal; iii) indiretamente, pelo exame 

de documentos diversos, relativos a objetos ou fenômenos atuais; e, iv) 

indiretamente, por meio de fontes diversas relativas a objetos ou fenômenos 

passados (HAMAIDE, 1934, p. 32). 

De conformidade a esses meios, 3 (três) tipos de exercícios deveriam ser 

sistematizados, envolvendo: i) os de “observação”, destinados às aquisições 

pessoais diretas; ii) os de “associação”, relacionados às aquisições indiretas ou 

recordações pessoais; e, iii) os de “expressão”, voltados à formação de juízos ou de 

confronto com ideias transmitidas verbal ou graficamente. No método decrolyano 

pautado na “atividade mental sintética” não se deveria perder de vista que “sentir, 

pensar, agir e exprimir”, conforme enfatiza Hamaide (1934), são processos inter-

relacionados. Sendo assim, uma atividade mental sintética comportaria: i) o trabalho 

dos sentidos estimulados pelo interesse; ii) a elaboração em vista da associação de 

ideias provocadas; e, iii) a verificação e a tradução pela expressão concreta e 

abstrata (HAMAIDE, 1934, p. 33). 

Todas as matérias do programa escolar decrolyano já estariam nos 

programas de outras escolas, todavia “[...] distribuídos de outro modo e sem a 

necessária coordenação, baseada nas capacidades da criança” (HAMAIDE, 1934, p. 

33). No programa decrolyano, os exercícios de observação dar-se-iam pelas “lições 

de coisas”. A associação no tempo e espaço, pelo estudo da história e da geografia. 

A expressão, pelos exercícios de língua materna, inclusive a ortografia, a decoração 

e os trabalhos manuais. O cálculo, pela ligação direta aos exercícios de observação. 

E quanto à leitura e à ortografia, o “[...] Dr. Decroly não as separa do resto do 

programa, graças ao emprego do método ideo-visual [...], que permite associá-las ao 

centro de interesse tratado” (HAMAIDE, 1934, p. 34). 

Segundo Valdemarin (2010), Decroly reconheceria a indiferenciação de seu 

programa aos já propostos por Rabelais, Rousseau, Diderot, Spencer, Pestalozzi, 

Froebel, Stanley Hall e John Dewey, mas defendia que a sua realização envolveria 

“[...] modificações significativas na escola”, sendo necessário serem desenvolvidas 
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“[...] experiências educacionais em escala reduzida” (VALDEMARIN, 2010, p. 95). 

Nesse sentido, Decroly se empenharia em demonstrar que os conteúdos das 

disciplinas escolares já se encontravam dispostos na programação dos seus centros 

de interesse. Todavia, entendendo que a aprendizagem da leitura e da ortografia 

consistia uma das maiores preocupações dos educadores, Decroly postura que 

[...] a formação aprofundada é mais importante do que as aquisições 
de superfície ou de forma e que o método que possibilita a 
participação ativa e pessoal de cada aluno abrange o 
desenvolvimento do espírito e das atividades de realização presentes 
no desenho e nos trabalhos manuais, [...] que têm tanta 
potencialidade para julgar os progressos da criança quanto à leitura e 
à ortografia (VALDEMARIN, 2010, p. 97). 

 

Os fundamentos teóricos e metodológicos postulados por Dewey, 

Montessori e Decroly constituíram o corpo de conhecimentos propagados pelas 

professoras especialistas em educação pré-primária Heloísa Marinho e Nazira Féres 

Abi-Sáber, em publicações elaboradas de conformidade aos “estudos objetivos da 

criança”, desenvolvidos nos Institutos de Educação do Rio de Janeiro e de Belo 

Horizonte (ABI-SÁBER, 1963, 1965, 1968; MARINHO, 1955, 1967, 1976, 1980). 

Essas obras foram produzidas em práticas efetivadas nas Escolas Laboratórios e 

em Cursos de Especialização de professores pré-primários, de onde se originaram 

currículos e programas de atividades, que norteariam a organização institucional e 

pedagógica dos Jardins de Infância brasileiros. 

No tocante à proposta pedagógica de Heloísa Marinho, o “Currículo por 

Atividades” proposto por essa especialista seria resultante de “vinte e seis anos” de 

trabalho junto à capacitação de “[...] cerca de mil professoras públicas”, em que se 

almejou “[...] instituir o currículo por atividades na educação pré-escolar e na 

habilitação em serviço do magistério” (MARINHO, 1980, p. 163). Em relação à 

proposta curricular de Nazira Abi-Sáber, a organização institucional e pedagógica do 

Jardim de Infância por “Centros de Interesses” e “Unidades de Trabalho” seria 

decorrente da “[...] experiência já adquirida na aplicação do nosso „programa‟ e nos 

seus próprios conhecimentos e prática de magistério [...]”, em que foram feitas 

modificações “[...] com a ajuda das professoras bolsistas do PABAEE, que [...] 

tomaram parte no Seminário de Educação Pré-Primária realizado sob nossa direção” 

(ABI-SÁBER, 1963, p. 7). 
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Valdemarin (2010, p. 129), propondo uma análise de manuais pedagógicos 

escolanovistas do século vinte, ressalta que os autores desse tipo de impresso 

qualificam-se “[...] a partir do exercício da profissão, da experiência no magistério, da 

ocupação de cargos na hierarquia escolar e da própria produção bibliográfica com 

as quais angariam posições na conjuntura de interferir no sistema”. Para essa 

pesquisadora, a experiência pedagógica dos autores é sempre explicitada “[...] como 

justificativa para elaboração desses livros, assim como os exemplos de atividades 

transcritas e, obviamente, o conhecimento do autor sobre elas” (VALDEMARIN, 

2010, p. 129). 

Por meio dos manuais, os autores expõem uma apropriação criativa, 

discursiva e instrumental das teorias estratégica e metodicamente difundidas. Com 

essa atitude, “[...] criam uma rede de relações significativas” (VALDEMARIN, 2010, 

p. 130), onde são fabricados novos sentidos; especialmente quando fornecem aos 

professores “[...] um sentido de continuidade entre o que já fazem e as inovações 

pretendidas, sem ameaçá-los com a necessidade de ruptura” (VALDEMARIN, 2010, 

p. 130). 

As análises feitas por Valdemarin (2010) podem ser observadas nas 

publicações pedagógicas das professoras Heloísa Marinho e Nazira Abi-Sáber. Os 

livros dessas autoras podem ser considerados, segundo reflete Leite Filho (2008, p. 

111), “[...] como a materialização da expressão do pensamento da pedagogia ou 

pedagogias sugeridas à época para as crianças pequenas”. Em suas obras, além da 

“tríade” do desenvolvimento natural infantil (coração, mente e mão), as autoras 

agregam novos elementos às atividades das crianças, de conformidade às noções 

de “interesse” e “necessidades” infantis, recomendando uma reorganização do 

ambiente escolar e das atividades mediante o respeito às aptidões e diferenças 

individuais e a integração social das crianças à vida comunitária. 

Os livros dessas professoras podem ser concebidos, dessa maneira, como 

um conjunto de “saberes autorizados”, então explicitados como necessários à 

educação da primeira infância. A autorização dos saberes se associa, além dos 

dispositivos especificados por Valdemarin (2010), à legitimidade dos resultados 

obtidos em práticas experimentais, sendo esses resultados explicitados nas próprias 

publicações. Igualmente, pelo reconhecimento de educadores renomados, a 

exemplo de Lourenço Filho, que “atestavam” a notoriedade dessas propostas em 

escritas de prefácios e publicações análogas; enfatizando o valor desses “guias” à 
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organização institucional e pedagógica das escolas e Jardins de Infância. Por fim, a 

autorização se articula às ações de órgãos vinculados ao Ministério da Educação, 

como o INEP e o PABAEE, que, além de apoiar a publicação, autorizavam a 

circulação nas escolas. 

Sendo assim, os manuais pedagógicos das professoras especialistas 

Heloísa Marinho e Nazira Abi-Sáber podem ser vistos como um conjunto de “[...] 

saberes escriturais formalizados, saberes objetivados, delimitados, codificados, 

concernentes tanto ao que é ensinado como à maneira de ensinar, tanto às práticas 

dos alunos, quanto às práticas dos mestres” (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001, p. 

28). Ou seja, podem ser considerados como saberes de uma forma escolar e de um 

modo escolar de socialização articulados a finalidades notadamente políticas. 

(VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001). 

Tendo em vista o entendimento proposto e as ações do INEP em face à 

Reforma Educacional Normal e Primária norte-rio-grandense, discutida nesse 

capítulo, considera-se que os modos de ensinar e educar do Jardim de Infância de 

Caicó articulam-se às apropriações dos fundamentos das pedagogias ativas, 

mediante a “[...] aprendizagem de formas de exercício de poder” (VINCENT; 

LAHIRE; THIN, 2001, p. 30, grifos dos autores), sendo essa aprendizagem 

resultante de processos de assimilação e recontextualização dos saberes 

propagados pela literatura pedagógica escolanovista. Nesse sentido, a discussão da 

organização institucional e pedagógica do Jardim-escola do Centro Educacional 

orienta-se nesse entendimento. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo Cinco 

Jardim-Escola (1960-1993): 

organização institucional e pedagógica 
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Jardim-Escola (1960-1993): organização institucional e pedagógica 

 

O Jardim de Infância do Centro Educacional representou uma das 

instituições escolares de maior prestígio socioeducativo na cidade de Caicó, 

especialmente nas décadas de 1960 e 1970. Instalado em uma época em que se 

valoriza a organização institucional e pedagógica, a exemplaridade das ações 

humanas e a eficiência dos métodos de ensino, a instituição exerceu um ideal 

formativo em termos de atividades voltadas à primeira infância, repercutindo nas 

formas de vida das crianças e de suas famílias. 

À época da criação do Centro Educacional de Formação do Magistério 

Primário de Caicó (1960), tanto o Jardim de Infância como a Escola de Aplicação 

eram consideradas instituições “modelos”, haja vista estarem instaladas em edifícios 

modernos e apropriados às especificidades das crianças, e desenvolverem práticas 

pedagógicas baseadas em processos ativos de ensino e aprendizagem, servindo de 

escola laboratório às futuras professoras. Essas qualidades, em vários documentos 

do antigo Instituto de Educação, puderam ser confirmadas, especialmente em o 

“Livro de Atas de Reuniões da Congregação de Professores do Colégio Normal 

Regional” (1961-1970), cujos registros referenciam a Escola Nova e o ensino “ativo”, 

bem como a “exemplaridade” na conduta das normalistas, futuras professoras do 

ensino primário e pré-primário. 

De igual forma, o “Livro de Circulares” da Escola de Aplicação Modelo (de 

1965 a 1967) faz diversas referências a valores como “disciplina”, “ordem e 

progresso”, ensino “progressista”, expandindo os ideais republicanos das instituições 

modelos do período, cuja rigidez organizacional baseada na regulamentação de 

dispositivos normativos constituía uma marca da forma escolar e do modo escolar de 

socialização dos sujeitos. Em 14 de fevereiro de 1966, a professora Maria Bernadete 

Marques Ginane, diretora da Escola de Aplicação, adverte às professoras: 

Não se faz necessário ressaltar as exigências do regulamento, pois 
as mesmas já são do conhecimento de todas, esperando assim 
maior cooperação no sentido de fazermos de nossa Escola fonte de 
imitação e verdadeiramente modelo (LIVRO DE CIRCULARES..., 
1966, f. 32, grifos nossos). 

 

Essa fonte de imitação baseava-se, especialmente, na organização 

institucional e pedagógica, na exemplaridade das ações previamente planejadas e 
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das atividades socioeducativas desenvolvidas, que se realizavam por meio do 

cooperativismo entre a escola e a sociedade, propagadas, em geral, no dia a dia da 

escola e eventos sociais. Integrando o modelo institucional do Centro Educacional 

de Formação do Magistério Primário de Caicó, composto por Escola de Aplicação, 

Escola Normal e Ensino Infantil, o Jardim de Infância constituía, igualmente, uma 

escola-modelo. Mesmo não tendo a nomenclatura “modelo” expressa em sua 

denominação, a instituição se organizou, conforme entendimento de Carvalho 

(2000), mediante uma pedagogia concebida enquanto arte da imitação, 

especialmente no sentido da oferta de bons moldes de educação e sociabilidade. 

A educação pré-primária no Centro Educacional, a partir da década de 1970 

denominada “Pré-Escolar”, foi oferecida através do Jardim de Infância até o ano de 

1993, quando estariam para entrar em vigor as novas atribuições conferidas aos 

Estados e Municípios em relação à educação das crianças de idade anterior aos 7 

anos (LEI Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996). Essas fases de existência 

institucional e pedagógica dessa escola infantil se associam à própria história do 

Instituto de Educação de Caicó, que atravessou, igualmente, fases distintas. Na 

primeira fase, de 1960 a 15 de dezembro de 1976, o Centro Educacional contou com 

os seguintes Diretores Gerais: professor “José Celestino Galvão”, à época padre, 

assessorado pelo Inspetor “Regino dos Reis Higino”; Dr. “Gentil Homem Filho”, 

assessorado pelo Inspetor “Mário Campos do Rêgo”, e o Padre “José Mário de 

Medeiros”, que não obtivera assessoramento (PLANO DE TRABALHO ESCOLAR..., 

1993, p. 10). 

Nessa primeira fase, o Jardim de Infância havia como atributo marcante da 

sua institucionalização a implantação de uma forma escolar e um modo escolar de 

socialização dos sujeitos educativos nos moldes da pedagogia moderna, em que o 

“primado da visibilidade”, nos termos de Carvalho (2000), constituía um dos 

dispositivos normativos. Esse atributo se associa à formação pedagógica e às 

experiências educativas da sua primeira diretora, professora Maria Nazaré Gomes 

Bezerra (Dona Marinete), formada pela Escola Normal de Natal, no período de 1936 

a 1940. A organização institucional e pedagógica instaurada na gestão de D. 

Marinete haveria continuidade na década de 1970, durante a gestão da professora 

Maria Bernadete da Fonseca, formada pela Escola Normal de Caicó, no período de 

1960 a 1962. 
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A segunda fase do Centro Educacional de Caicó inicia com a Portaria nº 

340/76, promulgada pela Secretaria de Educação e Cultura do Rio Grande do Norte 

em 16 de dezembro de 1976, que autorizou o funcionamento dos cursos Pré-

Escolar, já existente com o Jardim de Infância, e do ensino de 1º e 2º Graus. A partir 

dessa Portaria, o funcionamento administrativo da instituição foi modificado, 

inclusive a sua denominação que passou a “Centro Educacional José Augusto” 

(CEJA), em homenagem ao ex-governador do Estado, Dr. José Augusto de 

Medeiros. Os cursos de formação docente foram reformulados e as direções 

específicas dissolvidas, com exceção do Jardim de Infância que, mesmo havendo 

sido extinto o cargo de direção, permaneceu dispondo de apoio administrativo e 

pedagógico de uma Coordenadora de Curso. 

Nessa fase, que se estenderia até a década de 1990, é possível observar a 

existência de um “progressivo automatismo” em relação aos processos de ensino e 

de um “excessivo didatismo” (CARVALHO, 2000), distanciando-se, de certa forma, 

do ideário escolanovista de primeira educação. O Jardim-escola do Centro 

Educacional assumiria, com maior ênfase, a função preparatória à escola primária, 

se definindo enquanto escola infantil alfabetizadora. Todavia, mesmo nesse período, 

podem ser verificadas algumas permanências em relação à forma escolar e ao 

modo escolar de socialização instaurados anteriormente, incluindo o respeito ao 

desenvolvimento infantil e às atividades das crianças. 

A professora “Maria Nazaré Gomes Bezerra”, chamada de D. Marinete, 

atuou no Jardim de Infância de 1960 a 1969. De 1970 a 1971, a direção do Jardim 

esteve sob o encargo da professora “Ísis Brandão de Araújo Guerra”, havendo como 

auxiliar de direção a funcionária Apolônia Alves de Morais. E de 1972 a 1993, o 

Jardim-escola esteve sob a direção da professora “Maria Bernadete da Fonseca”, 

que atuaria nessa escola mediante duas condições específicas: de 1972 a 1976, na 

condição de diretora, contando, igualmente, com a funcionária Apolônia Alves de 

Morais como auxiliar de direção, e, posteriormente, Ivete Nóbrega de Melo Costa. A 

partir de 1976, a professora Bernadete assumiu a gestão pedagógica do Jardim-

escola na qualidade de “Coordenadora de Curso”, cuja mudança foi determinada 

pela Portaria nº 340/76, de 16 de dezembro de 1976, que extinguiu todas as 

direções específicas do Instituto de Educação de Caicó. Durante o período de sua 

direção e posterior coordenação, a professora Bernadete da Fonseca solicitaria 

algumas “licenças-prêmio”, ficando o Jardim de Infância sob a responsabilidade da 
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funcionária Ivete Nóbrega de Melo Costa (Meca). Em 1993, a professora Bernadete 

solicita a sua aposentaria. Coincidência ou não, esse seria o último ano de 

funcionamento do Jardim de Infância em suas próprias dependências. Em 1994, a 

pré-escola no Centro Educacional foi convertida em salas de alfabetização, 

funcionando nas próprias dependências do Ensino Primário (antiga Escola de 

Aplicação) até 1996. 

O corpo docente do Jardim de Infância foi constituído, da abertura ao ano de 

fechamento (1996), por professoras formadas pela Escola Regional Normal de 

Caicó, que, à época da abertura, foram nomeadas, conforme a professora Vera 

Lúcia Vale, em entrevista concedida em 8 de junho de 2013, por “indicação política”, 

ou, melhor, pelo “trem da alegria”. A presença masculina na instituição dar-se-ia, 

apenas, com exceção dos eventos sociais, pela atuação dos funcionários destinados 

ao recebimento das crianças e à conservação do prédio e mobiliário escolar. 

As primeiras professoras, conforme registros dos Quadros de Formatura 

“Doutorandos do ABC” (1962-1968) e de “Livros de pontos”, foram Maria Nazaré 

Gomes Bezerra (D. Marinete, diretora), Maria Dulcinete da Silva, Ivanice dos Santos, 

Elita de Araújo, Vera Lúcia Medeiros Vale, Maria Damiana de Jesus, Terezinha 

Medeiros, Maria Odete Diniz, Nilza de Oliveira, Josefa Maria da Soledade, Crezinha 

Medeiros, Estelita Dantas, e, Maria do Socorro Bezerra, esta última filha de Dona 

Marinete. E como funcionários, Minervina Dantas dos Santos, Elita Maria de Sena, 

Francisca das Chagas, Maria de Sousa Paiva Morais, Sofia Alves de Araújo, Inês 

Maria de Medeiros, Francisca das Chagas Veríssimo, Maria Auxiliadora Veríssimo, 

e, como vigilante, José Rosa Tavares. Algumas dessas professoras e funcionárias, 

na década de 1960, seriam professorandas da Escola Normal Regional de Caicó, 

sendo denominadas “guardiãs”, segundo a diretora Bernadete da Fonseca. 

A partir da década de 1970, o corpo docente foi composto pelas professoras 

Ísis Brandão de Araújo Guerra (diretora), Maria Bernadete da Fonseca (diretora), 

Apolônia Alves de Morais (auxiliar de direção), Estelita Dantas, Maria das Graças 

Gurgel, Maria Dalvaci Gurgel, Ivete Nóbrega de Melo Costa (posteriormente, auxiliar 

de direção), Elita Maria de Sena, Maria Tilde de Araújo Santos, Maria do Carmo 

Oliveira de Lima, Maria de Fátima C. Silva, Maria Inês de Medeiros Santos, Ana 

Santana Vasconcelos dos Santos, e, Isley Fonseca Damasceno de Araújo. Como 

funcionários, Minervina Dantas dos Santos, Inês de Medeiros Vale, Elita de Sena 

Lopes, Inês Maria Monteiro, Maria Dantas, Maria Ridete da Fonseca, Maria Neusa 
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de Araújo, Maria de Lourdes Brasil, e, Francisca das Chagas Veríssimo. Como 

vigilantes, José Rosa Tavares, Benigno Ribeiro de Faria Neto e Francisco das 

Chagas Costa. 

 

5.1 A organização do tempo e espaço escolar 

O Jardim de Infância foi instalado em prédio próprio no Instituto de 

Educação, ocupando o “Bloco IV” do complexo escolar. As particularidades do 

edifício correspondiam às recomendações oficiais destinadas à educação infantil, 

sendo o prédio composto por uma “rampa” de entrada, Hall com área de 66,33 m²; 

um “Pavilhão de Contos”, com área de 195,65 m²; uma Cozinha com área de 10,62 

m²; uma Diretoria com área de 29,29 m²; 3 (três) banheiros com área 10,90 m² cada; 

e, uma segunda Sala de aula com área de 43,32 m². Este último cômodo, mesmo 

constando na Planta projetada pelo arquiteto Moacir Gomes como banheiro social, 

teve o uso do espaço redimensionado para abrigar uma quarta sala de aula, 

composta pelas crianças de 4 (quatro) anos. 

 

 

Figura 10: Planta baixa do Jardim de Infância. 

Fonte: Secretaria de Educação e Cultura. 

 

Na área externa havia um Parque Infantil, cercado por arvoredo, contendo 

brinquedos como pião, gangorras, escorrega e balanços. Esse Parque Infantil, 
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todavia, foi incorporado à escola entre 1970 e 1972. Até o ano de 1969, segundo as 

fontes iconográficas relacionadas à época gestora de D. Marinete, primeira diretora, 

não haveria ainda os brinquedos destinados aos exercícios corporais livres. A partir 

de 1972, mediante o “Álbum de Fotografias do Jardim de Infância” (1961-1993), é 

que surgem as primeiras fotografias de professoras e crianças nesse espaço de 

ludicidade e socialização da infância. Frequentemente, as recreações se realizavam 

nesse Parque, sempre sob os olhares atenciosos das professoras. No corredor 

localizavam-se os banheiros das crianças e das professoras, separadamente. 

Em Education by development, Froebel (1902) reflete como deve ser o 

espaço de um Jardim de Crianças. Para o pedagogo do Kindergarten, o ideal é que 

o prédio, assim como o terreno total da instituição infantil, contenha a forma de um 

“retângulo”, pois seria a forma que melhor corresponderia ao “objeto do todo”. Em 

suas palavras: 

O espaço total do Jardim de Crianças tem a forma de um retângulo 
como a mais adequada. Outras formas simples, círculos e ovais, não 
são excluídas, embora não parecem corresponder ao objeto do todo, 
especialmente com muitas crianças, assim como o retângulo 
(FROEBEL, 1902, p. 219, tradução nossa, grifos nossos). 

 

Segundo Froebel (1902, p. 219), o espaço do Jardim infantil deveria ser 

dividido em duas partes, sendo uma “[...] parte para o geral e uma para o particular 

(isto é, para as crianças), ou seja, uma parte para o todo e uma para o indivíduo-

membro (isto é, novamente para as crianças)”. A parte correspondente ao geral é a 

“protetora”, sendo a “[...] parte fechada, protegida” (FROEBEL, 1902, p. 219, 

tradução nossa). Quanto ao espaço exterior, Froebel reflete que as crianças não 

deveriam ser introduzidas nesse Jardim na totalidade do mundo vegetal, mas, 

somente, na parte que mais se aproxima das necessidades humanas. Nesse 

sentido, a área natural da instituição infantil deveria ser “[...] dividida em terra de 

jardim e campo” (FROEBEL, 1902, p. 219, tradução nossa). 

Em sua pedagogia do Kindergarten, Froebel defende o cultivo de pequenas 

hortas, flores e plantas ornamentais. Para que esse cultivo pudesse ser efetuado, a 

instituição deveria dividir o espaço, de modo que as crianças dispusessem de seus 

“pequenos jardins”. Todavia, caso as crianças fossem muitas e o terreno limitado, 

então o espaço para cada indivíduo deveria ser circunscrito, ou mesmo um único 

canteiro poderia ser compartilhado por duas crianças. Para Froebel, essa “[...] 
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conexão de dois no Jardim de Crianças tem algo de bom [...], ensina a amizade” 

(FROEBEL, 1902, p. 219, tradução nossa). 

No tocante à área externa do Jardim-escola do Centro Educacional, o 

terreno, assim como o prédio aparentemente foi pensando de conformidade à forma 

“retangular”. Todavia, nos primeiros anos de funcionamento, particularmente na 

década de 1960, ainda não havia uma arborização abundante, conforme evidenciam 

os registros fotográficos, nem o Jardim desenvolvia, ao longo de sua existência 

formativa, uma atividade efetiva de jardinagem, de modo a subdividir o terreno para 

as crianças se dedicarem aos cuidados de um canteiro. 

Quanto à parte “fechada e protegida”, destinada aos trabalhos formais e 

artísticos, o salão principal do edifício se assemelhava à forma retangular. O 

“Pavilhão de Contos”, denominação constante na “Planta baixa” do Bloco IV, 

apresentava as dimensões de um “retângulo”. Ao longo da existência escolar do 

Jardim de Infância, esse Pavilhão foi utilizado para abrigar 3 (três) turmas de 

crianças, sendo 2 (duas) de 5 (cinco) anos e uma de 6 (seis) anos. À época da 

direção de D. Marinete, esse salão haveria abrigado, porém, 2 (duas) turmas pré-

escolares, conforme se pode inferir pelo alto número de crianças concluintes 

existente nos Quadros intitulados “Doutorandos do ABC”. 

O ambiente localizado após as demais dependências (cozinha, diretoria e 

banheiros), descrito na Planta como “banheiro social”, na década de 1960 seria 

equivalente a uma “sala de repouso”, conforme evidenciam as fontes iconográficas 

que demonstram a existência de “camas”. Na década de 1970 em diante, esse 

ambiente foi convertido em sala de aula. Mediante a nomenclatura oficial existente 

nos documentos institucionais, entre os quais os “Livros de Classe” e os Quadros 

“Doutorandos do ABC”, a distribuição das crianças em classes seriadas se efetuava 

pela organização em “Turmas”. Essas Turmas corresponderiam às turmas de 4 

(quatro) “Maternal”, 5 (cinco) “Jardim I” e 6 (seis) anos “Jardim II”, sendo 

discriminadas por ordem alfabética. 

As matrículas das crianças realizavam-se na Secretaria do Centro 

Educacional. Na década de 1970, conforme se verificou nas “Fichas de matrículas” 

do Jardim de Infância, as matrículas das crianças haviam sido registradas pela 

Auxiliar de Direção “Elsa Filgueira”, da Escola de Aplicação Modelo. Nessas fichas, 

essa funcionária destaca a nomenclatura “Escola Modelo”, evidenciando, assim, 
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duas especificidades: o vínculo do Jardim de Infância com a Escola de Aplicação e o 

atributo de instituição modelo. 

Mediante essas Fichas e fontes construídas junto aos sujeitos educativos, as 

crianças eram oriundas das próprias mediações do Centro Educacional, com 

predominância do Centro e do bairro Acampamento. O perfil socioeconômico das 

famílias dos alunos correspondia ao de classe média, cujos pais se destacavam em 

profissões liberais, entre as quais o magistério exercido no próprio Instituto de 

Educação. Segundo a professora Isley Fonseca Damasceno de Araújo, o 

reconhecimento pedagógico desse Jardim-escola seria tão imenso, sobretudo nas 

primeiras décadas, que os pais precisavam “madrugar” em filas só para conseguir 

“dar o nome” da criança. Para essa professora, o Jardim de Infância se definiu como 

“[...] uma escola mais voltada para a classe média. Pobre mesmo a gente via que 

não tinha” (ARAÚJO, I., 2016). Reportando-se aos registros dos quadros 

“Doutorandos do ABC”, a professora acena a uma certa elitização, estabelecendo 

uma relação entre as crianças da época e os profissionais que viriam a se tornar:  

Se você for olhar aqueles Quadros, você hoje vê... É médico, é juiz, é 
professor... Você vê de tudo vindo de lá, do Jardim. Você vê algum 
pobre ali, naqueles Quadros? Era uma formação elitista, na época 
era (ARAÚJO, I., 2016). 

 

Através dos registos desses Quadros e de fontes fornecidas por ex-alunos, 

muitas crianças do Jardim-escola da década de 1960 puderam ser identificadas, 

destacando-se os nomes de José Nilson Oliveira (Turma de 1961), educador físico 

da rede estadual e municipal de educação da cidade de Natal; Sergilando dos 

Santos (Turma de 1963), professor de Física vinculado à rede pública e privada na 

cidade de Caicó; Henrique Baltazar dos Santos (Turma de 1966), renomado Juiz de 

Direito; José Robson Fernandes (Turma de 1966, in memoriam), funcionário público 

federal; Maria de Fátima Fernandes (Turma de 1967), professora e oficial de Justiça 

no estado da Paraíba; Telma Maria Fernandes (Turma de 1965), professora e 

psicopedagoga; e, Padre Ivanoff da Costa Pereira (Turma de 1968), Diretor da Rádio 

Rural AM e FM de Caicó. 

As crianças das décadas seguintes, por sua vez, puderam ser identificadas 

nas Fichas de matrículas e Diários de Classe, entre as quais figuram os nomes de 

Gilberto Fernandes (radialista e empresário), Maria Soledade Fernandes 

(nutricionista), Veracilda Medeiros Vale (professora), Hercília Maria Fernandes 



232 
 

 
 

(professora universitária e autora dessa tese de doutorado), Mércia Fernandes 

(empresária), Hortêncio Fernandes (funcionário público), Paula Fernandes 

(odontóloga), Waldery Dantas da Cruz (funcionário público), Lidiane Neide da Silva 

(funcionária pública); entre muitos outros. Esses registros parecem sugerir que a 

criança aluna do Jardim de Infância vincular-se-ia às famílias mais tradicionais da 

cidade ou em condições socioeconômicas mais favoráveis. Entretanto, as fontes 

apontam que havia, igualmente, crianças vindas de meios sociais mais humildes, a 

exemplo dos filhos e filhas do funcionário Teódulo Félix da Silva e D. Terezinha de 

Jesus Silva. 

Quanto ao número de crianças por “turma”, as salas de aula eram 

compostas por um número aproximado de 25 a 30 alunos, no máximo. Uma exceção 

seria a Turma de 4 (quatro) anos, que comportava de 12 (doze) a 15 (quinze) 

crianças. Nas turmas mais numerosas, as educadoras contavam com o atendimento 

educativo de uma professora auxiliar ou mesmo de um funcionário designado ao 

auxílio; segundo esclareceu a professora Isley de Araújo. Essa realidade, porém, 

nem sempre foi fixa. No “Livro de Classe” (1983) da professora Maria do Carmo, por 

exemplo, consta um número de 27 crianças matriculadas, entre as quais 25 

apresentaram frequência diária. Já no livro de 1991, da professora Isley Fonseca de 

Araújo, a listagem de alunos foi correspondente a 29 crianças alunas. Neste ano, a 

professora contou, então, com auxílio de outra educadora, a professora Ana 

Santana Vasconcelos dos Santos. 

Já no período da gestão de D. Marinete, mediante análise dos “Livros de 

Ponto” (1966 e 1967), evidencia-se um número bastante expressivo de funcionários 

designados como “Pessoal Subalterno”. Acredita-se que uma parte desses 

funcionários seria correspondente às “guardiãs”, então mencionadas pela diretora 

Bernadete da Fonseca em referência à organização anterior. As próprias fontes 

iconográficas relativas à direção de D. Marinete (1960-1969) evidenciam um grande 

número de educadoras envolvidas em atividades com as crianças. Todavia, os 

“Livros de Ponto” de 1986 a 1993 demonstram a existência de 4 (quatro) a 5 (cinco) 

funcionários, denominados “Auxiliares de Serviços Gerais” (ASG), por turno de 

atendimento. Ao passo que o “pessoal subalterno” da equipe de D. Marinete, 

destinado a um só horário de atendimento, foi constituído por 9 (nove) funcionários, 

dos quais 1 (um) dizia respeito ao senhor José Rosa (vigilante) e 8 (oito) a auxiliares 

“mulheres” de serviços gerais. 



233 
 

 
 

Distribuídas as crianças por “turmas”, o ambiente escolar compreendia uma 

organização institucional e pedagógica, que já apontava ao trabalho educativo 

desenvolvido: tratava-se, pois, de uma escola da e para a primeira infância. O 

“Pavilhão de Contos”, cuja nomenclatura existente na “Planta baixa” sugere uma 

orientação pedagógica ligada à linguagem oral, continha armários e prateleiras de 

baixa altura dispostas no ambiente para guardar os materiais educativos, e, 

simultaneamente, subdividir as classes, que continham mesas e cadeiras 

apropriadas à fisiologia desses pequenos alunos. 

 

 

Figura 11: Sala de aula do Jardim de Infância, 1961[?]. 

Fonte: Centro Educacional José Augusto. 

 

A decoração desse ambiente, por sua vez, se destacava por pequenos 

quadros com ilustrações de vivências infantis, incluindo a vida escolar, e por 

trabalhos confeccionados pelas próprias crianças alunas. Cada Turma disponha de 

“cabides” afixados nas paredes para serem guardadas as “sacolas” de tecido 

branco, posteriormente as “lancheiras”, destinadas ao transporte da “merenda 

escolar”, assim como quadros de giz adequados à estatura das crianças. Na Figura 

11, exposta anteriormente, em que foram reconhecidos a professora Maria Damiana 

de Jesus (à direita do quadro de giz) e o aluno Braz da Silva Neto (à esquerda), filho 
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do Sr. Teódulo e D. Terezinha, observa-se como se efetuava a subdivisão do 

“Pavilhão de Contos”, entre outras orientações pedagógicas à época de D. Marinete. 

O “Pavilhão de Contos” dispunha, igualmente, de “preguiçosas” (cadeiras 

estilo “balanço”), distribuídas ao longo do “Hall” ou em pequenos círculos 

organizados para a contação de histórias; conforme se observará no tópico relativo 

às “Atividades de rotina”, onde consta uma Figura da mobília infantil citada. Essas 

cadeirinhas também estavam apropriadas às condições físicas das crianças, assim 

como os materiais didáticos destinados à apresentação de cenas ilustradas, como o 

“Cineminha”, que correspondia a uma “caixa de madeira” atravessada por dois 

bastões, por onde seriam rodadas as imagens sequenciadas confeccionadas pelas 

educadoras. Sendo assim, integrava a organização do ambiente escolar uma 

distribuição dos materiais educativos por “cantos”, a exemplo do “canto da 

dramatização”, composto por cenário para exibição de peças infantis com auxílio de 

fantoches. O Pavilhão também incluía o “Canto dos brinquedos”, contendo peças 

infantis. 

A organização do ambiente da Diretoria e Secretaria do Jardim-escola 

também evidencia as especificidades do atendimento educativo oferecido nessa 

escola. Além dos objetos relativos à organização institucional e à escrituração 

escolar, composto por escrivaninhas da Diretora e da Secretária, prateleiras e 

armários designados a guardar “Livros de Ponto”, “Fichas de Funcionários e 

Professores”, “Fichas de matrículas de alunos”, “Livros de Classes” e “Álbuns de 

fotografias”, o ambiente incluía uma “sala de visita infantil”, simbolizando uma 

espécie de miniatura da vida doméstica. 

Nessa Diretoria e Secretaria também eram guardadas as tecnologias 

didáticas, como uma “radiola” e um “microfone” dispostos à altura das crianças, 

assim como os discos de cantigas de roda e livros de histórias infantis. As paredes, 

por sua vez, eram decoradas com pequenos quadros da vida escolar e pelos 

quadros “Doutorandos do ABC”, que, desde a Colação da primeira Turma pré-

escolar (1960), segundo recordação de D. Marinete e fontes iconográficas, foram 

confeccionados. Na Figura 12, exibida a seguir, é possível verificar, além da sala 

infantil, os Quadros das Turmas de 1967 e 1966, respectivamente. 
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Figura 12: Diretoria e Secretaria do Jardim de Infância, 1968[?]. 

Fonte: Acervo pessoal de Maria Nazaré Gomes Bezerra. 

 

Em o livro O que é jardim de infância, a professora mineira Nazira Féres Abi-

Sáber (1965), autora de literatura pedagógica destinada à organização de um Jardim 

infantil e à formação da professora pré-primária, recomenda quais são as 

“instalações ideais” de um Jardim de Infância, de conformidade a “[...] uma 

mentalidade favorável à educação pré-primária”. Para a autora, o ideal é que cada 

sala de aula da instituição infantil “[...] tenha 75,00 m² a 80,00 m² para 20 ou 25 

crianças, no máximo”. Para a autora, o prédio deveria dispor de um só pavimento, 

sendo “[...] indispensáveis, pelo menos, de 3,00 m² a 5,00 m² para cada criança” 

(ABI-SÁBER, 1965, p. 35). 

No caso do Jardim-escola do Centro Educacional, o “Pavilhão de Contos”, 

dispondo de uma área de 195, 65 m², e abrigando 3 (três) turmas com uma média 

de 70 crianças ao todo, o espaço para cada criança seria equivalente a 2,79 m². A 

sala de aula separada, compreendendo uma área de 43,32 m², destinada aos 

trabalhos da turma de 4 (quatro) anos (Maternal), que abrigava uma média de 15 

crianças, seria equivalente a 2,88 m², chegando muito próximo do ideal 

recomendado pela professora mineira. 

Quanto à forma, Abi-Sáber (1965) sugere que seja quadrada e bem 

espaçosa, devido às seguintes vantagens: podem ser agregados no ambiente 
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muitos “centros de interesse”; maior espaço livre para os brinquedos dramatizados, 

atividades de construção, carpintaria, etc.; e maior proximidade da professora, que 

dispõe de mais possibilidade de ouvir e orientar as crianças. Além dessas 

recomendações, a sala de aula da instituição infantil deveria dispor de armários para 

guardar o material de repouso e blocos de madeira; estantes para livros e 

brinquedos; armário para artigos de primeiros socorros; escaninhos para guardar os 

pertences das crianças; mesa e cadeira para a educadora; vitrola ou toca-discos; 

relógio; quadros de notícias; cavaletes para pintura; suportes para cartazes e 

quadros de flanela etc. (ABI-SÁBER, 1965). 

O material educativo, por sua vez, deveria ser organizado em “cantos” ou 

“centros de interesse”, devendo abarcar: “Cantinho do brinquedo” ou da “Boneca”; 

“Material de manipulação”; “Mesa de carpinteiro”; “Material de construção”; “Material 

para dramatização”; “Aparelhamento e material para ciências”; “Material de 

Jardinagem”; “Canto dos livros”; “Material para música”; “Cantinho da aritmética”; e, 

por fim, “Material de recreio” (ABI-SÁBER, 1965). Essa organização por “cantos”, 

assim como os materiais educativos pertinentes, também foi orientada por Heloísa 

Marinho (1967, 1980). 

O Jardim de Infância do Centro Educacional dispôs da maioria dos materiais 

de ensino e educação aconselhados por essas autoras, com exceção dos 

instrumentos destinados à carpintaria e à jardinagem, recomendados pelas 

pedagogias froebeliana, montessoriana e deweyana. A organização do ambiente 

escolar, mediante as fontes iconográficas, também se efetivava pela distribuição do 

espaço em “cantos”, a exemplo do “Cantinho do Brinquedo” e da “Dramatização”, 

demonstrando uma organização por “centros de interesse”. 

Segundo D. Marinete, o Jardim de Infância iniciou as suas atividades 

dispondo apenas o “básico”. Os materiais de ensino e educação, bem como as 

tecnologias didáticas, haveriam sido adquiridos gradativamente, com o “auxílio do 

povo de Caicó”. Esse auxílio se efetuava, a princípio, por meio da “Caixa Escolar”, 

espécie de arrecadação mensal realizada junto às famílias dos alunos, que 

colaborava, na década de 1960, à manutenção das despesas mais particulares de 

cada Curso do Centro Educacional. No caso dessa escola infantil, a taxa referente à 

Caixa Escolar seria anual, conforme informou a diretora Bernadete da Fonseca. Já 

na Escola de Aplicação, a arrecadação se efetivava mensalmente, segundo revelam 

os registros relativos ao “Livro de Circulares” da diretora Bernadete Ginane. Em 
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várias Circulares constam menções ao pagamento da Caixa Escolar. Em a Circular 

de 24 de maio de 1966, a ilustre diretora convoca às professoras: 

Fineza providenciar o recebimento da Caixa Escolar, que deverá ser 
entregue impreterivelmente na próxima 6ª feira. Ainda temos que 
pagar dos escudos Cr:$ 30.000 cujo pagamento será na próxima 2ª 
feira, dia 30 de agosto do corrente (LIVRO DE CIRCULARES..., 
1966, f. 30). 

 

Mesmo a legislação educacional nacional e norte-rio-grandense do período 

havendo assegurado a gratuidade à educação básica, as famílias que não 

dispusessem de boas condições materiais para cumprir com o pagamento da Caixa 

Escolar ou que apresentassem um número elevado de filhos em idade escolar, 

segundo declarou a senhora Maria Inês Fernandes, cujos 7 (sete) dos 9 (nove) filhos 

foram crianças alunas do Jardim-escola, precisavam solicitar um “atestado de 

pobreza” na delegacia da cidade de Caicó, a fim de obtenção da dispensa. Todavia, 

os pais que apresentassem dificuldades para aquisição do material e fardamento 

escolar, receberiam ajuda de D. Marinete, que não pouparia esforços, conforme o 

senhor Teódulo Félix da Silva, para que todas as crianças dispusessem das 

mesmas condições de trabalho e vestuário. 

Além da arrecadação anual da “Caixa Escolar”, o Jardim-escola desenvolvia 

diversas ações com fins de arrecadação financeira. Para as aquisições mais 

particularizadas, a instituição realizava “rifas” de objetos ou animais doados pelas 

famílias dos escolares, assim como vendia bilhetes de “balaios” juninos, em que os 

pais eram incentivados a comprar ou vender. A aquisição do material escolar das 

crianças, por sua vez, consistia em uma responsabilidade das famílias. Os materiais 

de uso pessoal das crianças, de acordo com José Nilson de Oliveira (Turma de 

1961) correspondiam a cartilhas, cadernos para desenho e atividades graduadas 

envolvendo exercícios de coordenação motora, as letras do alfabeto e os numerais; 

borracha, lápis comum e de cor, e material para pintura a pincel. Segundo suas 

próprias palavras: 

[...] toda criança tinha a cartilha do ABC, um caderno de desenho 
com a folha fina, caderno de cobrir letras, números, linhas e círculos; 
coleção de lápis colorido e lápis grafite com borracha e um caderno 
de desenho que utilizava pincel e água para pintar a figura 
(OLIVEIRA, 2017). 
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Já nas décadas posteriores, segundo a professora Isley de Araújo, o 

material escolar englobava massa de modelar, cartolinas e papéis diversos, cola e 

tesoura sem ponta, coleções de lápis de cor comum e de cera, tinta guache e 

pincéis; assim como cartilhas e livros de Ciências, Estudos Sociais e Ensino 

Religioso; conforme se pôde verificar pelos títulos referenciados nos Cadernos de 

Plano de Aula da professora Maria Tilde Araújo dos Santos (1986-1993). Todo esse 

material deveria ser marcado com o nome da criança, sendo esse trabalho realizado 

pelos pais ou responsáveis. No caso das coleções, cada criança aluna continha a 

sua “latinha”, que consistia em uma embalagem de “Nescau” revestida pelas 

educadoras com adereços do mundo infantil. Durante quase toda a existência do 

Jardim de Infância prevaleceu essa organização pedagógica das “latinhas”. Somente 

na última década de funcionamento (1990), essa organização seria modificada. As 

educadoras chegariam a um entendimento de essa prática confrontar o princípio de 

integração e convivência em grupo, pois “[...] a criança estava sendo individualista, e 

a gente [...] querendo uma coisa e trabalhando outra” (ARAÚJO, I., 2016). 

A partir desse momento, as coleções passaram a ser distribuídas em latas 

de “Leite Ninho”, igualmente revestidas com temas alegres, para serem utilizadas 

pelas crianças em grupos de trabalho. Todavia, conforme evidenciam os registros 

nos Planos de Aula da professora Maria Tilde, até o ano de 1989 as latinhas das 

coleções seriam de uso individual. No plano de aula referente a 22 de fevereiro de 

1989, a professora Maria Tilde descreveu, como sendo uma das atividades 

constituintes desse dia letivo, a “entrega das latinhas”, destacando entre parênteses: 

“(escolha pelas crianças)” (PLANO DE AULA DE 22 DE FEVEREIRO DE 1989, f. 

41v.). 

No curso das quatro décadas de existência, o Jardim de Infância adotou o 

uso de uniformes escolares. O fardamento escolar consistia em um padrão 

disciplinar dirigido tanto às crianças alunas como às professoras. Mediante as fontes 

iconográficas e construídas, essa escola haveria adotado, ao menos, três modelos 

de uniforme escolar. Na década de 1960, o modelo de fardamento correspondia a 

uma “batinha” de tecido para as meninas, e camisa e bermuda para os meninos; 

ambos deveriam fazer par com meias brancas e sapatos pretos. Em relação ao 

uniforme das meninas, Maria de Fátima Fernandes (Turmas de 1966 e 1967, Jardim 

I e II), especifica o uniforme à época de D. Marinete, ressaltando que: “[...] a farda 

era um vestido tipo bata, em tecido quadriculado de azul, com um bolso grande na 
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frente contornado com bico e cambraia bordada” (FERNANDES, M., 2017). O 

uniforme dos meninos era composto por camisa branca e bermuda azul, devendo 

acompanhar, segundo José Nilson Oliveira, uma “[...] mochila de pano também 

branca para levar o lanche” (OLIVEIRA, 2017). 

O primeiro fardamento das educadoras, por sua vez, haveria sido composto 

à moda “normalista”, sendo um vestido de tecido com gola, manga curta, abertura 

frontal até a cintura e saia pregueada, contendo o nome da professora bordado 

acima da altura do peito direito. Essas considerações podem ser observadas ao 

longo deste capítulo, a exemplo da Figura 11, exposta anteriormente. Assim como o 

das crianças, esse modelo seria modificado. As professoras passariam a usar um 

conjunto de saia e blusa. Em a “Recordação Escolar” de 1966, em que D. Marinete 

figura “sem uniforme” ao centro, é possível verificar essa mudança. 

 

 

Figura 13: Recordação Escolar do Jardim de Infância, 1966. 

Fonte: Acervo pessoal de Maria Nazaré Gomes Bezerra. 

 

Em todas as décadas institucionais vigorou no Jardim de Infância um padrão 

disciplinar de fardamento às educadoras. Durante as décadas de 1960 e 1970, no 

entanto, esse padrão se efetuaria de forma mais acentuada, integrando o conjunto 
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de regras e normas disciplinares estabelecidas à organização e à exemplaridade 

dos sujeitos em face às regulamentações das instituições modelos. Em a Circular de 

12 de maio de 1965, a diretora Bernadete Ginane adverte as professoras sobre o 

uso impróprio de sapatos ao fardamento. Mediante suas palavras: 

Mais uma vez sou obrigada a reclamar o abuso do uso de sapatos 
impróprios à farda. A partir de amanhã, quem vier com sapatos de 
cor não darei permissão de dar aula e terá falta injustificável. 

É um absurdo a irresponsabilidade de algumas, obrigando-me a agir 
de maneira indelicada [...] (LIVRO DE CIRCULARES..., 1965, f. 7v.). 

 

 

Figura 14: Professoras do Jardim de Infância, 1972. 

Fonte: Centro Educacional José Augusto. 

 

Na década de 1970, o fardamento das crianças do Jardim-escola passou a 

ser constituído pelo modelo “Jardineira”, sendo composto por camisa branca de 

mangas curtas com viés azul-marinho, e saia pregueada azul-marinho, com 

suspensórios, meias brancas e tênis estilo “conga”, para as meninas. Camisa 

branca, bermuda azul-marinho com suspensórios, tênis e meias brancas, para os 

meninos. Em ambos, o nome da criança deveria constar bordado nos suspensórios 

à altura do peitoral. Esse modelo perduraria até os anos iniciais da década de 1980, 

entre 1982 e 1983, conforme apontam as fontes iconográficas e construídas. 
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O fardamento escolar das educadoras na década de 1970, por sua vez, 

apresentaria, igualmente, diferenciações em relação ao modelo “normalista” adotado 

durante a direção de D. Marinete. Composto por saia com altura acima dos joelhos e 

blusa com manga curta e cortes retos, o uniforme já não especifica os nomes das 

professoras, embora apresente as iniciais bordadas do Jardim de Infância. Na Figura 

14, exibida anteriormente, em que se apresentam ao centro a diretora Bernadete da 

Fonseca e a auxiliar de direção Ivete Nóbrega (Meca), podem ser observadas as 

particularidades do modelo tanto em relação ao uniforme das crianças quanto ao 

das educadoras. 

A partir dos anos iniciais da década de 1980, o modelo de fardamento do 

Jardim-escola, segundo a ex-aluna Lidiane Neide da Silva (Turma de 1984), seria 

correspondente a uma “batinha” em tecido azul-claro, contendo bolso grande frontal 

com o nome da criança bordado. O calçado também sofreria modificações, sendo 

equivalente a sandálias ortopédicas. Segundo a ex-aluna, a “lancheirinha” também 

já não correspondia à “sacola” de tecido branco, mas a artigo adquirido em livrarias. 

O uniforme escolar dos meninos, nesse ano de 1984, corresponderia a um conjunto 

azul-claro composto por camisa de manga curta com bolso lateral e nome bordado, 

e bermuda curta. O calçado seguiria o mesmo padrão estabelecido às meninas. 

Esse haveria sido o modelo de fardamento que prevaleceria até o fechamento dessa 

escola infantil em 1993, quando a pré-escola oferecida no Jardim de Infância passou 

a se constituir enquanto “sala de alfabetização”. 

O ano escolar, por sua vez, desde a abertura do Jardim de Infância (1960), 

conforme estabelecia o “Regulamento” do Centro Educacional do Magistério 

Primário de Caicó, criado sob o Decreto-Lei nº 3.590, de 1º de fevereiro de 1960, 

deveria ser constituído pela mesma quantidade de dias letivos dos Cursos Primário 

e Normal. Nesse sentido, ao início de cada ano letivo se realizavam as “Semanas 

Pedagógicas”, a fim de sistematização das atividades, entre as quais as pertinentes 

ao “Horário Escolar”, que será tratado a seguir. 

 

5.1.1 Horário escolar 

Tendo sido criado anexo à Escola Normal e à Escola de Aplicação, o tempo 

do Jardim-escola obedecia ao horário do Centro Educacional. Todavia, nos anos 

iniciais de funcionamento, conforme evidenciam os “Livros de Ponto” das 
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professoras e funcionários referentes aos anos de 1966 e 1967, a entrada das 

crianças realizava-se às 7h30 e a saída às 11h30, sendo o atendimento 

socioeducativo oferecido apenas no turno matutino. Durante as décadas de 1960 e 

1970, segundo depoimentos das diretoras D. Marinete e Bernadete da Fonseca, o 

Jardim-escola não oferecia o turno vespertino, sendo esse incorporado, mediante os 

“Livros de Ponto” da instituição localizados, no ano de 1983, mesmo ano em que as 

professoras Ana Santana, Isley de Araújo e Maria do Carmo foram transferidas para 

o turno vespertino. A partir desse período, o horário do Jardim de Infância passou a 

obedecer ao tempo escolar dos demais Cursos do Instituto de Educação, iniciando 

às 7h00 e finalizando às 11h00. E no turno vespertino, das 13h00 às 17h00. 

Embora os arquivos da instituição infantil apontem a algumas diferenças em 

relação ao tempo escolar, considera-se, no entanto, que as atividades pertinentes a 

cada “momento” foram preservadas nas gestões pedagógico administravas da 

professora Bernadete da Fonseca nas décadas de 1980 e 1990. Esse entendimento 

diz respeito ao estudo e à análise criteriosa dos “Cadernos de Planos de Aula” da 

professora Maria Tilde de Araújo Santos, que integrou o corpo docente desse 

Jardim-escola de 1981 até sua conversão em salas de alfabetização em 1994. 

Considerou-se, no entanto, pertinente sistematizar o Horário Escolar do 

Jardim de Infância em observância às especificidades das décadas históricas. 

Sendo essa elaboração orientada pela legislação educacional norte-rio-grandense, 

particularmente pelo Regulamento do Ensino Primário e Normal, sob o Decreto-lei nº 

3.590, de 1º de fevereiro de 1960, e pelo Sistema de Educação do Estado, mediante 

Lei nº 3285, de 6 de dezembro de 1965; assim como pelas fontes documentais 

localizadas no Arquivo Histórico do Centro Educacional, particularmente “Livros de 

Ponto” e “Livros de Classe”, e fontes construídas com os sujeitos educativos. 

No tocante ao exame dos Cadernos de Planos de Aula da professora Maria 

Tilde, considera-se que essas fontes podem ser concebidas como expressão 

material dos modos de ensinar e educar no Jardim de Infância; ofertando 

possibilidades concretas de entendimento e escrita histórica das atividades 

educativas vivenciadas pelos sujeitos educativos. Referentes aos anos de 1986 a 

1993, esses Cadernos apresentam uma série de detalhamentos em relação à 

programação diária, às Áreas de Estudo e Unidades de Trabalho, integrantes do 

Programa de Atividades, englobando os conteúdos formais, os processos de ensino 

e recursos audiovisuais, as atividades de socialização, entre outros atributos. 
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Esses Cadernos constituíam, segundo a diretora Bernadete da Fonseca, 

uma norma disciplinar estabelecida pela Secretaria de Educação e Cultura do Rio 

Grande do Norte, orientada pela Equipe Técnica de Supervisores do 10º NURE 

(Núcleo Regional de Educação), atualmente 10ª DIREC (Diretoria Regional de 

Educação e Cultura). Cada professora do Jardim de Infância deveria realizar o seu 

“planejamento diário”, sendo este verificado e aprovado pela diretora coordenadora 

de Curso. Mediante a professora Isley de Araújo, que atuou no Jardim-escola de 

1984 a 1993, esses Planos de Aula eram elaborados nos Encontros destinados ao 

Planejamento das Atividades, sendo orientados por supervisoras da Equipe Técnica 

do 10º NURE. De acordo com essa educadora: “A gente não chegava ao Jardim se 

não tivesse com o plano na mão” (ARAÚJO, I., 2016). A orientação da elaboração 

desses planos, nesse sentido, na década de 1960 esteve sob o encargo da 

professora Bernadete Azevedo (especialista pelo PABAEE). Nas décadas 

posteriores, da professora Ozanete Barreto Nóbrega Sousa. 

Nos Cadernos da professora Maria Tilde é possível verificar a existência de 

“vistos” da diretora Bernadete da Fonseca, escritos à caneta vermelha e 

acompanhados de sua “rubrica”. Esses Planos eram sistematizados, segundo essa 

diretora, inicialmente, por uma estrutura escrita mais “formal”. Delimitariam os 

objetivos, os conteúdos, as aquisições de aprendizagem e as formas de avaliação. A 

partir da década de 1980, esses planos passariam a ser elaborados apenas como 

“roteiros”, evidenciando o tipo de atividade e a descrição dos procedimentos 

metodológicos pertinentes. Todavia, conforme esclareceu a professora Isley de 

Araújo, os objetivos, as aprendizagens e as formas de avaliação eram refletidos a 

partir do “Plano Anual”, encaminhado pela Secretaria de Educação do Estado do Rio 

Grande do Norte, e orientado pela Equipe de Técnicos do 10º NURE. Desse Plano 

Anual, as professoras refletiam os elementos constituintes e delimitavam as 

atividades a serem desenvolvidas durante os 4 (quatro) bimestres do ano escolar. 

Estruturados sob a forma escrita de “roteiros”, os Cadernos de Planos de 

Aula da professora Maria Tilde evidenciam uma prática docente sistematizadora, ou 

melhor, uma prática de objetivação, isto é, de racionalização pedagógica escrita 

(VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001). Nesse sentido, os Cadernos fornecem elementos 

de compreensão da sistematização relacionada aos livros de consulta da professora, 

às elaborações das atividades iniciais do Jardim, então concebidas como “período 

preparatório” ou de “prontidão”, às histórias, às canções e aos jogos infantis, às 
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festividades e às comemorações, assim como aos modos de ensinar e educar 

pertinentes a cada atividade. Além dos aspectos mencionados, observa-se uma 

preocupação constante dessa “professora escrevente” em destacar os planos que 

não foram desenvolvidos, como de registrar os dias letivos destinados aos estudos 

no 10º NURE. 

Todavia, mesmo reconhecendo aspectos subjetivos ligados à prática 

escrevente da professora Maria Tilde, esses Cadernos de Planos são entendidos e 

tratados no trabalho doutoral como uma “produção coletiva”; tendo em vista que: “Os 

planos de aula eram todos iguais no Jardim” (ARAÚJO, I., 2016), conforme 

assegurou a professora Isley de Araújo. Ou seja, as sistematizações realizadas sob 

a forma de “roteiros” se efetuavam em conjunto. Visavam, segundo as professoras 

entrevistadas, garantir a integração e progressiva continuidade dos trabalhos entre 

as 4 (quatro) turmas de crianças atendidas. Nesse sentido, articulada à análise das 

fontes construídas e à legislação educacional norte-rio-grandense, por meio desses 

Cadernos foi possível uma compreensão mais consistente do “Horário escolar” e do 

“Programa de Atividades”, e, particularmente, dos modos de ensinar e educar desse 

Jardim-escola. 

O tempo escolar do Jardim de Infância foi composto por “atividades de 

rotina”, envolvendo 6 (seis) momentos específicos: formação de fila, oração, canto, 

leitura do tempo, estudo do calendário e chamada. Essas atividades se 

desenvolviam de forma integrada, devendo ocupar, ao todo, uma hora do tempo 

escolar. Em seguida, dar-se-ia o primeiro momento de trabalho formal, sendo 

constituído pela “Hora das comunicações” e “Atividade relacionada”. O tempo 

destinado a essas atividades não deveria ultrapassar 40 minutos, dos quais 20 eram 

destinados à conversação e 20 à realização do trabalho formal. 

Realizada a primeira atividade formal, dar-se-ia a “merenda”, que deveria 

ocupar 20 minutos do tempo escolar. Após esse momento, as crianças se ocupavam 

da “higiene dentária” e do “recreio”, englobando, ambas as atividades, 20 minutos. 

Realizadas as brincadeiras no Pavilhão de Contos ou no Parque Infantil, as crianças 

beberiam água e repousariam nas mesinhas, devendo estas atividades ocupar 20 

minutos. Posteriormente, dar-se-ia início ao segundo momento de trabalhos formais, 

que, assim como em o primeiro momento, ocupava 40 minutos do tempo escolar. 

Por fim, ter-se-ia a preparação para a saída, antecedendo 10 minutos do horário 

estabelecido.  
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Quadro I: 

Horário do Jardim de Infância 

 

Horário Escolar 
 

1960-1983 1984-1993 

Matutino 
 

Matutino Vespertino Atividades 

7:30–8:30 
 
7:30-7:40 
7:40-7:50 
7:50-8:00 
8:00-8:10 
8:10-8:20 
8:20-8:30 

7:00–8:00 
 
7:00-7:10 
7:10-7:20 
7:20-7:30 
7:30-7:40 
7:40-7:50 
7:50:8:00 

13:00-14:00 
 
13:00-13:10 
13:10-13:20 
13:20-13:30 
13:30-13:40 
13:40-13:50 
13:50-14:00 
 

I - Rotinas 
 
Formação da fila 
Oração 
Música 
Leitura do tempo 
Calendário 
Chamada 

8:30–9:10 
 
8:30:8:50 
8:50-9:10 

8:00–8:40 
 
8:00-8:20 
8:20-8:40 

14:00-14:40 
 
14:00-14:20 
14:20-14:40 

II – Trabalhos formais e artísticos 
 
Hora das comunicações 
Atividade relacionada 
 

9:10-10:40 
 
9:10-9:20 
9:20-9:40 
9:40-10:00 
10:00-10:20 
10:20-10:40 

8:40-10:00 
 
8:40-8:50 
8:50-9:10 
9:10-9:30 
9:30-9:50 
9:50-10:10 

14:40-16:10 
 
14:40-14:50 
14:50-15:10 
15:10-15:30 
15:30-15:50 
15:50-16:10 

III – Higiene, merenda, recreio e repouso 
 
Higiene das mãos 
Merenda 
Higiene dentária 
Recreação 
Água e repouso 
 

10:40-11:20 
 
10:40-11:00 
10:00-11:20 

10:10-10:50 
 
10:10-10:30 
10:30-10:50 

16:10-16:50 
 
16:10-16:30 
16:30-16:50 

IV – Trabalhos formais e artísticos 
 
Hora das comunicações 
Atividade relacionada 
 

11:20-11:30 
 
11:20 
11:30 

10:50–11:00 
 
10:50 
11:00 
 

16:50-17:00 
 
16:50 
17:00 
 

V – Saída 
 
Preparação 
Saída 

 

Elaboração da autora com base em fontes documentais. 

 

É possível verificar no Horário Escolar do Jardim de Infância de Caicó uma 

série de proximidades com o modelo escolar paulista de primeira educação, cuja 

programação diária do Jardim da Infância foi elaborada pela inspetora Maria 

Ernestina Varella no final do século dezenove, assim como às sugestões das 

professoras formadoras de educadores infantis Heloísa Marinho e Nazira Abi-Sáber, 

no final da primeira e segunda metade do século vinte. 
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Em relação às semelhanças ao Horário escolar do Jardim da Infância 

Caetano de Campos, observa-se o compartimento detalhado dos momentos e a 

brevidade do tempo destinado à realização das atividades. As atividades do Jardim-

escola do Centro Educacional contemplava 17 (dezessete) tempos, que seriam 

subdivididos, ainda, por músicas e marchas em filas. 

No tocante às proximidades aos horários sugeridos por Marinho (1967) e 

Abi-Sáber (1965), observa-se a mudança de nomenclaturas, tais como “leitura do 

tempo” e “hora das comunicações”, assim como os elementos relacionados aos 

modos de ensinar e educar implicados em cada atividade; conforme se poderá 

refletir a partir da análise relativa às “atividades de rotina”. 

 

5.1.2 Atividades de rotina 

No Jardim-escola, o recebimento das crianças se efetivava por um 

funcionário masculino, que exercia a função de “vigilante”. Nas décadas de 1960 e 

1970, esse trabalho foi desenvolvido pelo senhor José Rosa Tavares. Conforme 

evidenciam os “Livros de Ponto” de 1966 e 1967, esse funcionário chegava à 

instituição às 7h00. Um pouco antes das 7h30, a diretora Maria Nazaré Bezerra (D. 

Marinete) e as professoras Luzia Maria, Josefa Maria da Soledade, Terezinha 

Medeiros, Maria Odete Diniz, Maria Damiana de Jesus, Maria Dulcinete da Silva e 

Nilza de Oliveira, chegavam à instituição e verificavam a limpeza e a organização 

material do ambiente. 

Nesse período, o vigilante José Rosa, com o auxílio das “guardiãs”, 

funcionárias de serviços gerais e auxiliares de classe vindas da Escola Normal, 

recebia e observava as crianças. A partir das 7h30, as professoras formavam as filas 

mediante distribuição das crianças por faixas etárias, sendo reunidas em turmas de 

4, 5 e 6 anos. Essa organização se efetuava na “rampa” lateral ao prédio escolar, 

que ofertava acesso às dependências internas. Nessa rampa, as turmas eram 

organizadas, ainda, de conformidade a uma segunda classificação: a fila dos 

meninos e a das meninas. Feita essa organização, as professoras e crianças 

entoavam cantos de chegada, se dirigindo, em seguida, às salas de aula. 

Durante os primeiros anos de funcionamento, o Jardim de Infância não 

possuía murado e portão. Somente a partir de 1969, segundo D. Marinete e fontes 

iconográficas, o muro do Jardim foi edificado. De acordo com essa ilustre Diretora, a 
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edificação do muro haveria se concretizado por contribuição de seu esposo, Capitão 

Arnaldo Rodrigues Bezerra. A partir desse momento, as crianças passaram, então, a 

ser recebidas no portão de entrada, sendo acolhidas pelo Sr. José Rosa, que, em 

seguida, encaminhava-as à área externa, à época sem a presença do Parque 

Infantil, entregando-as à vigilância das “guardiãs”. 

 

 

Figura 15: Inauguração do Muro e Portão do Jardim de Infância, 1969. 

Fonte: Centro Educacional José Augusto. 

 

A construção do muro, conforme D. Marinete, haveria sido motivada pelas 

“desavenças” entre as crianças da Escola de Aplicação e as do Jardim de Infância, 

que ocasionariam muitas discórdias, choros e até pequenos cortes e arranhões. 

Sensível a essa problemática, por meio da atuação do Capitão Arnaldo, que captaria 

pessoal do Exército para os trabalhos da obra, e da ajuda financeira do “povo de 

Caicó”, segundo suas próprias palavras, o muro e o portão da instituição puderam 

ser incorporados ao edifício escolar. Essa realização tornou-se, inclusive, objeto de 

celebração, havendo uma inauguração oficial com a presença de um representante 

do 1º Batalhão de Engenharia de Construção de Caicó e da comunidade escolar, em 

que foram feitos diversos registros fotográficos; conforme evidencia a Figura 15. 

Nessa “inauguração do muro”, já estaria presente um planejamento de 

instalação do Parque Infantil. Todavia, a incorporação dos brinquedos não se 

efetuou em 1969, último ano da gestão de D. Marinete. Os primeiros registros 
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fotográficos nesse espaço de socialização da infância datam de 1972, já durante a 

direção da professora Bernadete da Fonseca. 

Em entrevista, o senhor Teódulo recordou que o Capitão Arnaldo Bezerra, 

esposo de D. Marinete, havia sido um “colaborador frequente”. Não haveria poupado 

esforços e influências para a concretização das “benfeitorias” pensadas por essa 

ilustre Diretora à Instituição infantil. É válido mencionar que o casal nutria relações 

sociais próximas com políticos, instituições religiosas e educativas, e personalidades 

locais de acentuado prestígio social. A própria nomeação dessa professora à direção 

do Jardim-escola haveria se efetuado, mediante suas próprias recordações, por 

intermédio do Monsenhor Walfredo Gurgel, à época aliado político do Governador 

Dinarte de Medeiros Mariz. 

Na administração da professora Bernadete da Fonseca, o momento da 

entrada permaneceu, senão o mesmo, bastante semelhante ao da gestão anterior. 

As diferenciações mais marcantes referem-se ao momento de espera à entrada no 

edifício escolar e ao momento da “higiene dentária”. Durante a década de 1970 em 

diante, após o recebimento no portão, as crianças eram encaminhadas ao “Parque 

Infantil”. Na entrada, as professoras e as crianças igualmente cantavam músicas 

infantis e da programação escolar, destacando-se as músicas “Criança feliz” e 

“Marcha soldado”, sendo dirigidas, em seguida, às salas de aula do edifício escolar 

em filas organizadas por turma e gênero. 

Ao chegar à sala de aula, as crianças alunas guardavam seus pertences em 

cabides afixados nas paredes e sentavam-se em círculo para a “oração” inicial, o 

Canto do Jardim, a leitura do tempo, o estudo do calendário e a chamada, conforme 

evidenciou o ex-aluno José Nilson Oliveira (Turma de 1961), portanto à época da 

direção de D. Marinete. Essa mesma organização foi confirmada pelos sujeitos 

educativos que integraram as décadas posteriores do Jardim de Infância. 

Após organização das crianças em círculo, dar-se-ia início à “oração”. 

Mediante as fontes construídas e Cadernos de Planos de Aula da professora Maria 

Tilde, as orações seriam invocações católicas simples, como os hinos “Mãezinha do 

Céu” e “Jesus Cristo está passando por aqui”, e a oração do “Anjo da Guarda”. Mas 

havia as orações espontâneas feitas pelas professoras e as breves invocações de 

agradecimento das crianças. No tocante às de elaboração docente, se constituíam 

por invocações de obediência à família e à educadora infantil. Em o Plano de aula 
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da professora Maria Tilde, de 11 de setembro de 1986, verificou-se a seguinte 

oração: “Meu Deus, quero ouvir sempre / O que papai e mamãe me dizem / E o que 

a titia me ensina” (PLANO DE AULA DE 11 DE SETEMBRO DE 1986, f. 7). 

Segundo Froebel (2001), o ensino religioso deveria integrar o programa 

escolar das instituições educativas. O despertar do sentimento religioso infantil, no 

entanto, deveria se efetuar no estreitamento de vínculos afetivos entre as crianças e 

suas famílias, considerando que “[...] essa união espiritual [...] é o fundamento da 

religiosidade”. Repousando na união entre pais e filhos, o ensino religioso “[...] tem 

fundamentos estáveis e é frutífero [...], despertando no menino [...] o sentimento da 

vida e o poder de olhar claramente para o seu interior” (FROEBEL, 2001, p. 152). 

Para que as faculdades das crianças pudessem ser aumentadas e sua alma 

fortificada, Froebel defende uma religiosidade em observância à Natureza, de modo 

a permitir às crianças fazer “[...] analogias entre os fenômenos e condições de 

desenvolvimento de uma árvore e o desenvolvimento espiritual de um homem” 

(FROEBEL, 2001, p. 153). 

Sendo a família a representação do todo e a criança um broto jovem em 

relação à humanidade (FROEBEL, 1897), caberia à formação religiosa favorecer a 

“[...] santificação de todos e de cada um, correspondendo sempre com o grau de 

desenvolvimento da religiosidade geral” (FROEBEL, 2001, p. 155). Nessa 

perspectiva, os sentimentos e pensamentos religiosos brotariam “[...] do espírito 

humano e do menino que tem vivido em uma relação de respeito com seus pais” 

(FROEBEL, 2001, p. 156, grifos nossos). As máximas e orações, nesse sentido, 

deveriam procurar vida no menino. Não se devendo exigir que “[...] tenham 

significação e forma desde cedo –, mas que deem expressão linguística às formas já 

existentes na alma infantil” (FROEBEL, 2001, p. 156). 

Para Montessori (1965), a educação religiosa deveria integrar a formação 

das crianças. Todavia, diferentemente de Froebel, a educadora italiana chega a 

recomendar a criação de um ambiente escolar especial, destinado ao “[...] silêncio, 

que prepara a criança ao recolhimento, [...] o recolhimento interior próprio à Casa de 

Deus, num ambiente de semiobscuridade, à luz tremeluzente das velas” 

(MONTESSORI, 1965, p. 278, grifo da autora). Segundo Montessori, a criança se 

“interessa por tudo”, prestando atenção ao que é “simbólico”. Uma formação 

religiosa colaboraria, nesse sentido, ao hábito da concentração no trabalho e do 

silêncio, de conformidade a um ambiente em que “[...] as relações sociais são 
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constantes entre crianças livres de escolher suas atividades e habituadas a adaptar 

espontaneamente suas necessidades às dos outros” (MONTESSORI, 1965, p. 280). 

O ensino religioso prepararia, segundo Montessori, as crianças para uma 

outra aquisição moral de suma importância: “[...] o reconhecimento, mediante seus 

hábitos de vida, do bem e do mal, e, por conseguinte, o exame de sua consciência e 

a diligência por conservá-la sempre pura” (MONTESSORI, 1965, p. 280, grifos 

nossos). Nesse ponto, se aproximando de Froebel, Montessori defende que a 

primeira idade parece se ligar “[...] a Deus, assim como a evolução e 

desenvolvimento do corpo dependente intimamente de leis naturais que estão em 

vias de transformá-lo”. Recomenda, então, um ensino religioso mediante “trabalhos 

agrícolas”, em que as crianças cultivariam “[...] a uva e o trigo destinados a se 

tornarem espécies eucarísticas” (MONTESSORI, 1965, p. 281). 

Abi-Sáber (1967), por sua vez, defende uma educação religiosa com base 

no exercício de pequenas invocações, que não precisariam, necessariamente, de 

uma “fórmula rígida”. Segundo a autora, a educação pré-primária necessitava de 

uma “orientação catequética”, de modo a tornar as classes infantis um “[...] ambiente 

de amor a Deus e de vida espiritual”. As orações feitas pelas professoras e crianças 

colaborariam para “[...] impregnar as atividades escolares do espírito de Deus” (ABI-

SÁBER, 1965, p. 109). 

No tocante à educação religiosa do Jardim-escola, observa-se que a sua 

orientação pedagógica se aproximou às ideias defendidas por Montessori (1965) e 

Abi-Sáber (1967). Ao entrar no “Pavilhão de Contos”, a primeira atividade diária das 

educadoras e crianças consistia em uma breve oração. Nesse sentido, a diretora 

Bernadete da Fonseca recorda que havia, no Pavilhão de Contos, “[...] uma Santa, 

onde as crianças cantavam Mãezinha do Céu” (FONSECA, 2012). Assim como essa 

diretora, todos os sujeitos entrevistados alegaram se recordar de pequenas 

invocações e “[...] cânticos à Virgem Maria, ao Anjinho do céu...” (SILVA, L., 2016). 

Essa orientação religiosa também foi recordada pelo ex-aluno Waldery Dantas da 

Cruz (Turma de 1981), que mencionou cantar “[...] sempre aquela música: „Mãezinha 

do Céu, eu não sei rezar‟ [...]” (CRUZ, 2016). 

Após essa breve invocação e cântico religioso, as professoras e as crianças 

entoariam a quadrinha intitulada “No meu jardim”. Os versos dessa “musiquinha” 

apontam à integração e à convivência social das crianças na escola, demonstrando 
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uma concepção de educação da primeira infância vinculada a funções sociais 

defendidas pela Pedagogia Nova, entre as quais estariam: cantar, brincar e 

aprender. 

Todos juntos nós estamos 

Que alegria para mim 

Canto, brinco, muito aprendo 

Viva, viva, o meu Jardim! 

(PLANO DE AULA DE 20 DE FEVEREIRO DE 1989, f. 41). 

 

Cantada a musiquinha, dar-se-ia a “leitura do tempo”, o “estudo do 

calendário” e a “chamada”, que também ocorriam com as crianças organizadas em 

círculo ou meio círculo, havendo a professora ao centro. Essas atividades ocupavam 

30 minutos do tempo escolar, sendo realizadas com o auxílio de Cartazes com 

ilustrações do sol, de nuvens e da chuva, e por um “quadro” a ser preenchido 

mediante os nomes e números relativos ao mês e aos dias da semana. Nessa 

atividade, a professora aproveitaria para indagar às crianças sobre as experiências 

vividas no fim de semana ou dia anterior, assim como associar o dia da semana e o 

mês a datas significativas do Calendário, tais como a Semana da Páscoa, o Dia do 

Índio, o mês das mães etc. Essa orientação se apresenta consonante às sugestões 

de Abi-Sáber (1965) e Marinho (1967), que formularam suas propostas mediante as 

ideias e o programa escolar de Decroly. 

Feita a leitura do tempo e o estudo do calendário, dar-se-ia a “chamada”. 

Segundo a professora Maria Tilde, essa atividade se realizava de “diversas 

maneiras”. Uma delas se efetivava com o auxílio de “tabuletas”, contendo figuras ou 

fotografias 3x4 das crianças, coladas em palitos de picolé, para serem afixadas 

pelos próprios alunos no “cartaz de prego”, enquanto a educadora desenvolvia a 

chamada oral pela sequência alfabética disposta no “Diário de Classe”. Outro modo 

de ensinar e educar correspondia a espalhar “fichas” no chão contendo os nomes 

das crianças, para que fossem identificados, e, posteriormente, afixados nesse 

Cartaz. Segundo a professora, a chamada devia ser aproveitada para ampliar as 

“noções matemáticas” das crianças. Assim sendo, “[...] já consistia em uma aula” 

(ARAÚJO, M., 2016), envolvendo a “contagem mecânica” do número de crianças e a 

discriminação da quantidade de meninos e meninas. 

Para Abi-Sáber (1965), a “Hora da chamada” constituía “[...] um meio 

excelente de ampliar as experiências numéricas das crianças” (ABI-SÁBER, 1965, p. 
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110). Nesse sentido, a professora Ana Santana Vasconcelos, que integrou o Jardim-

escola do Centro Educacional de 1980 a 1993, recorda que as mestras dessa escola 

infantil faziam uso de quadros para registrar a contagem dos meninos e das meninas 

presentes, assim como para registrar as crianças ausentes em cada dia escolar. 

Esses quadros, mediante a descrição realizada por essa educadora, seriam 

equivalentes aos modelos apresentados por Abi-Sáber em o livro O que é jardim de 

infância, que contêm perguntas como “Quantos somos hoje?” Ou, “Quantos 

meninos? Quantas meninas?” (ABI-SÁBER, 1965). 

Realizadas as “atividades de rotina” iniciais, dar-se-ia início ao primeiro 

momento de “Trabalhos formais e artísticos”, que, segundo a professora Isley de 

Araújo, “[...] era uma exposição de um assunto, com recurso didático e depois uma 

atividade prática” (ARAÚJO, I., 2016). Esse momento deveria se efetuar ao longo de 

40 minutos, sendo 20 dedicados à apresentação com uso de material pertinente e a 

indagações formuladas sobre o tema em estudo, e 20 destinados à realização de 

uma atividade a se efetivar no caderno de estudos ou desenho, ou, ainda, em folhas 

avulsas. Durante o início do ano escolar, que se efetuava, normalmente, durante o 

mês de fevereiro, esses momentos de trabalhos formais e artísticos requeriam toda 

uma sequenciação de atividades preparatórias, nomeadas nos Cadernos da 

professora Maria Tilde (1986 a 1996) por exercícios de “Coordenação motora”. 

Assim, uma das primeiras atividades correspondia a “amassar papel”, fazendo 

“bolinhas”. 

Em o Plano de Aula de 22 de fevereiro de 1989, a professora expõe “passo 

a passo” a realização dessa atividade. Inicialmente, dar-se-ia uma conversação 

dirigida em forma de diálogo, sendo essa tarefa identificada nos planos da 

professora por “Hora das comunicações” e/ou “Hora das novidades”. A Hora das 

comunicações envolvia desde o despertar do interesse e a “sondagem” do 

conhecimento infantil sobre determinado tema à apresentação do material a ser 

utilizado. No tocante à atividade de “amassar papel”, a conversação envolvia uma 

série de “indagações” sobre “bolinhas”, com exposição concreta do brinquedo ou de 

sua forma ilustrativa disponível no “bloco lógico”, seguida de comparações a objetos 

existentes na sala de aula. Realizado esse procedimento inicial, dar-se-ia a 

apresentação do material a ser manuseado, que, nesse caso, correspondia a “folhas 

de jornal”. Apresentado o material, a professora mostraria como “fazer as bolinhas”, 
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cantando uma canção destinada a auxiliar os exercícios de coordenação motora; 

como a “musiquinha” exposta a seguir: 

Eu tenho uma tia, a tia Mônica 

Enquanto ela faz bolas, dizemos Ô lá, lá 

Assim se faz bolinha, amassando o papel 

Assim se faz a bola amassando o papel! 

(PLANO DE AULA DE 22 DE FEVEREIRO DE 1989, f. 41v.). 

 

Demonstrada a maneira de “amassar o papel”, as crianças seriam 

estimuladas a realizar o mesmo procedimento da educadora, sendo esse 

acompanhado pela canção. Chegando a um número significativo de “bolinhas”, a 

professora distribuía as crianças nas “mesinhas” em grupos de quatro ou maiores, 

entregando folhas de papel-ofício ou pedaços de cartolina e cola branca para “[...] 

confecção de alguma coisa” (PLANO DE AULA DE 22 FEVEREIRO DE 1989, f. 

41v.). Ficando, portanto, a escolha da figura a ser composta por “sugestão das 

crianças” (PLANO DE AULA DE 22 FEVEREIRO DE 1989, f. 41v.). Produzidos os 

trabalhos, cada criança deveria expor a sua “composição criadora” em um “mural”. 

Em Pedagogics of the kindergarten, Froebel (1897) reflete que a bola 

sintetiza “[...] tudo o que a criança precisa nas expressões de sua vida e atividade, 

tanto no começo mais remoto como no curso posterior de seu desenvolvimento” 

(FROEBEL, 1897, p. 34, tradução nossa). Sendo a bola “[...] um todo em si, é, por 

assim dizer, a expressão representativa e geral de cada um” (FROEBEL, 1897, p. 

34, tradução nossa). Para motivar esse reconhecimento infantil, Froebel (1897) 

sugere que as atividades com as bolas fossem sempre mediatizadas por pequenas 

rimas, jogos e canções, de modo a estimular a aprendizagem e a repetição de 

movimentos, e, simultaneamente, a apreensão de noções relativas à forma esférica, 

assim como as propriedades de localização e ocupação do espaço. Realizados 

esses processos, as crianças poderiam desenvolver uma ocupação, a fim de 

externalizar as percepções feitas, podendo essa ocupação ser correspondente a 

uma atividade de “modelagem”, conforme Wiggin e Smith (1900), ou, no caso do 

Jardim-escola, uma atividade de “amassar papel”, de maneira a modelar “bolinhas”. 

O Jardim-escola do Centro Educacional não fez uso de “material tipificado” 

da pedagogia do Kindergarten, a exemplo dos dons froebelianos e materiais 

sensoriais montessorianos. É possível se concebê-lo como um Jardim de Infância 

“moderno”, mediante expressão de Abi-Sáber (1965) e Marinho (1967). Todavia, as 
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educadoras seguiam, praticamente, os mesmos processos empregados pelas 

mestras do Jardim da Infância Caetano de Campos. Essas considerações poderão 

ser aprofundadas nas lições relativas à linguagem e às demais matérias do 

Programa de Atividades, no próximo capítulo. A ausência do “material-tipo”, como as 

“bolinhas coloridas” do primeiro dom, não implicaria, dessa forma, em uma 

descontinuidade do método desenvolvimental froebeliano. O método adotado nas 

atividades destinadas à aprendizagem e à apreensão das bolinhas obedecia aos 

mesmos processos pautados na observação, comparação, discriminação e síntese, 

sendo as atividades mediatizadas pela conversação social, e constante manuseio de 

material concreto. 

Voltando à descrição das “atividades de rotina”, desenvolvido o primeiro 

momento de trabalho, chegar-se-ia à hora da “merenda”. Para que as crianças 

pudessem “lanchar”, o Horário Escolar estabelecia 10 minutos antecedentes para 

“higiene das mãos”, e posterior acomodação das crianças nas mesinhas. Para 

realização dessa atividade, as professoras formariam uma nova fila. Feita a 

formação, as crianças seriam encaminhadas aos banheiros em pequenos grupos. 

Assim como as demais atividades, esse momento também era acompanhado de 

uma canção alusiva; cujo conteúdo já orientava o trabalho a se realizar pelas 

crianças, qual seja: ensaboar, lavar e enxugar as mãos: 

Vou fazer bastante espuma 

Pra lavar minhas mãozinhas 

E depois vou enxugar 

Na toalha bem limpinha. 

(PLANO DE AULA DE 20 DE FEVEREIRO DE 1989, f. 41). 

 

Após a higienização das mãos, cada criança deveria pegar a sua 

“lancheirinha”, então depositada no cabide. A “Hora da merenda” consistia um dos 

momentos mais esperado pelas crianças. Nos primeiros anos da direção de D. 

Marinete (1960-1969), segundo os sujeitos entrevistados, entre eles José Nilson de 

Oliveira (Turma de 1961) e Maria de Fátima Fernandes (Turmas de 1965 e 1966), a 

instituição não fornecia merenda escolar, posteriormente é que a instituição passaria 

a oferecê-la, sendo essa vinda da Escola de Aplicação. O lunch das crianças 

consistia em uma responsabilidade dos pais ou responsáveis; e deveria ser 

transportado em uma “lancheirinha”, acompanhado de uma “toalhinha”, contendo o 

nome da criança bordado. 
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Posteriormente à merenda, dar-se-ia o “recreio”, que ocupava 20 minutos do 

Horário Escolar. No período da gestão pedagógico administrativa de D. Marinete, o 

recreio se efetuava no próprio “Pavilhão de Contos”, haja vista a instituição ainda 

não dispor de Parque Infantil e nem árvores frondosas, que permitissem uma 

recreação ao ar livre. As árvores passaram a compor a paisagem externa do Jardim 

de Infância a partir da década de 1970, à década de 1960 possivelmente estariam 

sendo plantadas pelo Sr. José Rosa. 

 

 

Figura 16: Recreio no Pavilhão de Contos, 1964. 

Fonte: Acervo pessoal de Maria Nazaré Gomes Bezerra. 

 

Segundo José Nilson de Oliveira (Turma de 1961), as atividades no recreio 

se efetuariam espontâneas e livres, mas também orientadas pelas professoras, que 

não perdiam as crianças de vista. Durante as atividades livres, porém, seriam 

comuns as discórdias entre as crianças. Para sanar o problema, as educadoras 

encaminhariam os alunos mais “inquietos” à biblioteca infantil, para ficar sob os 

cuidados de D. Marinete. À época, conforme recordou o ex-aluno, esse 

encaminhamento seria concebido como uma espécie de “castigo”. No tocante às 

brincadeiras dirigidas, consistiam geralmente de cantigas de roda, envolvendo, 

assim, grandes grupos de crianças e educadoras. 
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A partir dos anos iniciais da década de 1970, o recreio passou a se efetuar 

no Parque Infantil. Todavia, a recreação continuaria se efetivando sempre sob os 

cuidados e orientações das educadoras. Como a quantidade de brinquedos 

designados aos exercícios corporais não era suficiente para atender à alta demanda 

das turmas, as professoras desenvolviam muitas brincadeiras em grupo, tais como 

cantigas de roda, pular cordas, jogos de competição com sacos e bolas, entre outras 

atividades lúdicas. 

 

 

Figura 17: Brincadeiras e “saída” no Parque Infantil, 1972. 

Fonte: Centro Educacional José Augusto. 

 

Ocupando uma média de 20 minutos do Horário Escolar, 5 minutos do 

recreio seriam destinados ao “lanche” das educadoras. Nesse momento, as crianças 

ficavam sob a guarda do porteiro. Na Figura 17, que reúne registros no Parque 

Infantil do ano de 1972, é possível observar a professora Maria do Carmo, a diretora 

Bernadete da Fonseca e a professora Ivete Nóbrega (Meca) envolvidas em 

atividades com as crianças no Parque Infantil. 

Após a recreação, e ao “toque de sineta” da diretora (FONSECA, 2012), as 

crianças retornavam às salas de aula, onde eram formadas novas filas para lavar as 
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mãos e “beber água”. Essa atividade ocupava uma média de 10 minutos, sendo 

seguida pelo repouso, que preenchia igual tempo. O “repouso” consistia, 

basicamente, em acomodar as crianças nas mesinhas em “silêncio” e com a “cabeça 

abaixada”, segundo informaram as professoras Isley de Araújo e Maria Tilde. 

Todavia, conforme José Nilson de Oliveira (Turma de 1961), esse momento também 

poderia contemplar uma contação de histórias, costumeiramente ministrada pela 

própria D. Marinete. 

 

 

Figura 18: Contação de histórias no Jardim de Infância, 1961[?]. 

Fonte: Centro Educacional José Augusto. 

 

Segundo a diretora Bernadete da Fonseca, o momento de maior “agitação” 

das crianças correspondia ao retorno às salas de aula. Sendo assim, o repouso 

deveria favorecer a formação de hábitos e atitudes fundamentais à vida das crianças 

em sociedade. A professora do Jardim deveria aproveitá-lo para desenvolver noções 

relativas ao respeito aos mais velhos, a formular pequenas frases de boa 

convivência, tais como “por favor”, “obrigado”, “com licença”, “me desculpe”, entre 

outras. Essas noções seriam trabalhadas, segundo essa diretora e as professoras 

Isley de Araújo e Maria Tilde, por meio de breves palestras em torno de “palavras 

mágicas”. 
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Na pedagogia do Kindergarten, a formação de hábitos e atitudes não deveria 

se efetuar pelo autoritarismo adulto, mas pela “palavra” acompanhada do “bom 

exemplo”. Para Froebel (2001), quando as condutas infantis mostram-se egoístas e 

desobedientes, poder-se-ia encontrar uma “dupla causa”: de uma parte, a 

negligência adulta “[...] de importantes aspectos da natureza humana”; de outra, o 

“[...] sentido falso e antinatural” da moralidade, que afoga ou distorce “[...] as 

energias primitivas, as boas disposições” (FROEBEL, 2001, p. 81). 

A educação dos hábitos no Jardim infantil deveria se efetuar, assim, pelo 

aprimoramento dos “sentimentos sociais”. Durante a infância, a criança até poderia 

se revelar pouco afetiva, cheia de orgulho próprio. Essas qualidades, porém, 

decorriam da debilitação do “sentimento social de comunidade”, que não haveria 

sido robustecido nas relações entre pais e filhos, e educadores. A educação dos 

hábitos durante a infância necessitaria, conforme Froebel (2001, p. 83), “[...] cultivar 

os sentimentos sociais”, fomentando os “[...] afetos inocentes, a fraternidade, a 

piedade verdadeira, a confiança, o respeito aos companheiros e a todos os 

homens”. Pela educação dos hábitos, “[...] renasceriam as virtudes de cuja falta 

tanto nos lamentamos” (FROEBEL, 2001, p. 83). 

No Jardim-escola do Centro Educacional, além da conversação dirigida em 

torno de “palavras mágicas”, a educação dos hábitos envolvia a demonstração de 

bons hábitos de higiene, saúde, ordem e asseio. A “Higiene Dentária”, nesse 

sentido, integrava o conjunto das atividades diárias. De acordo com os “Cadernos de 

Planos de Aula” da professora Maria Tilde, essa higienização se efetivava após o 

repouso, ocupando 20 minutos do tempo escolar. Para essa atividade, as 

educadoras e as crianças cantariam, inicialmente, uma música relacionada, cujos 

versos já contribuíam para a aprendizagem e apreensão dos hábitos desejados: 

Como pode a criancinha 

Não escovar os seus dentinhos 

De manhã, ao levantar 

E à noite, ao se deitar. 

 

A criancinha asseadinha 

Pega logo a escovinha. 

Para ter dentes branquinhos 

E a boca bem limpinha. 
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Deve sempre a criancinha 

Usar pasta e a escovinha. 

(PLANO DE AULA DE 1º DE MARÇO DE 1989, f. 43v.). 

 

Essa canção poderia ser mais simples, sendo equivalente a uma 

“quadrinha”, que seria cantada durante a locomoção aos banheiros. A introdução 

das crianças às instalações sanitárias, por sua vez, efetuar-se-ia por intermédio de 

pequenos grupos, então formados por separação de gênero. 

 

 

Figura 19: Higiene dentária no Jardim de Infância, 1961[?]. 

Fonte: Centro Educacional José Augusto. 

 

Em o período da gestão pedagógica de D. Marinete, a Higiene Dentária 

realizava-se logo após a merenda. Nessa atividade, as professoras ensinavam as 

crianças como fazer a escovação corretamente, fazendo uso adequado das 

“escovinhas” e do creme dental, assim como reforçavam noções de ordem, limpeza, 

saúde e boas maneiras. Na Figura 19, compreendendo D. Marinete à esquerda, 

observa-se a organização das crianças para a realização dessa atividade. 

Segundo Marinho (1967, p. 61), o Programa do Jardim de Infância deveria 

“[...] abranger hábitos de utilizar a pia, o bebedouro e a privada”. A “Hora da 

merenda”, particularmente, deveria ser utilizada pela educadora para fazer as 

crianças participarem de atividades domésticas, como “[...] pôr e tirar as mesas e a 



260 
 

 
 

servir o alimento”, devendo, assim, prestar-se à “[...] formação de bons hábitos 

alimentares e à maneira conveniente de utilizar pratos e talheres”. Essa atividade 

poderia ser acompanhada de uma breve “conversação” e de “canção apropriada”, de 

forma a “[...] reproduzir na escola a convivência amiga do ambiente familiar” 

(MARINHO, 1967, p. 61). 

Abi-Sáber (1967, p. 121), por seu turno, recomenda que a merenda se 

realize após uma breve oração, que a educadora ministraria “[...] numa atmosfera de 

silêncio e recolhimento”. Somente após essa “invocação curta”, a merenda deveria 

ser iniciada. O repouso, por sua vez, não precisaria obrigar “[...] as crianças a 

permanecer de olhos fechados, e absolutamente imóveis”. O essencial do repouso, 

mediante a autora, seria permitir o “[...] relaxamento completo dos músculos, num 

ambiente de absoluta calma”. Nesse momento, seria aconselhável “[...] a música, 

tocada bem baixinha” (ABI-SÁBER, 1967, p. 121-122). 

Quanto ao “repouso” do Jardim-escola, as atividades relativas a esse 

momento, conforme já anunciado, não se harmonizariam às recomendações 

oferecidas por Abi-Sáber (1965) e Marinho (1967). Segundo as educadoras 

entrevistadas, o momento de descanso consistia em acomodar as crianças nas 

mesinhas com as cabeças abaixadas e em silêncio, pelo menos “[...] durante uns 5 

minutos”, segundo declarou a professora Isley de Araújo (ARAÚJO, I., 2016). Uma 

exceção, talvez, fosse correspondente à década de 1960, em que o repouso seria 

intercalado “[...] com a contação de histórias pela professora” (OLIVEIRA, 2017). 

Sendo assim, após esse conjunto de vivências, dar-se-ia início ao “segundo 

momento” de trabalhos formais e artísticos, sendo esse realizado mediante os 

mesmos padrões do primeiro momento, isto é, constituído por “conversação”, 

“demonstração prática” e “atividade relacionada”. Realizados os trabalhos pelas 

crianças, ter-se-ia, então, a preparação à saída e a saída propriamente dita. Esse 

momento de preparação à saída se efetuava, assim como os demais tempos, 

acompanhado por uma música alusiva. Em o Plano de Aula da professora Maria 

Tilde de 27 de fevereiro de 1989 consta a seguinte “Música para a saída”: 

Está na hora da saída, 

Minhas coisas vou guardar. 

A mamãe está me esperando, 

Para casa vou voltar. 

  



261 
 

 
 

Aqui na minha escola, 

Eu venho estudar. 

Adeusinhos para todos, 

Amanhã eu vou voltar! 

(PLANO DE AULA DE 27 DE FEVEREIRO DE 1989, f. 42v.). 

 

À época de D. Marinete, a saída se efetuava no próprio “Pavilhão de 

Contos”. Os pais ou responsáveis começariam a chegar à instituição infantil por volta 

das 11h20. À medida que chegavam, as educadoras entregavam as crianças na 

porta de entrada. A partir da década de 1970, a saída passou a se efetivar na área 

externa. Dez minutos antecedentes ao término do Horário Escolar, as crianças eram 

encaminhadas ao Parque Infantil, sendo a entrega aos pais efetivada no Portão de 

entrada pelo funcionário José Rosa, e, posteriormente, pelos funcionários Benigno 

Ribeiro e Francisco das Chagas. 

Esse conjunto de atividades diárias integrou o “Programa de Atividades” 

dessa escola infantil, sendo este constituído por uma concepção de educação pré-

primária e primária, cuja finalidade visa a “[...] despertar e desenvolver livremente as 

aptidões da criança”; conforme estabelece o Art. 26º (Capítulo VI) do Regulamento 

do Ensino Primário e Normal, sob o Decreto-lei nº 3.590, de 1º de fevereiro de 1960. 

Posteriormente, o Sistema de Educação do Rio Grande do Norte estabelece, em seu 

Art. 1º (Título I, Capítulo Único), que a finalidade da educação norte-rio-grandense 

“[...] terá como objetivo essencial promover o desenvolvimento integral da 

personalidade e sua participação consciente na obra do bem comum [...]” (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1965, p. 3). 

Assim sendo, mediante análise dos Cadernos de Planos de Aula da 

professora Maria Tilde e estudo sistemático da literatura pedagógica escolanovista 

autorizada (ABI-SÁBER, 1962, 1963, 1965, 1968; MARINHO, 1955, 1967, 1976, 

1980), chegou-se ao entendimento de que o Programa de Atividades do Jardim de 

Infância do Centro Educacional se orientou nas diretrizes filosóficas, científicas e 

organizativas especificadas nessas duas legislações, cuja matriz fundante se vincula 

a uma orientação pedagógica de educação científica das crianças, considerada em 

vista das “[...] tendências democráticas da sociedade moderna” (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1965, p. 8). Dessa maneira, o Programa de Atividades do Jardim-escola 

exprime, em grande medida, o pensamento socioeducacional de John Dewey e 

Anísio Teixeira. 
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Segundo Anísio Teixeira (1978, p. 40), a escola deve prover oportunidades 

para a “prática da democracia”, que constitui o “[...] regime social em que cada 

indivíduo conta plenamente como pessoa”. Sendo a democracia o modo moral da 

vida do homem moderno, a criança deveria “[...] ganhar através da escola esse 

sentido de independência e direção, que lhe permita viver com outros com a máxima 

tolerância, sem, entretanto, perder a personalidade” (TEIXEIRA, 1978, p. 41). Uma 

educação voltada à prática democrática, segundo Anísio Teixeira (2007b, p. 25), “[...] 

não só provê ao preparo do indivíduo como tal, dando-lhe oportunidades 

econômicas e educativas, como ainda o prepara para a vida social”. As atividades 

escolares deveriam organizar-se, nesse sentido, mediante um “propósito educativo” 

(DEWEY, 2010, p. 77), considerando que agir com um objetivo é o mesmo que agir 

inteligentemente; pois que: 

Ser dotado de mente para fazer uma coisa é prever uma 
possibilidade; é ter um plano para realizar tal coisa; é observar os 
meios que tornam o plano passível de execução e os obstáculos no 
caminho (DEWEY, 2010, p. 77). 

 

Considerada uma orientação pedagógica de educação científica das 

crianças, a análise dos modos de ensinar e educar relativos às aprendizagens 

formais do Jardim de Infância do Centro Educacional efetua-se mediante o 

“Programa de Atividades” dessa instituição. Esse Programa foi sistematizado no 

trabalho doutoral a partir de fontes documentais, sendo tratado no próximo capítulo. 

Nessa parte, são analisadas as aprendizagens formais e as festividades, como 

elementos constituintes da forma escolar e do modo de socialização desse Jardim-

escola. 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo Seis 

Jardim-Escola (1960-1993): 

aprendizagens formais e festividades 

 

  



265 
 

 
 

Jardim-Escola (1960-1993): aprendizagens formais e festividades 

 

Em o período correspondente à gestão pedagógica de D. Marinete (1960-

1969), a educação das crianças no Jardim de Infância do Centro Educacional 

ordenava-se pelo Regulamento do Ensino Primário e Normal, sob o Decreto-lei nº 

3.590, de 1º de fevereiro de 1960, que estabelece, no Título II (Capítulo I), os 

objetivos da educação elementar, quais sejam: 

a) aquisição dos instrumentos básicos de expressão do raciocínio: 
ler, escrever e contar; 

b) formação moral e desenvolvimento das aptidões intelectuais, da 
sensibilidade e da imaginação; 

c) conhecimento do meio, estimulado o hábito de observação e da 
pesquisa pessoal, e o interesse pelos assuntos mais ligados à 
experiência do aluno, a sua região e ao País; 

d) estimular o gosto pelo trabalho e pelas atividades úteis, inclusive 
pela iniciação em técnicas que correspondam às necessidades 

correntes (REGULAMENTO DO ENSINO PRIMÁRIO..., 1961, p. 
113). 

 

Visando a realização dessas finalidades, os métodos de ensino a serem 

utilizados nas escolas norte-rio-grandenses deveriam, conforme estabelece o 

“Parágrafo único”, “[...] fundar-se nos interesses e atividades espontâneas da 

criança, e no caráter objetivo e prático do ensino”. Integrando a educação primária, o 

Currículo da educação pré-primária decorreu das áreas especificadas ao ensino 

primário elementar, devendo ser constituído, segundo estabelece o Art. 27, pelas 

áreas de Linguagem, Matemática, Estudos Sociais, Ciências Naturais, Recreação e 

Jogos, Atividades de Trabalho e Atividades Artísticas. Sendo os Estudos Sociais e 

as Ciências Naturais áreas integralizadoras do Currículo, baseadas “[...] no estudo 

do meio natural e humano, mediante a observação direta e a valorização da 

experiência e da pesquisa pessoal do aluno” (REGULAMENTO DO ENSINO 

PRIMÁRIO..., 1961, p. 116). 

Já no curso da década de 1960, a educação escolar norte-rio-grandense 

guiou-se nas diretrizes estabelecidas pelo Sistema de Educação do Rio Grande do 

Norte, mediante a Lei nº 3.285, de 6 de dezembro de 1965, que “Organiza, de forma 

científica, o Sistema de Educação do Estado”. De acordo com essa Legislação, a 

educação escolar norte-rio-grandense destinada às crianças, adolescentes e adultos 
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deveria se organizar, segundo o Art. 5º do Título V (Capítulo Único), de forma 

“contínua, flexível e progressiva”, compreendendo: 

a) – a educação pré-primária, primária, de grau médio e superior e, 
paralelamente, a de excepcionais e a supletiva, atendendo à 
variedade de cursos, à flexibilidade dos currículos e a articulação dos 
diversos graus e ramos; b) – agências, processos e objetivos de 
formação da personalidade, sua integração no meio social e de 
transmissão da cultura, aquisição de conhecimentos, manifestação 
da expressão criadora e o encaminhamento vocacional, formação 
profissional, aquisição de conhecimentos e de habilidade (RIO 
GRANDE DO NORTE, 1965, p. 6). 

 

No tocante à educação pré-primária, o Art. 25 (Título VI, Capítulo I) 

estabelece que a finalidade desse nível de ensino seja “[...] favorecer a integração 

social da criança, oferecendo-lhe condições próprias ao seu desenvolvimento físico, 

moral e intelectual e a sua iniciação na vida comunitária”. E alerta no Parágrafo 

Único: “A educação pré-primária pode ser ministrada em escolas maternais e jardins 

de infância [...] e não visará à alfabetização” (RIO GRANDE DO NORTE, 1965, p. 8, 

grifos nossos). 

Observa-se, nesses artigos, uma concepção escolanovista de criança e 

atividade infantil guiada pelo entendimento de que a educação pré-primária deveria 

favorecer o desenvolvimento natural e integral das crianças, mas, simultaneamente, 

assegurar a sua integração à dinâmica da vida social. Dessa forma, assim como o 

Regulamento do Ensino Primário e Normal (1960), o Sistema de Educação do 

Estado do Rio Grande do Norte (1965) privilegia duas áreas do Currículo Escolar: os 

Estudos Sociais e as Ciências Naturais, que, segundo o Art. 35, deveriam “[...] 

basear-se no estudo do meio natural e humano, mediante a observação direta e a 

valorização da experiência e da pesquisa pessoal do aluno” (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1965, p. 10); reforçando, assim, a orientação estabelecida no Regulamento 

de 1960. 

As demais matérias do Programa Escolar (Linguagem, Matemática, 

Recreação e Jogos, Trabalhos Manuais e Artísticos, assim como a Formação de 

Hábitos e Atitudes) deveriam desenvolver-se, nesse sentido, em integração aos 

Estudos Sociais e às Ciências Naturais. 
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6.1 Programa de atividades 

Por meio da análise da legislação educacional norte-rio-grandense, fontes 

construídas, “Diários de Classe”, “Cadernos de Planos de Aula”, fontes 

iconográficas, e da literatura pedagógica autorizada por órgãos e educadores 

renomados, se fez possível sistematizar o “Programa de Atividades” do Jardim de 

Infância do Centro Educacional, cujo Currículo, havendo como elementos centrais os 

Estudos Sociais e as Ciências Naturais, abrangia 7 (sete) áreas de estudo, de onde 

se redundariam as “Unidades de Trabalho” integralizadas: i) Formação de hábitos, 

atitudes, integração e convivência social: localização e ordenação em filas, 

socialização em grupo, hábitos e atitudes, higiene pessoal e boas maneiras; ii) 

Linguagem: oralidade, leitura, composição criadora, coordenação viso motora, e 

expressão escrita; iii) Matemática: formas geométricas, conjuntos, noções 

matemáticas, estudo do número e numerais; iv) Ciências naturais: a criança e o meio 

natural – seres vivos, noções relativas ao tempo, os quatro elementos, e, 

observação e experimentação; v) Estudos sociais: a criança e o meio social – 

noções espaciais, civismo, datas comemorativas, e, festividades; vi) Jogos e 

recreação: jogos de movimento, imaginação e instrução; vii) Trabalhos manuais e 

artísticos: estudo das cores, desenho dirigido e livre, picotagem, recorte e colagem, 

pintura a dedo e a pincel, dobradura, mosaico de cores, pintura e colagem de 

sementes. 

Embora se tenha realizado essa sistematização do Programa de Atividades 

do Jardim-escola, de modo a permitir um entendimento mais particularizado dos 

modos de ensinar e educar, e, consequentemente, da forma escolar e do modo de 

socialização, instaurados nessa instituição, considera-se, porém, que essas 

atividades eram desenvolvidas de forma integralizada e em contínua progressão. Ou 

seja, no tocante à “Formação de hábitos, atitudes e integração social”, por exemplo, 

as noções já estariam sendo ensinadas, aprendidas e apreendidas nas próprias 

“atividades de rotina”. Esse mesmo entendimento relaciona-se às demais áreas do 

Programa, uma aula de Ciências Naturais ou Estudos Sociais envolvia uma 

atividade de Linguagem; assim como uma aula de Linguagem se articularia a 

Ciências Naturais e Matemática, e poderia contemplar, ainda, Jogos, Trabalhos 

Formais e Artísticos. 

Tendo em vista o exposto, entende-se que o Programa de Atividades do 

Jardim de Infância se estruturou mediante as diretrizes filosóficas e educacionais do 



268 
 

 
 

“Currículo por Atividades”, amplamente defendido pela professora e pesquisadora 

escolanovista Heloísa Marinho, no Instituto de Educação do Rio de Janeiro. Esse 

Currículo foi instituído, no Plano Legal Nacional, pela Lei nº 5.692 (de 11 de agosto 

de 1971) e pelo Parecer 853/71 do Conselho Federal de Educação (CFE), que 

propuseram a substituição do “[...] currículo de matérias da escola tradicional, pelo 

núcleo comum, apresentado em vivências, atividades, áreas de estudo e disciplinas” 

(MARINHO, 1980, p. 95). Todavia, a experiência com o Currículo por Atividades 

havia sido iniciada, segundo Marinho (1980, p. 79), nos “[...] anos 30, no Instituto de 

Educação da Universidade do Distrito Federal”. Como assistente do professor 

Lourenço Filho, o trabalho de Heloísa Marinho consistia em “[...] realizar 

experiências de aprendizagem, registradas em curvas estatísticas, orientar a 

pesquisa bibliográfica e os grupos de discussão, e... em observar e ensinar a 

observar crianças” (MARINHO, 1980, p. 80). 

No caso específico da educação pré-primária norte-rio-grandense, o 

Currículo por Atividades estruturou as Áreas de Estudo por “Unidades de Trabalho”, 

segundo ressaltou a professora Maria Tilde. Sendo essa organização de 

conformidade à orientação pedagógico curricular da professora mineira Nazira Abi-

Sáber e colaboradores, cuja proposta curricular pedagógica foi apoiada e autorizada 

pelo PABAEE. Todavia, a fim de compreensão dos modos de ensinar e educar, a 

análise compreende a discussão de 4 (quatro) áreas de estudo do Programa de 

Atividades: Linguagem, Matemática, Ciências Naturais e Estudos Sociais. Por meio 

dessas áreas, os demais componentes do Currículo são contemplados. 

 

6.1.1 Linguagem 

As fontes iconográficas do Jardim de Infância evidenciam modos de ensinar 

e educar relativos às atividades de Linguagem considerados inovadores à época de 

sua criação. No período correspondente à direção de D. Marinete (1960-1969), uma 

das atividades para ampliar a relação entre o pensamento e a linguagem consistia 

em a apresentação de histórias sequenciadas, por meio de gravuras expostas em 

uma caixa simulando um “Cineminha”. Em uma das fontes (Figura 20), a professora 

Vera Lúcia Vale, que integrou o Jardim-escola em seus primeiros anos, desenvolve 

uma atividade de linguagem com uso de slides artesanalmente confeccionados. 
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Figura 20: Contação de Histórias no Jardim de Infância, 1961. 

Fonte: Centro Educacional José Augusto. 

 

Segundo José Nilson de Oliveira (Turma de 1961), as histórias infantis 

costumeiramente contadas pelas educadoras com o auxílio do “Cineminha” 

haveriam sido “[...] retiradas das revistas e coladas em papel madeira, como [os 

quadrinhos de] Tio Patinhas” (OLIVEIRA, 2017). Além dos recortes de Revistas em 

Quadrinhos, essas histórias correspondiam ao acervo de fábulas e contos da 

Literatura Universal e do folclore infantil: Chapeuzinho Vermelho, A galinha ruiva, Os 

três porquinhos, Branca de neve, O patinho feio, O casamento da Dona Baratinha; e, 

igualmente, livros de autores brasileiros, tais como: Chapeuzinho Preto (Lúcia 

Pimentel Góes), O Pintinho vadio (Gilda Figueiredo Padilha), Onde está a mamãe? 

(Terezinha Casasanta), A festa no Céu (conto folclórico atribuído a Luís Câmara 

Cascudo); entre outros títulos. Grande parte dessas histórias foi localizada em forma 

de livros infantis ou “discos” no Arquivo Histórico do Centro Educacional. Muitos 

desses contos e fábulas infantis aparecem explicitados, igualmente, em os Cadernos 

de Planos de Aula da professora Maria Tilde, a exemplo de a fábula “A galinha 

ruiva”.  

A fábula “A galinha ruiva” no ano de 1968, publicada na Coleção “Horas 

Felizes” das Edições Melhoramentos, conforme “Exposição dos lançamentos do 
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ano” da Biblioteca Nacional (1969), já havia alcançado a décima quinta edição. Por 

meio de uma linguagem simples, a fábula desenvolve noções relativas à convivência 

social e ao trabalho humano coletivo, colaborando para apreensão de valores 

através da reflexão das ações personificadas de “animais”, que se apresentam 

próximos às vivências das crianças. 

Em os Cadernos de Planos de Aula da professora Maria Tilde foram 

localizadas várias aulas envolvendo essa história infantil, que tem atravessado 

gerações de adultos e crianças leitoras, sendo publicada até os dias atuais. Em o 

Plano de Aula de 23 de setembro de 1988, essa educadora sistematiza os modos de 

ensinar e educar direcionados à contação de “A galinha ruiva”. De conformidade à 

sequenciação constituída por 4 (quatro) etapas: motivação, desenvolvimento, 

comentário e reprodução, essa professora especifica os processos pertinentes a 

cada momento. Durante a motivação, a educadora deveria propor indagações às 

crianças; tais como: 

― Quem já foi a um sítio, a uma fazenda? 

― O que se vê no sítio? 

― Quem gosta de passear no sítio? 

― Que animais vivem nas fazendas? 

― Vocês querem conhecer uma estória que fala sobre os animais no 
sítio? 

(PLANO DE AULA DE 23 DE SETEMBRO DE 1988, f. 35). 

 

Realizada a motivação inicial relacionada ao cenário e ao enredo da fábula, 

ter-se-ia, então, o “desenvolvimento” da contação. A narração dar-se-ia por 

intermédio de um disco infantil a ser tocado na “radiola”, de modo a possibilizar a 

concretização de 3 (três) objetivos: “deleitar a criança; desenvolver-lhe a 

imaginação; e, educar-lhe a atenção” (PLANO DE AULA DE 23 DE SETEMBRO DE 

1988, f. 35 ). Finalizada a narração, haver-se-ia o momento do “comentário”, em que 

a educadora estabelecia outras indagações às crianças; oferecendo abertura a uma 

nova conversação, mediante as perguntas: 

― Quais as personagens da estória? 

― O que fazia Dona Galinha? 

― Quem ajudou a Dona Galinha? Por quê? 

― Como terminou a estória? 

(PLANO DE AULA DE 23 DE SETEMBRO DE 1988, f. 35). 
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Pela mediação do comentário, chegar-se-ia à apreensão da “[...] mensagem 

para nossa vida” (PLANO DE AULA DE 23 DE SETEMBRO DE 1988, f. 35), que, no 

caso dessa fábula, correspondia à noção de que “[...] sem trabalho e colaboração 

não se ganha um quinhão” (A GALINHA..., 2006, p. 16). Ou seja, é digno de usufruir 

os frutos do trabalho quem dele é colaborador ativo. Após essas conversações, as 

crianças reproduziriam a história em um trabalho manual, que poderia ser 

condizente a “[...] uma máscara de um animal da estória”, envolvendo técnicas de 

“pintura, recorte e colagem”, e, posterior, “dramatização” (PLANO DE AULA DE 23 

DE SETEMBRO DE 1988, f. 35). 

 

 

Figura 21: Dramatização no Jardim de Infância, 1967. 

Fonte: Centro Educacional José Augusto. 

 

Nas décadas de 1960 e 1970, as dramatizações receberiam grande estímulo 

por parte do Jardim-escola. No álbum de fotografias pertinente à direção de D. 

Marinete (1960-1969), diversos registros apontam para a realização dessa atividade 

expressiva. A escola infantil dispôs, inclusive, de um “palco” destinado para esse fim; 

conforme evidencia a Figura 21, em que as professoras, entre as quais se encontra 

a professora Estelita Dantas (à direita), auxiliam as crianças durante a execução de 

uma “pecinha”. 
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Segundo Froebel (2001, p. 79), a criança demonstra um desejo de conhecer, 

sobretudo de entender as “[...] coisas que estão em silêncio e que desejaria que 

falassem [...]”. O interesse de entender a vida circundante desperta o menino à 

apreciação da “fábula” e do “conto”. Esses gêneros literários são importantes à vida 

das crianças, porque “[...] emprestam linguagem e razão aos seres que deles 

carecem” (FROEBEL, 2001, p. 80). Essas narrativas infantis proporcionam um 

“verdadeiramente encantamento”, servindo, também, como instrumentos de 

observação, para os educadores refletirem o que existe “[...] de modo inconsciente 

no fundo da alma [...]”. Para Froebel, existem coisas que a emoção infantil sente, 

vive, porém não poderia “[...] extravasar porque lhe falta a linguagem adequada [...]” 

(FROEBEL, 2001, p. 80). 

Para Heloísa Marinho (1967), cuja obra Vida e educação no jardim de 

infância se fundamenta nas ideias de Froebel e Dewey, e também de Decroly, as 

atividades de linguagem no Jardim de Infância deveriam se efetuar pelo estudo da 

evolução da linguagem, que orientaria as diretrizes educacionais a serem adotadas 

no Jardim de Infância. Esse estudo da evolução da linguagem foi desenvolvido por 

Heloísa Marinho nos anos de 1939 a 1942, através de observações e registros com 

crianças de 0 a 7 anos de idade, com a colaboração de alunas mestras do Instituto 

de Educação do Rio de Janeiro e do Instituto Técnico do Colégio Bennett. A 

“amostra” resultante dessas pesquisas orientou a “[...] classificação oral e gráfica da 

criança”, então publicada pelo professor Lourenço Filho, no ano de 1944, em Boletim 

do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, sob o título “A linguagem na Idade 

Pré-escolar” (MARINHO, 1980, p. 80). Em 1955, o INEP, sob a direção de Anísio 

Teixeira, republica em forma de livro “[...] a monografia da professora Heloísa 

Marinho, „A linguagem na idade pré-escolar‟, para atender à solicitação permanente 

de inúmeros educadores” (TEIXEIRA, 1955, p. 2). 

Lourenço Filho (1955, p. 5), em a “Introdução” da “monografia” de Marinho 

(1955), salienta que para “[...] a compreensão psicológica da criança, os estudos 

sobre a aquisição e desenvolvimento da linguagem apresentam especial interesse”. 

Essas pesquisas, segundo Lourenço Filho, incluíam três áreas relacionadas entre si, 

de modo a identificar “questões de aplicação pedagógica”; englobando: o 

reconhecimento do vocabulário de expressão espontânea (vocabulário ativo); o 

vocabulário de compreensão (vocabulário de reconhecimento); e, o vocabulário de 

maior frequência (LOURENÇO FILHO, 1955, p. 5). 
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Em A linguagem na idade pré-escolar, Marinho (1955. p. 28) reflete que a 

linguagem infantil no período de um a seis anos é “[...] nitidamente funcional, atende 

aos maiores interesses da criança”. Dialogando com as ideias de Decroly acerca da 

linguagem global significativa e as fases de desenvolvimento linguístico, formuladas 

por Jean Piaget, a pesquisadora escolanovista defende que a linguagem da criança 

pré-escolar engloba palavras relacionadas a pessoas, animais e plantas do interesse 

e convívio infantil. No brinquedo dramatizado, por exemplo, a criança repete, pelas 

vias da imitação, “[...] expressões de atividade e sentimentos aprendidos” 

(MARINHO, 1955, p. 29). Sendo assim, animais como cães, gatos e aves seriam 

interessantes a toda idade pré-escolar, considerando que a criança de 2 (dois) a 4 

(quatro) anos de idade “[...] trata os animais caseiros como se fossem seres 

humanos” (MARINHO, 1955, p. 31). Ao desenvolver-se o pensamento, todavia, “[...] 

decai a tendência para personificar os animais. A criança se interessa pelo objetivo”. 

Ou seja, aos seis anos, a criança “[...] já procura observar com exatidão fatos da 

natureza pelos quais tenha especial interesse”. Assim como se manifesta, segundo 

Marinho, “o progresso das minúcias” (MARINHO, 1955, p. 3). 

Sendo o pensamento e a linguagem uma evolução funcional (MARINHO, 

1955), a escolha dos livros e narrativas infantis deveria se dar pelo conhecimento 

das educadoras infantis sobre as fases de desenvolvimento infantil. A criança de 5 a 

6 anos já se mostra capaz de compreender “[...] uma série de figuras ou páginas 

ilustradas à sequência de um enredo simples” (MARINHO, 1967, p. 125). Mediante a 

autora, é a “[...] afetividade predominante na idade pré-escolar [que] dá vida humana 

aos animais, plantas, objetos”. Nesse sentido, a tendência natural da infância é “[...] 

atribuir vida humana a tudo que cerca [...]”; de forma que as crianças dariam “[...] 

preferência a estórias de animais que agem e falam como se fossem pessoas” 

(MARINHO, 1967, p. 127). 

A capacidade de simbolizar das crianças poderia ser aproveitada, assim, nas 

dramatizações de fábulas ou contos, que deveriam conter simplicidade de enredo, 

adequação da linguagem e a repetição de expressões frequentes, como, por 

exemplo, o pedido constante de auxílio da galinha ruiva: “― Quem quer ajudar-

me?...” (A GALINHA..., 2006). E, por fim, o incentivo oferecido pelo material: 

vestuário, máscaras, fantoches etc. Essas atividades expressivas não deveriam ser 

tolhidas por normas impostas pelo adulto. O Jardim de Infância, acima de tudo, 
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deveria assegurar às crianças a “[...] liberdade de improvisar dizeres e modificar o 

enredo” (MARINHO, 1967, p. 129). 

No Jardim-escola do Centro Educacional, além da preferência por enredos 

envolvendo animais, se desenvolviam diversas representações no “Teatro de 

fantoches”. Desde a primeira década de funcionamento, a escola dispôs de cenário 

específico destinado às dramatizações com bonecos. Esse cenário estaria 

organizado em um cantinho do “Pavilhão de Contos”, podendo ser concebido como 

o “Canto da Dramatização”. A peça, mediante fontes iconográficas, era constituída 

por uma tábua de madeira contendo uma pequena abertura e cortina de tecido, 

sendo decorada com uma ilustração do “Pato Donald”. O que explica, de certo 

modo, a recordação do ex-aluno José Nilson Oliveira (Turma de 1961), acerca das 

figuras retiradas das revistas em quadrinhos. 

Em o Jardim-escola, os modos de ensinar e educar envolvendo as 

atividades de Linguagem compreendiam o desenvolvimento da oralidade e a 

ampliação do vocabulário, a leitura, a composição criadora, a coordenação viso 

motora e a expressão escrita. A expressão oral deveria favorecer a externalização 

do pensamento das crianças por meio da interpretação de “histórias mudas” 

constituídas por gravuras sequenciadas, de modo a permitir o desenvolvimento da 

imaginação e da fantasia, assim como a interpretação. Essas considerações 

apresentam-se explicitadas nos Cadernos de Planos de Aula da professora Maria 

Tilde e nos materiais ilustrativos fornecidos por essa educadora; a exemplo de a 

história muda “O macaco e o tatu”. 

Inicialmente, a professora, sentada em círculo com as crianças, apresentaria 

uma “caixinha de surpresa” contendo uma representação do personagem da 

“história muda” a ser especificado nesse dia. Em um primeiro momento, motivaria a 

atenção das crianças por meio do fornecimento de “pistas”, isto é, de “sugestões” 

formuladas em torno das particularidades do animal a ser tratado. Despertada a 

curiosidade das crianças, retiraria da caixa um brinquedo ou uma ilustração 

correspondente. No caso de a aula evidenciar o “tatu”, a educadora cantaria com as 

crianças uma música relacionada; como a canção especificada a seguir: 

Eu tenho um bichinho 

Enrolado pra chuchu 

Mora num buraco 

E o nome dele é Tatu. 

(PLANO DE AULA DE 12 DE SETEMBRO DE 1988, f. 31).   
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Dar-se-ia início, então, a uma série de diálogos visando à aprendizagem e à 

apreensão das características desse animal. No caso particular de a história muda 

“O macaco e o tatu”, a conversação se desenvolveria em torno das qualidades 

relativas à mobilidade, à constituição corporal, à reprodução, à moradia, ao tipo de 

alimentação do animal em estudo. Realizados os diálogos em constante associação 

aos conteúdos de “Ciências Naturais”, a educadora exibiria cada cena sequenciada 

da narrativa, propondo indagações sobre as particularidades das gravuras, de forma 

que fossem reconhecidos os personagens centrais, o cenário em que a história se 

desenvolve, as ações pertinentes, e, por fim, a “mensagem”; isto é, o conteúdo 

moral. 

Os modos de ensinar e educar nessa atividade de linguagem assemelhar-

se-iam aos processos intuitivo analíticos, empregados pelas normalistas jardineiras 

do Jardim da Infância Caetano de Campos, demonstrados e propagados em sua 

“caixa de utensílios”, isto é, na Revista do Jardim da Infância (1896, 1897). Os 

exercícios de linguagem desenvolvidos pelas mestras da Caetano de Campos 

envolviam, conforme se pôde refletir no terceiro capítulo, a apresentação de um 

objeto ou gravuras para estimular a curiosidade, a observação e a experimentação 

das crianças dirigidas em torno da matéria em estudo. Posteriormente, indagações e 

conversações voltadas à discriminação de propriedades relativas ao objeto ou às 

gravuras expostas em cenas graduadas. E, por fim, a apreensão da mensagem, isto 

é, a assimilação da “utilidade moral”; mediante demonstração da professora e 

poetisa Zalina Rolim em sua “Lição de frutas” (ROLIM, 1896, p. 45-46). 

Esses processos de ensino ligados a métodos e ferramentas científicas das 

Ciências Naturais e Sociais foram experienciados e teorizados por John Dewey em 

sua Escola Laboratório, instalada na Universidade de Chicago (VALDEMARIN, 

2010). Para Dewey (2002, p. 44), os interesses das crianças sobre determinados 

assuntos podiam servir de “pretexto” para testar diversos materiais, mediante 

observação, experimentação, discriminação e análise de propriedades, sendo esses 

processos mediatizados por “uma base comparativa”, então dirigida pela 

conversação social, capaz de permitir às crianças “descobertas” em suas 

experiências. Concebido assim, de uma aula de linguagem podiam se redundar 

diversas noções de Ciências Naturais e Sociais, objetivando, com essa atitude, uma 

“cultura escolar” constituída pela vida das crianças em integração à natureza e à 

sociedade. 
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No tocante ao Jardim-escola do Centro Educacional, realizados os 

processos de observação, discriminação de propriedades e assimilação da 

“mensagem” da história muda “O macaco e o tatu”, as crianças narrariam, coletiva e 

integralmente, a historinha. Posteriormente, a professora assumiria a condição de 

“escriba”, a fim de reprodução da narrativa em folhas de papel madeira ou cartolina; 

confeccionando, assim, um cartaz coletivo. Outra forma de recontagem seria 

condizente à “composição criadora” individual. Nesse caso, a professora forneceria 

folhas avulsas e coleções variadas para as crianças recontarem a história por meio 

de desenhos livres e espontâneos. 

Esses modos de educar e ensinar com o auxílio de histórias mudas e 

“composição criadora à vista de gravuras”, conforme expressões da professora 

Maria Tilde em seus Cadernos, estavam de conformidade às orientações ofertadas 

pela professora Ozanete Barreto Nóbrega Sousa, supervisora da Equipe Técnica do 

10º NURE. Assim sendo, no tocante à história “O macaco e o tatu”, a narrativa 

deveria ser trabalhada mediante as seguintes etapas: motivação, desenvolvimento, 

comentário e reprodução, de modo a se chegar à “mensagem”, que, nesse caso, 

correspondia à noção de que “[...] a ajuda ao próximo é muito importante”; ou, ainda, 

“[...] a compreensão e a ajuda mútua existem até entre os animais” (PLANO DE 

AULA DE 20 DE SETEMBRO DE 1988, f. 34). 

Essa mesma história servia para incentivar a identificação das palavras 

escritas “macaco” e “tatu”, assim como de famílias silábicas e letras. Nesse caso, 

dar-se-ia início ao estudo da palavra significativa, envolvendo, assim, atividades com 

as consoantes “m” e “t”, e de suas famílias silábicas. Essa orientação pedagógica da 

professora Ozanete Barreto Nóbrega Sousa demonstra estar de acordo com o 

método global de leitura e escrita formulado por Jean-Ovide Decroly. Esse método 

pode ser concebido, segundo Hamaide (1934), como “[...] visual natural por ser 

baseado na psicologia das crianças; ideo-visual ou visual ideográfico porque o ponto 

de partida é a ideia, a ele sempre estreitamente ligada” (HAMAIDE, 1934, p. 139, 

grifos da autora). No entendimento de Decroly, a leitura tem função visual. Quando 

uma criança aprende a ler, a compreensão visual dos sinais gráficos, a expressão 

verbal, a associação dos sons e a representação gráfica, assim como a cópia, a 

expressão escrita e a ortografia “[...] formam um único todo” (HAMAIDE, 1934, p. 

140). 
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Para Decroly, a leitura abrange diferentes funções, envolvendo: a visual e a 

verbal; a auditiva; a motora e a escrita; e, a abstração para interpretação de texto. 

Sendo assim, o fenômeno principal que serve de base à leitura é o “fenômeno 

visual”. Considerada a função visual, o método decrolyano parte do princípio de que 

a “[...] frase concreta, simples, é preferível à letra ou à sílaba abstrata, desprovida de 

significação” (HAMAIDE, 1934, p. 143). Da mesma maneira que uma criança 

compreende de forma global as ordens estabelecidas pelos pais, o método ideo-

visual parte do princípio de que “[...] somente depois de ter visto e revisto [...] uma 

ordem escrita, a criança atribuir-lhe-á uma significação” (HAMAIDE, 1934, p. 145). O 

método ideo-visual permite, assim, associar a leitura a diferentes centros de 

interesse do programa escolar; possibilitando às crianças a concretização de 

sentenças curtas expressas oralmente, associando a ideia à palavra escrita. 

Constitui, assim, um método que segue o caminho natural do concreto para o 

abstrato, em que são apresentadas “[...] primeiramente as coisas, depois as 

sentenças e, por último, as palavras” (HAMAIDE, 1934, p. 146-147). 

Nesse método, os modos de ensinar e educar desenvolvem-se mediante 

três etapas: observação, associação e expressão. Na observação, realizam-se as 

lições de “observação ocasional”, envolvendo acontecimentos do dia a dia, a 

exemplo da classificação de objetos e o estudo do tempo e do calendário, e lições 

de “observação propriamente dita”, desenvolvidas com o auxílio de perguntas, em 

que a mestra descobre “[...] o que sabe a criança sobre determinado assunto em 

estudo”, e, posteriormente, por complementações feitas visando corrigir as “[...] 

noções falsas, que tem sobre os fenômenos ou objetos em foco” (HAMAIDE, 1934, 

p. 109). Dessa maneira, os processos metodológicos deveriam partir das 

“sensações”, em que as crianças estabeleceriam “[...] comparações, observando as 

diferenças entre os objetos, para chegar, enfim, à elaboração de um apanhado 

geral” (HAMAIDE, 1934, p. 109). 

A etapa da associação estabelece a ligação entre os conhecimentos 

adquiridos nas lições de observação “[...] com outros já sabidos e trazidos à 

memória”. Os modos de educar e ensinar se limitariam, nesse sentido, a “[...] alargar 

o domínio da experiência pessoal da criança, com o auxílio de imagens relativas a 

fatos, acontecimentos [...] ou de objetos afastados” (HAMAIDE, 1934, p. 116). As 

lições de associação, no sistema decrolyano, abarcariam grande importância sob o 

ponto de vista moral e social. Dessas lições, as crianças apreenderiam “[...] a noção 
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de quanto deve a seus semelhantes, e daí vem, naturalmente, a ideia de 

solidariedade” (HAMAIDE, 1934, p. 118-119). Essas atividades, além das 

estimuladas pelas perguntas formuladas pela mestra, se efetivariam, naturalmente, 

em “cantinhos” organizados na escola, compreendendo quadros de gravuras, 

fichários etc. 

Quanto à expressão, o método Decroly permitiria a “tradução do 

pensamento”, referindo-se “[...] à palavra, à escrita, ao desenho e [...] ao trabalho 

manual, em relação com uma ideia que se procura materializar, precisar numa 

forma” (HAMAIDE, 1934, p. 121). As expressões verbais, dessa forma, deveriam 

intervir em todos os exercícios. Sendo, no entanto, necessário sistematizá-las por 

meio de técnicas verbais, adquiridas no decurso de exercícios de observação. Essas 

atividades englobariam o “desenho livre”, que possibilitaria à criança percorrer o 

caminho do “caos à precisão”. A princípio, os desenhos deveriam ser espontâneos, 

mas à medida que a mestra fizesse as crianças esboçarem cenas passadas, a 

expressão deveria se relacionar aos objetos do centro de interesse em estudo. 

Considerada a história muda “O macaco e o tatu”, trabalhada pelas 

professoras do Jardim de Infância do Centro Educacional, a etapa da observação 

seria equivalente ao momento da “motivação”, em que as educadoras despertariam 

o interesse e a descoberta da personagem por meio da “caixinha de surpresa e/ou 

segredos” e da canção relacionada, assim como pela formulação de perguntas e 

conversações dirigidas em torno de um objeto representando o animal; colaborando, 

assim, para ligar “[...] o assunto novo a outros já tratados ou que a criança conheça 

por experiência pessoal” (HAMAIDE, 1934, p. 109). O processo de associação já 

seria iniciado no curso da fase de observação. Todavia, durante a sequenciação da 

história muda, isto é, o “desenvolvimento”, a associação seria ampliada por novas 

perguntas feitas sobre as especificidades do cenário e das ações das personagens, 

chegando, assim, ao “comentário”, que haveria por finalidade extrair um conteúdo 

moral e social. Alcançado esse objetivo, dar-se-ia a expressão, ou melhor, a 

“reprodução”, em que as crianças recontariam a história por meio de desenhos livres 

ou pelo registro verbal escrito pela professora. 

O método natural de leitura e escrita, no Brasil, foi estudado e aplicado em 

diversas pesquisas pela professora Heloísa Marinho. Em Vida, educação, leitura: 

método natural de alfabetização (1976), a pesquisadora defende que, na leitura, a 

“[...] palavra visualmente percebida evoca a palavra oral, que por sua vez lembra 
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significação relacionada a vivências, ideias” (MARINHO, 1976, p. 41). Uma criança 

que sabe ler, segundo a autora, reconhece as palavras familiares no todo da forma 

visual e só lança mão do valor sônico das letras no caso de vocábulos novos. O 

reconhecimento preciso da forma visual da palavra constitui, nesse sentido, o “[...] 

hábito indispensável à leitura, a ser exercida em todas as fases da aprendizagem” 

(MARINHO, 1976, 41). A aprendizagem da leitura e escrita deveria se efetuar, 

conforme a pesquisadora, pela “palavra significativa”, que abrange: a forma auditiva 

sucessiva (sequência de sons); a forma visual sucessiva (leitura global e sequência 

de letras-som); a forma articular sucessiva e a forma manual sucessiva. 

Envolvendo essas formas, a palavra significativa exige “[...] maturidade 

psicológica raramente atingida no período pré-escolar” (MARINHO, 1976, p. 42). O 

complexo audiovisual e dinâmico da leitura e escrita exige saúde física e boa 

formação da linguagem articulada, e, especialmente, “[...] vivências significativas 

indispensáveis à comunicação intelectual”; considerando que: “A palavra escrita, 

como a oral, nunca deverá perder sua função de comunicar ideias” (MARINHO, 

1976, p. 42). Heloísa Marinho propõe, então, que os modos de ensinar e educar com 

a palavra significativa se articulem a sentenças curtas, fazendo uso, em grande 

escala, de historietas e cenas ilustradas, a fim de aprendizagem e apreensão do 

todo significativo. Para Marinho, a criança aprende a ler como aprendeu a falar. 

Sendo assim, historietas com gravuras sequenciadas fariam o enredo surgir, 

naturalmente, “[...] em episódios sucessivos no alegre convício das crianças com 

sua professora” (MARINHO, 1976, p. 50). 

Em relação ao Jardim-escola do Centro Educacional, as atividades de 

Linguagem envolviam, igualmente, a contação de “historietas”, sendo essas 

extraídas de livros de contos, a exemplo do livro As mais belas histórias, da 

professora e autora mineira Lúcia Monteiro Casasanta, citado em diversos Planos de 

Aula da professora Maria Tilde, como, por exemplo, a fábula “Dona Baratinha e João 

Ratão”, um clássico das histórias infantis que acompanhou gerações de leitores nas 

escolas brasileiras. Essas historietas eram extraídas, da mesma forma, de “cartilhas” 

destinadas às atividades de alfabetização. 

Desde a criação, essa escola fez uso de cartilhas para auxiliar nos 

processos de ensino e aprendizagem da leitura e escrita. À época de D. Marinete, 

no entanto, a pesquisa não conseguiu localizar esses materiais, nem as professoras 

e crianças entrevistadas desse período apresentaram uma recordação precisa de 
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quais seriam esses livros, muito embora assegurassem o uso de cartilhas nas 

atividades de linguagem; a exemplo de José Nilson de Oliveira (Tuma de 1961), que 

fez menção à “Cartilha do ABC”. Maria de Fátima Fernandes (1966 e 1967), por sua 

vez, recorda que o Jardim de Infância “[...] trabalhava o lúdico, a pintura, e, de forma 

bem elementar, a alfabetização”. E, enfatiza: “Dessa forma, conhecer as letras” 

(FERNANDES, M., 2017). 

Todavia, conforme os títulos recomendados pelo Departamento de 

Educação do estado do Rio Grande do Norte à alfabetização das crianças na 

década de 1960, assim como a relação de títulos fornecida pelas professoras da 

Escola de Aplicação, então disponível no Livro de Circulares de 1965 a 1967, é 

possível deduzir quais cartilhas integraram o estudo das letras e palavras 

relacionadas no Jardim de Infância. De acordo com a publicação no Diário Oficial, de 

7 de março de 1961, as cartilhas indicadas para a alfabetização deveriam ser duas: 

Sarita e seus amiguinhos, de autoria das professoras Cecy Cordeiro Thofehrn e 

Jandira Cardias Szechir, e Upa, upa Cavalinho, do professor Lourenço Filho. Essas 

cartilhas foram indicadas para as crianças ainda não alfabetizadas, portanto às do 

terceiro ano da educação pré-primária e do primeiro ano da escola primária. 

No tocante ao uso de cartilhas na Escola de Aplicação do Centro 

Educacional, em a Circular de 12 de maio de 1965, as professoras dessa escola-

modelo, por convocação da diretora Bernadete Ginane, descriminaram quais os 

livros destinados à leitura e à alfabetização das crianças naquele ano escolar. As 

cartilhas Sarita e seus amiguinhos e o primeiro livro de leitura O presente, da 

professora Magdala Lisboa Bacha, e Upa, upa Cavalinho, da série “Pedrinho” de 

Lourenço Filho, foram os títulos selecionados por essas educadoras. 

Em relação às cartilhas utilizadas pelo Jardim de Infância, durante os anos 

de 1980 a 1990, a pesquisa empírica permitiu localizar os seguintes livros: Alegria 

de saber (1988), Ciranda (s/d), Beabá (1988), Escolinha (1986), Ano I da criança na 

escola (1987), e, Este mundo maravilhoso na Pré-Escola (1990). Da cartilha Alegria 

de viver (1988), as professoras do Jardim de Infância do Centro Educacional 

extraíam muitas historietas, visando à realização de uma alfabetização em 

“contexto”, segundo expressão da professora Maria Tilde. De acordo com a 

professora Ana Santana, essa tarefa costumava ser desempenhada pela auxiliar de 

direção Ivete Nóbrega (Meca), que apresentava grande habilidade em trabalhos 

artísticos e manuais. 
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Conforme apropriação de entendimento expresso por Maria Rosário Longo 

Mortatti (2000), considera-se que a cartilha Alegria de saber (1988) segue a marcha 

do método sintético analítico, havendo como ponto de partida o estudo das vogais, 

posteriormente os encontros vocálicos, as famílias silábicas, a composição de 

palavras e pequenas sentenças. Todavia, cada unidade mínima, isto é, vogal ou 

consoante, é estudada de conformidade a um contexto maior de comunicação, 

incluindo palavras significativas ligadas a historietas e ilustrações pertinentes. 

 

 

Figura 22: Historietas extraídas da Cartilha Alegria de saber (1988). 

Fonte: Material adaptado de “recurso didático” fornecido pela professora Maria Tilde dos 
Santos Araújo. 

 

Das historietas extraídas da cartilha Alegria de saber, consta no acervo de 

materiais ilustrados da professora Maria Tilde 2 (dois) cartazes contendo páginas 

ampliadas das histórias “Baio e Cacá” e “O pato”. A primeira destina-se ao estudo 

das vogais e encontros vocálicos, e, a segunda, ao estudo da letra “P” e palavras 

significativas, conforme evidencia a Figura 22. 

No Jardim de Infância do Centro Educacional, o método de alfabetização 

ordenava-se mediante a marcha do método sintético, porém em processo constante 

de associação das palavras a imagens visuais e ideias globais. Nos Cadernos de 

Planos de Aula da professora Maria Tilde se pode constatar a existência de um 

método misto ou eclético. Mesmo a sequência da escrita obedecendo à ordem 
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estabelecida pelo método sintético, as vogais, encontros vocálicos, consoantes e 

famílias silábicas eram trabalhados de forma analítica, buscando sempre associar o 

som e a grafia da letra ou palavra significativa a um contexto mais amplo. Essas 

considerações podem ser observadas em relação ao estudo das vogais e encontros 

vocálicos, e da letra “P”. 

O estudo das vogais iniciaria somente após um período especial de 

preparação, em que as educadoras desenvolveriam a oralidade, a audição e a 

coordenação viso motora das crianças. Esse período correspondia a uma média de 

2 (dois) meses. No tocante à coordenação viso motora, o “desenho dirigido” deveria 

ocupar lugar de destaque. Esse estudo das linhas retas e curvas se efetivaria por 

meio de técnicas de desenho, devendo iniciar pela realização de linhas “verticais”. 

Os modos de ensinar e educar englobariam, assim, o treinamento de grandes e 

pequenos músculos. A professora iniciaria com traçados realizados no chão, para 

que as crianças pudessem se movimentar “de cima para baixo”, de forma a 

evidenciar o “sentido vertical”; conforme expressões da professora Maria Tilde em o 

Plano de 23 de fevereiro de 1987. Essa atividade deveria ser acompanhada de uma 

canção, preferencialmente envolvendo algum “animal”, como o “cachorrinho” 

especificado nessa canção: 

Cachorrinho Totó 

Passou por aqui 

Mexendo as orelhas 

Fazendo assim... 

Outra vez, assim... 

(PLANO DE AULA DE 23 DE FEVEREIRO DE 1987, f. 15). 

 

Realizados esses movimentos maiores acompanhados da música, iniciariam 

os treinamentos das mãos e dos dedos, através de atividades envolvendo a 

reprodução da linha no ar (espaço), o traçado no quadro de giz, a cobertura de 

pontilhadas em trabalhos mimeografados pela auxiliar de direção Ivete Nóbrega 

(Meca), e a pintura de objetos. Posteriormente, seria introduzido o estudo da “linha 

horizontal”, por meio de atividades “[...] ligando duas extremidades”, e atividades 

manuais envolvendo a “[...] colagem com palitos de fósforo colorido” (PLANO DE 

AULA DE 24 DE MARÇO DE 1987, f. 19). Desenvolvidas as noções de linhas 

vertical e horizontal, haver-se-iam os ensinamentos relativos às linhas curvas, a fim 

de preparar a capacidade motora das crianças para a escrita das vogais e 
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consoantes. As atividades preparatórias envolviam, dessa forma, a cobertura de 

exercícios pontilhados simulando, por exemplo, o “[...] o caminho do pássaro para 

chegar ao ninho” (PLANO DE AULA DE 11 DE MAIO DE 1987, f. 25). 

Essa orientação pedagógica do Jardim-escola demonstra estar consonante 

à proposta curricular pedagógica da professora Nazira Abi-Sáber (1963, 1968), que 

absorveu os elementos mais formais da didática montessoriana. Assim como 

Montessori (1965), que defendeu ser a linguagem gráfica somente recomendável em 

um período mais avançado do desenvolvimento infantil, Abi-Sáber parece 

compartilhar da ideia montessoriana de que, sendo a “[...] linguagem gráfica uma 

segunda dentição”, seria necessário “[...] considerar os inúmeros erros, quanto aos 

métodos de escrita” (MONTESSORI, 1965, p. 179). 

Para Abi-Sáber (1968, p. 10), aprender a ler e a escrever é um processo 

intimamente relacionado à criança como um todo. Sendo assim, envolvia condições 

físicas (saúde, senso de direção, controle motor, maturidade dos órgãos dos 

sentidos, sobretudo dos olhos e ouvidos); condições intelectuais (base de 

experiências, idade mental, habilidades visuais e auditivas, atenção, ação 

independente e participação em trabalhos coletivos); e, condições socioemocionais 

(autoconfiança, capacidade de convivência social e estabilidade geral). 

Consideradas essas condições, Abi-Sáber entende que 

[...] não aprenderá bem uma criança que não for preparada para tal e 
não estiver devidamente pronta. Não se compreende a 
aprendizagem sem preparação. Daí a importância do que chamamos 
„o período preparatório‟ (ABI-SÁBER, 1968, p. 8, grifo da autora). 

 

Esse “período preparatório”, segundo explicita Abi-Sáber (1963) em Jardim 

da infância: programa para crianças de 5 e 6 anos, livro que contou com a 

colaboração da professora Maria da Conceição Passos do Carmo e foi publicado 

pelo PABAEE, envolvia as atividades manuais, os exercícios físicos, os exercícios 

específicos de discriminação visual, de observação e de atenção. Para a autora, 

aceito o princípio psicopedagógico de que as atividades manuais preparam mais 

satisfatoriamente as crianças para os futuros exercícios formais de escrita, o Jardim 

de Infância continuaria sendo “[...] aquele lugar maravilhoso onde as crianças vão 

para viver, crescer e ser felizes” (ABI-SÁBER, 1963, p. 82). 

Nesse sentido, o máximo de aprendizagem de escrita que as educadoras 

infantis podiam esperar das crianças pré-escolares correspondia ao seguinte: aos 5 
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(cinco) anos, escreviam o seu nome, e uma ou outra etiqueta para seus trabalhos; e, 

aos 6 (seis) anos, o nome completo, o nome da professora, etiquetas e pequenas 

frases (de duas ou três palavras) para serem empregadas nos diversos objetos da 

sala, ou no “quadro de novidades”, o nome da escola e algumas frases curtas. 

Qualquer aprendizagem acima dessas condições podia “[...] ser feita 

espontaneamente pelas crianças que já estejam em nível de maturidade superior ao 

comum da classe” (ABI-SÁBER, 1963, p. 81). Para tanto, a autora recomenda, com 

a “máxima insistência”, que a forma da letra a ser ensinada no Jardim de Infância 

corresponda à “manuscrita”, pelos seguintes motivos: i) exige menos coordenação 

muscular e esforço visual das crianças de idade de 5 a 6 anos; ii) os caracteres são 

mais simples, compostos por retas, círculos e partes de círculos, facilitando a 

memorização; iii) é um tipo de letra mais parecido com o da imprensa, predispondo 

melhor as crianças às futuras leituras; e, iv) possibilita um aspecto mais limpo, 

legível e elegante à escrita das professoras (ABI-SÁBER, 1963, p. 84). 

Considerados esses motivos, Abi-Sáber expõe um “modelo” distribuído pelo 

Departamento de Língua Pátria do PABAEE, que comporta a representação da 

forma manuscrita do alfabeto, contendo a direção correta dos traçados de letras 

minúsculas e maiúsculas. A insistência da autora pela letra manuscrita se efetuaria, 

assim, pela crença de que as professoras pudessem manter “[...] a coerência entre o 

seu trabalho e os princípios da psicologia da criança”, de modo que a aquisição e o 

desenvolvimento das habilidades preparatórias possibilitassem à criança assumir 

“[...] uma atitude favorável a essa aprendizagem e que devem constituir o nosso 

principal objetivo” (ABI-SÁBER, 1963, p. 84). 

O desenvolvimento da acuidade visual e da habilidade de reproduzir 

imagens dependia, segundo a autora, do cumprimento de etapas sucessivas e 

treinamentos específicos; permitindo à criança percorrer o caminho do concreto ao 

semiconcreto, para chegar ao semiabstrato. Para Abi-Sáber (1963, p. 85), somente 

quando as crianças já tivessem dominado as fases do concreto e semiconcreto é 

que podiam “[...] compreender os exercícios em que são utilizadas palavras, 

expressões ou frases [...]”. Os exercícios de prontidão deveriam envolver, assim, a 

discriminação visual, a comparação e a relação de figuras de animais ou objetos em 

relação à posição, à forma, ao tamanho, à cor etc. Realizadas essas discriminações, 

haver-se-iam os treinamentos dos grandes e pequenos músculos. Os exercícios 

maiores envolviam atividades como acompanhar linhas traçadas no chão. E os 
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exercícios específicos destinados às mãos e aos dedos, contemplariam desenhos, 

pinturas a dedo e a pincel, recorte e colagem, modelagem; entre outros (ABI-

SÁBER, 1963, p. 91-92). 

Consideradas as fases sucessivas e os exercícios de prontidão, Abi-Sáber 

se aproxima da ideia montessoriana de que para a criança escrever é “[...] 

necessário realizar duas espécies diferentes de movimentos: aquele que reproduz a 

forma, e aquele pelo qual se maneja o instrumento” (MONTESSORI, 1965, p. 183-

184, grifos da autora); considerando que: 

Segurar e manejar com segurança um bastãozinho é conseguir um 
mecanismo muscular especial, independente do movimento da 
escrita; esse mecanismo sobrevém ao mesmo tempo que os 
movimentos necessários para traçar as letras do alfabeto. É, pois, 
um mecanismo único, que deve existir simultaneamente na memoria 
motriz de cada sinal gráfico (MONTESSORI, 1965, p. 184, grifos da 
autora). 

 

Reconhecidos esses pré-requisitos, Abi-Sáber (1963) sugere vários 

exercícios que permitam à criança desenvolver a coordenação motora articulada à 

acuidade visual. Esses exercícios envolviam os traçados executados pela professora 

no espaço; os traçados de linhas a dedo e a lápis, seguindo a direção de “cima para 

baixo”, para enfatizar a linha vertical, e da “esquerda para a direita”, para a 

horizontal. Nesses treinos, a professora deveria chamar “[...] a atenção das crianças 

para a posição do dedo, mão e direção do movimento” (ABI-SÁBER, 1963, p. 93). 

De igual forma, orientar a ligação de “pontinhos e linhas ponteadas”, assim como a 

cobertura de traçados com explicações do trajeto a seguir. Sendo esse treino 

orientado por perguntas; tais como: “Vamos levar o barquinho para perto da praia?” 

“[...] o bebê a apanhar a chupeta?” (ABI-SÁBER, 1963, p. 95). 

Em o Jardim-escola do Centro Educacional, as educadoras realizavam, 

igualmente, uma série de atividades preparatórias. Essas atividades envolviam 

diversos tipos de exercícios pontilhados, das linhas retas às curvas, além do 

desenho espontâneo e dirigido. Quanto ao desenho orientado, os modos de ensinar 

e educar se efetivavam em articulação ao estudo das “formas geométricas” e das 

“cores”, envolvendo o contorno de linhas realizadas com o auxílio das formas 

geométricas do “bloco lógico”, simbolizadas nas cores primárias azul, amarelo e 

vermelho. 
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Vivenciado esse período de prontidão, seriam introduzidas as vogais, e, 

posteriormente, os encontros vocálicos. A apresentação da “letrinha” em estudo dar-

se-ia na “Hora das Comunicações”, por meio de diálogos, cantigas e associações, 

que possibilitariam a “descoberta da letra” (PLANO DE AULA DE 6 DE ABRIL DE 

1987, f. 21v.). Após a conversação, a professora faria, por exemplo, um “[...] 

desenho da letrinha com vela quente”. Realizado esse procedimento, efetivar-se-ia a 

exposição da letra em cartaz, relacionando a sua forma visual e sonora a uma 

palavra significativa. Posteriormente, a professora desenharia a “[...] letra no chão da 

sala para as crianças andarem por cima”. Feito esse exercício, incentivaria os alunos 

a “[...] desenhar a letra no ar, no chão” (PLANO DE AULA DE 6 DE ABRIL DE 1987, 

f. 21v.). 

Esse desenho das vogais também poderia se efetuar a partir de materiais de 

“sucata”. A professora Isley de Araújo recorda que costumava utilizar “tampinhas” de 

creme dental e de garrafas, para demonstrar a composição das letras. Sendo assim, 

efetuados diversos treinos do sentido gráfico da letra, as crianças realizariam uma 

atividade manual, de modo a evidenciar o contorno da vogal “a”. Após uma 

sequência de aulas com essa letra, seria introduzida a vogal “i”. O estudo dessa 

nova letrinha realizar-se-ia mediante os mesmos modos de ensinar e educar 

adotados à vogal anterior, sempre fazendo uso de objetos, recursos audiovisuais e 

conversações motivadas por adivinhações; como a seguir: 

O que é? O que é? 

Sou pequenino e sou magrinho, 

Mas de mim ninguém esqueça. 

Pois eu uso sempre um pingo 

Bem por cima da cabeça! 

(PLANO DE AULA DE 24 DE ABRIL DE 1987, f. 23v.). 

 

Realizadas diversas atividades com a letra “i”, dar-se-ia a junção das vogais 

“a” e “i”. Para tanto, as professoras utilizavam pequenas histórias retiradas de 

cartilhas, como a historieta “Baio e Cacá”, extraída da cartilha Alegria de saber 

(1988). Os modos de ensinar e educar dirigidos ao estudo dos encontros vocálicos 

seguiam, basicamente, os processos empregados às vogais. Na “Hora das 

Comunicações”, a professora apresentaria um objeto, seguido de cartaz com 

gravuras e expressões associadas aos encontros em estudo, como a expressão “ai”. 

Em seguida, solicitaria das crianças a identificação dessas junções em palavras da 
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historieta. Feito o reconhecimento, dar-se-ia o treino gráfico dos encontros. 

Posteriormente, formar-se-iam “[...] frases empregando a palavrinha ia” (PLANO DE 

AULA DE 18 DE MAIO DE 1987, f. 26v.), que constitui, também, um dos encontros 

vocálicos realçados nessa historieta. 

O estudo das consoantes se efetivava de conformidade aos processos já 

demonstrados. No caso da historieta “O pato”, extraída igualmente da cartilha 

Alegria de saber (1988), a professora iniciaria a aula, a exemplo da história muda “O 

macaco e o tatu”, com indagações acerca de um animalzinho escondido na “caixinha 

de surpresa”. Após todos os processos associativos e discriminatórios, as crianças 

seriam estimuladas à coordenação motora fina, por meio do desenho da letra “P” em 

atividades pontilhadas, sendo esse treinamento sempre em observância à direção 

gráfica da consoante, que, nesse caso, correspondia a “[...] sobe, desce, sobe e 

curva” (PLANO DE AULA DE 10 DE AGOSTO DE 1987, f. 30v.). Essa orientação 

evidencia estar de acordo com a proposta de Abi-Sáber (1963) e ao “modelo” do 

PABAEE exposto em seu “livro-programa”. Assim, vivenciados todos os processos, 

as crianças fariam um trabalho de colagem com “cordão” ou “sementes”, de modo a 

destacar no desenho o contorno da letra em estudo. Realizada a colagem, cada 

criança deveria escrever seu “nome” no trabalho, contando com o auxílio de uma 

“ficha” individual. 

A escrita do nome próprio envolvia o uso de fichas individuais e material 

manipulável. Para realizar essa atividade, a professora entregaria as fichas às 

crianças e incentivaria, seguidamente, a reprodução dos nomes com material de 

sucata. O método utilizado, nesse caso, seria o da “descoberta”. Caberia às crianças 

descobrirem como formar seus nomes. Caso não representassem a forma gráfica 

corretamente, a educadora estimularia as crianças a observar as semelhanças e as 

diferenças entre a produção feita e a forma gráfica disposta na ficha. Ao propor esse 

exercício comparativo, os próprios alunos chegariam à identificação dos seus 

acertos e erros; conforme destaca a professora Isley de Araújo: 

Vamos hoje trabalhar cada um o seu nome... Aí eu dava uma 
cartolina com o nome dele na frente. Eles iam pegar ou ficha de 
refrigerante ou tampinha de pasta e iam fazer o quê? Cada um ia 
tentar descobrir como fazer o seu nome, então as letras que eles 
faziam eram aquelas letras que só Deus sabe... Mas eles me diziam 
que aquilo ali era a letra do nome deles e eu aceitava... Depois... 
Mas vamos fazer assim... Essa letra, olhe a minha... Eu botava [as 
tampinhas], trabalhava, ficou igual? Vocês sabem o que é igual, aí eu 
mostrava os tênis: esse tênis não é igual com esse? Então, isso aqui 
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é o igual. Então ali, durante muito tempo, já para o final do ano é que 
eles iam descobrir o nome deles. Quando as professoras do terceiro 
ano recebiam as crianças, elas davam parabéns à gente. Tilde me 
parabenizava... (ARAÚJO, I., 2016, grifos nossos). 

 

Froebel (1897, 1902) defende que a aprendizagem formal da leitura e escrita 

deveria ser iniciada somente quando a criança manifestasse um real interesse pelas 

palavras escritas. Sendo os modos de ensinar e educar dirigidos mediante “[...] um 

treinamento que educa pelo desenvolvimento” (FROEBEL, 1902, p. 35, tradução 

nossa); isto é, pelo aprimoramento da percepção e capacidade simbólica motivada 

pela constante conexão entre o espiritual e o material (FROEBEL, 1902). Essa 

aprendizagem deveria ser introduzida pela escrita do “nome próprio”, que envolvia a 

reprodução da imagem sonora associada à gráfica, conforme manuseio de materiais 

concretos, especialmente de “varetas”, seguida da representação na “ardósia”, e, 

finalmente, da expressão em “papel”. A aprendizagem da escrita deveria se efetuar, 

assim, em articulação a palavras significativas às vivências das crianças, sempre em 

relação a um contexto maior de comunicação social, como o interesse e a 

necessidade de ler e de escrever uma “carta” (FROEBEL, 1897; 1902). 

Para Marinho (1976, p. 2), a linguagem natural da criança mostra como se 

deve ensinar a leitura e a escrita. Da mesma forma que o desenho livre evidencia 

que os elementos da palavra “nascem do todo”, a criança é “[...] mais tarde capaz de 

descobrir sílabas e letras no todo significativo da palavra” (MARINHO, 1976, p. 2). O 

fundamento natural da aprendizagem da leitura e da escrita, segundo Marinho 

(1976), deveria ser a linguagem oral e o desenho livre, que ofertam “sentido” à 

atividade criadora da criança. Sendo assim, à medida que as crianças se 

desenvolvessem, as educadoras poderiam acrescentar o ensino da leitura e da 

escrita, em que “[...] o nome próprio da criança se destaca pelo interesse pessoal”. 

Para essa pesquisadora, o nome próprio escrito em “letra de forma” oferta “[...] 

ensejo à aprendizagem da primeira palavra” (MARINHO, 1976, p. 17). 

Ainda com Marinho (1976, p. 18), as crianças que demonstrassem certa 

capacidade para desenhar cenas, estariam aptas a aprender a escrever. Nesse 

sentido, o “autorretrato assinado pela criança” relaciona o sentido vivo da palavra à 

escrita. Saudações como “bom dia”, por sua vez, dão “significação especial à 

leitura”. Em o “método natural de alfabetização” proposto por Marinho, a criança 

escolhe as palavras que deseja copiar, mediante um “vocabulário ilustrado” 
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contendo “[...] figuras ou desenhos espontâneos, e pequeno fichário limitado a 

palavras conhecidas” (MARINHO, 1976, p. 82, grifos nossos). Para auxiliar a 

“descoberta” de palavras e letras significativas, no entanto, a demonstração do 

professor no quadro negro constitui um bom exemplo à aprendizagem do aluno. 

Entretanto, sendo a linguagem e o pensamento decorrentes de “vivências 

sociais”, em que uma criança não aprende a ler e a escrever sem o desenvolvimento 

da linguagem oral, a leitura e a escrita ganham valor pelo seu “conteúdo 

significativo”. Nesse ponto, Marinho (1976) se aproxima das ideias de Dewey (2002), 

ao considerar a existência de um “[...] instinto social das crianças, que se manifesta 

nas conversas, na interação pessoal e na comunicação” (DEWEY, 2002, p. 46). 

Segundo Dewey, o instinto da linguagem é a forma mais simples de expressão 

social da criança. Por conseguinte, “[...] é um importante recurso educativo, talvez o 

mais importante de todos” (DEWEY, 2002, p. 47). Todavia, esse instinto se articula 

ao “instinto de fazer”, expresso através das brincadeiras, dos movimentos, do faz de 

conta, tornando-se mais definido na modelagem de materiais a fim de dar-lhes 

formas tangíveis e uma corporização permanente. Sendo assim, o “instinto de 

investigação abstrata”, no entendimento de Dewey, seria resultante da “[...] 

combinação entre o impulso construtivo e o da conversação” (DEWEY, 2002, p. 47). 

De acordo com Dewey (2002, p. 48), as crianças demonstram gostar de 

mexer nas coisas para ver, simplesmente, o que acontece. No entanto, assim como 

conceberam Froebel e Decroly, os educadores deveriam tirar partido desse impulso, 

ao “[...] canalizá-lo de forma a que produza resultados válidos”. Nesse sentido, o 

“impulso artístico ou expressivo” das crianças, emergindo da combinação dos 

instintos comunicativo e construtivo, constitui o “[...] seu refinamento e a sua 

manifestação plena” (DEWEY, 2002, p. 48). 

Considerados os interesses infantis, a linguagem configura-se, antes de 

tudo, como um “[...] instrumento social, um meio através do qual relatamos aos 

outros as nossas experiências” (DEWEY, 2002, p. 53). Concebida assim, seria um 

absurdo a escola ensiná-la como uma coisa em si, pois, se “[...] há algo que a 

criança realmente faz antes de entrar na escola, é falar das coisas que lhe 

interessam” (DEWEY, 2002, p. 54). Dessa maneira, o instinto verbal somente torna-

se socialmente estimulado se a escola promove um contato contínuo com a 

realidade. Sendo assim, a criança que dispusesse de uma grande variedade de 

materiais e fatos haveria aumentado “[...] o desejo de falar acerca deles”, tornando a 



290 
 

 
 

sua linguagem “[...] mais refinada e completa, na medida em que é controlada e 

informada pela realidade” (DEWEY, 2002, p. 54). A leitura e a escrita deveriam ser 

ensinadas, segundo Dewey (2002), a partir desses princípios. 

Quanto ao Jardim-escola do Centro Educacional, o desenvolvimento dos 

impulsos construtivos e artísticos das crianças seria continuamente estimulado em 

trabalhos manuais e artísticos, mediante emprego de vários tipos de materiais e 

técnicas artísticas; tais como: colagem de areia, sementes, palitos de picolé, pó de 

madeira; pinturas a dedo e a pincel etc. Integravam esse conjunto de atividades 

expressivas, jogos instrutivos destinados à correspondência entre imagem sonora, 

visual e gráfica das palavras, como os “dominós” e os “bingos” confeccionados pelas 

educadoras. Até mesmo “bastidores” constituíam meios de ensino e educação 

utilizados nas atividades de linguagem, a fim de facilitar as “descobertas” das 

crianças. A professora escreveria palavras do interesse infantil no chão, e, à medida 

que fossem identificadas, seriam destacadas com contornos feitos em círculos. Esse 

material pode ser concebido como uma adaptação do nono dom froebeliano, 

apresentado pela jardineira Isabel Prado do Jardim da Infância Caetano de Campos 

como “jogo dos anéis” (PRADO, 1897, p. 74). 

Ao término de cada bimestre, esses trabalhos, segundo a diretora Bernadete 

da Fonseca, seriam expostos no “Pavilhão de Contos”, distribuídos nas mesinhas, 

como, também, afixados nas paredes, para serem apreciados pela comunidade 

escolar, especialmente nos dias de reuniões de pais e mestres, ou em datas 

festivas. Essa prática de exposição dos trabalhos já integrava a organização 

pedagógica do Jardim-escola durante a gestão de D. Marinete (1960-1969), em que 

se evidenciavam, conforme as fontes iconográficas, trabalhos de natureza 

construtiva e artística, então articulados às “Unidades de Trabalho”, englobando, 

assim, as áreas de Matemática, Ciências Naturais e Sociais. 

 

6.1.2 Matemática 

Os ensinamentos e as aprendizagens matemáticas no Jardim de Infância do 

Centro Educacional incluíam as seguintes “Unidades de trabalho”: estudo das 

formas geométricas (esfera, quadrado, triângulo e retângulo); noções matemáticas 

(maior, menor, igual, diferente e ordem crescente); estudo dos números, numerais e 

escrita numérica (quantidade e contagem de objetos, numeração de 1 a 10, unidade, 



291 
 

 
 

dezena e meia dezena, dúzia e meia dúzia, e nomenclatura gráfica); e, estudo de 

conjuntos (noções de limites e elementos, agrupamentos de objetos e classificação 

de conjuntos). 

As professoras do Jardim davam início a esse Programa de Atividades com 

o estudo das formas geométricas em associação ao estudo das cores primárias, a 

técnicas de desenho e outras expressões artísticas. Conforme ordem cronológica 

apresentada nos Cadernos de Planos de Aulas da professora Maria Tilde, o estudo 

das formas geométricas dar-se-ia, primeiramente, pela forma “esférica”, mediante 

demonstrações já realizadas em torno dos modos de ensinar e educar empregados 

pelas professoras envolvendo “a formação de bolinhas”, através da amassadura de 

papel (PLANO DE AULA DE 22 DE FEVEREIRO DE 1989, f. 41v.). Após o estudo 

da esfera, realizar-se-ia o estudo da forma “quadricular”. 

Os modos de ensinar e educar relacionados ao estudo da forma quadricular 

seguiam, basicamente, os processos metodológicos já especificados. Na “Hora das 

Comunicações”, com auxílio de um “dado cúbico”, então escondido na “caixinha de 

segredos”, as educadoras lançariam uma “adivinhação”, a fim de despertar a 

curiosidade e motivar a descoberta do quadrado: “O que é? O que é? O que é que 

tem quatro lados iguais?” ― indagariam as professoras. Para ajudar as crianças, as 

educadoras ofertariam “pistas”, propondo comparações da peça a formas existentes 

na sala de aula. Reconhecido o nome da forma, distribuíam peças do “bloco lógico” 

às crianças, que correspondessem à forma em estudo e à cor “amarela”. 

Feita a observação e manuseio do material, dar-se-ia a contagem e a 

comparação dos lados da forma. Posteriormente, as crianças fariam treinos de 

grandes e pequenos músculos, realizando a direção do movimento das linhas no ar, 

no chão, no quadro de giz..., reproduzindo os gestos executados pela educadora. 

Após diversas discriminações e treinos, realizariam uma “atividade relacionada”, que 

poderia corresponder a “contornos” realizados com a cor amarela a partir do material 

concreto. Concretizado o desenho, as crianças colariam palitos de picolé a fim de 

destacar o contorno da forma. Outro trabalho manual decorrente da assimilação da 

forma quadricular poderia ser condizente a uma atividade de dobradura. A 

professora prepararia, antecipadamente, “[...] o papel ou quadrado para as crianças 

trabalharem” (PLANO DE AULA DE 20 DE ABRIL DE 1988, f. 9). Nesse caso, a 

atividade relacionada consistia em “[...] dobrar 2 vezes formando 4 quadrados”. 
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Realizada a dobradura, as crianças fariam “[...] pintura, recorte e colagem [...] no 

caderno de desenho” (PLANO DE AULA DE 20 DE ABRIL DE 1988, f. 9). 

Esses mesmos processos seriam aplicados ao estudo das demais formas: 

esfera, triângulo e retângulo; podendo envolver, no entanto, diversas linguagens e 

técnicas de desenho e colagem com outro tipo de material. A exemplo do estudo da 

esfera em que, ao término de todos os processos, as crianças colariam “[...] 

sementes de jerimum para formação de um girassol” (PLANO DE AULA DE 8 DE 

JULHO DE 1988, f. 23v.). Desenvolvidos os estudos das 4 (quatro) formas, as 

educadoras realizariam uma “revisão”, de modo a serem verificadas a aprendizagem 

e a apreensão das diferenças e semelhanças das cores e das formas estudadas, 

assim como a expressão da síntese por meio de um trabalho manual, englobando o 

“todo” do ensino e aprendizagem das formas. 

Na pedagogia do Kindergarten, o estudo das formas geométricas deveria 

englobar observação, experimentação e discriminação das formas geométricas. 

Para Froebel (1897, 1902), essas atividades deviam ser continuamente 

mediatizadas pela linguagem, de maneira a estimular a percepção, a discriminação 

e a posterior capacidade de abstração das crianças. Caberia, então, às jardineiras 

orientarem, por meio das conversações e do “método comparativo” (WIEBÉ, 1896, 

1897), as observações e as experimentações de materiais concretos, direcionando a 

atenção das crianças para as particularidades e generalidades dos objetos, de 

maneira a serem identificadas as propriedades, as semelhanças e diferenças das 

formas. Após esses processos, as crianças seriam estimuladas à realização de uma 

ocupação manual; exteriorizando, assim, as impressões aprendidas e apreendidas. 

Sendo essa ocupação condizente a um trabalho de desenho ou uma atividade de 

dobradura. Essas atividades possibilitariam, segundo Froebel (1897), a 

representação de formas de vida, beleza e conhecimento. 

No caso dos modos de ensinar e educar, implicados no estudo das formas 

do Jardim-escola do Centro Educacional, considera-se que as atividades, mesmo 

com a ausência do material tipificado ou de uma adaptação dos dons, se guiavam 

em princípios metodológicos froebelianos, envolvendo a observação e 

experimentação do material concreto, por meio do dado cúbico e demais formas do 

bloco lógico; a discriminação de propriedades através da comparação dos materiais 

concretos a formas existentes no ambiente escolar; e a expressão das análises 

feitas pelas vias da representação de formas de vida, beleza e conhecimento. Como 
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formas de vida e beleza, as crianças seriam estimuladas à expressão artística pelo 

desenho, enfatizando o contorno das formas e a representação artística de objetos 

da vida real. Como formas de conhecimento, pela representação em trabalhos 

manuais das noções matemáticas ligadas à identificação e à contagem de lados. 

Sendo assim, o ensino e a aprendizagem relativos ao agrupamento, à 

quantidade e à contagem de objetos, números e numerais, dar-se-iam mediante os 

processos da observação, experimentação, comparação e discriminação. Essas 

noções seriam iniciadas pelo estudo de “conjuntos”. A introdução desse estudo, 

assim como a dos demais, dar-se-ia por meio de uma “conversa informal” 

desenvolvida na “Hora das Comunicações”. Nessa ocasião, a professora provocaria 

as crianças: “O que é um conjunto?” Posteriormente, faria diversas exemplificações 

a partir de “[...] agrupamento de crianças, de lápis, de objetos, formando conjuntos 

com muitos e poucos elementos”. Feitas as exemplificações, as crianças 

desenhariam “[...] no quadro identificando o conjunto que tem mais elementos” 

(PLANO DE AULA DE19 DE MARÇO DE 1987, f. 18). 

Após a aprendizagem e apreensão dessas primeiras noções de conjunto, 

dar-se-ia a “[...] identificação do conjunto unitário, relacionando ao numeral” (PLANO 

DE AULA DE 2 DE ABRIL DE 1987, f. 21). Com o auxílio de “flanelógrafo”, “cordão” 

para compor o “limite” e diversas “figurinhas”, a educadora exemplificaria um 

conjunto composto por elemento único e solicitaria que as crianças fizessem os seus 

próprios. Concretizadas diversas demonstrações, sempre em associação à 

quantidade e à leitura do numeral “um”, dar-se-ia o estudo do algarismo “1”. Nesse 

momento, a professora demonstraria a forma adequada da escrita, dando início a 

uma série de treinamentos de coordenação viso motora, mediante os mesmos 

processos empregados aos estudos das formas e das letras. Posteriormente, 

orientaria a realização de uma atividade, que poderia envolver o contorno de 

pontilhados ou um trabalho manual de pintura, colagem de sementes, cordão ou 

palitos de picolé (PLANO DE AULA DE13 DE ABRIL DE 1987, f. 23). 

Esse processo se efetuaria em contínua progressão, a partir do estudo de 

conjuntos, a professora introduzia um novo número, sempre relacionando a 

quantidade de materiais ao numeral e à escrita do algarismo, sendo as atividades 

diversificadas por intermédio de jogos com “bingos”, brincadeiras e canções. 

Alcançado o numeral “cinco”, haver-se-ia uma “revisão” dos números já estudados, 

por meio da representação na “linha numérica”, a fim de evidenciar a ordem 
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crescente dos numerais. Para realizar essa revisão, a professora motivaria a aula 

com uma adivinhação: “O que é? O que é? Venho antes do numeral 5. Quem sou 

eu?”. Feitas as perguntas e demonstrações, as crianças confeccionariam um 

trabalho manual já englobando os cinco numerais, como, por exemplo, “um desenho 

da escadinha”; realizando a escrita dos numerais de modo a enfatizar a ordem 

crescente (PLANO DE AULA DE 17 DE MAIO DE 1988, f. 13v.). 

O estudo do número e numerais se desenvolvia no Jardim-escola até o 

numeral “dez”. Conforme esses numerais fossem sendo introduzidos, dar-se-ia a 

“[...] resolução de pequenos problemas” (PLANO DE AULA DE 26 DE JUNHO DE 

1987, f. 29v.), envolvendo pequenas “contas” de adição com auxílio de material 

concreto, a partir da “união” de conjuntos formados no flanelógrafo ou no quadro de 

giz. À época de D. Marinete (1960-1969), a contagem de objetos e pequenas 

operações seriam, igualmente, efetivadas. A ex-aluna Maria de Fátima Fernandes 

(Turmas de 1966 e 1967) recorda que, nas atividades de matemática, a criança seria 

incentivada “[...] a contar, a partir do quadro de madeira, com contas de várias cores” 

(FERNANDES, M., 2017). 

Por meio da contagem de materiais concretos, entre eles “tampinhas” de 

garrafas e creme dental, “palitos de picolé” e peças do “bloco lógico”, além das 

adições de elementos entre conjuntos e atividades envolvendo a ordem crescente 

dos numerais, chegar-se-ia ao estudo do numeral “dez”. Ao alcançá-lo, as 

educadoras revisariam os numerais e introduziriam as noções de dúzia e meia 

dúzia, por meio da contagem de objetos e formação de novos conjuntos. 

Segundo Froebel (2001, p. 60-61), os pais e educadores deveriam estimular 

a capacidade da criança para o número e a contagem. Desde os primeiros anos, a 

criança demonstra agrupar os objetos com seus semelhantes. Nesse sentido, os 

adultos deveriam aproveitar a tendência infantil de “[...] unir cada coisa à palavra 

correspondente ou [...] contemplar a visão com o som, permitindo à criança a 

reflexão, o conhecimento, a intuição interior”. Considerando que as crianças 

costumam separar as coisas de uma mesma espécie, ordenando-as em filas, os pais 

e educadores deveriam enriquecer a experiência infantil com a palavra 

correspondente à ação; por exemplo: maçã, maçã, maçã, maçã... só maçãs. 

Esse mesmo modo deveria condizer ao agrupamento de pedras, varetas, 

bolas etc. Todavia, à medida que a criança fosse somando um objeto a outro, seria 
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conveniente que o adulto despertasse na criança a consciência dessa adição. 

Inicialmente, a ideia de adição seria trabalhada com uso de palavras imprecisas, 

mas que transmitissem a noção de quantidade; mediante o seguinte modelo: uma 

maçã, uma maçã “a mais”, “outra” maçã, “mais uma” maçã “a mais”: muitas maçãs. 

Posteriormente, essas palavras indeterminadas deveriam ser substituídas “[...] pelo 

o que serve para designar o número exato” (FROEBEL, 2001, p. 61), conforme a 

seguinte exemplificação: uma maçã, duas maçãs, três maçãs, quatro maçãs. 

Realizados esses primeiros exercícios, os educadores deveriam juntar vários objetos 

de cada espécie em número progressivamente maior, expressando, desta vez com 

palavras, o que está sendo realizado: 1 maçã, 2 maçãs, 3 maçãs, 4 maçãs. E, por 

fim, as crianças deveriam ser incentivas a ampliar as noções de contagem, mediante 

a correspondência da ideia de quantidade à leitura e à escrita da palavra e do 

algarismo, considerando: 1 (uma) maçã, 2 (duas) maçãs, 3 (três) maçãs, 4 (quatro) 

maçãs (FROEBEL, 2001, p. 62). 

Para Marinho (1967, p. 118), a criança desenvolve uma noção de número 

sem necessariamente conhecer a terminologia correspondente: “Agora vou fazer 

uma bola, outra bola, outra bola” ― diria a criança. Nesse sentido, o número que 

repete a palavra “bola” corresponde, exatamente, “[...] ao número de desenhos, sem 

que tenha utilizado da terminologia numérica”. Segundo a autora, as crianças muito 

pequenas dão mostras que não representam noções de quantidade. Nesse sentido, 

a professora do Jardim de Infância deveria “[...] ensinar noções exatas de 

quantidade em situações funcionais”. A exemplo de um “preparo de uma festa de 

aniversário”, em que a educadora dá “[...] ensejo à contagem de convidados, 

cadeiras, pratos, biscoitos” (MARINHO, 1967, p. 118). Ou, em situações ligadas às 

atividades de rotina, como a “hora da chamada”, por exemplo. 

Conceitos matemáticos, segundo a autora, só adquirem significação quando 

derivados de situações vividas. Ao lidar diretamente com objetos, as crianças 

observam atributos de cor, substância, tamanho e quantidade. A “educação dos 

sentidos” deveria ser substituída, assim, nos modernos jardins de infância, “[...] por 

experiências significativas em que os mesmos atributos aparecem em situações 

funcionais” (MARINHO, 1967, p. 118). Todavia, os jogos de construção deveriam ser 

preservados, considerando que: “O menino construtor [...] orienta com a sua 

observação à experiência manual de equilibrar peças [...]”, se desenvolvendo a seu 

tempo “[...] o empenho de construir obra simétrica” (MARINHO, 1967, p. 31). Nesse 
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sentido, a comparação de tamanhos, formas, coloridos, dos “antigos programas” de 

Jardim de Infância, deveria ser integrada na atividade livre das crianças. 

Sendo essas atividades integradas em um conjunto de vivências, as noções 

matemáticas deveriam se integrar às “Unidades de Trabalho” de Ciências Naturais e 

Estudos Sociais, de modo a ampliar os impulsos expressivos, construtivos e 

investigativos das crianças. Essa integração igualmente se efetivou no Jardim-

escola do Centro Educacional. Por meio de uma prática de observação e 

experimentação de Ciências Naturais se redundariam noções ligadas, por exemplo, 

a números fracionais. 

 

6.1.3 Ciências Naturais 

No Jardim de Infância do Centro Educacional, as aulas de Ciências Naturais 

eram iniciadas a partir do estudo da criança e de suas vivências. O Programa de 

Atividades, nesse caso, englobava 4 (quatro) “Unidades de Trabalho” integralizadas: 

i) a criança e o meio natural, contemplando: o corpo da criança, os órgãos do 

sentido, e cuidados de higiene e saúde; ii) o estudo dos seres vivos, plantas e 

animais; iii) noções relativas ao tempo (dia, tarde e noite) e às condições térmicas 

(calor ou frio), às 4 (quatro) estações e aos 4 (quatro) elementos da natureza: água, 

terra, fogo e ar; e, iv) práticas de observação e experimentação, compreendendo o 

plantio de sementes para inspeção dos processos de germinação e crescimento, 

passeios e excursões, e registros das atividades. 

Em relação à criança e às suas vivências, os estudos enfatizavam o “corpo 

da criança”, contemplando “[...] a observação do corpo, sua formação, 

características, postura” (PLANO DE AULA DE 5 ABRIL DE 1989, f. 51). Assim 

como as demais atividades, esse estudo era introduzido na “Hora das 

comunicações”, envolvendo motivações, indagações e associações. A professora 

introduzia o assunto pedindo que as crianças descobrissem um brinquedo guardado 

na “caixinha de segredos”, propondo sugestões em torno das “características de 

uma boneca”. Realizada a descoberta, as crianças deveriam “[...] apalpar as 

diversas partes do corpo”. Posteriormente, fariam uma breve oração em 

agradecimento pelo “[...] corpinho sadio e perfeito” (PLANO DE AULA DE 9 MARÇO 

DE 1987, f. 16). Desenvolvidos esses processos, a professora daria início a uma 

série de jogos de movimento. Um desses jogos se efetuaria em conformidade à 
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música “Cabeça, ombro e joelho em pé”. Após os movimentos mediatizados pela 

canção, as crianças realizariam um trabalho manual com giz colorido, podendo 

consistir em o “[...] contorno do corpo de uma criança” (PLANO DE AULA DE 5 

ABRIL DE 1989, f. 51). Introduzida a temática de forma mais geral, dar-se-ia, então, 

uma série de atividades contemplando as particularidades do corpo infantil. Essas 

aulas seriam desenvolvidas em articulação ao estudo dos “órgãos dos sentidos”. 

Em o Plano de Aula de 21 de agosto de 1986 da professora Maria Tilde, 

podem ser verificados quais modos de ensinar e educar estavam implicados nessas 

aulas. No tocante ao órgão da “visão”, as educadoras vendariam inicialmente os 

olhos de uma criança, perguntando à classe: 

― Ela pode enxergar? 

― Ela pode ouvir a fala dos colegas? 

― Pode sentir o perfume das flores? 

― Pode falar? 

― Pode pegar e sentir as coisas? 

― O que a criança não pode fazer? 

(PLANO DE AULA DE 21 DE AGOSTO DE 1986, f. 4v.). 

 

Essas perguntas seriam acompanhadas por vivências concretas. A 

educadora e os coleguinhas apresentariam à criança vendada diversos objetos para 

ouvir, cheirar, apalpar... de modo a se chegar à conclusão de que a única 

experiência que o coleguinha não podia haver era enxergar. Nesse momento, dar-

se-ia uma série de conversações sobre “[...] os cuidados que devemos ter com os 

olhos” (PLANO DE AULA DE 21 DE AGOSTO DE 1986, f. 4v.). Realizados esses 

processos, as professoras e as crianças cantariam uma música relacionada e 

desenvolviam o jogo “coloque o rabo do gato”. Após esse jogo, fariam uma atividade 

mimeografada, envolvendo o desenho e a pintura dos olhos. 

As aulas relacionadas aos demais órgãos dos sentidos englobariam os 

mesmos modos de ensinar e educar evidenciados. Variando, no entanto, o recurso 

didático, o tipo de material a ser manipulado e as atividades relacionadas. No 

tocante ao órgão do “ouvido”, a aula contemplaria o som de uma “campainha” ou 

“chocalho”, assim como “ouvir o silêncio” e “ouvir o barulho” de ações variadas, 

como, por exemplo, “palmas” e “rasgadura de papel”. Após essas vivências, as 

crianças aprendiam e apreendiam “[...] a importância e cuidados que devemos ter 

com os ouvidos” (PLANO DE AULA DE 11 DE SETEMBRO DE 1986, f. 7). 
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As noções de higiene e os cuidados de saúde integravam a formação de 

hábitos e atitudes, fazendo parte das “atividades de rotina” desenvolvidas diária e 

continuamente. Todavia, por meio dos estudos do corpo infantil e dos órgãos dos 

sentidos, essas noções e cuidados recebiam uma atenção especial. Nessas aulas, 

as crianças desenvolveriam um conjunto de atividades sistematizadas visando à 

aprendizagem e à apreensão de padrões de ordem, limpeza e boas maneiras, tais 

como o asseio das unhas e cabelos, a saúde e os cuidados com os dentes, e à 

aquisição de comportamentos considerados desejáveis: falar baixo, ouvir a 

professora e o coleguinha, sabendo esperar a sua “vez”, mastigar adequadamente e 

não falar de “boca cheia”, assim como não enfiar o “dedo no nariz” nem emitir sons e 

gases desagradáveis em público. 

Para Montessori (1965, p. 98), toda a educação da primeira infância deveria 

se assentar no desenvolvimento dos sentidos, conforme “[...] uma graduação e 

adaptação dos estímulos”, que auxilia “[...] na formação da linguagem”. Os materiais 

montessorianos, nesse sentido, se agrupavam em série e mediante determinadas 

qualidades: cor, forma, dimensão, som, textura, peso, temperatura etc. Trata-se, 

pois, de uma “[...] graduação em que a diferença de objeto a objeto varia 

regularmente” (MONTESSORI, 1965, p. 105). Ao fazer uso desses materiais, a 

educadora deveria “isolar” somente uma qualidade do material. Para explorar o 

sentido “visual”, por exemplo, apresentaria à criança objetos idênticos de modo a se 

identificar uma só diferença: a “cor”. Além do princípio de “isolamento”, os materiais 

sensoriais deveriam conter “controle do erro”, “estética”, “possibilidade de 

autoatividade” e “limites”. 

Segundo Montessori (1965), os órgãos dos sentidos são aparelhos de 

“apreensão”, que estimulam o entendimento das imagens do mundo exterior, assim 

como a mão é o órgão de apreensão da matéria. Para a autora, a Pedagogia 

Experimental, destinada a “elevar a inteligência”, deveria elevar “os sentidos e as 

mãos”, a fim de favorecer o desenvolvimento natural das crianças. Na acepção de 

Montessori, as crianças se orgulhavam de poder “ver sem olhos”. Nesse sentido, as 

educadoras deveriam realizar exercícios com “olhos vendados”, de modo a 

desenvolver os demais sentidos das crianças, assim como o “sentido 

estereognóstico”, que corresponde à memória muscular do movimento das formas 

apalpadas. Os exercícios sensoriais, segundo Montessori (1965), constituíam a 

“pedra de toque” da observação, no sentido de auxiliar, igualmente, as mestras a 
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observarem como a criança “[...] aprendeu a pôr cada coisa em seu lugar” 

(MONTESSORI, 1965, p. 166). 

No tocante às atividades envolvendo os órgãos dos sentidos do Jardim-

escola do Centro Educacional, é possível observar a presença de uma orientação 

montessoriana em termos da graduação dos processos e emprego dos materiais. 

Todavia, essas atividades não se limitavam à simples apreensão dos objetos. 

Envolviam, igualmente, muitas conversações mediatizadas por diversas linguagens, 

visando a uma globalização das vivências e das aprendizagens. Nesse sentido, a 

orientação pedagógica parece se aproximar mais do entendimento de Dewey, para 

quem o treinamento dos sentidos separado dos motivos e necessidades reais das 

crianças constitui 

[...] uma mera ginástica que facilmente degenera na aquisição das 
coisas que não passam de meras destrezas ou truques de 
observação, podendo constituir apenas em uma excitação dos 
órgãos dos sentidos (DEWEY, 2002, p. 117). 

 

Sendo assim, o estudo dos seres vivos, isto é, dos “animais” e das “plantas”, 

por exemplo, dar-se-ia em constante relação com as atividades de Linguagem. A 

partir de histórias infantis clássicas e folclóricas, bem como de músicas e histórias 

mudas, os assuntos se desenvolveriam. Todavia, em relação às plantas, esse 

estudo era acompanhado por práticas de observação e experimentação, envolvendo 

vivências efetivadas em passeios e excursões. 

No Jardim-escola não havia, propriamente, aulas de “jardinagem”, mas as 

crianças eram estimuladas a plantar sementes, mediante a inserção de “[...] grãos 

de feijão dentro d‟água para observação e experiência” (PLANO DE AULA DE 18 DE 

MAIO DE 1988, f. 14). Outra atividade de observação articulada ao estudo das 

plantas se desenvolvia na área externa do Jardim, em que as crianças eram 

orientadas, segundo a diretora Bernadete da Fonseca, a “[...] observar as plantas, os 

animais, pegar pedrinhas [...]. Aí, elas traziam plantas, flores e organizavam cartazes 

sobre a natureza” (FONSECA, 2012).   
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Figura 23: Retorno de um passeio ao Jardim,1976[?]. 

Fonte: Centro Educacional José Augusto. 

 

Essas atividades de observação da natureza, por meio de passeios e 

excursões, seriam realizadas desde a abertura dessa escola infantil. José Nilson de 

Oliveira (Tuma de 1961), em suas lembranças, enfatiza a relação estudo do meio 

natural e prática de observação. Em suas palavras: 

Lembro-me de atividades no entorno do jardim, onde observávamos 
as árvores, os ambientes existentes, e, ao chegarmos à sala, 
fazíamos comentários sobre o que compreendemos e registrávamos 
em folha, sendo concluído pela professora o assunto na área em 
estudo. Importante registrar que íamos até a caixa- d‟água [do Centro 
Educacional] para visualizar os açudes e serrotes (OLIVEIRA, 2017). 

 

Em o Plano de Aula de 22 de junho de 1988, a professora Maria Tilde 

especifica os modos de ensinar e educar e os conteúdos formais que deveriam 

englobar o conhecimento das plantas. Escreveu a professora: 

As plantas também são seres vivos: nascem, crescem, vivem e 
morrem. 

Necessidades da planta: a planta precisa de água, ar, luz e calor do 
sol. 

A planta vive no solo, na terra. 

Ela cresce e fica bonita quando é bem cuidada. 

(PLANO DE AULA DE 22 DE JUNHO DE 1988, f. 20).  
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De acordo com esse Plano, a aula iniciaria com uma conversação 

desenvolvida “à vista de gravuras”. Durante essa apresentação, as educadoras 

fariam indagações relativas aos “[...] tipos de plantas, grandes e pequenas”, e à sua 

“utilidade”, considerando: a “[...] alimentação; fabricação de bebidas; [...] as flores 

que enfeitam as casas e os jardins”, a “[...] madeira para a fabricação de móveis; [...] 

de tecidos, de óleo e de açúcar”; e, por fim, a “sombra”. Propostas as perguntas e 

“palestras”, as educadoras e as crianças realizariam uma “[...] excursão para 

conhecer os diversos tipos de plantas e sua utilidade” (PLANO DE AULA DE 22 DE 

JUNHO DE 1988, f. 20). 

Durante a excursão, as professoras orientariam as crianças a observar 

diferenças e semelhanças entre árvores e arbustos, assim como as partes 

constituintes de uma planta. Desenvolvidas as observações, as crianças seriam 

estimuladas a coletar pequena mostra de folhas e galhos, a fim de confecção de um 

trabalho manual, que poderia corresponder a uma produção coletiva ou a uma 

composição criadora individual, sendo essa atividade realizada após o retorno à sala 

de aula. 

O estudo das plantas também englobava a observação de experimentos 

realizados pelas educadoras com “frutas”, visando à aprendizagem e à apreensão 

dos vegetais, e, especificamente, de noções matemáticas relativas a números 

fracionais. Sendo assim, o “estudo da fração” envolvia a “[...] observação de uma 

laranja inteira”, que deveria ser partida “[...] ao meio, mostrando as duas bandas ou 

metades”, assim como “[...] em quatro partes, mostrando que as 4 partes formam um 

inteiro” (PLANO DE AULA DE 10 DE NOVEMBRO DE 1986, f. 12). Sendo essas 

noções expressas pelas crianças, posteriormente, em trabalhos manuais e artísticos, 

em que eram enfatizadas as análises e sínteses alcançadas. 

Segundo Abi-Sáber (1963), a Unidade de Trabalho relativa ao estudo das 

plantas deveria envolver os seguintes conteúdos: as semelhanças de uma planta 

pequena e grande; partes constituintes de uma planta; necessidades das plantas; 

cuidados relativos à germinação e ao semeio; variedade de sementes; plantas que 

se originam de galhos, folhas, bulbos ou raízes; utilidades das plantas; meio natural 

em que as plantas vivem; meios de defesa das plantas e preservação. A iniciação a 

esse estudo dar-se-ia mediante algumas condições, quais sejam: i) arranjo da sala 

de aula mediante gravuras, livros, pinturas, plantas em diferentes fases de 

crescimento, revistas, coleções de sementes, folhas e frutas, entre outros recursos; 
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ii) histórias e lendas contadas pela professora; iii) conversações e observações 

sobre plantas próximas à escola; iv) “hora das novidades” com apresentação de 

plantas ou partes dela sobre as quais as crianças falariam, relatando suas 

experiências; v) aproveitamento do dia da árvore e o interesse que as 

comemorações despertam nas crianças; e, vi) excursões a lugares onde haja 

plantas de espécies diferentes etc. (ABI-SÁBER, 1963, p. 281-282). 

Do estímulo provocado pelo arranjo do ambiente, as crianças poderiam 

formular muitas perguntas, que seriam respondidas por intermédio de atividades de 

experimentação e observação concreta, incluindo: plantações em canteiros; 

acompanhamento do crescimento de uma planta, com registro do seu 

desenvolvimento gradativo em cartazes; álbuns ou jornal falado ou escrito pela 

professora; experimentações para observar o desenvolvimento, a alimentação e a 

respiração das plantas; acompanhar e registrar a germinação de plantas de rápido 

crescimento; entre outras observações e práticas de experimentação. 

Além das atividades de observação e experimentação, Abi-Sáber sugere a 

utilização de recursos da comunidade, por meio de excursões planejadas a jardins, 

mercados, institutos agrícolas ou fazendas-modelo, assim como “entrevistas” 

dirigidas a pais, jardineiros, engenheiros agrônomos e professores de ciências 

naturais, visando uma obtenção de conhecimentos sobre o “[...] plantio de 

determinada planta, quais cuidados que lhe devemos dispensar [...]” (ABI-SÁBER, 

1963, p. 287). Dessas excursões e entrevistas se redundaria uma série de trabalhos 

manuais e artísticos, com uso de diversos materiais e técnicas de arte, a fim de 

expressar os conhecimentos e documentar as observações e experiências em 

“relatórios”, que poderiam ser “cartazes ditados” pelas crianças e escritos pela 

professora ou cartazes ilustrados. 

Em relação às observações e práticas de experimentação do Jardim-escola, 

os passeios e excursões também seriam utilizados para aprendizagem e apreensão 

das noções relativas aos 4 (quatro) elementos naturais, de modo a incentivar a 

observação do solo, da água, do vento... Dessas excursões, as crianças fariam 

pequenas coletas de pedrinhas, e, ao chegar à sala de aula, ampliariam noções 

ligadas às rochas, e, também, ao “fogo”, especialmente no período relativo às festas 

juninas, por meio da demonstração objetiva de uma “experiência com pedras” 

(PLANO DE AULA DE 22 DE JUNHO DE 1988, f. 20). Nesse estudo do “fogo”, além 

da observação do atrito, as crianças observariam a “chama” de uma “vela” e 
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ampliariam noções sobre a “[...] utilidade do fogo, [que] ilumina, alegra a noite, 

cozinha alimentos, e aquece-nos do frio” (PLANO DE AULA DE 22 DE JUNHO DE 

1988, f. 20), assim como os cuidados pertinentes. Realizadas as experiências e 

conversações, as crianças realizariam um trabalho manual, que, em 

correspondência aos Estudos Sociais, poderia condizer à “[...] formação da fogueira 

com palitos de fósforo” (PLANO DE AULA DE 22 DE JUNHO DE 1988, f. 20). 

O Programa de Atividades de Ciências Naturais do Jardim de Infância, assim 

como os modos de ensinar e educar evidenciados nos Cadernos de Planos de Aula 

da professora Maria Tilde, demonstra estar coerente com as orientações pedagógico 

curriculares de Abi-Sáber (1963), propostas no livro Jardim da infância: programa 

para crianças de 5 e 6 anos, e, também, por Marinho (1980) em Currículo por 

atividades: jardim de infância/escola de 1º grau. Nesses livros, a orientação 

pedagógica se efetua de conformidade às ideias defendidas por Dewey e Decroly, 

cujo ensino de Ciências deveria se efetivar por meio de observações e análises 

desenvolvidas em práticas experimentais objetivas, de modo a dirigir “[...] as 

atividades da criança, exercitando-a de acordo com determinados vetores, e 

conduzindo-a assim a objetivos que são o corolário lógico da via escolhida” 

(DEWEY, 2002, p. 42). 

Segundo Dewey (2002), se uma criança pequena demonstra vontade de 

cozinhar, desconhecendo o quanto essa experiência irá lhe exigir, esse interesse 

choca-se com a dura realidade das condições difíceis, requerendo os fatores de 

“disciplina e saber”. Sendo assim, uma atividade de cozedura de ovos, por exemplo, 

deveria permitir uma “base comparativa”, que se efetuaria através do resumo das 

crianças dos elementos nutritivos constituintes dos vegetais e nutrientes da carne, a 

fim de uma comparação preliminar. Essa comparação permitiria às crianças 

descobrirem, por exemplo, que “[...] as fibras leguminosas ou celulose dos vegetais 

correspondiam ao tecido conjuntivo da carne, ambos conferindo forma e estrutura ao 

todo” (DEWEY, 2002, p. 44). De igual forma, que o amido e os produtos amiláceos 

eram característicos dos vegetais, assim como os sais minerais estavam presentes 

em ambos, e que o mesmo sucedia com a gordura. Realizadas essas comparações, 

as crianças demonstrariam estar “[...] prontas a analisar as condições necessárias 

ao tratamento adequado dessa substância [...]” (DEWEY, 2002, p. 44). 

A cozedura de ovos possibilitaria às crianças a apreensão do princípio 

envolvido nessa atividade. Embora não houvesse nada de excepcional no fato de 
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uma criança desejar cozer um ovo, se essa atividade fosse dirigida à análise da 

criança do seu próprio impulso, havendo, para isso, que “[...] reconhecer os fatos, os 

materiais e as condições implicadas”, e, posteriormente, usar “[...] esse 

reconhecimento para regular o impulso inicial, então sim, estamos em presença de 

um processo educativo”. Essa é a diferença, mediante Dewey, entre “[...] excitar um 

interesse ou satisfazer um interesse e canalizá-lo numa dada direção, propiciando a 

sua análise” (DEWEY, 2002, p. 45). 

Sendo assim, após as primeiras atividades de observações e 

experimentações domésticas, as crianças deveriam se envolver em ocupações 

típicas da “sociedade alargada”. No tocante ao estudo dos objetos naturais, os 

processos e as relações propostas pela escola deveriam estar inseridos em um 

“contexto humano”. Desse modo, a escola desenvolveria certo número de 

observações detalhadas das sementes e do seu crescimento, das plantas, madeiras, 

pedras, animais, bem como das condições geográficas da paisagem, clima e 

disposição da terra e da água. O problema pedagógico posto à escola consistia, 

segundo Dewey, em direcionar 

[...] a capacidade de observação da criança de forma a alimentar 
este interesse harmonioso em traços característicos do mundo em 
que ela [a criança] vive. Desta forma permite-se que a interpretação 
do material possa ser desenvolvida mais tarde com outros estudos 
mais especializados e, ainda, pôr à disposição um meio de transporte 
para uma variedade de fatos e ideias através das emoções e dos 
pensamentos espontâneos dominantes da criança (DEWEY, 2002, p. 
122). 

 

Para Dewey (2002, p. 122), esse tratamento pedagógico correspondia à 

“associação com a vida humana”, já que não há qualquer separação “[...] entre a 

vertente „social‟ do trabalho, a sua preocupação com as atividades das pessoas e 

com as suas dependências mútuas e a „ciência‟, os fatos e forças físicas”. Dado que 

a distinção consciente entre o homem e a natureza resulta de uma reflexão e 

abstração posteriores, forçar a criança pequena a alcançar essa consciência é, 

segundo Dewey, um desperdício de sua energia mental, assim como distração e 

confusão. O meio ambiente é, mediante entendimento de Dewey, sempre aquele em 

que a vida se situa e através do qual a criança se circunstancia. Dessa forma, torná-

lo um objeto de observação e reparo por si mesmo é “[...] tratar a natureza humana 

sem a devida consideração” (DEWEY, 2002, p. 123). 
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Decroly, por sua vez, desenvolveu um Programa Escolar de Ciências 

Naturais em associação aos estudos de Ciências Sociais. De acordo com Hamaide 

(1934), esse programa se desenvolvia a partir de duas “Unidades de Trabalho” ou 

“Centros de Interesse” globais: i) a criança e suas necessidades, envolvendo: a 

alimentação, a luta contra intempéries, a defesa e o trabalho solidário; e, ii) o estudo 

do meio, compreendendo: a criança, a família, a escola, a sociedade, os animais, os 

vegetais, a terra e o sol. 

Esse Programa foi sistematizado pelas autoras Heloísa Marinho e Nazira 

Abi-Sáber em publicações didáticas. Na descrição e análise dos modos de ensinar e 

educar do Jardim de Infância do Centro Educacional relativo aos Estudos Sociais é 

possível verificar orientações pedagógicas deweyanas e decrolyanas, assim como, 

também, o pensamento de Anísio Teixeira. 

 

6.1.4 Estudos Sociais 

O ensino e a aprendizagem de História e Geografia no Jardim-escola do 

Centro Educacional, reunidos na área de “Estudos Sociais”, contemplavam o estudo 

da criança e sua integração social na comunidade, compreendendo as seguintes 

“Unidades de Trabalho”: i) a criança e a escola, a criança e a família, a criança e a 

vida social; ii) conceitos espaciais e noções de lateralidade: em cima, embaixo, 

dentro, fora, esquerda, direita; iii) atividades de civismo englobando a escuta e a 

posição adequada durante a execução do Hino Nacional e o Hasteamento da 

Bandeira, a identificação de Símbolos Pátrios, as marchas e as celebrações cívicas; 

e, iv) as festividades alusivas às datas comemorativas e à Formatura do ABC. 

Em termos de sequenciação das áreas de estudo do Programa de 

Atividades do Jardim de Infância, o ano escolar seria iniciado, inclusive, com os 

Estudos Sociais, de modo a favorecer o desenvolvimento da personalidade da 

criança enquanto indivíduo e sua integração social na escola. Sendo assim, uma das 

primeiras atividades a ser realizada com as crianças correspondia à lição “Quem sou 

eu?” (PLANO DE AULA DE 9 DE MARÇO DE 1988, f. 2). 

Nessa lição, as educadoras e as crianças desenvolveriam uma conversa 

informal à vista de gravuras sobre a “diversidade de seres”. Para motivar a “Hora das 

Comunicações”, as professoras lançariam um jogo de adivinhação: “O que é? O que 

é? Nasce, cresce, anda, pensa e tem inteligência?” (PLANO DE AULA DE 9 DE 
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MARÇO DE 1988, f. 2). Posteriormente, recitariam com as crianças uma pequena 

oração: “Obrigada, Senhor, pela vida que tenho, / Porque sou criança e sou gente”. 

Concretizadas as conversações e a oração, se realizaria um conjunto de “[...] 

exercícios corporais e de raciocínio”, incluindo “olhar-se no espelho” (PLANO DE 

AULA DE 9 DE MARÇO DE 1988, f. 2). E, posteriormente, atividades como 

“abotoadura” e “laços”, além de um trabalho manual e artístico envolvendo pintura, 

recorte e colagem de membros superiores e inferiores, a fim de representação do 

corpo infantil. Esses estudos seriam desenvolvidos de forma progressiva, de 

maneira a ser apreendida a noção de a criança constituir “[...] a criatura mais perfeita 

que Deus criou” (PLANO DE AULA DE 10 DE MARÇO DE 1988, f. 3). 

Segundo Dewey (2002, p. 57), o pensamento expresso por Froebel, 

sintetizado no lema “Vivamos com as nossas crianças”, significa que “[...] às nossas 

crianças será permitido viver”. Anísio Teixeira (1978), por sua vez, entendia que a 

criança deveria ser considerada não mais como um meio, mas como um fim em si 

mesma. Caberia à educação escolar, nesse sentido, o respeito à “personalidade 

infantil”, de modo que a criança fosse “[...] aceita, respeitada, ouvida, e não mais 

ignorada ou, conscientemente, reprimida” (TEIXEIRA, 1978, p. 53); visto que: 

A criança é a origem e o centro de toda a atividade escolar. A sua 
atividade impulsiva e espontânea deve governar a escola, que se 
transforma em um pequenino mundo feito à sua imagem e 
semelhança (TEIXEIRA, 1978, p. 53). 

 

Para Anísio Teixeira (1978, p. 63), um programa escolar deveria organizar-

se por meio de um denominador comum das atividades infantis e dos aspectos 

perfeitos em que se condensou a sabedoria humana. Sendo esse denominador 

norteado pelo “conceito de experiência”, pois as “[...] atividades infantis são os 

começos incertos e tateantes que devem conduzir à experiência organizada e lógica, 

já consubstanciada nos livros”. Dessa forma, um programa de ensino escolar 

deveria englobar uma série de atividades educativas, “[...] em que a criança se vai 

empenhar para progredir mais rapidamente, de acordo com a sabedoria da 

experiência humana, em sua capacidade de viver” (TEIXEIRA, 1978, p. 63). 

Considerada a personalidade infantil, Anísio Teixeira (1978, p. 71) defende 

que as matérias escolares fossem sistematizadas por “organização psicológica”, que 

constitui “[...] a disposição da matéria ou da lição na ordem em que se realiza a 

experiência da criança”. No tocante à Geografia, os conhecimentos da criança 
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deveriam ser ordenados em torno das realidades e vivências que lhe estão 

próximas; isto é, a aprendizagem e apreensão de si mesma, da família, escola, rua, 

bairro, comunidade etc. Os modos de ensinar e educar, por sua vez, deveriam se 

efetuar de forma global e contextualizada, em que o ensino segue a marcha do 

“simples ao mais complexo”, porém em observância ao todo de onde decorre o 

estudo das partes. O “simples”, nesse caso, não corresponde ao estudo da parte 

isolada; haja vista que: 

Para se ensinar a uma criança o que é um coelho ou um gato, é 
preciso mostrar-lhe primeiro o coelho ou o gato. A sua primeira 
noção será imprecisa, inadequada, mas não pode deixar de ser 
global. Não conseguimos tornar o conhecimento mais simples por 
que lhe querermos ensinar primeiro o focinho, depois os pés, depois 
o rabo, etc. À medida, entretanto, que o seu conhecimento progride, 
que ela começa a diferenciar as partes e estas passam assim a ter 
uma existência mental distinta do todo que é o coelho ou gato, o seu 
conhecimento do animal se tornará mais minucioso, mais completo e, 
podemos dizer, complexo (TEIXEIRA, 1978, p. 75). 

 

Para Dewey (2002, p. 124), o progresso das crianças se vincula à 

“correlação” das matérias estudadas e às capacidades das crianças que estão a ser 

adquiridas, de forma a evitar perdas e a manter a unidade do desenvolvimento 

mental. Na perspectiva da infância, essa “unidade da vida” é ampliada ao longo das 

diferentes ocupações, da apreensão da diversidade das plantas, dos animais e das 

condições geográficas; assim como através do desenho, da modelagem, dos jogos, 

dos trabalhos de construção e do cálculo numérico, que “[...] são formas de levar 

certas características à satisfação mental e emocional e à perfeição”. Nesse sentido, 

a “comunidade” e a “continuidade” do conteúdo constituem os elementos do 

processo educativo que permitem organizar e tornar possível a correlação, 

considerando que a correlação não se efetua “[...] através de técnicas de instrução 

que o professor utiliza ao juntar coisas que não se relacionam entre si” (DEWEY, 

2002, p. 124). 

Marinho (1980, p. 256), defendendo um currículo com base nas vivências do 

educando e na integração das matérias por meio do “núcleo comum”, sistematiza 

um programa de Estudos Sociais em observância à “[...] convivência democrática 

[da criança] com a educadora e os colegas”. Nessas vivências, três unidades de 

trabalho deveriam ser desenvolvidas pela escola infantil: i) a formação de hábitos 

fundamentais de respeito mútuo e cooperação; ii) a socialização do educando como 
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pessoa humana, membro de uma família, membro de um grupo comunitário, 

membro de um grupo de trabalho e como cidadão brasileiro; e, iii) a socialização da 

educação em ambiente de livre escolha, compreendendo: a cooperação em 

atividades criadoras, aprender a esperar a sua vez, a dar e receber auxílio, a 

cooperar com a educadora na educação de crianças excepcionais, a aprender 

disciplina compreensiva e a organizar festividades sociais. 

Considerados a personalidade infantil, o princípio de correlação das 

unidades de trabalho e a socialização dos educandos, os modos de ensinar e 

educar no Jardim-escola do Centro Educacional em face dos Estudos Sociais 

englobavam muitas atividades integradas à Linguagem e às Ciências Naturais, 

contemplando diversos jogos, músicas e histórias infantis, assim como passeios e 

excursões. A fim de favorecer o conhecimento e a integração social na escola, dar-

se-ia início a uma série de atividades, visando “[...] o convívio da criança na escola”, 

assim como a identificação das “[...] pessoas que trabalham na Escola e suas 

funções e dependências da Escola” (PLANO DE AULA DE 17 DE FEVEREIRO DE 

1987, f. 13). 

Nessas aulas, seguindo os mesmos processos já explicitados, as 

educadoras expandiriam uma série de perguntas e conversações sobre a “[...] 

importância da escola; os cuidados e carinho da professora; a amizade dos 

coleguinhas; o que fazemos [...], e o comportamento na escola” (PLANO DE AULA 

DE 17 DE FEVEREIRO DE 1987, f. 13). Realizados os diálogos, as crianças fariam 

visitações às dependências internas e externas da instituição escolar, de modo a 

serem feitas identificações relacionadas à rua, ao bairro e à vizinhança. Após 

excursão e estreitamento de vínculos afetivos, as educadoras orientariam uma 

atividade que podia condizer ao desenho livre e espontâneo de uma escola. 

Iniciando pela “criança”, as atividades de Estudos Sociais deveriam envolver 

o estudo da “família”. Esse estudo seria introduzido pela noção de que “[...] cada 

família tem o seu lar”, sendo esse lar constituído por “[...] diversas partes da casa e 

suas funções” (PLANO DE AULA DE 18 DE MARÇO DE 1988, f. 4v.). Considerado 

esse entendimento, as professoras expandiriam diálogos reflexivos sobre o “[...] 

comportamento da criança em relação à sua família”, de maneira a possibilitar a “[...] 

valorização do seu lar, da sua família”. Desenvolvidas essas reflexões, as 

educadoras e as crianças ouviriam a música “A casa”, de Toquinho e Vinicius de 

Moraes. Realizada a escuta dessa canção, as professoras orientariam um trabalho 
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de “[...] dobradura, formando uma casa”; compreendendo, igualmente, o desenho e 

a pintura (PLANO DE AULA DE 18 DE MARÇO DE 1988, f. 4v.). 

Para Abi-Saber (1963, p. 124), duas Unidades de Trabalho, pelo menos, 

deveriam ser priorizadas pelo Jardim de Infância: a “escola” e a “família”. No tocante 

à primeira, deveria ser desenvolvida logo no início do ano escolar, pois permitia à 

criança “[...] um meio de promover a sua adaptação ao novo ambiente, de despertar 

seu interesse e vontade de trabalhar com seus coleguinhas”. Por meio das 

atividades constituintes dessa Unidade, as crianças seriam levadas à compreensão 

de que a escola é um lugar agradável, em que são aprendidas muitas coisas 

interessantes e onde cada membro assume tarefas especiais, que, para 

promoverem o bem geral, necessitam da cooperação de todos. 

Através das atividades dessa Unidade seriam desenvolvidos junto às 

crianças atitudes e hábitos fundamentais, incluindo: o sentimento filial para com a 

professora e fraternal para com os colegas; o respeito e simpatia para com os 

profissionais da escola; a admiração pelo trabalho de outrem; a responsabilidade no 

desempenho das tarefas; a obediência a ordens, avisos e sinais; a boa aparência 

dos trabalhos; o zelo ao material escolar; o trabalho independente e em conjunto; a 

ordem à entrada e à saída da escola; a aquisição de hábitos de segurança no 

trabalho, na rua e na escola (ABI-SÁBER, 1963, p. 126-127). Para essas aquisições, 

Abi-Sáber sugere que os conteúdos englobem estudos sobre o prédio escolar; as 

pessoas que trabalham e prestam assistência à escola; as atividades específicas do 

ambiente escolar; e, especialmente, uma “formação religiosa”, de modo que as 

crianças fizessem “[...] tudo bem, por amor a Jesus. Querer bem aos colegas, 

tratando-os com bondade, agradecer a Deus por tantas coisas belas e boas que 

vemos e temos” (ABI-SÁBER, 1963, p. 127). 

Em relação aos estudos sobre a “família”, a autora mineira atribui a 

importância dessas atividades ao fato de a criança recém-chegada ao Jardim de 

Infância “[...] está muito apegada à família e ao ambiente acolhedor e amigo de sua 

casa”. Nesse sentido, “[...] o conteúdo da Unidade „A Família‟ se enquadra, 

perfeitamente, nas necessidades e interesses infantis, proporcionando prazer e 

alegria aos pequenos” (ABI-SÁBER, 1963, p. 141). Sendo uma espécie de 

“continuidade afetiva e emocional”, o estudo da família se relaciona às experiências 

das crianças, devendo colaborar na formação de hábitos e atitudes, tais como: amor 

e respeito à família; obediência às ordens que lhe são dadas no lar; respeito e 
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admiração às profissões humanas; cooperação nos trabalhos domésticos e 

participação nas diversões familiares; apreciação de boas maneiras e hábitos de boa 

convivência no lar e no Jardim; valorização dos hábitos de higiene, asseio, repouso 

e boa alimentação; apreciação da natureza pelo senso estético; e, o amor e a 

preferência pelos valores espirituais. 

A fim de aprendizagem e apreensão dessas atitudes, dessa Unidade 

deveriam se desenvolver diversas atividades articuladas às áreas de Linguagem, 

Matemática e Ciências Naturais, englobando modos de educar e ensinar 

desencadeados por conversas sobre fatos ocorridos nas residências das crianças; 

representações de cenas da vida doméstica; exercícios de discriminação auditiva e 

visual; jogos em torno de palavras relacionadas; exercícios envolvendo a contagem 

de membros da família, dependências da casa e utensílios domésticos; passeios e 

comemorações; assim como aprendizagens de boas maneiras por meio de 

“expressões corteses”, observação em filas, entre outros comportamentos sociais. 

Voltando aos modos de ensinar e educar do Jardim-escola do Centro 

Educacional, as atividades de Estudos Sociais, além das aprendizagens e 

apreensões relacionadas às Unidades “Escola” e “Família”, incluíam o estudo de 

conceitos espaciais, tais como as noções “dentro, fora”, “em cima e embaixo”, e de 

“lateralidade”. Esses estudos se desenvolviam com demonstrações práticas 

envolvendo material concreto, jogos de instrução e movimento, sendo realizadas 

demonstrações com as próprias crianças. A exemplo do “jogo do vizinho”, que 

haveria como objetivo socializar as crianças e, simultaneamente, ampliar as noções 

de esquerda e direita. 

Essas noções de posição se desenvolviam, igualmente, em observância à 

educação “cívica”. À época de D. Marinete (1960-1969), segundo recorda Maria de 

Fátima Fernandes (1966 e 1967), havia a “Hora do Brasil”, cujo Hino Nacional 

deveria ser executado sempre às quintas-feiras. Essa atividade seria ministrada pela 

própria D. Marinete, se realizando no “Pavilhão de Contos”, contando com a reunião 

das crianças, educadoras e funcionários do Jardim. Sendo assim, durante as 

atividades cívicas, mesmo que uma ou outra criança demonstrasse certa resistência 

à disciplina, sobretudo em relação ao ordenamento em filas, as professoras estariam 

aptas à correção corporal. Essas considerações podem ser observadas na Figura 

24, em que a professora Estelita Dantas demonstra uma pronta ação no sentido de 

corrigir a postura de uma das crianças. 
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Figura 24: Hora do Brasil no Jardim de Infância, 1968. 

Fonte: Acervo pessoal de Maria Nazaré Gomes Bezerra. 

 

Em julho de 1967, mediante recordação da ex-aluna Maria de Fátima 

Fernandes, D. Marinete havia hasteado a Bandeira apenas a “meio mastro”, 

indagando, em seguida, as crianças sobre o significado dessa disposição. Na 

ocasião, a aluna recordou de uma conversa com a sua mãe, Maria Inês Fernandes, 

durante o percurso à escola. Ao observar a Bandeira do Brasil hasteada no Hospital 

Seridó a meio mastro, a sua mãe havia comentado que a disposição se devia ao 

falecimento do presidente Castello Branco. Ao responder de prontidão à pergunta de 

D. Marinete, a aluna Maria de Fátima recebeu uma “premiação”. Segundo suas 

próprias palavras: “Uma vez, durante o Hino Nacional, a direção perguntou por que a 

Bandeira estava hasteada ao meio. Aí, eu respondi: porque Castello Branco morreu. 

Então, eu ganhei uma medalha de prata” (FERNANDES, M., 2017). 

Segundo a diretora Bernadete da Fonseca, o hasteamento da Bandeira e a 

execução do Hino Nacional às quintas-feiras correspondiam a uma determinação 

vinda do 10º NURE, se relacionando à educação moral e cívica. Em o Jardim-

escola, a presença de uma educação moral e cívica pôde ser verificada, igualmente, 

em diversos documentos escritos, a exemplo do “Diploma do ABC”, confeccionado à 
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época do Departamento de Educação. Nesse documento, a valorização da pátria e a 

exaltação ao orgulho nacional aparecem explicitadas em dois textos. Nos versos 

finais de o poema “A pátria”, de Olavo Bilac, e em o juramento intitulado “Meu 

compromisso”: 

Creio em Deus 

Venero minha Pátria 

O amor ao próximo 

Será meu lema na vida. 

(DIPLOMA DO ABC..., 1976[?]). 

 

De acordo com a autora Gilmara Duarte Plácido (2014, p. 5), a educação 

cívica foi uma das formas encontradas pelos governos militares de instaurar um 

“novo modelo de nação”, então centrado na “[...] formação de cidadãos patriotas e 

religiosos, que valorizassem a família, a moral e trabalhassem para o crescimento da 

nação”. Todavia, as ações do Estado, visando a uma educação moral e cívica das 

crianças e dos jovens, já estavam presentes nos discursos oficiais antes mesmo da 

ditadura militar configurada com a Revolução de 1964. Desde o início da República, 

a educação moral e cívica havia integrado as propostas dos educadores 

republicanos no sentido de se instaurar o sentimento de patriotismo e a unidade 

nacional. 

No início da década de 1960, porém, as discussões sobre o civismo foram 

retomadas. Por meio do Decreto nº 50.505, de 26 de abril de 1961, o presidente 

Jânio Quadros instituiu, de forma obrigatória, a “[...] prática de atividades 

extracurriculares de natureza moral e cívica em todas as escolas do país” 

(PLÁCIDO, 2014, p. 6). Entre essas atividades estavam: a execução e o canto do 

Hino Nacional; o desenho da Bandeira; o Hino à Bandeira; o hasteamento da 

Bandeira; a comemoração das datas cívicas; o estudo de biografias dos 

personagens históricos; a divulgação dos dados da realidade socioeconômica e 

progresso do país; o princípio da Constituição Federal, dos direitos e garantias 

individuais. A finalidade dessas atividades vinculava-se a estimular o sentimento de 

patriotismo e fortalecer a unidade nacional, sendo acentuadas nas escolas durante o 

regime Civil Militar. Dessa maneira, para legitimar as tradições nacionais, conforme 

destaca Plácido (2014, p. 6), foi sancionado o Decreto-Lei nº 869, de 12 de setembro 

de 1969, tornando obrigatória a “[...] inclusão da Educação Moral e Cívica como 

disciplina e prática educativa no currículo das escolas de todos os níveis no Brasil”. 
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Desse modo, as atividades de educação moral e cívica no Jardim-escola do 

Centro Educacional englobavam, além da reverência ao Hino e à Bandeira 

nacionais, o estudo dos Heróis e Símbolos Pátrios, as marchas e as celebrações 

cívicas. Em os Cadernos de Planos de Aula da professora Maria Tilde, os modos de 

ensinar e educar relacionados a essa educação moral e cívica podem ser 

identificados e refletidos. Seguindo uma orientação de exaltação aos símbolos 

nacionais e aos heróis pátrios, essas aulas se desenvolviam no ano escolar em 

obediência à ordem cronológica das “datas cívico comemorativas”, envolvendo as 

homenagens alusivas aos heróis e os acontecimentos históricos nacionais e 

celebrações relacionadas; compreendendo: Dia do Hino, de “Tiradentes”, do 

Descobrimento do Brasil, da Proclamação da Independência, dos Símbolos 

Nacionais, entre outros. 

No tocante ao Dia da Independência, as atividades envolviam uma 

“conversa informal” desenvolvida na “Hora das Comunicações”, contando com o 

auxílio de mapa, poesias e marchas, e, posteriormente, a atividade relacionada. A 

conversação seria introduzida com perguntas formuladas pelas educadoras sobre o 

“Desfile” do dia 7 de setembro: “De que consta? Por que desfilar?” ― indagariam. 

Posteriormente, mostrariam um “retrato do Brasil”, contendo os “nomes dos 

Estados”, para situá-los e identificar “[...] com mais ênfase, o Rio Grande do Norte” 

(PLANO DE AULA DE 6 DE SETEMBRO DE 1988, f. 31v.). Com a apresentação do 

mapa do Brasil, as crianças seriam levadas a reconhecer que “[...] todas essas terras 

pertenciam a outro país, Portugal”. Feito esse reconhecimento histórico e geográfico, 

as educadoras estabeleceriam reflexões sobre o significado da palavra 

“Independência” (PLANO DE AULA DE 6 DE SETEMBRO DE 1988, f. 31v.). 

Desenvolvidas diversas palestras, as crianças seriam incentivadas à “[...] 

confecção de instrumentos para o desfile – marcha” (PLANO DE AULA DE 6 DE 

SETEMBRO DE 1988, f. 31v.). Essa atividade receberia continuidade no segundo 

momento de trabalhos formais e artísticos. As educadoras retornariam ao estudo da 

Independência com uma poesia relacionada, a fim de fortalecer o orgulho patriótico, 

como, também, a apreensão dos “deveres da vida infantil” em relação à Pátria e à 

escola; conforme ilustra o poema localizado no Caderno de Planos de Aula da 

professora Maria Tilde:  
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Não há terra como a nossa 

Tão formosa, tão gentil; 

Nós devemos ter orgulho 

De sermos filhos do Brasil. 

 

O menino brasileiro 

Tem um dever a cumprir; 

Não faltar à escola 

Estudar e se instruir. 

(PLANO DE AULA DE 6 DE SETEMBRO DE 1988, f. 31v.). 

 

Explorada a poesia, mediante os processos de “motivação, 

desenvolvimento, comentário e reprodução”, as crianças voltariam à criação dos 

instrumentos para integrar a “marcha”, que poderiam corresponder a tambores de 

latas decorados com papel crepom, simbolizando as cores nacionais. Sendo assim, 

o “[...] significado das Cores da Bandeira Nacional” seria aprendido e apreendido 

pelas crianças em atividades graduadas, realizadas após a execução do desfile 

(PLANO DE AULA DE 8 DE SETEMBRO DE 1988, f. 32). Nessas atividades, as 

educadoras e crianças refletiam as vivências experienciadas no dia 7 de setembro, 

assim como dariam início ao estudo sistemático da Bandeira Nacional, envolvendo 

diversas conversações sobre o significado das cores, com apresentação da 

Bandeira, canto alusivo, pintura e criação de bandeirinhas. 

Em o período relativo à gestão de D. Marinete (1960-1969), as crianças e 

educadoras do Jardim de Infância participavam do Desfile Oficial do Centro 

Educacional de Formação do Magistério Primário de Caicó, na celebração cívica do 

dia 7 de setembro. Na Figura 25, disponível na próxima lauda, verifica-se a 

passagem das crianças na Avenida Coronel Martiniano, havendo, ao lado, o 

“Mercado Público Modelo” da cidade. 

A partir da década de 1970, segundo a diretora Bernadete da Fonseca, o 

desfile do Jardim-escola passou a se concentrar nas ruas circunvizinhas ao Centro 

Educacional. Todavia, as atividades cívicas referentes ao dia 7 de setembro, assim 

como as demais datas comemorativas, como o Dia da Bandeira, permaneceriam 

sendo desenvolvidas, ocupando uma semana inteira de aprendizagens; conforme 

evidenciam os Cadernos de Planos de Aula da professora Maria Tilde (1886-1993). 
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Figura 25: Desfile do Jardim de Infância no dia 7 de setembro, 1963. 

Fonte: Acervo pessoal de Maria Nazaré Gomes Bezerra. 

 

Em suas obras pedagógicas, Heloísa Marinho (1980, p. 202) defende que, 

no Currículo por Atividades, o “[...] Núcleo Comum integrado em vida plenamente 

aproveita a experiência do educando e a contribuição de sua comunidade na 

formação cívica do cidadão”. As comemorações de datas cívicas, obedecendo a 

uma “[...] orientação compreensiva de formação de hábitos e disciplina”, deveriam 

ser “[...] ajustadas à compreensão da criança” (MARINHO, 1980, p. 257). Para essa 

autora, a convivência no Jardim de Infância em si mesma constitui um “[...] 

fundamento à educação cívica” (MARINHO, 1967, p. 188). Sendo assim, a educação 

cívica poderia servir para a edificação, em situações concretas, de atitudes de 

respeito mútuo e colaboração. Nesse sentido, além das datas cívicas e também 

religiosas, Marinho (1967; 1980) propõe uma série de atividades associadas a datas 

festivas do Calendário, desencadeando, assim, estudos alusivos ao Dia do índio, à 

Páscoa, ao Dia das mães e dos pais, às Festas Juninas, ao Dia da Árvore, à 

Semana da Criança, ao Trânsito, entre outras datas significativas, em que o tema 

dominante da Unidade de Trabalho deveria “[...] abranger várias atividades do 

Jardim, sem modificar a orientação educativa fundamentada no conhecimento da 

criança” (MARINHO, 1967, p. 186). 

Seguindo uma orientação pedagógica do Currículo por Atividades, os 

estudos relativos à História e à Geografia no Jardim-escola do Centro Educacional 
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se desenvolviam, de igual forma, em correspondência às datas significativas do 

Calendário. Essas datas compreendiam Unidades de Trabalho associadas a uma 

educação para o “trânsito”, em que as crianças identificariam “[...] os meios de 

transporte mais usados na cidade”, aprendendo e apreendendo os principais sinais 

gráficos e noções relativas aos cuidados que “devemos ter” ao atravessar ruas e 

avenidas (PLANO DE AULA DE 27 DE OUTUBRO DE 1986, f. 10v.). De igual forma, 

envolviam comemorações alusivas à cultura brasileira, como o “Dia do Folclore”, 

celebrado em 22 de agosto. 

Além da aprendizagem de conteúdos formais e da apreensão de conceitos e 

atitudes, essas datas envolviam diversas festividades escolares, visando 

corresponder às necessidades de socialização das crianças, assim como à 

integração “família-escola”. Entre os principais eventos do Jardim de Infância do 

Centro Educacional, destacam-se a Semana da Páscoa, a Semana das Mães, a 

Festa Junina, a Semana dos Pais, a Semana das Crianças, o Dia do Professor, e, 

por fim, a Formatura do ABC. Essas festividades constituíam, igualmente, o 

Programa de Atividades a ser desenvolvido durante o ano escolar; compreendendo, 

igualmente, a forma escolar e o modo de socialização escolar instaurados nessa 

instituição infantil, merecendo, por esse motivo, um tópico à parte. 

 

6.2 Festividades 

As comemorações alusivas à Semana da Páscoa envolviam desde uma 

“conversa informal” sobre o “[...] aniversário de morte e ressurreição de Jesus 

Cristo”, com simulação de “[...] uma Procissão de Ramos com as crianças”, à 

contação de histórias, entre as quais a historieta “O coelhinho esquecido”, assim 

como canções, jogos, trabalhos formais e artísticos associados à figura do “coelho” 

(PLANO DE AULA DE 10 DE ABRIL DE 1987, f. 22v.). Essas atividades se 

desenvolviam em integração aos objetivos formativos e aos conteúdos escolares, 

envolvendo os mesmos modos de ensinar e educar empregados aos estudos 

formais do Programa de Atividades. Por essa razão, concentra-se, aqui, apenas na 

discussão das festividades e solenidades alusivas. 

Na festinha da Páscoa, o uso do fardamento escolar era facultado e as 

educadoras pintavam as faces das crianças com tinta guache ou produtos de 

maquiagem, decorando as suas cabeças com as “orelhinhas” confeccionadas 
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durante a semana. Integrando a programação, se desenvolviam muitas brincadeiras 

e jogos, como “Coelhinho sai da toca”, e dramatizações de músicas relacionadas, 

como a canção “De olhos vermelhos” (PLANO DE AULA DE 10 DE ABRIL DE 1987, 

f. 22v.). Além dessas programações, as educadoras confeccionavam “lancheirinhas”, 

para serem entregues às crianças ao término da celebração. As comemorações 

alusivas à Semana da Páscoa já eram organizadas pelo Jardim-escola desde a 

direção de D. Marinete. Todavia, durante o período de sua gestão, os eventos 

socioeducativos dessa escola ganhavam maior propagação e visibilidade social por 

parte da comunidade. 

Na Semana das Mães, as educadoras desenvolviam com as crianças uma 

série de atividades relacionadas. Assim como nas demais datas comemorativas, o 

assunto “mamãe” era incluído nas Unidades de trabalho a serem desenvolvidas; se 

convertendo, dessa maneira, em matéria de objetivação e sistematização 

pedagógica. Nessa Semana, as educadoras também se dedicavam à confecção de 

cartões e lembrancinhas destinadas a homenagear as progenitoras do Jardim; 

conforme recorda a professora Maria Tilde: 

No dia da mamãe eu sempre fazia alguma coisa para elas, às vezes 
fazia em casa e levava para eles [as crianças] darem às mães. Uma 
vez fiz um porta-retratos em forma de coração, muito bonito, aí pedi 
aos alunos a foto das mães para colocar no porta-retratos, mas não 
dizia a eles para que era. Era surpresa e eles gostavam (ARAÚJO, M., 
2016). 

 

À época da abertura do Jardim de Infância, as celebrações do “Dia das 

Mães” integravam a programação de todos os Cursos do Centro Educacional. No 

ano de 1960, conforme evidencia a matéria intitulada “Dia das Mães, no Instituto de 

Educação”, publicada no Jornal A Folha em 14 de maio de 1960, a celebração se 

efetuou no Ginásio “Dinarte Mariz”, contando com uma programação que envolveu 

poesias, diálogos, saudações, músicas e homenagens realizadas por dirigentes 

educacionais, religiosos e políticos. Segundo a matéria: 

O Ginásio „Dinarte Mariz‟, do Instituto de Educação, voltou a receber 
domingo passado, professores, alunos e suas famílias, para a 
comemoração solene do Dia das Mães. 

As festividades se iniciaram às 16 horas, seguidas de orfeões, 
poesias, diálogos, saudações e acordeom. Em nome das mães, falou 
D. Bernadete Ginane. No final, a pedido do Diretor do I.E., Cônego 
José Celestino Galvão, que ressaltou a figura de “Mãe Quininha”, 
como exemplo da mãe caicoense, usou da palavra Monsenhor 
Walfredo Gurgel, numa eloquência, enaltecendo a nossa mãe mais 
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querida (DIA DAS MÃES, NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, 
1960, p. 1). 

 

Durante o período relativo à direção de D. Marinete no Jardim de Infância, a 

programação dos eventos socioeducativos se orientava em um padrão de 

organização das instituições modelos, que incluía a preparação antecipada das 

crianças para execução de cantos, poesias, dramatizações de historietas etc., a fim 

de socialização das famílias, formação de valores, e, simultaneamente, divulgação 

do trabalho pedagógico desenvolvido por aquela escola infantil. As celebrações 

funcionavam, dessa forma, como instrumento de educabilidade das mães, através 

da transmissão dos valores compartilhados, a exemplo do ideal de mãe e de família 

configurado na imagem de “Mãe Quininha”, Joaquina Dantas Gurgel, progenitora do 

religioso e político Monsenhor Walfredo Gurgel. 

Esse padrão de organização institucional atrelado à formação dos valores e 

costumes comunitários pode ser exemplificado, ainda, por meio de uma das 

Circulares da diretora Bernadete Ginane, em que a ilustre diretora faz referência à 

“cooperação mútua”, que havia ocasionado o “sucesso” de uma “festinha” alusiva ao 

“Dia das Mães”: 

Ontem tivemos a oportunidade de assistir às comemorações alusivas 
ao grande „Dia das Mães‟. Apesar da simplicidade e do pouco tempo 
para preparo como muitas se queixaram, achei que a Festinha foi 
boa, bem distribuída e organizada. Estamos, portanto, de parabéns! 
Vejam como a cooperação mútua é progressista!... E havendo boa 
vontade em geral tudo se realiza com mínimo esforço individual 
(LIVRO DE CIRCULARES..., 1967, f. 48-48v., grifos nossos). 

 

A programação também englobava uma homenagem às mães 

“aniversariantes” do mês de maio. Infelizmente, as fontes iconográficas relativas ao 

Álbum de Fotografias do Jardim de Infância do Centro Educacional, no período 

correspondente à gestão de D. Marinete (1960-1969), então referentes ao “Dia das 

Mães”, foram “retiradas” desse documento. Todavia, por meio dos registros 

fotográficos pertinentes às comemorações alusivas ao “Dia dos Pais” é possível se 

fazer um reconhecimento de como se efetuavam essas festividades. 

Mediante as fontes iconográficas relativas ao ano de 1968, a atuação do 

Jardim de Infância envolvia toda uma programação especial das professoras 

destinada a preparar as crianças às homenagens aos pais, incluindo a dramatização 

de versões “recriadas” da fábula “Dona Baratinha e João Ratão”, possivelmente 
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extraída do livro de contos As mais belas histórias, da autora mineira Lúcia Monteiro 

Casasanta. Além das representações artísticas, o Jardim-escola fazia uma 

homenagem especial aos pais aniversariantes do mês de agosto, com canto de 

parabéns acompanhado de bolo com cobertura festiva. 

Nas décadas posteriores, as celebrações alusivas ao Dia das mães e dos 

Pais se realizavam no próprio “Pavilhão de Contos” do Jardim de Infância, sendo 

desenvolvidas em correspondência às atividades sistematizadas do Programa. A 

introdução e o desenvolvimento do assunto, sendo coerentes à metodologia 

adotada, envolviam os mesmos modos de ensinar e educar já demonstrados, 

compreendendo contações de histórias, comentários acompanhados de jogos e 

canções, formação de palavras e frases, e confecção de presentes e lembrancinhas; 

conforme explicitam os Cadernos de Planos de Aula da professora Maria Tilde 

(1986-1993). Desenvolvidos todos esses processos, dar-se-ia uma comemoração 

alusiva, em que as crianças homenageavam seus pais com as suas produções 

artísticas. 

Outra festividade de grande repercussão social do Jardim-escola consistia 

em a “Festa Junina”. A escola se mobilizava integralmente para realização desse 

evento, contando com a colaboração ativa dos pais e responsáveis, que eram 

encarregados da compra e venda de bilhetes. A programação dessa festividade 

socioeducativa, segundo as fontes iconográficas relativas à década de 1960, incluía 

quadrilhas, sorteios, especialmente do “balaio junino”, eleição da “rainha do milho”, e 

vendas de comidas típicas. 

O Pavilhão de Contos, por sua vez, era todo enfeitado com bandeirinhas 

coloridas e balões juninos, sendo esses confeccionados pelas crianças sob a 

orientação das professoras. Ao longo de certo período, a quadrilha era ensaiada 

diariamente pelas educadoras. E, no dia da festa, os pais vestiam as crianças a 

caráter: as meninas com seus vestidos rodados, contendo muitos adereços e 

babados, e os meninos com camisas xadrez, lenço no pescoço e chapéu de palha; 

conforme evidencia a Figura 26 pertinente à época de D. Marinete. 
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Figura 26: Festa Junina no Pavilhão de Contos, 1963. 

Fonte: Centro Educacional José Augusto. 

 

Durante as gestões da diretora Bernadete da Fonseca, o Jardim de Infância 

preservou a tradição das festas juninas. Em sua entrevista, essa diretora enfatiza: “O 

São João do Jardim era conhecido. Era muito bom lá dentro, tinha quadrilha, 

comidas típicas, muita gente participava” (FONSECA, 2012). 

As comemorações relativas à “Semana das Crianças” envolviam, 

igualmente, muitas atividades diversificadas e lúdicas, requerendo uma organização 

previamente planejada das ações. Essa programação englobava desde passeios a 

balneários a recreações diárias e festinha alusiva. Essas atividades integravam-se, 

de igual maneira, aos estudos formais e trabalhos manuais do Programa de 

Atividades do Jardim-escola. Após diversas vivências lúdicas e formais, dar-se-ia a 

festa do Dia das Crianças, encerrando essa programação especial. Nessa festinha, 

as crianças participavam de jogos e dramatizações orientadas pelas educadoras, 

faziam um “lanche especial”, e, ao término, recebiam “lancheirinhas” confeccionadas 

pelas mestras do Jardim. 
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Figura 27: Festa da Criança no Pavilhão de Contos, 1972. 

Fonte: Centro Educacional José Augusto. 

 

As educadoras do Jardim-escola também vivenciavam um dia especial, 

então dedicado à oferta de homenagens e presentes. O Dia do Professor, desde a 

primeira década de funcionamento da instituição, era celebrado pela comunidade 

escolar. Conforme depoimentos dos sujeitos educativos, os pais não descuidavam 

da data, viabilizando presentes para as crianças ofertarem às suas mestras. 

Segundo a professora Maria Tilde, esses presentes correspondiam a rosas, 

perfumes, caixas de chocolate, utensílios domésticos, entre outros. 

As festas natalinas eram igualmente celebradas. Nessas ocasiões, as 

professoras refletiam com as crianças “[...] o sentido do Natal do Senhor Jesus 

Cristo, os Símbolos Natalinos e cânticos para a festa conclusiva do ano letivo” 

(OLIVEIRA, 2017). Entre os trabalhos manuais, havia a confecção de cartões 

natalinos para serem ofertados às famílias. 

Nesse mesmo período, o Jardim-escola realizava a Formatura das Turmas 

Concluintes da Pré-Escola. A professora Maria Tilde recorda que sentia tanto amor 

por suas criancinhas, que chegava a chorar, tamanha a emoção: “Eu me apegava 

tanto às crianças que, no final do ano, chorava. O encerramento era lindo... Eu fazia 
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uma despedida agradecendo a cooperação dos pais e pedindo desculpas em nome 

de todas” (ARAÚJO, M., 2016). 

Durante a década de 1960, a Solenidade de Formatura das Turmas 

Concluintes da Pré-Escola se realizava no Ginásio Dinarte Mariz do Centro 

Educacional. Nas fontes iconográficas pertinentes à solenidade do ano de 1963, 

verifica-se um padrão organizacional pautado na exemplaridade das ações 

planejadas, contando com a presença de personalidades ilustres, representando 

congregações religiosas, entidades educativas e dirigentes locais de certa 

visibilidade social. Além dos atributos mencionados, as crianças concluintes eram 

vestidas pelas famílias, solenemente: as meninas, distribuídas na primeira fila do 

Ginásio, com vestidos brancos e adereços nos cabelos; os meninos, na fila seguinte, 

com camisas brancas e gravatas-borboletas, alguns até de terninho. 

 

 

Figura 28: Solenidade de Formatura do ABC, 1963. 

Fonte: Centro Educacional José Augusto. 

 

A solenidade envolvia, segundo as fontes iconográficas, uma Programação 

Formal desenvolvida mediante etapas constitutivas, contemplando: apresentações 

teatrais dramatizadas pelas crianças; o discurso do Patrono e do Paraninfo das 

Turmas; o “Preito de Gratidão” e de “Honra”; uma felicitação às professoras 
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homenageadas do Jardim; a “troca de anéis”; o “Juramento” de um aluno ou aluna 

concluinte; e, a entrega de “Diplomas”. 

Além da Solenidade Formal, o Jardim-escola do Centro Educacional 

realizava o registro das crianças formadas na instituição, sendo confeccionados os 

quadros “Doutorandos do ABC”, que atualmente integram o acervo documental do 

CEJA. As fotografias das crianças eram feitas pelo fotógrafo José Ageu de 

Medeiros, segundo consta nos registros, que realizava, igualmente, o trabalho de 

confecção desses Quadros. Nesses Painéis destacam-se os nomes dos formandos, 

da diretora, das professoras homenageadas, do paraninfo e do patrono, entre outras 

especificidades. 

Os quadros “Doutorandos do ABC”, localizados no Arquivo Histórico do 

CEJA, datam de 1962 a 1968. Entretanto, desde o primeiro ano escolar do Jardim 

de Infância (1960), conforme D. Marinete e fontes iconográficas, a instituição 

organizava a Formatura dos Concluintes da Pré-Escola, a exemplo do registro de 

José Nilson Oliveira, da Turma de 1961. 

 

 

Figura 29: Recordação da Formatura do ABC, 1961. 

Fonte: Acervo pessoal de José Nilson Oliveira. 

 

Esses painéis fotográficos permitem observar a exemplaridade do padrão de 

organização institucional do Jardim-escola do Centro Educacional em relação às 
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festividades solenes, assim como outras particularidades pedagógicas. Por essa 

razão, os registros pertinentes serão evidenciados. 

A turma de 1962, intitulada “Turma Dr. Ney Gurgel”, continha 34 alunos, 

sendo 17 meninas e 17 meninos, havendo como credenciais: Professora Maria 

Nazaré Gomes Bezerra (Diretora); Dr. Ney Gurgel (Patrono); Dr. Gentil Homem 

Filho, Diretor do Centro Educacional (Paraninfo); Professora Vera Lúcia M. Vale 

(Preito de Gratidão); Professora Myrtila Lobo (Homenagem Especial); Professora 

Ivanice dos Santos (Preito de Honra); Professoras Cícera Veríssimo e Elita de 

Araújo (Homenageadas); e, a Aluna Ana Maria Medeiros Azevedo (Oradora). 

 

 

Figura 30: Geraldo Magela na Formatura do ABC, 1963. 

Fonte: Centro Educacional José Augusto. 

 

A turma de 1963, intitulada “Turma Cônego Galvão”, apresentou 44 crianças, 

sendo 16 meninas e 28 meninos, e havendo como credenciais: Professora Maria 

Nazaré Gomes Bezerra (Diretora), Professor Geraldo Magela Cruz, Diretor do 

Departamento de Educação (Paraninfo); Cônego José Celestino Galvão (Patrono); 

Dr. Gentil Homem Filho, Diretor do Centro Educacional (Preito de Honra); Professor 

Raimundo Guerra (Homenagem Especial); Inspetora Carmem Sylvia M. Machado 
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(Preito de Gratidão); Professora Cícera Veríssimo (Madrinha de Anéis); Professoras 

Ivanice dos Santos e Nilza de Oliveira (Homenageadas); e, o Aluno Richard Luiz 

Dias (Orador). 

A turma de 1964, intitulada “Turma Carmem Silvia”, foi composta por 76 

crianças, sendo 38 meninas e 38 meninos, apresentando as seguintes credenciais: 

Professora Maria Nazaré Gomes Bezerra (Diretora); José Josias Fernandes, Prefeito 

(Paraninfo); Dr. Gentil Homem Filho (Patrono); Inspetora Carmem Silvia Mallen 

Machado (Preito de Honra); Sr. José Ageu de Medeiros (Preito de Gratidão), 

Professoras Maria Damiana de Jesus e Teresinha Medeiros (Homenageadas); e, a 

Aluna Marly Albertina da Silva (Oradora). 

A turma de 1965, intitulada “Turma Marinete Bezerra”, conteve 32 meninas e 

29 meninos, havendo como credenciais: Professora Maria Nazaré Gomes Bezerra 

(Diretora); José Josias Fernandes, prefeito (Patrono); Professor José dos Reis 

Higino (Paraninfo); Professora Zenaide dos Reis Higino (Homenageada); Sr. 

Francisco das Chagas Figueiredo (Homenagem Especial); Dr. Gentil Homem Filho, 

Diretor do Centro Educacional (Preito de Gratidão); Coronel Lúcio de Moraes Caldas 

(Preito de Honra); e a Professora Maria do Socorro Bezerra (Homenageada); e, o 

Aluno Eduardo Paulo Gomes (Orador). 

A turma de 1966, intitulada “Dr. Gentil Homem Filho”, conteve 70 alunos, 

sendo 32 meninas e 38 meninos, havendo como credenciais: Professora Maria 

Nazaré Gomes Bezerra (Diretora); Pe. Itan Pereira (Paraninfo); Dr. Gentil Homem 

Filho (Patrono); Dr. Manoel Domingues Dias e José Josias Fernandes (Homenagens 

Especiais); Professora Maria Damiana de Jesus (Preito de Gratidão); e a Aluna 

Aldejane Farias Gurgel (Oradora). 

A turma de 1967, intitulada “Aladim e a lâmpada maravilhosa”, conteve 85 

crianças, sendo 44 meninas e 41 meninos, havendo como credenciais: Professora 

Maria Nazaré Gomes Bezerra (Diretora); Dr. Isauro S. Rosado Maia (Paraninfo); 

professora Maria Odete Diniz (Preito de Gratidão); Professoras Maria Nilza Nóbrega 

e Josefa Maria da Soledade (Homenageadas); e, o Aluno Flávio Dantas de Araújo 

(Orador). Integrou essa turma a Ex-aluna Maria de Fátima Fernandes, sujeito 

colaborador da pesquisa, conforme evidencia a Figura 31. 
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Figura 31: Entrega do “Diploma do ABC”, 1967. 

Fonte: Acervo pessoal de Maria de Fátima Fernandes. 

 

A turma de 1968, intitulada “A história da ratinha”, conteve 63 crianças, 

sendo 26 meninas e 37 meninos, e apresentou como credenciais: Professora Maria 

Nazaré Gomes Bezerra (Diretora); Professora Valdira Vasconcelos Pessoa de 

Souza, Diretora do Departamento de Educação (Paraninfa); Coronel Marius Trajano 

T. Netto, Comandante do 1° BEC Caicó (Preito de Honra); Sr. Jota Gomes (Preito de 

Gratidão); Dr. Fernando Azevedo e Capitão Arnaldo R. Bezerra (Preito de Gratidão); 

Sra. Marluce Medeiros da Costa (Homenagem Especial); Professoras Maria 

Dulcinete da Silva e Teresinha Alves (Homenageadas); e, a Aluna Marivane de 

Medeiros Oliveira (Oradora). 

Conforme evidenciam os registros pertinentes aos quadros “Doutorandos do 

ABC”, as festividades solenes do Jardim de Infância do Centro Educacional se 

realizavam com distinção. Contavam com a participação da comunidade escolar e 

com a presença de personalidades de esferas representativas da sociedade 

caicoense e norte-rio-grandense. Nesses eventos, além da própria instituição, 

ganhariam visibilidade os dirigentes e educadores que constituíam o Departamento 

de Educação do estado do Rio Grande do Norte, a Inspetoria Regional de Ensino e 
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os Cursos constituintes do Centro Educacional de Formação do Magistério Primário 

de Caicó na década de 1960. 

 

 

Figura 32: Quadro “Doutorandos do ABC”, 1964. 

Fonte: Centro Educacional José Augusto. 

 

Além desses atributos, os quadros “Doutorandos do ABC” apresentam 

algumas particularidades pedagógicas que convêm destacar. As ilustrações 

pertinentes aos Quadros condizem a personagens do desenho animado americano, 

à época conhecidos por meio de filmes, histórias infantis e revistas em quadrinhos e 

da televisão. Nos anos de 1960 e 1970, a diretriz metodológica que orientou as 

práticas escolares no ensino primário e pré-primário ligou-se às ações do PABAEE, 

que constituiu, conforme já anunciado, um Programa de Assistência Brasileiro-

Americano à Educação Elementar realizado, no Brasil, por meio de convênio 

estabelecido com os Estados Unidos. 

Sendo assim, além de motivar a organização do ensino elementar mediante 

uma orientação de “como fazer” (ABREU; EITERER 2008), o PABAEE contribuiu, 

segundo Paiva e Paixão (2002), para implantar uma cultura americanizada no 

cotidiano escolar brasileiro, então pautado no modo de vida americano. Nos Cursos 

oferecidos pelo PABAEE, no período de 1956-1964, as aulas eram acompanhadas 
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por projeções de filmes americanos, em que eram ensinadas aos professores 

bolsistas de diversos estados brasileiros “[...] a metodologia das matérias do ensino 

primário, associada à construção de materiais” (PAIVA; PAIXÃO, 2002, p. 156). 

Nos quadros “Doutorandos do ABC”, verifica-se a presença americana por 

meio das gravuras de personagens que compuseram os recursos audiovisuais 

trabalhados pelas professoras com as crianças, onde se destacam personagens do 

“Walt Disney”, como O pato Donald, e versões americanizadas de histórias infantis, 

entre elas Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Aladim, entre outras. 

Essa prática de confecção dos Quadros, bem como a “pompa” dos eventos 

socioeducativos com grande propagação e visibilidade social, a partir da década de 

1970, no entanto, deixaria de se efetivar no Jardim-escola do Centro Educacional. 

As solenidades continuaram a se realizar, porém desenvolvidas no próprio Pavilhão 

de Contos e organizadas de forma mais simples. Ao se indagar sobre a ausência 

desses Quadros na década de 1970, e posteriores, junto à diretora Bernadete da 

Fonseca, a professora declarou que a “[...] confecção dos álbuns era muito cara e o 

Jardim não dispunha mais de verba para isso” (FONSECA, 2012). 
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Considerações finais 

 

No Jardim de Infância do Centro Educacional de Formação do Magistério 

Primário de Caicó, posteriormente Centro Educacional José Augusto, conforme se 

refletiu ao longo da tese, os modos de ensinar e educar evidenciam os fundamentos 

de duas pedagogias, que prevaleceram nas escolas brasileiras no século vinte: a 

pedagogia concebida como “arte da imitação”, orientada para a oferta de bons 

moldes de ensino, isto é, nos modos de ensinar e educar da “caixa de utensílios”, e 

a pedagogia como “ciência da biblioteca”, decorrente de saberes pedagógicos 

autorizados, oriundos dos estudos e das práticas experimentais desenvolvidas em 

escolas laboratórios e em cursos de formação de especialistas em educação pré-

primária, com base nas ciências da educação, entre elas a psicologia funcional. 

Esse entendimento parte do princípio de que quando o Jardim de Infância de 

Caicó iniciou as suas atividades, conjuntamente com os demais cursos do Centro 

Educacional no ano de 1960, o ensino infantil no estado norte-rio-grandense já 

estava em desenvolvimento nas chamadas “salas mistas” oferecidas nos Grupos 

Escolares, cujo modelo institucional e pedagógico se delineou mediante os moldes 

da forma escolar paulista instaurada no início da República. Essa forma escolar 

haveria se expandido, no sistema escolar norte-rio-grandense, a partir do Grupo 

Escolar Modelo Augusto Severo, criado em 1908, que, a partir de 1911, passou a 

reunir três níveis de ensino: o Grupo Escolar Modelo (ensino primário), o Jardim de 

Infância (ensino pré-primário) e a Escola Normal. 

No Grupo Escolar Augusto Severo, a forma escolar primária graduada, 

segundo Gomes e Araújo (2006), fundamentou-se na pedagogia moderna e no 

método intuitivo. O programa de estudos, sendo coerente à forma escolar 

implantada, que visava a corresponder ao desenvolvimento intelectual, cívico moral 

e físico das crianças, abrangia, por sua vez, um corpo de matérias constituído por 

Leitura e Escrita, Contabilidade, Lições de Coisas, Língua Nacional, Noções de 

Geografia e de História Pátria; Moral e Civismo e Canto; Educação Física, Princípios 

de Higiene, Conservação de Saúde, além de Economia Doméstica, Artes e 

Trabalhos Manuais. 

Para atender a esse Programa, coube à Escola Normal de Natal, criada em 

13 de maio de 1908, “[...] preparar os professores e aperfeiçoar a Escola Primária do 
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Estado” (MORAIS; SILVA, 2009, p. 271-272). A Escola Normal de Natal funcionou 

no Ateneu Norte-Rio-Grandense até 31 de dezembro de 1910. Em 1911, foi 

transferida para um “[...] edifício escolar de mais amplas e majestosas proporções” 

(MORAIS, 2006, apud MORAIS; SILVA, 2009, p. 272). Trata-se, pois, do Grupo 

Escolar Modelo Augusto Severo. Nesse estabelecimento de ensino funcionaram os 

três elementos que constituíam uma Escola Normal de Segundo Ciclo, 

compreendendo a formação de professores primários em três anos. 

A partir de 1910, conforme Morais e Silva (2009), o Ensino Normal passou a 

ser ministrado em quatro anos, sendo composto por disciplinas gerais e científicas 

pertinentes aos dois primeiros anos (Português, Francês, Aritmética, Noções de 

Geometria teórica e prática, Geografia Geral e particular do Brasil, História Geral e 

particular do Brasil, Educação Moral e Cívica, Noções de Física e Química aplicadas 

à vida prática, História Natural aplicada à agricultura e à criação dos animais) e 

disciplinas especializadas destinadas aos dois últimos anos: Pedagogia, História da 

Educação, Economia e Leis Escolares, Higiene Escolar, Desenho, Princípios de 

Música e Cantos Escolares, Trabalhos Manuais, Economia e Artes Domésticas (para 

o sexo feminino), Educação Física e Exercícios Infantis. Como prática de estágio 

docente, a formação do magistério se efetivaria no Grupo Escolar Modelo Augusto 

Severo, em suas modalidades de ensino primário e pré-primário. 

Segundo Morais e Silva (2009, p. 273), ao término dos dois primeiros anos, 

os alunos da Escola Normal de Natal eram submetidos a uma avaliação para aferir o 

aprimoramento nessas matérias. Ao fim dos dois últimos, passavam por mais um 

exame relativo à verificação das matérias e, por fim, das aptidões na prática escolar 

adquirida no Grupo Modelo durante o ano escolar. Ao serem diplomados, “[...] os 

professores tinham o incentivo do Estado através do Livro de Honra” (MORAIS; 

SILVA, 2009, p. 273). Além de elogios e votos de louvor, os concluintes que 

apresentavam bons rendimentos escolares eram destacados com distinção honrosa, 

em que recebiam, conforme estabelecia o Regulamento, “[...] o Prêmio Pestalozzi, 

uma medalha de ouro com efígie deste educador ou, ainda, o Prêmio Froebel, uma 

medalha de prata com efígie do pedagogo” (MORAIS; SILVA, 2009, p. 273). 

Essa organização institucional e pedagógica da Escola Normal de Natal, 

orientada por fundamentos da educação moderna, foi preservada até o final da 

década de 1930, quando a instituição “[...] passa da categoria Escola Normal 
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Primária à Escola Normal Secundária” (AQUINO, 2007, p. 52). Esse modelo de 

formação docente implantado no início do século foi o responsável, portanto, pela 

formação da professora Maria Nazaré Gomes Bezerra (Dona Marinete), primeira 

diretora do Jardim de Infância do Centro Educacional de Caicó, cuja entrada na 

Escola Normal de Natal dá-se no ano de 1936 e conclusão em 1940. 

Em 1938, o Curso Normal de quatro passa a ser constituído por sete anos, 

sendo os cinco primeiros de formação geral e os dois últimos voltados à formação 

pedagógica. Mediante o Decreto nº 411 (RIO GRANDE DO NORTE, 1938) um novo 

currículo seria implantado, introduzindo “[...] as disciplinas ditas modernas, baseadas 

nas ideias escolanovistas, tais como: a Psicologia, a Sociologia e a Antropologia 

Educacional” (AQUINO, 2007, p. 52). 

Com essa Reforma, tornou-se obrigatória, para o ingresso na Escola Normal 

de Natal, a realização do Primeiro Ciclo fundamental de cinco anos do Curso 

Secundário. Em 1938 foram suspensas, assim, as matrículas na Escola Normal, pois 

os candidatos teriam que, antes, cursar o Primeiro Ciclo, que passou a ser oferecido 

no Colégio Atheneu Norte-Rio-Grandense. Enquanto essa formação se efetivava, a 

Escola Normal de Natal “[...] assistia ao seu progressivo esvaziamento, funcionando 

somente com as alunas remanescentes da matrícula de 1937” (AQUINO, 2007, p. 

52). A operacionalização dessa Reforma, a fim de introduzir as “ciências da 

educação”, no dizer de Aquino (2007, p. 52-53), “[...] ocorreu de forma catastrófica e 

levou à iminência de fechamento da Escola Normal de Natal”. Somente a partir de 

1943, as matrículas a candidatos já concluintes do Primeiro Ciclo Secundário 

puderam ser abertas, de modo que a instituição retornasse à sua normalidade 

(AQUINO, 2007). 

Dessa maneira, quando as ideias da Escola Nova brasileira, em grande 

medida de orientação filosófica e pedagógica norte-americana, passaram a 

fundamentar os cursos formadores de professores no estado do Rio Grande do 

Norte já havia um modelo de formação do magistério consonante à forma escolar 

republicana instituída nas primeiras décadas do século vinte. No tocante à educação 

pré-primária, esse modelo estava em consonância aos princípios pedagógicos de 

Pestalozzi e Froebel, então orientadores do ensino infantil nas salas mistas dos 

Grupos Escolares. Todavia, é preciso considerar, igualmente, que o pensamento 

pedagógico da Escola Nova não invalidou, ao menos completamente, as “lições dos 
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mestres”, especificamente o sistema pedagógico froebeliano destinado à educação 

da primeira infância.  

Em seu estudo sobre John Dewey e a educação infantil, a pesquisadora 

Ieda Abbud (2011) situou a posição do filósofo e educador norte-americano 

enquanto “ponderada” no debate que foi travado, nos Estados Unidos no final do 

século dezenove, entre Stanley Hall e os froebelianos ortodoxos, em face das 

críticas feitas pelo movimento Child study, que, orientado em uma “nova psicologia”, 

reivindicava modificações aos processos metodológicos do Kindergarten e uma 

reorganização de sua teoria educacional. Para Abbud (2011, p. 109), a estratégia de 

Dewey, diante desse “embate”, foi manifestar “[...] sua concordância, não só com os 

princípios da pedagogia de Froebel, mas com a necessidade de expandir para toda 

a vida escolar os fundamentos do jardim da infância”. Mesmo compartilhando de 

concepções diferenciadas sobre a atividade das crianças e o desenvolvimento 

infantil, Dewey procurou “[...] salientar sempre os acertos dos insights de Froebel”. 

Desculpando, dessa maneira, os “erros” do pedagogo alemão por reconhecer “[...] 

que este não teria „ferramentas‟ da nova psicologia, para ir além do que foi” 

(ABBUD, 2011, p. 114 e 115). 

As “ponderações” deweyanas podem ser refletidas em “A escola e a 

sociedade, a criança e o currículo” (DEWEY, 2002). Neste livro, Dewey reflete os 

princípios da educação de Froebel, que reúnem, conforme seu entendimento, 3 

(três) pontos centrais: i) a primeira tarefa da educação consiste em treinar as 

crianças em uma vivência cooperativa e de ajuda mútua; por meio da criação das 

condições de interdependência e ajustamentos sociais que transformam este estado 

de espírito em ações concretas; ii) a origem de toda atividade educativa encontra-se 

nas atividades e atitudes impulsivas e instintivas da criança e não na apresentação e 

na aplicação de material externo em si, seja através das ideias dos outros ou dos 

próprios sentidos; iii) estas tendências e atividades individuais são organizadas para 

sua utilização na manutenção da vida cooperativa, devendo ser aproveitadas, para 

reproduzir, ao nível das crianças, as tarefas e as ocupações típicas da sociedade 

mais ampla e madura na qual ela será chamada a participar (DEWEY, 2002, p. 101-

102). 

Segundo Dewey (2002, p. 102), caso as suas afirmações sobre a filosofia de 

Froebel estivessem corretas, “[...] a Escola deveria ser vista como a sua efetivação”. 
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Todavia, para que se pudesse assumir uma atitude infantil “alargada” a toda escola, 

faziam-se necessárias “[...] certas modificações ao trabalho realizado, no que é mais 

conhecido tecnicamente como o período infantil, ou seja, com crianças entre quatro 

e os seis anos de idade”. Nesse sentido, Dewey defendia que essas modificações, 

apesar do caráter “radical” de algumas propostas, estavam “[...] fiéis ao espírito de 

Froebel” (DEWEY, 2002, p. 102). 

Sendo assim, a primeira necessidade de modificação apontada pelo filósofo 

diz respeito ao material tipificado do Kindergarten. Para Dewey (2002, p. 103), as 

atividades criativas não deveriam ser identificadas “[...] com o que quer que a 

criança faça no exterior”, já que se ligam “[...] ao todo e à unidade de sua atitude 

mental”. A atividade livre e as trocas lúdicas, dessa forma, constituem os elementos 

que reificam mais claramente os interesses e imagens infantis. Nesse sentido, o fato 

do jogo denotar uma atitude psicológica da criança e não o seu desempenho 

exterior, significa uma “[...] emancipação total da necessidade de seguir qualquer 

sistema existente ou prescrito, qualquer sequência de disposições naturais, 

atividades criativas ou ocupações” (DEWEY, 2002, p. 103). 

Para Dewey (2002), fazia-se preciso refletir se as “ocupações” do Jardim 

infantil seriam, de fato, atividades criativas ou apenas coisas que foram concebidas 

vitais no passado para crianças, que viviam em condições sociais distintas. Mediante 

seu entendimento, os discípulos de Froebel, ao “endeusarem” as realizações 

externas, deixaram de “[...] ser leais ao seu princípio” (DEWEY, 2002, p. 104). 

Segundo Dewey (2002, p. 104), não havia na obra de Froebel a menor prova “[...] de 

que ele pensasse que estas atividades criativas, e só elas, tivessem significado ou 

que a sua explicação filosófica tivesse algum motivo subjacente para além dos já 

sugeridos”. Nesse sentido, concebia ser necessária uma adaptação “[...] das 

condições e atividades contemporâneas [...]”, no lugar da adesão literal das 

atividades que Froebel reuniu. 

Outra necessidade de modificação dos procedimentos educativos do 

Kindergarten condiz à substituição da simbologia associada aos dons froebelianos 

por “[...] atividades do jardim infantil em algo mais natural, mais direto e em 

representações mais reais da vida cotidiana do que os discípulos de Froebel 

fizeram” (DEWEY, 2002, p. 106). Para Dewey (2002, p. 105), o conhecimento 

inadequado àquela altura sobre os fatos e princípios fisiológicos e psicológicos do 
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desenvolvimento da criança havia forçado Froebel a “[...] recorrer a explicações 

artificiais e forçadas sobre o valor atribuído às atividades criativas”. Ademais, as 

condições sociais e políticas da Alemanha, então caracterizadas por modelos 

restritivos e autoritários, haviam impedido a concepção de “[...] uma continuidade 

entre a vida social cooperativa e livre do jardim infantil e a do mundo lá fora” 

(DEWEY, 2002, p. 105). 

Além do afrouxamento da diretividade, controle de uso do material tipificado 

e do excesso de simbolismo, Dewey fez críticas à “psicologia da imitação” que 

guiava os modos de ensinar e educar do Kindergarten, pautados no método 

desenvolvimental froebeliano. Para o educador norte-americano não havia dúvidas 

de que a criança pequena é muito imitativa e aberta a sugestões; que os seus 

poderes ainda “verdes” e a consciência ainda “imatura” têm de ser enriquecidos e 

direcionados através destes canais. Todavia, como princípio geral, “[...] nenhuma 

atividade devia ser originada pela imitação. O ponto de partida deve vir da própria 

criança [...]” (DEWEY, 2002, p. 111, grifo do autor). Mediante o filósofo e pedagogo, 

o modelo ou cópia poderia ser apresentado à criança para ajudá-la a imaginar mais 

definitivamente o que desejava realizar. No entanto, o seu “valor” não deveria estar 

subordinado ao “[...] fato de dever ser um modelo para ser copiado na ação, mas 

como guia para clarificar e adequar a concepção” (DEWEY, 2002, p. 111). No 

entanto, não havia razão para se pensar que um professor não pudesse sugerir 

nada à criança antes que ela fosse capaz de expressar, conscientemente, um 

desejo nessa direção. Entretanto, a sugestão deveria “[...] adaptar-se ao modo de 

desenvolvimento dominante na criança”; servindo, apenas, “[...] como estímulo para 

impulsionar mais adequadamente o esforço que a criança já está a fazer às „cegas‟” 

(DEWEY, 2002, p. 111-112). 

Mesmo com as críticas formuladas e propostas de adaptações, Dewey não 

invalidou as ideias educacionais de Froebel, defendendo, conforme se refletiu no 

quarto capítulo da tese, um modelo de educação para a primeira infância 

semelhante à organização familiar e na execução de atividades domésticas. Além 

disso, os materiais educativos do Jardim de Infância da Escola Laboratório, segundo 

Shapiro (1983, apud ABBUD, 2011, p. 93), eram uma “[...] livre interpretação do 

equipamento froebeliano”. Nesse sentido, os blocos de construção de Froebel foram 

adaptados ao trabalho educativo, e, diferentemente da rotina pedagógica rígida dos 

Kindergartens tradicionais, os dons não eram “[...] os únicos materiais disponíveis e 
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às crianças era permitido brincar no chão, e não somente nas mesas” (ABBUD, 

2011, p. 93). Quanto aos jogos e canções, havia “[...] preferência a brincadeiras 

tradicionais das crianças americanas, como „lenços-atrás‟ e „corrida de sacos‟, e não 

aos chamados jogos simbólicos prescritos por Froebel” (ABBUD, 2011, p. 93). 

Considerando o exposto, entende-se que o Jardim-escola do Centro 

Educacional, integrando as ações políticas e pedagógicas iniciadas com a Reforma 

Educacional norte-rio-grandense do governo Dinarte de Medeiros Mariz, ordenada 

pela Lei nº 2.171 de 1957, elaborada sob a diretriz técnico-científica do INEP, foi 

criado mediante uma orientação deweyana do que à época se concebia constituir as 

atividades da infância e um Jardim de Infância moderno. Todavia, a orientação 

curricular pedagógica que norteou as atividades nessa escola infantil se efetivou, 

metodologicamente, em correspondência a um programa decrolyano. 

Essa orientação pedagógica deweyana e metodológica decrolyana estavam 

de conformidade a uma “educação científica”, em que a formação escolar da criança 

deveria se efetuar, mediante entendimento de Anísio Teixeira (1978, p. 41), em 

correspondência às exigências da vida moderna, de modo a oferecer “[...] método e 

juízo, para lutar com os problemas que vai encontrar, e o sentido da 

responsabilidade social que lhe assiste na solução desses problemas”. Segundo 

Anísio Teixeira, os problemas contemporâneos ligados ao avanço da ciência 

experimental, à industrialização e à prática democrática exigiam que a escola 

preparasse o homem para a “grande sociedade” em processo de constituição e para 

“[...] ser um membro responsável e inteligente desse novo organismo” (TEIXEIRA, 

1978, p. 34). 

Considerando que a democracia é, mediante Teixeira (1978, p. 35), “[...] 

acima de tudo, um modo de vida”, dois deveres educativos se desprenderiam dessa 

tendência moderna: o homem, enquanto individualidade, deveria tornar-se capaz de 

reger a própria vida, ao passo que assumir-se como responsável pelo bem social. 

“Personalidade e cooperação” seriam, assim, “[...] os dois polos dessa nova 

formação humana que a democracia exige” (TEIXEIRA, 1978, p. 35). Sendo a 

democracia o modo moral da vida do homem moderno, fazia-se necessário que a 

criança, para aquisição de sua “ética social”, ganhasse através da escola esse 

sentido de independência e direção, de modo a lhe permitir “[...] viver com outros 
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com a máxima tolerância, sem, entretanto, perder a personalidade” (TEIXEIRA, 

1978, p. 41). 

Para Anísio Teixeira (1978, 2007b), a busca do maior bem do homem 

condizia à “tendência fixa” da democracia. Essa tendência, todavia, é contínua e 

essencialmente progressiva e livre; considerando que a sociedade vive em 

permanente construção, almejando formas mais amplas, eficazes e felizes de viver. 

Desse modo, “[...] tudo que identifica a atual ordem de coisas com rigidez, fixidez, 

imodificabilidade, nega o conceito de democracia” (TEIXEIRA, 2007b, p. 39). Nesse 

sentido, é um dever da escola preparar “[...] homens conscientes, informados e 

capazes de resolver os seus próprios problemas”. O fim da educação escolar 

deveria ser, portanto, o de “[...] ajudar os nossos jovens, em um meio social liberal, a 

resolver os seus problemas morais e humanos” (TEIXEIRA, 1978, p. 41). “Educar” 

em vez de instruir, formando homens livres em vez de dóceis; “ensinar a viver” com 

mais inteligência, tolerância e mais felicidade, em vez de ensinar dois ou três 

instrumentos da cultura, deveriam ser, conforme Teixeira (1978, p. 41), as “novas 

responsabilidades da escola”. 

Mediante esse entendimento, Anísio Teixeira (1978, p. 43) entendia que a 

nova psicologia veio mostrar que “[...] aprender significa ganhar um modo de agir”. 

Esse novo modo de agir se revela quando, chegado o momento oportuno, o 

indivíduo sabe “[...] agir de acordo com o aprendido”. Ou seja, não se aprende 

unicamente por “absorção”. Contrariamente, o ato de aprender dependente 

[...] profundamente de uma situação real de experiência onde se 
possam praticar, tal qual na vida, as reações que devemos aprender 
e, não menos profundamente, do propósito em que estiver a pessoa 
de aprender essa ou aquela coisa (TEIXEIRA, 1978, p. 44, grifos do 
autor). 

 

Para Teixeira (1978, p. 44), a criança, na escola, não aprende apenas ideias 

ou fatos, mas, igualmente, atitudes e apreciações. Todavia, se o objetivo de 

aprendizagem da criança corresponder ao exercício de bondade ou tolerância, por 

exemplo, o modo de ensinar e educar deveria “[...] fazê-la praticar a bondade e ter 

as satisfações que o exercício de bondade pode trazer”. Nesse sentido, se a escola 

deseja exercer uma “função integral de educação”, deveria organizar-se “[...] de 

sorte que a criança encontre aí um ambiente social em que viva plenamente” 

(TEIXEIRA, 1978, p. 45). Nesse sentido, Anísio Teixeira compreende que a nova 
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psicologia da aprendizagem “[...] obriga a transformar a escola em um centro, onde 

se vive e não em um centro onde se prepara para viver” (TEIXEIRA, 1978, p. 45, 

grifo nosso). 

O Centro Educacional do Magistério Primário de Caicó, segundo se refletiu 

nos capítulos anteriores, foi criado na perspectiva de oferecer uma educação integral 

às crianças e aos jovens caicoenses e de regiões circunvizinhas. Desde as 

intenções de criação, já previstas na Lei nº 2.171 de 1957, esse Centro foi orientado 

por pressupostos teóricos e metodológicos da Escola Nova brasileira, exprimindo, 

em grande medida, o pensamento de Anísio Teixeira (1978, 2007, 2011), em face da 

educação da infância e do projeto de reconstrução da escola brasileira. Esses 

fundamentos e metodologias da Nova Educação já estavam sendo multiplicados em 

cursos de formação docente do período, assim como na literatura pedagógica 

produzida nos Centros de Pesquisa e autorizada por órgãos e educadores 

renomados. 

Nesse sentido, o Jardim de Infância do Centro Educacional, desde o início 

de suas atividades, foi identificado como sendo uma escola da e para a primeira 

infância, em que se primava zelar pelos interesses naturais das crianças e pela 

espontaneidade das atividades infantis. Porém, anexo à Escola de Aplicação e à 

Escola Normal, esse Jardim-escola não escaparia da formalidade de um programa 

escolar. Mesmo com uma organização pedagógica baseada em cantos ou centros 

de interesse, os modos de ensinar e educar do Jardim de Infância envolviam 

processos metodológicos comuns às instituições modelos do início do século vinte, a 

exemplo do Jardim da Infância Caetano de Campos, se distanciando, ao menos 

aparentemente, do pensamento pedagógico escolanovista acerca das atividades 

criadoras e espontâneas da infância. 

No entanto, esse distanciamento estaria ligado à própria articulação ao 

Primeiro Ciclo do Ensino Primário, que resultaria em uma certa subserviência ao 

programa escolar e às finalidades socioeducativas da educação primária. Mediante 

as fontes construídas, o Jardim de Infância, além de primar pelo desenvolvimento 

natural e pela convivência e integração social das crianças, almejava, também, 

ofertar uma melhor preparação para o ensino primário, em que, gradativamente, foi 

se acentuando a função alfabetizadora, muito embora a legislação norte-rio-
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grandense estabelecesse, na década de 1960, que a educação pré-primária não 

visaria à alfabetização (RIO GRANDE DO NORTE, 1965). 

Essas considerações fazem-se presentes nas falas da diretora Bernadete da 

Fonseca. Para essa professora, o Jardim de Infância consistia: “Um lugar de 

aprendizagem, onde a criança aprendia brincando, um lugar onde a criança se 

familiarizava com as coisas do Jardim para a adaptação à escola” (FONSECA, 2012, 

grifos nossos). Continuando a explanação, essa diretora acentua a função 

preparatória do Jardim: 

O Jardim não tinha a função de ensinar a ler, mas ensinar a contar, 
ensinar as letrinhas de modo a formar sílabas e depois as palavras 
simples, às famílias das letras. As crianças aprendiam o princípio de 
contar números, noções de natureza, corpo humano, bons hábitos. O 
Jardim era tanto um lugar de socialização da criança, que cuidava do 
seu desenvolvimento, trabalhando sua espontaneidade, como também 
uma instituição que preparava para o ensino primário, que preparava 
para desenvolver a escrita analítico sintética (FONSECA, 2012, grifos 
nossos). 

 

Essa preparação para a escola primária, especialmente em relação à função 

alfabetizadora, foi igualmente destacada pelas professoras Maria Tilde, Ana Santana 

e Isley de Araújo, que atuaram no Jardim de Infância do Centro Educacional no 

início da década de 1980 à sua transformação em turmas de alfabetização, no ano 

de 1994. Em entrevistas realizadas em maio de 2016, a professora Maria Tilde 

declarou que a principal importância do Jardim de Infância em face da educação da 

criança condizia à “[...] preparação para a fase posterior de formação, isto é, o 

ensino primário”. Segundo essa educadora, mesmo que a criança não saísse do 

Jardim-escola alfabetizada, “[...] adquiria conhecimentos de prontidão necessários à 

escolarização primária” (ARAÚJO, M., 2016). A professora Isley de Araújo, por seu 

turno, intensificando esse entendimento, argumentou que o “[...] Jardim era uma 

preparação para a criança. As crianças já sabiam o que era uma escola. E saíam 

sem medo, felizes para ir à primeira série” (ARAÚJO, I., 2016). 

Para atender aos pré-requisitos da escolarização posterior, o Jardim de 

Infância do Centro Educacional se constituiu, metodologicamente, enquanto um 

Jardim decrolyano. Essa orientação estava em consonância à distribuição das Áreas 

de Estudo do Programa de Atividades organizadas por “Unidades de trabalho” e à 

metodologia de ensino utilizada na Escola de Aplicação, assim como à qualidade da 

formação docente no Curso Pedagógico do Centro Educacional. No tocante à 
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formação das professoras no Curso Pedagógico, os estudos se organizavam 

mediante os princípios das pedagogias ativas defendidas e propagadas pela Escola 

Nova, por meio de saberes pedagógicos autorizados. Em o Livro de Atas das 

Reuniões da Congregação de Professores do Colégio Normal de Caicó, de 1961 a 

1970, período correspondente à formação das educadoras do Jardim de Infância, é 

possível verificar que o modelo de formação docente foi orientado em pressupostos 

teóricos e metodológicos das “ciências da educação”, em que a tônica é o ensino 

ativo, e, de modo mais particular, o autogoverno do educando e a vida social da 

escola. 

Em a Ata do Colégio Normal referente a 26 de novembro de 1964, então 

registrada pelo professor Raimundo Guerra, foi destacado que o “bom conceito do 

Curso Pedagógico” dependia “[...] das boas professoras cuja competência é 

demonstrada nos exames de Prática Pedagógica aliados às boas médias finais”. 

Assim sendo, “[...] como toda Escola Normal deve ser ativa e aproveitar os bons 

requisitos da Escola Nova”, o diretor Padre Antônio Balbino de Araújo propôs que 

fosse 

[...] experimentado esse sistema de autogoverno em que as alunas 
assumirão responsabilidade sobre a disciplina e a vida social da 
Escola, para o que seria dividida a administração em departamentos 
ou setores de atividades, a exemplo do que se vem fazendo em 
Minas Gerais (LIVRO DE ATAS DA CONGREGAÇÃO..., 1964, f. 18). 

 

Nesse sentido, no tocante à educação pré-primária, o que se estava 

“fazendo” no estado de Minas Gerais, especificamente no Instituto de Educação de 

Belo Horizonte, durante a existência do PABAEE, era uma organização curricular 

dos Jardins de Infância mediante os pressupostos pedagógicos do “aprender-

fazendo” (ABREU; EITERER, 2008; PAIVA; PAIXÃO, 2002), de conformidade às 

ideias de Dewey e Decroly, com resquícios de fundamentos e procedimentos de 

ensino de Froebel e Montessori. 

A literatura pedagógica da professora mineira Nazira Féres Abi-Sáber (1962, 

1963, 1965, 1968) foi apoiada e autorizada diretamente pelo PABAEE, que 

constituiu, conforme já anunciado, um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos, 

durante a administração de Anísio Teixeira no INEP. Em seus manuais, o Jardim de 

Infância proposto é uma escola infantil, cujas atividades deveriam se organizar a 

partir do desenvolvimento natural das crianças e de conformidade a centros de 
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interesse. Heloísa Marinho, discípula de Lourenço Filho, também defendeu um 

Jardim de Infância organizado por centros de interesse. Todavia, a função 

preparatória do Jardim, em face de uma escolarização posterior, aparece mais 

realçada nas obras de Abi-Sáber do que nas de Marinho (1955, 1967, 1976, 1980). 

Considerando a repercussão dos trabalhos desenvolvidos pelo PABAEE 

durante a década de 1960, no sentido de reorganização metodológica das escolas 

brasileiras, segundo apontam os estudos de Paiva e Paixão (2002), bem como os de 

Abreu e Eiterer (2008), entende-se que o Jardim de Infância do Centro Educacional 

se aproximou mais da orientação pedagógica proposta pela educadora mineira e 

colaboradores. Esse entendimento parte do princípio de que a forma escolar, 

embora exerça um efeito duradouro, também acompanha as transformações 

ocorridas na sociedade. Sendo assim, o alto índice de repetência e evasão escolar 

no estado do Rio Grande do Norte, sobretudo na primeira série primária, então 

argumentado pelo governador José Cortês Pereira, em Mensagem Governamental 

apresentada à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, em 1º de 

março de 1972, colaborou para que a educação pré-primária norte-rio-grandense 

fosse, pouco a pouco, assumindo uma identidade alfabetizadora em vistas a uma 

educação infantil pautada nas singularidades da primeira infância. Informa a 

Mensagem Governamental: “É elevado o índice de reprovação nas escolas 

primárias, notadamente a 1ª. Série, chegando a atingir a alta média de 50% dos 

matriculados” (MENSAGEM GOVERNAMENTAL..., 1972, p. 83). 

Todavia, é preciso considerar que as atividades no Jardim-escola do Centro 

Educacional evidenciam vestígios de uma pedagogia concebida enquanto arte da 

imitação, ainda que os modos de ensinar e educar demonstrem maior proximidade 

aos saberes pedagógicos autorizados oriundos das apropriações das pedagogias 

ativas feitas por Abi-Sáber e colaboradores. No Jardim de Infância de Caicó todas as 

atividades realizadas com as crianças se desenvolviam de maneira objetivada e 

diretiva. Nenhuma atividade era destituída de uma finalidade formativa. Mesmo as 

atividades lúdicas e recreativas eram revestidas de rígida formalidade. A 

espontaneidade das ações dos sujeitos era constantemente regulada por sugestões 

e linguagens articuladas a uma Unidade de Trabalho, impondo uma relação 

pedagógica baseada na impessoalidade (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001), em face 

dos objetivos, conteúdos e processos de ensino metodologicamente sistematizados. 
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Segundo Carvalho (2000), no contexto de disputa de modelos pedagógicos 

nas primeiras décadas do século vinte, João Hippolyto, diretor da Escola Normal do 

Ceará, em cartas endereçadas a Lourenço Filho, no ano de 1930, formulou uma 

série de indagações acerca da Reforma de Ensino cearense, almejando 

compreender se a Reforma de 1922 havia sido pautada nos preceitos da pedagogia 

da Escola Nova, ou, contrariamente, nos moldes da pedagogia tradicional. Seria 

essa Reforma escola ativa? – Indagou o ilustre Diretor da Escola Normal cearense. 

De acordo com Carvalho (2000), Lourenço Filho explicita, se valendo de toda 

cautela em sua carta resposta, “[...] o fosso existente entre a nova e a velha 

educação; entre a pedagogia moderna [...] e a pedagogia da escola nova, que vinha 

tomar o seu lugar” (CARVALHO, 2000, p. 115-116, grifos da autora). 

Para Lourenço Filho, moldar a escola de conformidade às novas teorias 

pragmatistas e vitalistas era a tarefa à que haviam empreendido diversos sistemas 

de pedagogias, que vinham sendo criados desde o final do século dezenove, sendo 

alguns mais avançados, outros menos ou conciliatórios. O sistema Decroly, por 

exemplo, seria um deles, considerando que se poderia aplicá-lo, sem que “[...] 

fossem necessárias grandes transformações nas rotinas da escola pública” 

(LOURENÇO FILHO, 1930, apud, CARVALHO, 2000, p. 116). A aplicação do 

sistema Decroly, segundo Lourenço Filho, ainda não era “escola ativa”, que consistia 

em uma proposta pedagógica “mais avançada”, e, por essa razão, “desaconselhada” 

às escolas brasileiras, tendo em vista as transformações que exigia. 

Anísio Teixeira (1978) também defendeu uma reorganização dos métodos 

escolares de conformidade a centros de interesse (Decroly) ou métodos de projeto 

(Kilpatrick), argumentando que o estudo é “[...] o esforço para resolver um problema 

ou executar um projeto”. Ensinar, por sua vez, a forma de “[...] guiar o aluno na sua 

atividade e dar-lhe os recursos que a experiência humana já obteve para lhe facilitar 

e economizar esforços” (TEIXEIRA, 1978, p. 47). Sendo assim, é possível inferir que 

o sistema Decroly, como refletiu Lourenço Filho, em carta ao diretor da Escola 

Normal do Ceará (LOURENÇO FILHO, 1930, apud, CARVALHO, 2000, p. 116), foi 

compreendido pelo pensamento educacional escolanovista como uma posição 

intermediária entre um ensino formal, baseado na instrução e em uma forma escolar 

já instituída, e uma educação centrada na espontaneidade das atividades infantis. 
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No tocante ao Jardim de Infância do Centro Educacional é preciso 

considerar, ainda, que coube à D. Marinete a função de zelar pela organização 

institucional e pedagógica na primeira década de atendimento dessa instituição. 

Formada pela Escola Normal de Natal, no período de 1936 a 1940, cuja formação 

científica e pedagógica pautava-se nos princípios da educação moderna e no 

método intuitivo, essa ilustre diretora havia como bom molde de ensino o modelo 

pedagógico implantado no Grupo Escolar Modelo Augusto Severo, baseado na 

forma escolar paulista instaurada no início da República. Sendo assim, práticas 

educativas pertinentes à Escola Normal de Natal, como, por exemplo, de ofertar 

distinções e medalhas às crianças, integravam a sua pedagogia no Jardim-escola do 

Centro Educacional; conforme evidenciou a recordação da ex-aluna Maria de Fátima 

Fernandes (Turmas de 1966 e 1967). 

Assim sendo, no período relativo à sua gestão (1960-1969) evidencia-se o 

desenvolvimento de uma pedagogia pautada no “primado da visibilidade”, atributo 

característico das instituições modelos, conforme entendimento de Carvalho (2000). 

A exemplaridade das ações educativas pedagogicamente planejadas, efetivadas, 

em geral com a participação dos pais e demais membros da comunidade, ofertava 

legitimidade ao trabalho pedagógico desenvolvido pelas instituições formadoras e, 

simultaneamente, delimitava regras e normas de conduta aos sujeitos, constituindo 

os comportamentos sociais desejáveis. Assim, as atividades desenvolvidas pelo 

Jardim-escola do Centro Educacional delinearam um modo de socialização escolar 

não apenas relativo à primeira infância, mas, igualmente, aos pais e às famílias das 

crianças alunas. Sendo esse um dos aspectos do modo escolar de socialização, “[...] 

que se manifesta pelo fato da forma escolar ter transbordado largamente as 

fronteiras da escola e atravessado numerosas instituições e grupos sociais” 

(VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001, p. 39).  

Quanto às práticas socializadoras do Jardim de Infância do Centro 

Educacional, a organização institucional e pedagógica pautada na exemplaridade da 

educação da infância e das boas condutas humanas era condizente, de igual 

maneira, à Escola de Aplicação e à Escola Normal. Em o Livro de Circulares da 

Escola de Aplicação (1965-1967), observa-se a exigência da exemplaridade dos 

sujeitos socioeducativos, especialmente das professoras e crianças, que deveriam 

constituir, assim como as instituições formativas, verdadeiros modelos de 
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intelectualidade, moralidade cristã, inventividade, e, simultaneamente, cidadania e 

patriotismo. Nas palavras da diretora Bernadete Ginane: 

Preparemos intelectual, moral e espiritual estes rebentos que a 
Providência colocou em nosso caminho, fazendo de cada criança um 
verdadeiro brasileiro, um artista, um intelectual e enfim um 
verdadeiro cristão para melhores dias e melhores cidadãos nas 
gerações futuras (LIVRO DE CIRCULARES..., 1966, f. 22, grifos 
nossos). 

 

A exigência da boa exemplaridade também pode ser verificada em o Livro 

de Atas das Reuniões da Congregação de Professores do Colégio Normal de Caicó 

(1961 a 1970), cuja finalidade do Curso Pedagógico, segundo o diretor Padre 

Antônio Balbino de Araújo, se vincularia ao “[...] maior rendimento moral e intelectual 

das alunas” (LIVRO DE ATAS DA CONGREGAÇÃO..., 1962, f. 7). Sendo a Escola 

Normal “[...] uma continuação do lar” (LIVRO DE ATAS DA CONGREGAÇÃO..., 

1966, f. 25v.), os professores do Curso Pedagógico haviam o “[...] direito de pedir o 

silêncio”, devendo, para tal, “[...] anotar os nomes de alunas desinteressadas, 

malcomportadas, para ser discutido nessa sessão mensal” (LIVRO DE ATAS DA 

CONGREGAÇÃO..., 1962, f. 5v.). Sendo assim, o principal assunto de pauta das 

reuniões se desenvolvia em torno das “[...] obrigações dos professores, a maneira 

como devem ser tratados pelas alunas, que a moça deve revelar o caráter de sua 

alma” (LIVRO DE ATAS DA CONGREGAÇÃO..., 1962, f. 5v.). 

Para revelar ou aprimorar o caráter moral, intelectual e social das 

normalistas, o Curso Pedagógico deveria desenvolver 

[...] mais a vivência de um clima de família [...] com os alunos, quer 
durante os momentos da aula, quer durante os encontros sociais do 
colégio, mostrando a autoridade e energia dos mestres, caminhando 
ao lado da confiança e amizade que todo educador tem por 
obrigação despertar no discípulo (LIVRO DE ATAS DA 
CONGREGAÇÃO..., 1965, f. 19, grifos nossos). 

 

A fim de desenvolver esse “clima de família”, a Escola Normal de Caicó 

realizava, mensalmente, o “Encontro de Socialização”, que deveria ser coordenado 

por “um ou dois professores”, embora todo professorado devesse participar, uma 

vez “[...] que o objetivo principal desses encontros é a aproximação entre as pessoas 

que compõem o corpo docente e discente do nosso Colégio” (LIVRO DE ATAS DA 

CONGREGAÇÃO..., 1967, f. 27). Visando a uma maior convivência social da vida 
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escolar, assim como maior integração entre cursos e socialização dos trabalhos 

educativos desenvolvidos, as instituições que compuseram o Centro Educacional na 

década de 1960 (Jardim de Infância, Escola de Aplicação e Escola Normal) 

celebravam as datas comemorativas conjuntamente, em festividades organizadas e 

desenvolvidas com notória “pompa”, e valorizadas, igualmente, por figuras ilustres 

da sociedade. 

Nesses eventos, conforme foi explanado no capítulo anterior, eram 

demonstrados os trabalhos realizados pelas crianças, as brincadeiras e linguagens 

infantis experienciadas no dia a dia da escola, assim como a boa organização das 

festividades sociais, então concebidas exemplares. Além da divulgação do trabalho 

educativo, nessas celebrações eram pedagogizadas as relações sociais que se 

desejavam legitimar junto às famílias. No tocante aos modos de ensinar e educar do 

Jardim de Infância, os pais e as mães eram convocados a se tornar “[...] verdadeiros 

pedagogos para transformar a relação com os filhos em relações educativas, 

pedagógicas” (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001, p. 41). Ou seja, paralelamente à 

divulgação das atividades, essa escola infantil desempenhava um papel formador 

em face da comunidade escolar, mediante uma necessidade “[...] de atuar junto aos 

pais „para educá-los [...]‟” (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001, p. 42); consagrando, 

dessa maneira, o modo escolar de socialização como uma “[...] norma de excelência 

universal, reconhecida mesmo por aqueles que não vão à escola ou nela não são 

bem-sucedidos” (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001, p. 39). Nessa perspectiva, 

O modo de socialização pode ser dito dominante não somente 
porque a forma escolar está largamente difundida nas diversas 
instâncias socializadoras, mas também [...] porque a relação com a 
infância que ele implica, o tipo de práticas socializadoras que ele 
supõe, são os únicos a serem considerados como legítimos 
(VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001, p. 42, grifos nossos). 

 

Além da formação da comunidade escolar por meio da exemplaridade das 

ações pedagogicamente planejadas e desenvolvidas, o Jardim-escola do Centro 

Educacional desempenhava um papel formativo junto às famílias conforme as regras 

e normas estabelecidas no dia a dia escolar. Essa formação se articulava à própria 

organização do tempo e do espaço, “a começar pelo pátio”, segundo enfatizou a 

diretora Bernadete da Fonseca, em que se estabelecia uma relação social baseada 

nas especificidades e atividades da infância, “[...] que a família não ofertava” 

(FONSECA, 2012). Além da formação “indireta” dos pais, nas reuniões de pais e 
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mestres as famílias eram convocadas à absorção da prática educativa da instituição. 

Nessas reuniões, segundo a diretora Bernadete da Fonseca, sob a forma de 

“palestras”, eram tratadas as regras e normas referentes ao horário escolar, às 

lancheiras, ao fardamento e material educativo, à higiene das unhas e cabelos, ao 

comportamento e rendimento das crianças nas atividades; assim como às 

festividades escolares (FONSECA, 2012). 

Nessas reuniões, conforme recordação da professora Ana Santana, a 

diretora Bernadete da Fonseca assumia uma postura “centralizadora”. Para essa 

educadora, sendo a pedagogia dessa Diretora “mais antiga” estabelecia limites para 

a atuação das educadoras, que desejavam “[...] falar alguma coisa, mas não tinha 

jeito... ela não deixava” (VASCONCELOS, 2017). 

Essa pedagogia “mais antiga”, então atribuída à diretora Bernadete da 

Fonseca, cuja formação no Curso Normal de 2º Ciclo se efetivou de 1960 a 1962, já 

estava, no entanto, sendo renovada no Curso Pedagógico da Escola Normal do 

Centro Educacional de Caicó, que, a essa altura, se organizava dentro dos moldes 

da Escola Nova e mediante o currículo da Escola Normal de Natal, que já incluía as 

cadeiras de Psicologia e Sociologia. Em a Ata de 29 de abril de 1965, o diretor 

Padre Antônio Balbino de Araújo, alegando que o “[...] educador é aquele que ajuda 

a aluna a aprender”, recomenda que os professores do Curso Pedagógico 

direcionassem “[...] uma parte da matéria para que cada aluno a explique ou 

desenvolva na classe, para melhor fixação da mesma e desenvoltura das futuras 

professoras” (LIVRO DE ATAS DA CONGREGAÇÃO..., 1965, f. 20). Da mesma 

forma, que realizassem “trabalhos em grupo”, verificando se os “[...] dirigentes ou 

líderes eram os mesmos ou se variavam para que todos tivessem oportunidade de 

dirigir” (LIVRO DE ATAS DA CONGREGAÇÃO..., 1964, f. 16v.). 

No Jardim-escola do Centro Educacional todas as atividades realizadas 

pelas crianças se efetuavam em grupo. Nessas atividades, porém, havia a eleição 

das crianças ajudantes do dia, que assumiam funções relativas aos registros da 

chamada, dos guardados dos materiais educativos, entre outras tarefas que 

promoveriam “[...] hábitos novos de adaptabilidade e ajustamentos” (TEIXEIRA, 

1978, p. 36). Essa orientação pedagógica estava de acordo com os saberes 

autorizados difundidos por Abi-Sáber (1962, 1963, 1965, 1968) e Marinho (1955, 

1967, 1976, 1980), de conformidade aos pressupostos da Pedagogia Nova, que, 
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sendo a escola uma “réplica da sociedade renovada”, orientava que “[...] cada 

homem tenha as qualidades de um líder” (TEIXEIRA, 1978, p. 37-36). 

No entanto, o espírito de liderança das crianças era constantemente 

regulado pela apreensão da objetivação das atividades e diretividade metodológica. 

No Jardim de Infância nenhuma atividade se desenvolvia desarticulada de uma 

finalidade formativa. Até mesmo as brincadeiras livres e as chamadas “composições 

criadoras” eram desenvolvidas visando a uma formação intelectual, moral e física, 

assim como a uma maior convivência e integração social. O estar junto, cantar, 

brincar e aprender das crianças, então expressos na quadrinha “Meu Jardim”, se 

desenvolviam submetidos aos temas das Unidades de Trabalho e aos modos de 

ensinar e educar pertinentes. A espontaneidade infantil, nesse sentido, era 

constantemente direcionada e controlada; conforme explicitou a professora Maria 

Tilde de Araújo: “Em algumas atividades havia o espaço para a criança fazer 

desenhos livres, mas a espontaneidade era direcionada na roda de conversa” 

(ARAÚJO, M., 2016, grifos nossos). 

Para Dewey (2010, p. 73), o objetivo da educação é habilitar os indivíduos a 

continuar sua educação. Essa ideia, porém, em uma sociedade democrática, 

somente pode ser aplicada a todos os membros quando a relação de um homem 

com outro é mútua, e existem condições adequadas para a “[...] reconstrução de 

hábitos e instituições sociais por meio de amplos estímulos originados da 

distribuição equitativa de interesses”. Sendo assim, o “[...] objetivo, como um fim 

antevisto, dá direção à atividade” (DEWEY, 2010, p. 73). Agir com um objetivo, 

segundo Dewey (2010), é agir com inteligência. Estar consciente é o mesmo que 

estar consciente do que se faz, pois o homem é estúpido ou cego “[...] quando, em 

qualquer atividade, não conhece sua finalidade” (DEWEY, 2010, p. 76). Adquirir 

consciência, nesse sentido, é estar dotado das “[...] qualidades intencionais de uma 

atividade, pelo fato de ela ser direcionada por um objetivo” (DEWEY, 2010, p, 77). 

Dispor de um objetivo é o mesmo que “agir com significado”, é significar “[...] o fazer 

de alguma coisa e perceber o significado das coisas sob a luz dessa intenção” 

(DEWEY, 2010, p. 77). 

No Jardim-escola do Centro Educacional todas as atividades dirigidas às 

crianças deveriam estar dotadas de um objetivo, segundo declarou a professora 

Isley de Araújo. Canções, jogos, brincadeiras, enfim, todas as ações empreendidas 
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deveriam se ligar à Unidade de Trabalho em estudo. Mesmo as atividades 

recreativas não se desprendiam de uma finalidade formativa, que direcionava as 

ações previamente planejadas e rigorosamente desenvolvidas. Essa rigidez na 

direção das atividades também se fez presente na Escola de Aplicação do Centro 

Educacional, onde a recreação não deveria se desenvolver de forma espontânea, 

desvinculada de uma intenção pedagógica. Em a Circular de 11 de maio de 1967, a 

diretora Bernadete Ginane assim expressou: 

A „Recreação‟ deve ser dirigida e ministrada de conformidade com o 
plano. Deverá a professora prepará-la escolhendo exercícios, jogos, 
brinquedos e fazer com que ambos os sexos participem, ou dividi-los 
em 2 grupos sempre sob a vigilância da mestra. Advirto que, se 
observar a continuação desta deficiência sou forçada a suspender a 
Recreação. Confio na boa disposição de todas contando com 
melhores disposições para o trabalho (LIVRO DE CIRCULARES..., 
1967, f. 46-46v., sublinhados da autora). 

 

No tocante à aprendizagem no Jardim-escola do Centro Educacional, essa 

diretividade se efetivava sempre por “sugestão” e com auxílio de material didático. 

As atividades eram objetivadas e sistematizadas de forma tal, que as reações 

infantis já estariam previstas pelas educadoras durante a elaboração dos planos de 

aula. As conversações, canções, jogos, histórias infantis e tecnologias didáticas 

deveriam se organizar e se relacionar às aprendizagens e apreensões dos 

conteúdos escolares constituintes das Unidades de Trabalho; conforme orienta o 

método Decroly. Mesmo as atividades ligadas às datas festivas deveriam ser 

objetivadas, racionalmente sistematizadas e desenvolvidas de modo a promover 

domínios ligados à alfabetização e à apropriação de ferramentas científicas, 

habilidades técnicas e novas atitudes sociais. 

Nesse sentido, a “automização dos métodos” e o “excesso de didatismo”, 

mediante apropriação de Carvalho (2000), eram os atributos do novo modelo de 

formação docente que caracterizariam os modos de ensinar e educar do Jardim de 

Infância do Centro Educacional, assim como o modo de socialização instaurado de 

conformidade à forma escolar. 

Segundo Carvalho (2000), uma das estratégias dos reformadores da Escola 

Nova brasileira, no sentido de instituir um novo modelo de formação docente, e, com 

ele, a mudança de mentalidade do professorado e a renovação dos modos de 

ensinar e educar, se efetivou por meio da publicação e circulação de livros teóricos e 
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práticos da Nova Pedagogia, especificamente dos títulos constituintes da Biblioteca 

de Educação, que correspondeu a uma coleção organizada por Lourenço Filho, a 

fim de publicação pela Companhia Melhoramentos de São Paulo. Essa Coleção de 

livros reunia, em uma primeira série de edição, as “[...] bases científicas do ensino, já 

do ponto de vista genético funcional da sua organização”, assim como “[...] do ponto 

de vista da finalidade social e moral a que deve tender para a elevação do homem 

como cidadão e como homem”. Em uma segunda série, conforme especifica a 

Editora em texto explicativo, “[...] seriam examinados os meios práticos de educação 

e ensino, tratando-se de modo particular das aplicações [...], com indicações e 

críticas de sistemas” (apud CARVALHO, 2000, p. 118). 

Essa coleção estava em sintonia com “[...] os saberes pedagógicos 

necessários à transformação da mentalidade e da prática do professorado”. Esse 

entendimento, conforme se refletiu no quarto capítulo, seria compartilhado, 

igualmente, por Anísio Teixeira, no sentido de que a reconstrução pretendida da 

educação escolar brasileira exigia modificar a mentalidade do magistério normal e 

primário. A fim de alcançar esse objetivo, as concepções docentes sobre as 

atividades das crianças deveriam se desprender de uma pedagogia centrada no 

exercício das faculdades da criança, para a “[...] compreensão das novas finalidades 

sociais da escola” (CARVALHO, 2000, p. 118, grifos da autora). Nesse sentido, o 

pensamento político-pedagógico brasileiro haveria entendido que a 

institucionalização da escola pública “[...] não era mais tarefa que pudesse se 

circunscrever nos marcos da pedagogia moderna entendida como arte de ensinar” 

(CARVALHO, 2000, p. 119, grifos da autora). 

Sendo assim, no campo normativo da nova pedagogia, o método se tornaria 

“[...] dissociado da prática, das artes de fazer, do que decorrem importantes 

deslocamentos nas estratégias de formação docente” (CARVALHO, 2000, p. 119, 

grifos da autora). A produção de condições materiais que favoreceriam a “[...] 

criação dos elementos artísticos que carecemos”, conforme explicitou Gabriel 

Prestes na Revista do Jardim da Infância (1986, p. 6), foi substituída por “[...] 

estratégias que visam subsidiar a prática docente com um repertório de saberes 

autorizados, propostos com seus fundamentos ou instrumentos” (CARVALHO, 2000, 

p. 119, grifos nossos). 
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No tocante à educação pré-primária, os saberes autorizados difundidos nas 

obras de Heloísa Marinho e Nazira Abi-Sáber, que forneceriam as bases 

pedagógicas científicas e organizativas ao ensino pré-escolar, se vincularam às 

apropriações do pensamento de Dewey, no sentido da finalidade social da escola, e 

de Decroly na renovação da organização e direção metodológica das atividades. 

Todavia, sendo a criança um sujeito igualmente em desenvolvimento natural, a 

articulação de pressupostos da nova psicologia aos princípios ativos defendidos por 

Froebel funcionaram como uma espécie de estratégia para instaurar novos modos 

de ensinar e educar. Essa estratégia foi utilizada pelo próprio Dewey, ao propor 

modificações à pedagogia do Kindergarten, sem, no entanto, contrapor-se ao 

espírito de Froebel. Decroly também adotou estratégias idênticas. 

Segundo Valdemarin (2010, p. 98, grifo nosso), o educador belga 

empenhou-se para que as disciplinas escolares fossem reconhecidas na 

programação dos centros de interesse, a fim de “[...] facilitar sua aceitação por parte 

dos professores e suavizar a transição para a renovação”. Não desconhecendo a 

preocupação dos professores acerca do ensino da leitura e da escrita, Decroly 

desenvolveu uma metodologia destinada a esse fim: o método ideo-visual. Todavia, 

o ensino globalizado e organizado em centros de interesse se propunha mudar “[...] 

radicalmente a organização escolar e o processo de ensino”. A estratégia adotada 

por Decroly, nesse sentido, foi “[...] garantir exequibilidade por meio de experiências 

já realizadas e da valorização de procedimentos conhecidos dos professores” 

(VALDEMARIN, 2010, p. 98). 

Em relação à pedagogia do Jardim-escola do Centro Educacional, a 

automização do método e o excesso de didatismo se ligaram às formas de 

apropriação e recontextualização da metodologia decrolyana. Todos os processos 

educativos no Jardim de Infância se desenvolviam de maneira diretiva e uniforme, 

posto haver uma crença de que “[...] a criança é dependente de estímulo concreto, 

para poder desenvolver a abstração” (ARAÚJO, M., 2016, grifos nossos), segundo 

enfatizou a professora Maria Tilde. A partir desse pressuposto, todas as atividades 

do Jardim deveriam se desenvolver mediante a observação e manuseio de material 

concreto, seguido da conversação com apresentação de recurso audiovisual, sendo 

essa comunicação mediatizada por diversas linguagens e processos associativos, 

até se chegar à síntese e, posterior, expressão. 
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Tendo em vistas as exigências das sociedades complexas ditadas pelo 

avanço da ciência, industrialização e do modo de vida democrático (TEIXEIRA, 

1978), as atividades do Jardim de Infância deveriam proporcionar aquisições de 

conhecimentos formais, ajustamentos e atitudes sociais; de maneira que “tudo”, 

conforme explanou a professora Isley de Araújo, estivesse “[...] relacionado à 

aprendizagem da criança, que a gente fazia” (ARAÚJO, I., 2016). 

Essa aprendizagem da criança incluía o desenvolvimento da oralidade e da 

comunicação social; o reconhecimento da personalidade individual; a capacidade de 

brincar e conviver em grupo, colaborando para um ideal comum; a apreensão de 

hábitos e atitudes; os cuidados relativos ao corpo e ao meio ambiente; a 

observação, experimentação e discriminação de objetos e fatos, situando-os no 

tempo e espaço; a apreensão de noções matemáticas e de fenômenos naturais; os 

treinamentos específicos destinados à aquisição da escrita; o desenvolvimento de 

habilidades manuais e expressões artísticas; entre outras particularidades de um 

Programa Decroly. 

Nesse sentido, a “educação científica” das crianças no Jardim-escola do 

Centro Educacional, sendo orientada por saberes autorizados oriundos de estudos 

objetivos realizados com crianças e fundamentados nas pedagogias ativas, 

colaborou para que a instituição se definisse como um Jardim decrolyano, em que a 

criança é preparada para a vida social ao passo que é instruída. A fidelidade aos 

modos de ensinar e educar da pedagogia de Decroly garantiu a unidade da forma 

escolar e do modo escolar de socialização do Jardim de Infância do Centro 

Educacional, tornando possível a intersecção entre dois modelos de formação. 

Com uma organização institucional e pedagógica orientada em centros de 

interesse, o Jardim-escola não perderia a função de alfabetizar crianças, de modo 

que esses sujeitos pudessem participar das experiências e exigências do mundo 

letrado adulto – recordando Postman (1999). Contrariamente, ganharia até maior 

ênfase, sendo esse um dos traços dominantes da forma escolar e do modo escolar 

de socialização (VINCENT; LAHIRE; THIN, 2001). 
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