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RESUMO 

 

Os conhecimentos produzidos acerca da História Social da Infância nos 

permitem dialogar com as especificidades de cada instituição de acolhimento à 

infância e, concomitantemente, com as vivências culturais desenvolvidas no 

seio escolar, possibilitando conhecer os sujeitos, as práticas pedagógicas e os 

espaços compreendidos como locus do saber. Embora a área da História da 

Educação venha demonstrando uma grande intensificação nas pesquisas 

sobre Instituições Escolares, observamos uma pequena parcela referente às 

instituições de Educação Infantil e sua história. Nessa perspectiva, objetivamos 

analisar como se deu o processo de implantação do Jardim de Infância de 

Natal nos anos de 1908 a 1953, refletindo acerca do modelo educacional 

proposto pela Instituição. A escolha do Jardim de Infância se deu pelo 

pioneirismo na educação destinada aos pequenos infantes, em promover uma 

formação integral da criança da sociedade norte-rio-grandense.  Assim, ao 

dialogarmos sobre a História do Jardim de Infância Modelo de Natal, estaremos 

abordando quais seriam os principais aspectos constituintes de um cotidiano 

escolar. Optamos por utilizar como critério de análise a Cultura Escolar, tendo 

como fios condutores Julia, Chervel, Frago e Escolano; e na apreciação 

Iconográfica, Kossoy e Dubois. Porquanto, acreditamos que, através das 

imagens, é possível conceber a escola como um espaço de produção de 

saberes, de formação de hábitos e comportamentos civis. Compondo os 

procedimentos metodológicos, debruçamo-nos sobre as fontes históricas 

coletadas no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte 

(IHGO/RN), no Acervo Histórico do Instituto de Educação Superior Presidente 

Kennedy (IESP), as Mensagens Governamentais, a Legislação (Leis e 

Decretos), fotografias, planta baixa e arquivos pessoais de ex-alunos. Por fim, 

constatou-se que o Jardim de Infância Natalense, apesar de alicerçar-se em 

métodos educativos modernos, permanecia condutas conservadoras em 

evidências nas práticas cotidianas da instituição.  

 

 

Palavras-chave: Jardim de Infância, História da Educação, Cultura Escolar e 

Iconografia.  
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ABSTRACT 

 

The knowledge produced about the Childhood Social History allow us to get 

acquainted with the specificities of each host institution for children and 

concomitantly with cultural experiences developed in the school within, making 

it possible to know the subjects, teaching practices and the spaces understood 

as locus to know. Although the area of History of Education will demonstrate a 

great intensification of research on School Institutions, we observed a small 

portion related to early childhood education institutions and its history. From this 

perspective, it aimed to analyze how was the implementation process of the 

Christmas kindergarten in the years from 1908 to 1953, reflecting about the 

educational model proposed by the institution. The choice of kindergarten was 

given for pioneering education intended to small infants, to promote an integral 

formation of children of North Rio Grande society. So when dialogarmos on the 

History of Childhood Christmas Model Garden, we will be addressing what 

would be the main constituent aspects of a school routine. We chose to use as 

an analytical criterion to School Culture, with the Julia leads, Chervel, Frago 

and Escolano; and appreciation Iconográfica Kossoy and Dubois. Because we 

believe that through the images is possible to conceive of the school as a 

knowledge production space, training civilian habits and behaviors. 

Compounding the methodological procedures, text looks us about the historical 

sources collected in the History and Geography of Rio Grande do Norte Institute 

(IHGO / RN), the Historical Collection of the Institute of Education President 

Kennedy (IESP), the Government posts, the legislation ( Laws and Decrees), 

photographs, floor plan and personal files of former students. Finally, it was 

found that the Childhood Natalense garden, although it is founded on modern 

educational methods , remained conservative conducts in evidence in the daily 

practices of the institution . 

 

 

Keywords: Kindergarten, History of Education, School Culture and 

Iconography . 
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INTRODUÇÃO  

 

 

Figura 1:  Imagem das crianças do Jardim de Incância no Grupo Escolar Augusto Severo 
 

“O conhecimento das imagens, de sua origem, 
suas leis é uma das chaves de nosso tempo. (...) 
É o meio também de julgar o passado com olhos 
novos e pedir-lhe esclarecimentos condizentes 
com nossas preocupações presentes, refazendo 
uma vez mais a história à nossa medida, como é o 
direito e dever de cada geração”. (Pierre 
Francastel) 
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Folhear velhos álbuns de fotografias é um reencontro com a própria vida, 

é trazer, à memória, momentos, histórias, passados. As imagens amareladas, 

gastas com o tempo, guardam e, ao mesmo tempo, revelam segredos, 

emoções, projetos, costumes e práticas. Elas são “testemunhas da verdade” 

para que não nos esqueçamos de um passado remoto e para que continuem 

vivas na memória fotográfica.  

Desse modo, não poderíamos iniciar este trabalho sem apresentar o 

objeto mais valioso desta pesquisa: a imagem. Ela nos traz elementos de uma 

força irresistível, pois “com a fotografia, não nos é mais possível pensar a 

imagem fora do ato que a faz ser” (DUBOIS, p.15, 2009). A fotografia torna-se 

a expressão cultural da sociedade, nela exteriorizam-se costumes, fatos sociais 

e políticos, monumentos, habitações, possibilitando acesso aos diferentes 

estratos sociais contidos nas informações visuais apresentadas como realidade 

(KOSSOY, 2012). 

Observemos agora a imagem das crianças no jardim: ela abre 

reflexivamente este trabalho. Trata-se da reprodução fotográfica do Jardim de 

Infância Modelo da Capital do Rio Grande do Norte, em meados da década de 

1940, intitulado por nós, “As jardineiras”. Descrever essa imagem não seria 

meramente a descrição e apreciação da foto, mas, antes de tudo, é considerá-

la um dispositivo social. Ela pode nos fornecer diversas informações visuais 

provendo uma melhor compreensão acerca do passado. Afinal, o que ela 

representa? O que aconteceu? Como é percebida? A partir dessas questões, o 

espectador, no desenvolvimento de sua percepção, cria indícios, suposições, 

sua realidade fotográfica. Assim, a imagem do real, captada pelo olhar do 

fotógrafo, cristaliza o momento aos espectadores que não presenciaram a 

cena, dando a real importância à compreensão do espaço e tempo.  

Chartier (1990) e os estudos concernentes à História Cultural 

conceituam a história como uma narrativa que se propõe à aproximação de 

uma realidade existente no passado. É por considerar os percursos percorridos 

na construção da história que vemos a importância de relatar como se deram 

os primeiros passos para o desenvolvimento desta pesquisa.  
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A gênese desta dissertação surge com o trabalho monográfico1 

(MENDES, 2010), no qual foram analisadas as concepções pedagógicas e a 

visão de criança e infância presentes nas primeiras instituições de Educação 

Infantil, no município de Natal, durante o século XX, considerando as 

particularidades e especificidades das instituições destinadas às crianças 

pequenas, ao longo da história. 

Nele abordamos a criação de: o Jardim de Infância Modelo, o Instituto de 

Proteção e Assistência à Infância, o Jardim de infância Menino Jesus e o 

Centro de Puericultura da Escola Doméstica.  Ao reconstituir, embora 

parcialmente, a trajetória das primeiras Instituições de Educação Infantil em 

Natal, pretendemos deixar, para a sociedade natalense, o registro escrito sobre 

os primórdios da educação infantil.  

Da pesquisa monográfica, surgiram três publicações, em eventos 

nacionais e internacionais, como o Encontro Norte e Nordeste de História da 

Educação, Salvador-BA, em 2010. Apresentamos o trabalho intitulado 

“Tecendo algumas considerações sobre a História das Instituições de 

Educação Infantil na cidade do Natal-RN, no século XX”. No mesmo ano, no 

Congresso Luso-brasileiro de História da Educação, em São Luís do 

Maranhão, foi publicado o trabalho “História da Educação Infante Natalense”. 

E, no ano seguinte, no Congresso Brasileiro de História da Educação, em 

Vitória-ES, foi aceito o trabalho “História das Instituições de Educação Infantil 

Natalense”.  

Diante de tantas reflexões sobre o universo infantil e envolvidas por 

diversos questionamentos gerados no decorrer da investigação, tais como: por 

que você escolheu estudar sobre isso? Por que estudar sobre algo tão difícil? 

Perguntamo-nos: qual seria o motivo de tantos “porquês” negativos, em meio a 

um estudo que, a nosso ver, é tão rico para a História da Educação Infantil em 

Natal?  Pois acreditamos que, se um povo não conhece o seu passado, então 

ele desconhece o seu presente, uma vez que as nossas ações atuais são 

reflexos do nosso passado histórico, cultural e social.  

Pesquisadores têm buscado entender esse campo tão complexo e ainda 

pouco explorado, objetivando apontar a dinâmica de continuidade e ruptura no 

                                                             
1 Trabalho desenvolvido com vistas a atender aos requisitos de conclusão do Curso de Pedagogia pela 

UFRN em 2010, com o título: A história da educação infantil natalense: do cuidar ao educar. 
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processo educativo ao longo do tempo. O fato de não haver muitos trabalhos 

na área da História da Educação Infantil em Natal foi um dos principais motivos 

pelo nosso interesse em dar continuidade em investigar tal temática, porém 

optamos escolher, dentre as instituições citadas no trabalho monográfico, 

apenas uma.  

A motivação acerca do objeto de estudo revela um aspecto de cunho 

particular da trajetória profissional da pesquisadora que inseriu sua carreira na 

Educação Infantil, considerando-a uma das mais importantes e significativas 

experiências vivenciadas profissionalmente. Nesse sentido, esta pesquisa vai 

além de um estudo, ela é também uma realização pessoal. Assim, estudar 

sobre a História da Educação Infantil trouxe grandes desafios e inquietudes. 

Foi o encanto de conhecer o processo histórico da infância e como se deu a 

evolução dos espaços destinados, em um primeiro momento, para o cuidar e, 

posteriormente, para o educar, trazendo à tona o desejo de nos embrenhar em 

tais conhecimentos e contribuir, de certa forma, para o entendimento sobre a 

História da Educação Infantil em Natal. 

O anseio de conhecer mais sobre a abordagem histórica e os estudos 

desenvolvidos a respeito da Nova História Cultural (NHC)2 gerou a intenção de 

me inscrever, num primeiro momento, como aluna especial do Programa de 

Pós-Graduação em Educação, da UFRN3, tendo a oportunidade de integrar a 

Linha de pesquisa História da Educação, práticas sócio-educativas e usos da 

linguagem, de 2010 a 2011. Nesse mesmo período, cursei a disciplina Ateliê de 

pesquisa: Educação História e Práticas Culturais II, com o professor Antônio 

Basílio, hoje meu orientador, ocasionando a publicação do artigo “A História da 

Educação Infante Natalense”, na Revista Saberes: Filosofia e Educação, de 

2011. 

Foi como aluna especial, mediante as interações e socializações em 

sala de aula, que aprendi a historiar. No encontro com os autores da Nova 

História Cultural ampliei meu referencial teórico-metodológico. Dentre as 

possibilidades de historiografar, numa perspectiva da NHC, são citados alguns 

                                                             
2 A Nova História Cultural (NHC) é a nova forma do fazer histórico que tem dominado a história 
cultural e predominado sob a prática dos historiadores. Segundo Burke (2008, p.7), a NHC 
“trata da presente renovação da história cultural como uma reação às tentativas anteriores de 
estudar o passado que deixavam de fora algo ao mesmo tempo difícil e importante de se 
compreender”. 
3 Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
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autores que irão perpassar todo o percurso teórico-metodológico deste 

trabalho, dentre eles estão: Burke (1997), Chartier (1990), Le Goff (2003), 

trazendo múltiplas explicações como análise da vida histórico-social. Visto que, 

segundo Jacques Le Goff, os historiadores ligados à Nova História procuram 

construir “uma história do poder sob todos os seus aspectos, nem todos 

políticos, uma história que inclua notadamente o simbólico e o imaginário” (LE 

GOFF, 1998, p. 8). 

Diante às apreciações dos novos conhecimentos adquiridos nas 

disciplinas cursadas, algumas perguntas foram geradas acerca da temática 

discutida: por que a História da Educação Infantil em Natal não foi registrada? 

A falta de documentos reflete no entendimento de como a sociedade natalense 

concebia esses espaços? Qual a importância dada pela sociedade à educação 

da infância natalense?  

O desejo de prosseguir os estudos sobre esse tema suscitou a 

participação no processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da UFRN, com o intuito de ingressar no Curso de Mestrado, 

alcançando um resultado classificatório. Para o trabalho dissertativo, 

projetamos desenvolver uma pesquisa que perpassa os dilemas da História 

Social da Infância, partindo do estudo sobre o Jardim de Infância Natalense, 

criado no início do século XX na cidade de Natal, no Estado do Rio Grande do 

Norte.  

Os jardins de infância foram criados com o intuito de possibilitar uma 

formação global do ser infantil, a partir de uma concepção de criança como 

sujeito único e específico, visando ao desenvolvimento intelectual e moral do 

aluno (ARCE, 2002). No Brasil, a instituição chega no final do século XIX, 

associada à modernidade, progresso e civilidade e ganha fervor, décadas 

depois, influenciados pelo Movimento Escolanovista. Assim, o jardim de 

infância cumpriria o papel de moralização da cultura infantil, utilizando a 

educação para o controle da vida social (KISHIMOTO, 1988).  

As primeiras décadas do século XX foram marcadas pela presença 

médico sanitarista na educação infantil. Com o avanço da industrialização e a 

urbanização das cidades brasileiras, os centros urbanos não dispunham de 

uma infraestrutura adequada que acompanhasse tais avanços. Essa 

defasagem do saneamento básico, condições de moradias, etc., causaram 
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sérios problemas para a população, inclusive, na proliferação de epidemias. 

Nessa conjuntura, surgem iniciativas paliativas necessárias para o educar e o 

cuidar das crianças brasileiras.  

Educar e higienizar tornam-se as premissas básicas do discurso médico-

higienista articulador da nova ordem, reconfigurando os espaços destinados 

aos pequenos infantes, contudo tais instituições trazem contradições em suas 

construções. Uma vez que, para uns, era defendido como local para o 

acolhimento da criança desvalida e, para outros, como estabelecimento de 

formação educacional para os mais abastados. Afirma Kuhlmann (1998, p. 87) 

que “cada saber apresentava as suas justificativas para a implantação de 

creches, asilos ou jardins-de-infância, e seus agentes promoveram a 

constituição de associações assistenciais privadas”. 

Nesse contexto, é criado na cidade de Natal, no início do século XX, o 

primeiro Jardim de Infância. Em sua configuração inicial, a instituição 

entrelaçava-se aos princípios educacionais propostos pelo Ensino Primário, 

caracterizado pela pré-escola, compondo a estrutura organizacional curricular 

do Grupo Escolar Augusto Severo.  

A história do primeiro jardim de infância da capital potiguar ainda 

relaciona-se com a Escola Normal que buscava fundamentar-se nos princípios 

pestalozziano, atribuindo papel relevante à observação como processo de 

aprendizagem. Por dar grande relevância à arte de ensinar, eles contavam com 

a Escola Modelo (Grupo Escolar Augusto Severo), como Campo de Aplicação, 

do Curso de Formação das normalistas. 

Ao pensarmos sobre a relevância da Instituição e as possíveis 

contribuições que a mesma trouxe para a sociedade natalense, decidimos 

analisar o modelo educacional proposto pelo primeiro Jardim de Infância da 

cidade de Natal. Será que a Escola-Modelo realmente apresentava um modelo 

de educação? Sua configuração organizacional proporcionava um padrão de 

educação? 

Com a implantação do Jardim de Infância, nos anos de 1908 a 1953, 

observamos as configurações organizacionais e estruturais, e as práticas 

escolares que poderiam contribuir para a formação integral das crianças 

natalenses.  
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O período delimitado (1908-1953) encontra justificativa em dois 

momentos históricos que caracterizam a consolidação do Jardim de Infância 

em Natal. O ano de 1908 é tomado como marco criação do Jardim de Infância, 

em 1916, temos à Reforma do Ensino Primário, no qual surgem as primeiras 

iniciativas do poder público natalense acerca da desanexação ao Grupo 

Escolar. Discorremos até 1953, ano de inauguração do Jardim de infância 

Modelo, conhecido pelo Jardim da Praça. O projeto de edificação para a nova 

instituição apresentava um plano moderno para a construção do novo prédio 

exigido pelo INEP. Assim, o ambiente escolar sadio foi organizado para que 

despertasse na criança a aprendizagem, levando-a pensar sobre as coisas e 

explorar o espaço.  

Fugindo da imposição e da impessoalidade que caracterizam os 

documentos oficiais, o Jardim de Infância deixou sua marca através da 

memória fotográfica. Os vários registros de atividades nos permitem refletir 

sobre o cerne cultural da Instituição, suas práticas e modelo educativo. Embora 

tenhamos o entendimento de que, numa pesquisa histórica, não há como 

chegar a uma verdade absoluta dos fatos, priorizamos a busca constante pela 

aproximação dos acontecimentos, na tentativa de responder ao objeto de 

estudo, mas sem o intuito de esgotar as múltiplas respostas possíveis. Desse 

modo, preservar sua memória histórica torna-se precioso para nós, 

historiadores. A relevância do trabalho consiste em reconstruir e guardar uma 

parte da história da educação infantil em Natal.   

Nesse sentido, Febvre (1989, p.19), assegura que 

 

[...] toda História é escolha. É-o, até devido ao acaso que aqui 

destruí e ali salvou os vestígios do passado. [...] o historiador 

que não vagueia ao acaso pelo passado, como um trapeio à 

procura de achados, mas parte com uma intenção precisa, um 

problema a resolver, uma hipótese de trabalho a verificar. 

 

Se toda história é escolha, escolhemos “salvar” os vestígios do passado 

do Jardim de Infância da Capital de Natal. Com fins de compreender o modelo 

educacional e as práticas escolares que compunham a cultura escolar do 

jardim de infância, levantamos a hipótese de que a Instituição primava por 

desenvolver um trabalho educativo voltado para o desenvolvimento intelectual, 
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moral e cívico das crianças. Para tanto, ele assumiria o modelo educacional 

que deveria ser seguido na capital do Rio Grande do Norte. 

Para subsidiar o trabalho, optamos utilizar a abordagem da Nova 

História Cultural, tendo como critério de análise a categoria Cultura Escolar, a 

fim de configurar o modelo educacional da instituição em questão. Essa Cultura 

nos possibilita tratar elementos constituintes de um cotidiano escolar, pois 

refletir sobre sua cultura é refletir sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas 

no dia-a-dia, é entender os sujeitos que compõem aquele espaço, é analisar os 

saberes e conhecimentos produzidos e reproduzidos no espaço escolar, é 

reconhecer a escola como um espaço de formação do indivíduo.  

Seu referencial teórico alicerça-se em autores da História Social da 

Infância como Monarcha (2001), Freitas (2009), Kulmann (1998), Bastos 

(2001), Kishimoto (1988), Oliveira (2005) visando à compreensão da criação 

dos primeiros jardins de infância no Brasil e à influência das ideias 

educacionais advindas das teorias de Pestalozzi, Froebel na construção de tais 

espaços.  

Ora dialogamos com os autores da História Cultural, Escola e Frago 

(1998), Le Goff (2003), Burke (1997), já que por se tratar de uma pesquisa que 

intenta analisar o modelo de educação no processo de formação integral da 

criança, visamos à configuração espacial e às práticas pedagógicas 

desenvolvidas na escola, como afirma Chartier (1990, p.23), as práticas “visam 

fazer reconhecer uma identidade social, exibir uma maneira própria de estar no 

mundo, significar simbolicamente um estatuto e uma posição”. 

O debruçar sobre as fontes históricas deu-se a partir de uma rotina de 

visitas ao Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGO/RN) e 

ao acervo Histórico do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy 

(IESP). Nessas instituições, foi feito um árduo trabalho de pesquisa resgatando 

materiais que fundamentem a história do primeiro jardim de infância na capital 

do Rio Grande do Norte. Destacamos as Mensagens Governamentais, a 

Legislação (Leis e Decretos), algumas edições do Jornal “O paiz”4, além do uso 

de acervos pessoais de ex-alunos do jardim, produção bibliográfica, planta 

                                                             
4 O Jornal O Paiz foi lançado em 1º de outubro de 1884, no Rio de Janeiro (RJ), por João José dos Reis 

Júnior, o conde de São Salvador de Matozinhos. E teve duração até 18 de novembro de 1934, quando foi 

fechado pela Revolução de 1930. 
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baixa da instituição e da icnografia. Le Goff (1994) afirma que “tudo o que 

permite a descoberta de fenômenos em situação (a semântica histórica, a 

cartografia, fotografia aérea, a foto-interpretação) é particularmente útil”. 

Devido ao representativo acervo fotográfico, o uso da iconografia tornou-

se elemento chave para o desenvolvimento desta análise. A foto representa um 

momento único e deixa, através da imagem, o registro daquela exata ocasião 

específica, pois “aquilo que a fotografia reproduz até o infinito só aconteceu 

uma vez: ela repete mecanicamente o que nunca mais poderá repetir-se 

existencialmente” (BARTHES, 1980). 

A foto captada, realmente, tem o poder de eternizar uma imagem, isso 

não significa dizer que esta corresponda à verdade absoluta, mas ela pode ser 

apenas uma verdade fabricada, aquela que se quer passar adiante. Conforme 

Kossoy (2012, p.29), a fotografia é “passível de toda sorte de manipulações, na 

medida em que os receptores nela viam, apenas, a “expressão da verdade”, 

posto que resultante da “imparcialidade” da objetiva fotográfica”. Com isso, 

deixamos claro que defendemos o caráter subjetivo da fotografia, pois a 

imagem retratada, ao mesmo tempo em que apreende o real, reflete o ponto de 

vista de seu autor, e posteriormente, de seu interlocutor. Essa subjetividade 

que lhe é própria pode mentir, provocar, chocar, evocar sensações sensuais ou 

de dor, proporciona prazer estético, e também manipular a opinião pública em 

favor dos interesses do próprio autor ou das classes dominantes. 

O trabalho dissertativo está organizado em quatro capítulos. O primeiro 

capítulo intitulado “Cultura Escolar e Iconografia: caminhos percorridos de uma 

investigação histórica” apresenta o referencial teórico-metodológico que 

subsidia a pesquisa, dialoga com os autores e fontes que possibilitam analisar 

o objeto de estudo proposto. A explanação da temática, e como ela foi 

delimitada ao longo do estudo entrelaçassem à apresentação das fontes 

coletadas e a escolha da abordagem metodológica nos permitindo aumentar a 

densidade do estudo histórico.  

A ênfase maior está pautada no uso da iconografia como ferramenta 

principal para análise do objeto de estudos, contudo, outras fontes históricas se 

mostraram auxiliares imprescindíveis no desenvolvimento do trabalho 

(Regimento Interno, notícias de jornais, acervo pessoais, etc.).  
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O segundo capítulo que recebe o nome de “Historiografando o Jardim 

de Infância” aborda a criação do Jardim de Infância e seu percursor Friedrich 

Froebel, analisando o modelo educacional froebeliano introduzido nos jardins 

de infância brasileiros. O texto trata do cenário da Educação Infantil, sua 

criação e como ele se propagou no Brasil, levando em consideração aspectos 

relevantes para tecer a história dessa modalidade no país. Dentre os jardins de 

infância que foram implantados, escolhemos analisar duas instituições 

fundamentais para a construção e implantação do modelo educacional no 

jardim de infância natalense: O Jardim de Infância Menezes Vieira (1875) e o 

Jardim de Infância Caetano Campos (1896).  

O terceiro capítulo nomeado “A História do Jardim de Infância de Natal” 

tem como ênfase a implantação do Jardim de Infância Modelo, buscando 

através da contextualização histórica da cidade do Natal e da legislação em 

vigor, discutir seu processo de legitimação institucional nas primeiras décadas 

do século XX.  

Descrevemos seu funcionamento no Grupo Escolar Augusto Severo, no 

bairro da Ribeira, por quatro décadas, constituindo-se em espaços 

embrionários e, posteriormente, o surgimento de um estabelecimento de ensino 

exclusivo para o público infantil, materializado com a construção de uma 

edificação própria, em 1953, no bairro de Petrópolis. Deste modo, buscamos 

entender o momento em que a escola foi criada (1908) e fundada (1953), 

ressaltando a pertinência do local e espaço destinado ao Jardim de Infância 

Modelo.  

No quarto capítulo, “Jardim de Infância Natalense: modelo de 

educação?”, analisamos elementos do modelo educacional constituídos no 

Jardim de Infância Natalense, quanto às práticas cotidianas características de 

uma cultura escolar própria da instituição, que tem, por princípio de educação 

republicana, o tripé: intelectual, moral e física. Assim, ao discutir a história 

dessa Instituição, reconstruímos a história desse espaço social e cultural, o 

qual trouxe uma grande contribuição para a educação norte-rio-grandense. 

Por fim, trazemos algumas Considerações Finais acerca deste estudo. 

Iremos realizar uma síntese dos elementos principais acerca do Jardim de 

Infância de Natal, unindo ideias e discorrendo as questões apresentadas para o 

desenvolvimento do objeto de pesquisa.  Além disso, apresentaremos novas 
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inquietações acerca da temática e as reflexões acerca do modelo de educação 

defendido no Jardim de infância Natalense.  
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1. CULTURA ESCOLAR E 

ICONOGRAFIA: CAMINHOS 

PERCORRIDOS DE UMA 

INVESTIGAÇÃO HISTÓRICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“De resíduos, de papéis, de legumes, até 

mesmo das geleiras e das ‘neves 

eternas’, o historiador faz outra coisa: faz 

deles a história” (CERTEAU, 2008) 

“Não há história sem documentos” 

(SAMARAN, 1985) 
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1.1 Objeto de pesquisa e fontes 

 

 

No final do século XVIII, na Europa Ocidental, começam a surgir as 

primeiras instituições de educação para a criança pequena, de 0 a 6 anos. 

Essas instituições, que antes foram criadas para atender as crianças pobres e 

as mães trabalhadoras, começam a apresentar um caráter educativo em seus 

espaços. Apesar dessas entidades, no princípio, não conterem propostas 

instrucionais formais para a criança pequena, logo são introduzidas “atividades 

de canto, de memorização de rezas ou passagens bíblicas e alguns exercícios 

do que poderia ser uma pré-escrita ou pré-leitura” (OLIVEIRA, 2005, p. 61). 

O Kindergarten, criado por Froebel em (1837), passou a ser referência 

em vários países, “de modo que chegamos a encontrar diversos 

estabelecimentos de educação infantil que se auto-intitularam jardins de 

infância, uns mais, outros menos coerentes com as idéias e práticas propostas 

por aquele educador”.  (KUHLMANN, 1998, p. 69) Ao fundar o Kindergarden, 

Froebel  

 

[..] pretendia não apenas reformar a educação pré-escolar, mas 
por meio dela a estrutura familiar e os cuidados dedicados à 
infância, envolvendo a relação entre as esferas pública e 
privada. A educação ministrada no lar ou na escola fomentaria 

nas crianças a preguiça e a indolência. (KUHLMANN, 2001, 
p. 10)  
 
 
 

No Brasil, os famosos “Kindergartens” chegam no final do século XIX e 

passam a ser chamados de jardins de infância. Em 1875, foi criado o primeiro 

jardim de infância, pelo Dr. Menezes de Vieira juntamente com sua esposa D. 

Carlota de Menezes de Vieira, chamado Jardim de Crianças, localizado no 

Colégio Menezes Vieira, no Rio de Janeiro, recebendo um grande prestígio da 

sociedade, uma vez que os Jardins de Infância foram criados seguindo uma 

concepção pedagógica de educação infantil, a partir de Froebel, pensando em 

um trabalho que proporcionasse às crianças uma formação educativa, moral e 

civilizadora (BASTOS, 2001).  
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No Estado do Rio Grande do Norte, o primeiro Jardim de Infância público 

foi criado em 1908 e implantado, enquanto construção espacial, em 1953, na 

Cidade de Natal. O principal objetivo da instituição era o de proporcionar as 

crianças de quatro a seis anos uma educação que primasse a formação 

integral do indivíduo, ou seja, intelectual, moral e física. Esse imaginário de 

educação estava vinculado às ideias escolanovistas de modernidade e 

progresso a que a nação visava.  

Sendo assim, movidos pelo anseio de estudar a história do primeiro 

jardim de infância de Natal, visamos abordar como se deu o processo de 

implantação do Jardim de Infância Modelo de Natal nos anos de 1908 a 1953, 

analisando o modelo educacional proposto pela Instituição. Nele, resgatamos a 

memória educacional dessa Instituição, compreendendo, segundo Le Goff 

(2003, p. 477) que  

 

“a memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, 
procura salvar o passado para servir o presente e o futuro”.  
Assim, vemos a importância de reconstruir o processo 
itinerante da instituição escolar ponderando seus aspectos 
sociais, histórico, culturais e educativos numa perspectiva 
historiográfica. 

 

Apesar do Jardim de Infância ter sido criado em 1908, como Classe 

Infantil Mista do Grupo Escolar Augusto Severo, somente em 1916, com a Lei 

Orgânica n°405, ele é intitulado como Jardim de Infância. Décadas depois, a 

instituição desvincula-se do grupo escolar materializando-se num espaço 

educacional específico para o ensino dos pequenos infantis.  Nesse sentido, 

delimitamos nosso objeto com o marco temporal entre 1908 a 1953, justificado 

pela relevância social dada na elaboração de um modelo educacional para a 

criança de 4 a 6 anos. Nessa ocasião, o poder público norte-rio-grandense 

coloca em vigor as primeiras iniciativas quanto à proposição de um projeto 

organizacional e institucional para educação infantil.  

Com o intuito de não apenas traçar a trajetória do Jardim de Infância, 

mas de compreender o modelo educacional proposto pela Instituição e a 

cultura produzidos no espaço escolar dos infantis, apontamos como questão 

central a seguinte indagação: como se constituiu o Jardim de Infância em 

Natal? O jardim seria um modelo de educação? A partir dessa questão 
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investigativa, levantamos a hipótese de que os elementos de formação 

intelectual, moral e físico que se apresentam na constituição do Jardim de 

Infância Modelo, em Natal, caracterizam o modelo ou o ideal de educação da 

infância que a instituição primava. Portanto, ele assumiria o modelo 

educacional que deveria ser seguido na capital do Rio Grande do Norte. 

Partindo do entendimento de que a criança republicana deveria ser 

moldada diante da tríplice formativa: educação, moral e física, trouxemos os 

estudos da Cultura Escolar para buscar entender as especificidades do 

universo escolar. Os estudos da Historia Cultural, segundo Chartier (1990, 

p.17), possibilitam identificar a forma como os diferentes lugares e contextos 

sociais constroem uma realidade social, pois, os “[...] esquemas intelectuais, 

que criam as figuras graças às quais o presente pode adquirir sentido, o outro 

tornar-se inteligível e o espaço ser decifrado”.  

Percebemos, então, que ao dissertar sobre o Jardim de Infância Modelo, 

traríamos elementos de sua cultura específica estabelecida dentro do espaço 

educacional, uma vez que, segundo Julia (2001, p.10) a, 

 

[...] cultura escolar como um conjunto de normas que definem 
conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto 
de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos 
e a incorporação desses comportamentos; normas e práticas 
coordenadas a finalidades que podem variar segundo as 
épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente 
de socialização). 

 

Ainda de acordo com a definição de Cultura Escolar, André Chervel 

(1990), advoga a capacidade da escola de produzir uma cultura específica, 

singular e original. Assim, caberia à escola não somente formar indivíduos, 

“mas também, produzir uma cultura que penetre, molde, modifique a 

sociedade” (FARIA 2004, p.146). Desse modo, além de considerar as práticas 

escolares, normas e condutas, concebemos a escola como um espaço de 

produção de saberes e de formação de indivíduos, hábitos e comportamentos 

civil. 

Propusemos a Cultura Escolar por se tratar do processo de formação da 

criança visando às práticas pedagógicas desenvolvidas na escola, pois como 

assegura Chartier (1990, p.23), as práticas “visam fazer reconhecer uma 
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identidade social, exibir uma maneira própria de estar no mundo, significar 

simbolicamente um estatuto e uma posição”. Desse modo, as práticas 

existentes no jardim de infância visavam à produção de uma educação integral 

dentro de um espaço que educa e que produz saberes.   

Ao compreendemos a escola como espaço de produção de saberes, 

paralelamente, pensamos nesse espaço físico como elemento crucial para a 

educação. Já que, quando conceitualizamos a criança e infância e qual modelo 

de educação elas devem seguir, a forma como a instituição é construída vai 

direcionar tal entendimento.  Assim, espaço e tempo se configuram como um 

fator determinante para a compreensão de cultura escolar, reforçando a ideia 

de que o espaço educa. Trazemos Viñao-Frago (2000) o qual considera que 

 

 

[...] esses lugares e tempos são determinados e determinam 
uns ou outros modos de ensino e aprendizagem. [...] Em 
síntese, o espaço e o tempo escolares não só conformam o 
clima e a cultura das instituições educativas, mas também 
educam. (p. 99) 

 
 

Sendo assim, o termo espaço e cultura escolar seguirá a perspectiva de 

Antonio Viñao Frago, como sendo o conjunto dos aspectos institucionalizados 

que caracterizam a escola como organização, e que inclui 

 

 “... práticas e condutas, modos de vida, hábitos e ritos, a 
história cotidiana do fazer escola – objetos materiais – função, 
uso, distribuição no espaço, materialidade física, simbologia, 
introdução, transformação (...) – e modos de pensar, bem como 
significados e idéias compartilhadas.” (VIÑAO FRAGO, 1994, 
p. 68) 
 

 

Chartier pensa a cultura em suas representações simbólicas, “exige 

concebê-la como um conjunto de significações que se enunciam nos discursos 

ou nos comportamentos aparentemente menos culturais” (1990. p.66). O autor 

ainda traz Geertz (1973 apud CHARTIER, 1990, p. 67) propondo o conceito de 

cultura a qual  

 

[...] denota um padrão, transmitido historicamente, 
de significados corporizados em símbolos, um 



28 
 

sistema de concepções herdadas, expressas em 
formas simbólicas, por meio das quais os homens 
comunicam, perpetuam e desenvolvem o seu 
conhecimento e as atitudes perante a vida.  

 
 

Nessa perspectiva, acreditamos que as práticas que aconteceram no 

Jardim de Infância de Natal caracterizam o espaço como experiência vivida e 

produzida, permitindo a nós criarmos as formulações de como era o cotidiano 

escolar. Assim, ao invés de estudarmos apenas a história da Instituição, nos 

ocuparemos em tratar sobre o modelo educacional vivenciado no local, visto 

que, todo o universo simbólico é compreendido como identidade, e esta, 

identifica a cultura de um grupo.  

Partindo desse princípio de que a cultura produzida no espaço educa, 

buscamos situar a implantação do Jardim de Infância Modelo de Natal, já que 

entendemos que a sua construção traz consigo a influência direta da 

concepção existente na época sobre a educação destinada à criança. Sob essa 

perspectiva, acreditamos que o jardim apresentava inovações pedagógicas, 

produzidas nas atividades escolares como práticas culturais.  Para reforçar 

essa ideia, uso Chartier (1990, p.23) na defesa das práticas, visando “fazer 

reconhecer uma identidade social, exibir uma maneira própria e estar no 

mundo, significar simbolicamente um estatuto e uma posição”, permitindo a 

composição da identidade educacional da instituição.    

Nesse caso, a pesquisa situa-se em meados da década de 10, até 

metade da década de 50, na cidade de Natal/RN. O primeiro Jardim de Infância 

Modelo, em Natal, era localizado na Rua Trairi, em frente à Praça Pedro Velho. 

Ele acompanhou a trajetória do Ensino Primário, sendo regulamentado e 

construído oficialmente, somente, em 1953. Nele, era oferecida uma educação 

para as crianças que viviam em torno da 5Instituição. Com esse novo espaço, 

amplia-se o campo de aplicação didático-pedagógico para a Escola Normal de 

Natal, visando à integração do desenvolvimento da pesquisa educacional à 

formação docente, oferecendo uma educação pautada nas principais teorias 

pedagógicas destinadas à criança.    

                                                             
5 A partir da análise dos álbuns de formatura do Jardim de Infância, percebemos que os alunos 
que frequentavam a instituição eram crianças de famílias com alto poder aquisitivo. Além do 
mais, a escola localizava-se numa área nobre da cidade. 
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O prédio, construído mediante as exigências do Instituto Nacional de 

Estudos Pedagógicos (INEP), passa a exibir um espaço de estudos e 

pesquisas sobre a criança, objetivando, assim, a criação de um Centro de 

Formação de Professores Especializados, composto por: Jardim de Infância, 

Curso primário modelo e a Escola Normal. Nele, era exigida, na formação das 

professoras, “uma sólida fundamentação científica, estudos e pesquisas 

experimentais sobre o desenvolvimento infantil e a observação da criança” 

(KUHMANN, 2009, p. 187).  

Acreditamos que era no cotidiano que se inventavam as “maneiras de 

fazer” as práticas socioculturais. Refiro-me mais especialmente às formas 

como eram interpretadas as concepções educacionais, as suas maneiras de 

fazer, isto é, a lógica do cotidiano (CERTEAU, 1994, p.35). Logo, entendemos 

que seja impossível fazer história sem haver um objeto de investigação, assim 

como defender esse objeto sem obter suas fontes. Pois, é justamente por meio 

dos registros históricos que se torna plausível desenvolver a pesquisa 

historiográfica.  

Ainda que haja dificuldade em recuperar acontecimentos, experiências e 

vivências do ser humano ao longo do tempo, possibilitando ser entendida a sua 

própria história, partimos em busca das fontes e autores que subsidiassem tal 

estudo proporcionando o fazer histórico, isto é, o “recolher, selecionar, analisar 

e interpretar” (MARTINS, 2000), porquanto entendemos que é através desse 

entrelaçamento das fontes e das concepções defendidas sobre o fenômeno 

pesquisado que ocorre a construção do trabalho científico.  

Ao delimitarmos qual seria nosso objeto de pesquisa, realizamos a 

seleção dos autores e fontes objetivando discutir o modelo educacional 

implantado no Jardim de Infância, na capital do Rio Grande do Norte, nos anos 

de 1916 a 1953, com o fim de analisar a produção do espaço pedagógico, 

ressaltando as configurações organizacionais e as práticas escolares para a 

formação do sujeito. Bem como assegura Lombardi (2004, p.153), “a 

historiografia implica e pressupõe o uso de métodos e teorias que modelam o 

processo e resultado da construção do conhecimento historiográfico”. É nesse 

sentido, que nos propomos a trilhar os caminhos na busca de responder aos 

objetivos propostos. Para isso, fizemos o mapeamento da literatura que aborda 

o assunto escolhido uma vez que compreendemos a importância de haver essa 
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revisão literária permitindo uma sistematização que justifique o assunto que 

iremos pesquisar (MOURA, 1998).  

Concomitante a esse levantamento bibliográfico (dito anteriormente no 

decorrer do texto), nos propomos escavar as fontes que seriam analisadas 

nesse processo metodológico na fundamentação do trabalho dissertativo.  

Instigada em analisar as práticas pedagógicas existentes naquele local, 

construindo a identidade educacional do Jardim Modelo, partimos para a 

terceira etapa da pesquisa, isto é, movimento de compreensão do percurso 

metodológico. A metodologia só poderia ser definida após selecionarmos as 

fontes que iríamos trabalhar. Assim como afirma Lombardi (2004, p.155),  

 

(...) é impossível pressupormos a ciência da história sem que 
ela tenha um objeto de investigação, não é possível o 
entendimento dos objetos de investigação sem as fontes e, 
estas por sua vez, como o material que fundamenta e embasa 
a própria pesquisa histórica. 

 

 

O debruçar das fontes históricas deu-se a partir de uma rotina de visitas 

ao Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGO/RN) e ao 

Acervo Histórico do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy (IESP). 

Nessas Instituições, foi realizado um árduo trabalho de pesquisa resgatando 

materiais que fundamentam a história do primeiro jardim de infância na capital 

do Rio Grande do Norte. Nessas andanças, conseguimos como fontes de 

pesquisa para a realização desse trabalho: fotografias; o álbum de formatura 

dos alunos (1957 a 1965); caderno de atividade de uma professora do Jardim 

de Infância Modelo; as Mensagens Governamentais; Relatório Oficial; edições 

do Jornal “O paiz”; Decreto de Lei  e a planta baixa da Instituição compondo o 

aporte documental, pois pensando com Lombardi (2004, p. 156), as fontes 

 

são testemunhos que possibilitam entender o mundo e a vida 
dos homens, todos os tipos de fontes que ajudem a entender o 
mundo dos homens e suas relações são válidas: material lítico 
e cerâmico, documentos escritos, testemunhos orais, 
produções iconográficas, audiovisuais, eletrônicas etc. 
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Assim, compreendemos que o objeto de pesquisa deve ser validado nos 

documentos, pois ele nos possibilita ampliar a rede de informação, 

ocasionando o abandono de uma visão fragmentária e superficial, contribuindo 

para que se tenha uma rica produção histórica do fato estudado. (LE GOFF, 

2003).  

Nas primeiras impressões que averiguamos das fontes, como, por 

exemplo, os Decretos Lei Orgânica do Ensino (n.405) e a Reforma do Ensino 

(n.405); a Lei Orgânica do Ensino Primário (n.8529) e a Lei Orgânica do Ensino 

Normal (n.8530); o Relatório Oficial (n.86); as Mensagens Governamentais 

(1930-1951-1952-1953); as edições do Jornal “O paiz” (1930-1934), 

percebemos que o Jardim Modelo passou por vários processos em sua 

história, recorreríamos às informações contidas nesses processos dividindo-os 

em apenas dois momentos: o primeiro momento que ele segue um processo 

itinerante (1908-1953) e o segundo momento (1953-1965) de sua implantação 

institucional.    

Nessa busca, não nos convencemos de que os documentos 

encontrados seriam o suficiente para escrevermos sobre a História do Jardim 

de Infância Modelo. Confessamos que já estávamos desestimulados, achando 

que não iríamos encontrar o que almejávamos, até que as portas do Instituto 

de Ensino Superior Presidente Keneddy foram abertas através de uma 

professora da Instituição e lá pudemos encontrar nosso maior tesouro, as fotos.  

Comparamos as fotografias como se fosse um tesouro, pois, para nós, 

elas trouxeram informações de grande relevância, uma vez que retratam o 

contexto histórico do período produzido pela sociedade na qual está inserida a 

instituição de ensino pesquisada. Desse modo, concordamos com Miguel 

(2007, p.31) quando ele afirma que  

 

Um arquivo ou a descoberta de novos registros que contenham 
informações sobre determinada instituição trazem sempre a 
expectativa da descoberta, a possibilidade de novos caminhos 
e podem até imprimir novos direcionamentos ao trabalho, 
apontando para novas interpretações. Para alguns autores, o 
arquivo é um nicho que contém não apenas registros e 
informações, mas também possibilita a sensação da 
descoberta do real.  
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De tal modo, a cada passo que dávamos, sentíamo-nos como um 

garimpeiro à procura de uma pedra preciosa ou pistas que subsidiassem o 

objeto de estudo. Essa “pedra” encontrada foram as imagens fotográficas. Foi 

devido ao rico material contido nas fotografias que resolvemos utilizá-las como 

fonte principal, o que seria para nós um grande desafio, visto que não tínhamos 

conhecimento da área de estudo. A partir das fotografias, analisaríamos o 

modelo educacional proposto pela Instituição, revelando a concepção de 

criança e infância que era defendida.   

Contudo, acreditamos que, mesmo com as dificuldades encontradas 

nesta pesquisa, as imagens tornaram-se as pedras do garimpo a serem 

lapidadas. Recorremos a elas como fonte segura de investigação, 

principalmente no que se refere ao seu uso como evidência histórica, pelo fato 

de poderem testemunhar épocas e lugares em que foram utilizadas. 

É nesse sentindo que abarcamos nosso fazer histórico, isto é, na forma 

como interpretaríamos os fenômenos contidos nos documentos, já que a partir 

do momento em que fizéssemos uma análise sobre as fontes, deveríamos 

primeiro compreender o contexto histórico do fato ocorrido, pensar em que 

conjuntura o objeto de estudo está inserido. Pois,  

 

Dependendo de como o historiador vê a sociedade de sua 
época, de como ele se posiciona diante dela, resultará a 
análise que fará do passado como também justifica o seu 
interesse por determinados assuntos. A experiência humana 
não se modifica enquanto passado, o que modifica é a 
investigação sobre ela, que é fruto de uma determinada 

sociedade de uma determinada época. (Souza; Gatti Jr.2004, 
p.06) 

 

 

Nessa perspectiva, trouxemos autores que trabalham com análise 

iconográfica como suporte histórico, optando por Burke (2004), Kossoy (2012) 

e Dubois (2009), por compreenderem a apreciação iconográfica como produto 

ideológico e cultural, transcendendo uma análise puramente descritiva, mas na 

definição de sentidos e efeitos de sentidos causados no próprio pesquisador. 

Passamos a entender a fotografia como “um resíduo do passado. Um 

artefato que contém em si fragmentos determinados da realidade registrados 
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fotograficamente” (KOSSOY, 2012, p.47), uma vez que é mediante a 

materialidade e a representação real que a imagem fotográfica se apresenta 

como documento histórico. É importante destacar que, ao se utilizar a imagem 

fotográfica como fonte de pesquisa, deve-se levar em consideração seu 

processo de construção, já que a foto é um documento criado e construído. 

Desse modo, a interpretação e a análise das imagens fotográficas servem 

como instrumentos de estudo, produzindo informações que subsidiem a 

pesquisa.  

Neste trabalho, as fotografias tomam vida e se comunicam conosco, 

deixam de ser instrumentos decorativos, pois ao afirmarmos que imagens 

precisam ser “lidas”, queremos dizer que é preciso ter conhecimentos prévios 

para se analisar uma determinada imagem, ou seja, o contexto histórico, 

cultural, social em que ela foi produzida, podendo ser explorada de diversas 

formas, em seus mais diferentes meios de comunicação.  

As imagens possuem evidência histórica. Nelas encontramos uma forma 

de transmitir informações que abordam temas políticos, econômicos e sociais 

e, também, do cotidiano das pessoas e da própria história cultural (BURKE, 

2004). Em vista disso, os conteúdos das fotografias nos apresentam indícios de 

uma cultura escolar, principalmente, se relacionadas à planta baixa da 

instituição abordando aspectos culturais, tais como higienização, práticas 

pedagógicas, ludicidade, entre outros, presentes no âmbito escolar, assim 

“passam” a ser detentoras de sentidos e significados.  

A fotografia compõe a textualidade de uma determinada época. Por esse 

motivo, as fotografias nos fornecem elementos que nos ajudam a analisar o 

cotidiano escolar do Jardim de Infância, seja no seu aspecto iconográfico ou 

iconológico. Visto que a iconologia seria um método de interpretação 

“subjetivo” da imagem, através do contexto histórico, podemos explicar 

representações socioculturais. Enquanto que, à iconografia cabe analisar os 

elementos que compõem uma figura. 

Com isso, Burke (2004, p.101) afirma que a imagem traz uma 

representação histórica do passado, pois    

 

Uma vantagem particular do testemunho de imagens é a de 
que elas comunicam rápida e claramente os detalhes de um 
processo complexo, como o da impressão, por exemplo, o que 
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um texto leva muito mais tempo para descrever de forma mais 
vaga.  

 
 

Devido a essa forma rápida de comunicação com o leitor/observador, 

buscamos delimitar como trabalharíamos nosso instrumento de análise. 

Especialistas, na área da fotografia, como Barthes, Kossoy e Maud, atentam 

para três pressupostos quando diz respeito à avaliação de um documento 

visual: expressão e conteúdo, tempo e espaço, percepção e interpretação. Já 

Panofsky (1892-1968) distingui três níveis de interpretação da imagem:  

 

 
1- Descrição pré-iconográfica – identificação de objetos (como 
árvores, animais, prédios e pessoas) e eventos (refeições, 
batalhas etc.), seria considerada uma descrição natural; 2- 
análise iconográfica – análise em sentido estrito (como 
reconhecer uma ceia como sendo a última ceia de Da Vinci), 
seria uma descrição convencional; 3- interpretação iconológica 
– seria uma descrição “intrínseca”, ou seja, os princípios 
subjacentes que revelam a atitude básica de uma nação, de 
um período, uma crença religiosa ou filosófica, por exemplo. É 
nesse nível que as imagens oferecem evidência útil para os 

historiadores culturais. (PANOFSKY apud BURKE, 2004, 
p.45) 
 

 

O fato é que não existe uma abordagem metodológica que contemple 

todas as possibilidades de analisar a fotografia, mas há passos imprescindíveis 

para que essa análise seja possível como a contextualização do processo 

histórico e as técnicas e tecnologias utilizadas na composição da imagem. 

Assim, deveria ser feita uma sistematização de informações que apontassem a 

história através da fotografia.  

Outro aspecto relevante é saber qual a relação existente entre o 

fotógrafo e os integrantes da imagem, visto que a fotografia passa a ser 

compreendida como um objeto de discurso que traduz intencionalidades, 

informações e representações. Na imagem está contida a visão de mundo que 

o autor ou cliente tem sobre variado assunto, no nosso caso o Jardim de 

Infância Modelo. Nesse caso, “à medida que os textos históricos não são 

autônomos necessitam de outros para sua interpretação” (MAUAD, 1996, 

p.10). 
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Desse modo, Leite (2001, p.16) nos trouxe contribuições por apontar 

algumas diretrizes metodológicas para a pesquisa com fotografias históricas. 

 

Após uma leitura superficial do conteúdo, a fotografia se 
tornava opaca e silenciosa. Somente uma pesquisa de forma e 
conteúdo, uma desconstrução de seus elementos e um estudo 
das imagens mentais que sugerem desvendar globalmente os 
níveis da comunicação, admitindo uma contextualização do 
texto fotográfico. O fotógrafo, os fotografados, os recursos 
técnicos com que contavam e principalmente o interesse do 
observador, dos colecionadores ou do leitor da fotografia 
precisam ser delineados, cruzados e encaixados para dar 
conta dos diferentes níveis de sentido das fotografias já feitas. 

 

É importante entendermos que a realidade da fotografia não 

corresponde necessariamente à verdade histórica, ela é apenas um registro 

expressivo da aparência, ou seja, da nossa visão sobre o objeto estudado. 

Sendo assim, a “realidade da fotografia reside nas múltiplas interpretações, nas 

diferentes leituras que cada receptor dela faz num dado momento; tratamos, 

pois, de uma expressão peculiar que suscita inúmeras interpretações” 

(KOSSOY, 2002, p. 38). 

Mediante o acervo fotográfico do Instituto de Educação e Ensino 

Superior Presidente Kennedy, foi possível extrair aspectos relevantes à cultura 

educacional produzida no espaço escolar, pois, entendemos que a leitura da 

imagem fotográfica não deva ser um simples exercício sobre o registro de 

informações, mas uma iniciativa permanente do pesquisador, que distingue, 

identifica e analisa aquilo que vê (GARNIER, 1983).  

Conjuntamente, usamos o álbum de formatura dos alunos (1957 a 1965) 

como forma de agregar valor à cultura escolar produzida, considerando os 

conteúdos aferidos em sua composição estética e pedagógica, uma vez que 

eles abrigam uma dimensão simbólica de um momento singular que é a 

formatura de alfabetização, ou seja, a conclusão da primeira etapa de formação 

educacional pré-escolar.  

A produção de cada álbum anualmente revela a tentativa de guardar o 

passado, instituindo uma prática cultural de grande prestígio existente na 

Instituição. A formatura era um evento social reconhecido pela comunidade 

escolar, familiares e autoridades locais.  
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Por fim, a planta baixa da Instituição nos permitiu analisar o pensamento 

educacional configurado nos espaços físicos do Jardim Modelo. Porquanto, 

com base em Frago e Escolano (1998), percebemos que o espaço, enquanto 

estrutura física, não são construções neutras e abstratas, mas um discurso que 

em sua materialidade incute um sistema de valores, ordem, disciplina e 

vigilância, sendo fundamental na aprendizagem integral do sujeito, ou seja, 

cognitiva, sensorial e motor. Esse espaço possui em sua composição semiótica 

símbolos estéticos, culturais e ideológicos que traz “vida” as paredes de 

concreto. 

Definir o termo espaço é uma ação um tanto complexa. Dependendo da 

área de conhecimento, ele assume diversos conceitos. Geralmente essa 

palavra define-se como: Extensão indefinida que contém e envolve todos os 

seres e objetos; local destinado a certas atividades; volume, área fechada, 

delimitada6.  

 Augustin Escolano e Frago asseguram que nem os espaços, nem os 

tempos escolares são dimensões neutras da educação, tampouco seria um 

simples esquema formal ou estruturas vazias do ensino-aprendizagem. Ao 

contrário, afirma o autor que os espaços operam como uma espécie de 

discurso que instituiu, em sua materialidade, um sistema de valores, um 

conjunto de aprendizagens sensoriais e motoras e uma semiologia que recobre 

símbolos estéticos, culturais e ideológicos (ESCOLANO, 1998, p.26).  

Para identificarmos qual o modelo educacional proposto pela instituição, 

devemos identificar o contexto histórico e educacional em que está inserido. 

Entendemos que existe uma relação direta entre sociedade e educação, uma 

vez que a sociedade é que produz a escola e, por sua vez, ela assume feições 

que a sociedade impõe, assim como a escola também produz saberes e 

interfere na sociedade. Assim sendo, espaço e tempo constituem aspectos 

fundamentais para a organização escolar, materializando-se em quadros, 

horários, pátios, salas de aulas, carteiras e etc.  

 Assim, o espaço escolar, seja na sua dimensão física, como local onde 

as atividades escolares são realizadas com objetos, móveis, materiais ou no 

âmbito subjetivo estabelecido nas relações sociais e culturais, educam e 

                                                             
6 Definição da palavra espaço retirada do site http://www.dicio.com.br/espaco/ 
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permitem a interiorização de comportamentos e de representações sociais. 

Nessa perspectiva, atua como elemento destacado na construção social do 

sujeito (FORMERO, 1998).   

Com isso, através do levantamento bibliográfico e documental, mediante 

a análise das fotografias do Jardim de Infância, procuramos realizar reflexões 

teóricas e metodológicas acerca do modelo educacional proposto pela 

instituição, uma vez que a fotografia “revoluciona a memória: multiplica-a e 

democratiza-a, dá-lhe uma precisão e uma verdade visuais nunca antes 

atingidas, permitindo, assim, guardar a memória do tempo e da evolução 

cronológica” (LE GOFF, 2012, p.446). 

Nos meses em que ficamos na Instituição arquivando o acervo 

icnográfico, vivenciamos o que Lüdke & André (1986, p.40) afirmam sobre o 

papel que arquivo/documento representam para as escolas: 

 

Em geral as escolas não mantêm registros de suas atividades, 
das experiências feitas e dos resultados obtidos. Quando existe 
algum material escrito, ele é esparso e consequentemente 
pouco representativo do que se passa no seu cotidiano. É 
evidente que esse fato também é um dado do contexto escolar 
e deve ser levado em consideração quando se procura estudá-
lo.  
 

 

Nesse caso, compreendemos que a instituição não possuía uma 

dimensão total do que seu arquivo contém. Às vezes, o descaso com as 

informações acaba influenciando na perda dos documentos, visto que ficam 

esquecidos em armários mal armazenados, ocasionando, assim, uma perda 

irreparável para a história da educação. Falamos isso, pois, por diversas vezes, 

fomos até a Instituição tentar informações sobre meu objeto de pesquisa e lá 

nada encontravámos. O que ocorre é a falta de divulgação da importância de 

guardar seus arquivos, pois só assim estaremos resguardando a história. Esse 

argumento é defendido por Bonat (2005, p.03), que diz:  

 

Se por um lado, a forma de preservação e as condições de 
acesso às fontes, quando disponíveis, geralmente se 
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constituem em uma barreira para a pesquisa em história da 
educação, essa concepção pode ser verificada em LUDKE e 
ANDRÈ (1986), LOPES (1992); por outro lado, os arquivos 
escolares são depositários de um acervo pouco ou quase nada 
conhecido e, por isso, talvez, seu potencial relegado por parte 
de pesquisadores da história da educação. A falta de 
divulgação dessas fontes e por consequência de conhecimento 
de sua existência é um fato. 

 

Consideramos que os diálogos entre autores e fontes nos permitiram 

informar quais os critérios de análise que serviram como instrumentos 

investigativos, na construção da história do Jardim de Infância Modelo de Natal, 

visando ao resgate da memória cultural e das práticas educacionais da 

Instituição. Pois as fontes  

 

resultam da ação histórica do homem e, mesmo que não 
tenham sido produzidas com a intencionalidade de registrar a 
sua vida e o seu mundo, acabam testemunhando o mundo dos 
homens em suas relações com outros homens e com o mundo 
circundante, a natureza, de forma que produza e reproduza as 

condições de existência e de vida. Lombardi (2004, p.155) 
 
 

Ponderamos que muitos são os desafios que nos assolam para a 

reconstrução da história do primeiro Jardim de Infância na cidade do Natal. O 

entendimento de que para se “fazer” história é necessária a clareza dos fatos 

históricos que iremos trabalhar nos traz a consciência dos limites enfrentados. 

Assim, procuramos no capítulo seguinte fazer uma breve discussão sobre a 

concepção educacional proposta para a infância brasileira, visando à 

construção dos primeiros jardins de infância no Brasil. A partir dessa 

contextualização histórica, é possível situar a implantação do Jardim Modelo 

em Natal, pois compreendemos que a história não acontece de forma isolada, 

mas numa sucessão de acontecimentos.  

Por fim, trazemos como fator principal a implantação do Jardim de 

Infância em Natal e seu modelo de educação, situando-o no tempo e espaço, 

nos possibilitando transitar entre o passado na apreensão do movimento 

histórico. De tal modo, ao discutir a história dessa Instituição, reconstruímos a 

memória desse espaço de educação, sociabilidade e cultura, o qual trouxe 

grande valorização para educação infantil natalense. 
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2. HISTORIOGRAFANDO O 

JARDIM DE INFÂNCIA 
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No capítulo anterior, abordamos uma discussão sobre o referencial 

teórico-metodológico que subsidia a pesquisa, apresentando os autores e a 

metodologia proposta. Ao traçarmos quais objetivos queríamos alcançar em 

cada capítulo, obtivemos uma visão mais clara sobre o objeto estudado e 

consequentemente as relações que ele estabelece com a História da Educação 

Infantil.  Percebemos que as instituições infantis são fundadas, segundo as 

concepções vigentes sobre o universo da criança existente em cada contexto 

histórico-social. Desse modo, decidimos historiar sobre a criação do Jardim de 

Infância e seu percursor Friedrich Froebel, como veremos no decorrer deste 

segundo capítulo.  

Segundo Kuhlmann (1998), a História das Instituições de Educação 

Infantil estabelece uma estreita relação com questões que se referem à história 

da infância, da sociedade, da família, do trabalho, da urbanização, entre outros 

elementos.  Inúmeros estudos destinados à História da infância, da criança e 

da educação infantil nos mostram a amplitude dessas concepções que se 

relacionam com várias vertentes teóricas, como a História da assistência, com 

a História da família e da pedagogia. Sendo assim, entender a função das 

Instituições de Educação Infantil, ao longo da história, é entender a infância, a 

criança e as concepções pedagógicas que perpetuaram durante os séculos na 

História Mundial e na História Brasileira. 

Na Europa moderna, em meio à Revolução Industrial, o Iluminismo, a 

constituição de Estados Laicos, no avanço da ciência médico-sanitarista e nas 

propostas educacionais vigentes do século XVIII geraram modificações na 

organização e estrutura social, dentre eles podemos citar: a família nuclear, 

novas classes sociais e o sentimento de criança e infância. 

 

[...] a família começou então a se organizar em torno da criança 
e a lhe dar uma tal importância, que a criança saiu de seu 
antigo anonimato, que se tornou impossível perdê-la ou 
substituí-la sem uma enorme dor, que ela não pôde mais ser 
reproduzida muitas vezes, e que se tornou necessário limitar 

seu número para melhor cuidar dela. (ARIÈS, 2006, p. XI) 
 

 

Nesse turbilhão de transformações sociais, em que conflitos e guerras 

geravam consequentes problemas na sociedade, particularmente para a 
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população infantil, já que muitas das crianças eram abandonadas ou viviam em 

situações de miséria e maus-tratos, é que nasce o sentimento dual sobre a 

criança. Ela é vista como um sujeito de necessidades e cuidados específicos 

para a sua idade. É nesse momento histórico que se pensa numa fase 

específica para a criança, criando-se o termo infância. Para Dornelles (2005, 

pgs. 14-15), 

 

Até então a criança não era vista senão como um ser biológico, 

sem status. A emergência da criança como um acontecimento 

visível faz com que esta passe a ser falada, dita explicada, 

caracterizada como um ser inocente, diferente do adulto, que 

precisa de cuidado e proteção.  

 

 

É certo que o conceito atribuído à criança e à infância acaba 

reproduzindo valores impostos pela sociedade e pela nova visão de cidadão 

que surge neste século. Segundo Dornelles (2005, p. 19), 

 

 

[...] a invenção da infância implica na produção de saberes e 

“verdades” que tem a finalidade de descrever a criança, 

classificá-la, compará-la, diferenciá-la, hierarquizá-la, excluí-la, 

homogeneizá-la, segundo novas regras ou normas 

disciplinares.  

 

 

 

No final do século XVIII, na Europa Ocidental, passam a existir as 

primeiras instituições de educação para a criança pequena, de 0 a 6 anos. Para 

Bujes (2001, p.15), aparece na Europa “uma visão mais otimista da infância e 

de suas possibilidades, com outros objetivos do tipo corretivo, disciplinar, que 

viam principalmente nas crianças uma ameaça ao progresso e à ordem social”, 

influenciando as propostas e forma de atuação dos educadores nas primeiras 

instituições de educação infantil.  A escola, nesse momento, serviria como um 

instrumento de educação, moralização e de incutir valores. É nesse contexto 

que surge o primeiro Jardim de Infância no mundo. 
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2.1 Kindergarden e Frobel: O pedagogo da primeira infância. 

  

 

Em Junho de 1840, na cidade de Blankenburg, Frõebel fundou o 

primeiro Kindergarten ou Jardim de Infância, para crianças menores de 6 anos, 

onde elas estariam livres para aprender sobre si mesmas e sobre o mundo. O 

propósito dessa Instituição era o de “guiar, orientar e cultivar nas crianças suas 

tendências divinas, sua essência humana, através do jogo, das ocupações e 

das atividades livres, tal como Deus faz com as plantas da natureza” (ARCE, 

2002, p.66). Assim, ao criar o jardim de infância, ele supriria as necessidades 

do mundo da criança, nas instituições-modelo, preparando-as para o momento 

mais importante da vida. Conforme Conrad (2000, p. 45), 

 

O jardim-de-infância de Froebel foi sustentado pelo 
pressuposto de que a comunhão das crianças pequenas entre 
si já oferece grande potencial educativo. A educação escolar 
deve ser antecipada pelo cuidado especial das forças mentais 
da criança pequena, Froebel dá continuidade aos pensamentos 
de Pestalozzi de uma educação materna. Ele estuda e 
pesquisa leis da natureza e tenta com isto interpretar o 
desenvolvimento do homem.  

 

 

No início da fundação dos Kindergarten, poucos foram abertos 

gratuitamente como uma instituição pública. A sua grande maioria foi aberta 

para servir os filhos das famílias ricas, cabendo aos filhos das classes 

populares o atendimento em asilos, assim como faz referência Kuhlmann 

(2001, p.04):  

 

Geralmente, eram mantidos por associações que exigiam uma 
contribuição mensal mais ou menos elevada, preferindo, na 
admissão, os filhos dos associados, pertencentes a famílias 
abastadas. Considerada uma instituição fora do alcance das 
classes populares, estas podiam levar os seus filhos aos asilos, 
que mais se preocupavam com a propaganda religiosa.  

 

 

Contudo, Frõebel foi um dos pioneiros na educação infantil, idealizando 

um espaço específico e singular para a educação das crianças, e seus 
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Kindergartes passaram a ser referência em vários países. Ao fundar a 

Instituição, o educador  

 

[..] pretendia não apenas reformar a educação pré-escolar, mas 
por meio dela a estrutura familiar e os cuidados dedicados à 
infância, envolvendo a relação entre as esferas pública e 
privada. A educação ministrada no lar ou na escola fomentaria 

nas crianças a preguiça e a indolência. (KUHLMANN, 2001, 
p. 10) 

 
 
 

A partir de uma concepção de criança como sujeito único e específico, 

ele pensava numa pedagogia que proporcionasse às crianças uma formação 

global do ser infantil, visando ao desenvolvimento intelectual, moral, emocional, 

física e social do aluno. De acordo com Kishimoto (1988, p.58), 

 

O Kindergarten froebeliano destina-se à educação de crianças 
de 3 a 7 anos, por meio de atividades que envolviam a 
formação religiosa, o cuidado com o corpo, a observação da 
natureza, o aprendizado de poesias e cantos, exercícios de 
linguagem, trabalhos manuais, desenho, conto de lendas, 
cantos e realização de viagens e passeios. 

 

 

A pedagogia froebeliana propõe uma educação sensorial para a primeira 

infância, ou seja, a aprendizagem deve partir do concreto para o abstrato, do 

simples para o complexo, buscando integrar na criança a natureza e o divino 

num processo de harmonia. A inquietação com a organização pedagógica e 

com o desenvolvimento do conhecimento dar-se-ia pela exploração dos objetos 

e pela incorporação das relações que aconteceriam por meio das próprias 

mãos, do corpo e do sentimento (RIZZO, 1983). Considerando Frõebel: 

 

“(...) A criança menor move-se, prazerosamente, pula 
alegremente, saltita para cima e para baixo ou balança seis 
braços quando vê um objeto se movendo. Isto não é 
certamente u mero deslumbre pelo movimento do objeto diante 
dela, mas é o funcionamento da atividade interna despertada 

nela pela visão da atividade externa” (Froebel, 1917, p.238-
239 in Arce, 2002, p.63). 
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Por primar o autocontrole em liberdade, ele usava o jogo como principal 

instrumento de mediação. Pioneiro por adotar o jogo e a brincadeira como 

geradores de desenvolvimento, ele acreditava que era o meio em que a criança 

utilizava para promulgar como vê o mundo.  

 

(...) Brincadeira. – A brincadeira é a fase mais alta do 
desenvolvimento da criança – do desenvolvimento humano 
neste período; pois ela é a representação auto-ativa do interno 
– representação do interno, da necessidade e do impulso 
interno. A brincadeira é a mais pura, a mais espiritual atividade 
do homem neste estágio e, ao mesmo tempo, típica da vida 

humana como um todo. (...) (Froebel, 1887, p.55 in Arce, 
2002, 61) 

 

Com o intuito de desenvolver a educação através das brincadeiras, 

Frõebel construiu brinquedos ou materiais educativos que foram chamados de 

“dons”. Ele cristalizou importantes concepções acerca dos jogos, como as 

regras, materiais adequados e a participação do adulto. As brincadeiras 

deveriam começar em círculos, com música e danças. Para o educador, os 

“dons” seria a forma de desenvolver na criança sua inteligência e essência 

humana (ARCE, 2002, p.61) 

Para que seu trabalho fosse desenvolvido, ele publicou um livro 

Mutterundkoseliederbuch, em 1844, destinado ao trabalho dentro do Jardim de 

Infância e para as mães. Nele, continha uma série de ideias a respeito do 

desenvolvimento infantil, “(...) a imitação aparece como um fator 

importantíssimo na educação da primeira infância, sendo apresentada como 

fator fundamental para a evolução mental da criança quando utilizada na 

educação”. (Arce, 2002, p.68) 

Com a propagação dos kindersgartens, em 1843-1844, o educador 

percebeu a importância de formar as mulheres para trabalharem com maior 

qualidade nas instituições, iniciando vários cursos de formação de jardineiras. 

Os jardins de infância deveriam ser espaços planeados para que houvesse 

proteção, carinho, amor e esperança, onde a criança poderia desenvolver-se, 

tornando-se um sujeito bom. 

Contudo, em 1851, todos os jardins foram proibidos na Prússia visto que 

seu criador fora acusado de ateísmo e socialismo, impedindo a difusão dos 

jogos educativos de Frõebel pela Alemanha. Ele morre, em junho de 1952, sem 
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ver sua obra se propagar pelo mundo e seus jardins de infância funcionando 

novamente.   

 Existe um discurso que se perpetua na História da Educação Infantil, o 

qual revela que as creches e asilos, destinados às crianças pobres, só se 

preocupavam com os cuidados do corpo e os jardins-de-infância pensavam 

numa educação para a criança pequena. Traçando, dessa forma, caminhos 

distintos para as instituições que atendiam crianças pobres e ricas, para os 

primeiros as instituições possuíam um caráter estritamente assistencial e para 

os segundos um caráter educacional.  

Entretanto, não devemos generalizar em pensar que isso existiu de uma 

forma homogênea, visto que nem todas as kindergarden tiverem 

exclusivamente um sistema pedagógico. Kuhlmann (2001) nos revela que o 

sistema Frõebel se implantou “em instituições sociais que se constituem 

historicamente, também devido a fatores econômicos, sociais e culturais, e as 

demais instituições também não deixam de ser pensadas a partir de ideias 

pedagógicas” (p. 4), com isso não devemos desconsiderar as relações 

existentes entre elas.  

A partir de uma análise mais acurada, observamos que as distinções 

existentes entre as instituições de educação infantil são mais relacionadas a 

classes sociais do que mesmo a uma concepção pedagógica e isso acabava 

por influenciar na qualidade de atendimento oferecido. Kuhlmann (2001, p.22) 

menciona que: 

 

As sociedades froebelianas mantinham os dois tipos de 
sistemas de jardim-de-infância, para ricos e pobres, 
procuravam conhecer e influenciar as diferentes modalidades 
institucionais e até incorporar contribuições das mesmas. Em 
todas as revistas, sempre havia espaço para reportagens e 
para o pedido de contribuição para instituições educacionais 
ligadas a entidades assistenciais. 
  

 

Existia, em meio aos educadores, uma diferenciação entre as 

instituições com caráter assistencialista e demais instituições educativas. O 

pensamento educacional da época demonstrava certo preconceito em relação 

às creches e às escolas maternais, onde diziam que nessas entidades não 

educavam as crianças. Para eles, os jardins-de-infância, criados por Frõebel, 
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eram espaços destinados para a educação infantil. Sendo assim, observamos 

que a história das instituições de educação infantil é marcada por uma 

educação que reproduzia as desigualdades socais.  

Essa disparidade era explícita na sociedade, havendo desse modo um 

sistema segregado que atendia as crianças pobres, pois elas deveriam 

aprender hábitos de limpeza, ordem e disciplina. O historiador Kuhlmann (2001, 

p. 27) explicita bem a visão da sociedade ao definir a importância desses 

espaços de atendimentos à pobreza, “antídoto à preguiça, à glutonia e à 

cobiça, os jardins-de-infância também evitariam a insatisfação, os conflitos de 

classe e o egoísmo”, como foi dito anteriormente.  

 Os freekindergatens norte-americanos foram criados como uma 

alternativa para essa população, partindo do princípio de uma educação 

civilizadora desenvolvendo aspectos físicos, mental e moral na criança 

pequena. Contudo, em ambas, isto é, no kindergarden e/ou freekindergatens, 

eram instituições de cuidado e educação, mas para uns a educação servia 

como forma de emancipação e para outros de subordinação. De acordo com 

Kuhlmann (1998, p.74), 

 

O que diferenciava as instituições não eram as origens nem a 
ausência de propósitos educativos, mas o público e a faixa 
etária a que se propunham atender. É a origem social e não a 
institucional que inspirava objetivos educativos diversos. A 
creche, para os bebês, embora vista como apensas para 
atender as classes populares, seria o primeiro degrau da 
educação.   
 

 

A partir disso, as escolas elaboram rigorosos planejamentos de tempo, 

rotina de atividades para que as crianças fossem controladas diariamente, 

fundamentando-se na autodisciplina. A escola foi transformada em um 

instrumento fundamental nesse processo de construção do “novo” homem, 

seria um local de preparação para a vida adulta. Como afirma Ariés (2006, 

p.X),  

 

[...] a escola substituiu a aprendizagem como meio de 
educação. Isso quer dizer que a criança deixou de ser 
misturada aos adultos e de aprender a vida diretamente, 
através do contato com eles.  
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2.2 A criação do Jardim de Infância no Brasil 

 

Os caminhos percorridos acerca da História da Educação Infantil no 

Brasil foram muitos. Não nos interessa apresentar uma história geral desse 

nível de ensino.  Porém é valioso, para nós, abordar alguns fatos que 

possibilitem ao leitor observar como foi à implantação dos jardins de infância 

brasileiros. 

Na segunda metade do século XIX, as instituições de educação infantil 

começam a ser difundidas no âmbito internacional. As novas ideias 

educacionais, advindas das teorias de Frõebel ganham espaço pelo mundo e 

chegam ao Brasil com entusiasmo. 

Em nosso país são criados os primeiros jardins de infância privados no 

ano de 1875 no Rio de Janeiro e anos depois, em 1877, em São Paulo. 

Posteriormente, em 1896, foram fundados os jardins de infância públicos 

destinados para a elite social brasileira, os quais possuíam um programa 

pedagógico para o desenvolvimento educativo das crianças. 

Essas instituições pré-escolares de iniciativa privada tiveram uma maior 

preocupação com o desenvolvimento escolar das crianças pequenas. A alta 

sociedade buscava diferenciá-las dos asilos e creches das classes pobres, a 

partir de propostas pedagógicas, como foi dito a priori, os jardins de infância 

fundamentados em Froebel. Nessa época, foram fundadas algumas escolas 

privadas pré-escolares no Brasil, como veremos a seguir: 

 

[...] o setor privado da educação pré-escolar, voltado para as 
elites, com os jardins-de-infância, de orientação froebeliana, 
teve como principais expoentes, no Rio de Janeiro, o do 
Colégio Menezes Vieira, fundado em 1875; e, em São Paulo, o 
da Escola Americana, de 1877. No setor público, o jardim-de-
infância, anexo à escola normal Caetano de Campos, de 1896, 

(...), atendia aos filhos da burguesia paulistana. (KUHLMANN, 
1998, p. 82). 
 

Dentre as iniciativas oficiais para a implantação dos jardins de infância, 

no período do Império, a mais significativa foi o projeto da reforma do ensino 

primário, elaborado pela Comissão de Instrução Pública, relatada por Ruy 



48 
 

Barbosa. Nesse projeto há um vasto estudo sobre os jardins froebelianos, 

assinalando o trabalho de Froebel como o mais completo e perfeito modelo de 

educação infantil.  

Os relatórios apresentados por diferentes instituições ou legislação 

indicavam o mesmo objetivo para o jardim de infância. Nessa época, Ruy 

Barbosa elaborou um parecer sobre a importância do caráter prático e científico 

da implantação dos Jardins de Infância, por ele chamado de Jardim de 

Crianças, defendendo a utilização das ideias de Froebel e Pestalozzi nas 

instituições.  No Projeto de Reforma do Ensino Primário de 1882 (1883, p.354), 

Ruy Barbosa propõe o “Jardim de creanças”, assinalando no artigo 2.º § 2.º 

 

O jardim de creanças tem por fim desenvolver harmonicamente 

as faculdades physicas, Moraes e intellectuaes das creanças 

na primeira edade, mediante o emprego do método Froebel.  

 

Essa orientação se repete no jardim de infância público de São Paulo, 

anexo à Escola Normal da Capital, cuja instituição serve como modelo para 

diversas instituições, inclusive, em Natal.  

 

O Jardim da infância, annexo à Escola Normal da Capital, é 

destinado a preparar, pela educação dos sentidos, segundo os 

processos de Froebel, os alumnos de ambos os sexos que se 

destinarem à escola modelo preliminar. (Decreto n. 397, de 9 

de outubro de 1896 apud Kishimoto, 1988, p. 34).  

 

 

No Parecer e Projeto da Reforma do Ensino Primário de 1882, o 

legislador Ruy Barbosa defende a construção dos jardins de infância como 

espaço educativo, com duração de 3 anos, sendo parte integrante do ensino 

primário. Para ele, o jardim representa a “fórmula definitiva de educação 

preliminar à escola” (Reforma do Ensino Primário, 1883, p.241). 

Ruy Barbosa cita o “jardim de criança” como a primeira etapa do ensino 

primário, intentando o desenvolvimento das faculdades físicas, morais e 

intelectuais de crianças de 4 a 7 anos. O currículo desse nível de ensino 

engloba ginástica, canto, brinquedos, trabalhos manuais, ensino intuitivo e 

cultura moral. O ensino didático, a leitura e a escrita restringem-se à chamada 
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classe intermediária, na qual se permitem exercícios preparatórios para tais 

finalidades. (REFORMA DO ENSINO PRIMÁRIO, 1883, p.354-355) 

Entretanto, o descaso com a instrução pública no Brasil no fim do 

Império, justifica, em certa medida, o abandono à instalação do jardim de 

infância. Se os governantes não conseguiam difundir a escola primária, muito 

menos se pensaria na criação e expansão de jardins de infância no país. Nem 

com o início da República, ingressando uma nova política que favorece a 

educação, essa situação se reverte. O que existia era uma distorção da 

finalidade educativa do jardim de infância no Brasil. Estudiosos, governantes e 

educadores achavam que o Estado não deveria investir em instituições que 

serviriam para “desmamar bebê” ou com “diversões pedagógicas”, seria 

apenas um “luxo” para a infância. (KISHIMOTO, 1988)  

Muitos deles associavam as instituições para crianças com a classe 

social, para a classe menos abastada as instituições assistencialistas, como as 

salas de asilo ou creches. Já o Jardim de Infância Oficial anexo à Escola 

Normal assume um caráter elitista, representando a concepção desse tipo de 

estabelecimento destinado ao atendimento das camadas mais endinheiradas 

da população.  Segundo Kishimoto (p. 37-38),  

 

essa instituição oficial, criada como escola-padrão, ao invés de 
favorecer o povo, tem suas vagas disputadas pelos filhos da 
elite cultural e econômica da sociedade paulistana. Entre os 
alunos daquele estabelecimento, constam Francisco de Paulo 
Vicente de Azevedo (Barão de Bocaina), Júlio de Mesquita Jz., 
Alfredo Pujol Filho, Mário de Andrade, Francisco Matarazzo, 
Angelita Campos Salles, Manoel Queiroz, Fernando Prestes 
Neto e outros, nomes bastante sugestivos para se deduzir o 
grau de elitização do jardim de infância situado na praça.  

 
 

 

A duplicidade de uma educação para a classe rica e a pobre vai 

perpetuar durante muito tempo na educação brasileira. Assim era defendida 

uma educação compensatória e assistencialista para as classes menos 

favorecidas e propostas educativas para o desenvolvimento de aprendizagens 

escolares para as crianças pequenas da alta sociedade. Assim como revela 

Oliveira (2005):  
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Enquanto Rui Barbosa considerava o jardim-de-infância como 
a primeira etapa do ensino primário e apresentou, em 1882, um 
projeto de reforma da instrução no país, distinguindo salas de 
asilo, escolas infantis e jardins-de-infância, observava-se, 
outrossim, o fortalecimento de um movimento de proteção à 
infância, que partia de uma visão preconceituosa sobre a 
pobreza, defendendo um atendimento caracterizado como 

dádiva aos menos favorecidos.  (OLIVEIRA, 2005, p. 93) 
 

 

Essa visão assistencialista na educação infantil marca o início do século 

XX, momento registrado pela fundação das primeiras instituições pré-escolares 

com caráter assistencialista no Brasil. Diferentemente dos países europeus, 

foram fundadas em primeira instância as creches e posteriormente os jardins-

de-infância (Kuhlmann, 2001). 

Mesmo com vozes a favor ou contra a implantação de jardins de infância 

no Brasil, esta instituição permanecerá, por longo período, restrita a uma 

pequena parcela de alunos. Com a República, assistiremos à ampliação da 

divulgação dessa instituição, chegando ao Rio Grande do Norte, porém 

somente no final do século XX o Estado oferecerá esta instituição a todas as 

crianças e 0 a 7 anos, no plano legal (BASTOS, 2001).  

Dentre os jardins de infância que foram implantados no final do século 

XIX, optamos analisar duas instituições. Primeiro pelo seu pioneirismo, e 

segundo, por ter sido modelo para o jardim de infância em Natal. Uma vez que, 

o representante da instrução pública natalense, Nestor dos Santos Lima, visitou 

tais espaços com fins de obter informações fundamentais para a construção e 

implantação do modelo educacional no jardim de infância no Estado Norte-rio-

grandense.  
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2.2.1 Jardim de infância no Colégio Menezes Vieira – Rio de Janeiro 

 

Os ideais de Frõebel chegam ao Brasil e se configuram no primeiro 

Jardim de Infância brasileiro. A história dos jardins de infância no Brasil inicia-

se em 1875, quando Joaquim José de Menezes Vieira, educador e médico da 

corte, juntamente com sua esposa D. Carlota de Menezes de Vieira, instalam 

um jardim de crianças no 7Colégio Menezes Vieira (FIGURA 2). A escola 

localizava-se na Rua dos inválidos, 26, no Centro da Cidade, do Rio de 

Janeiro, recebido com grande prestígio da sociedade (KISHIMOTO, 1988; 

BASTOS, 2001). 

 

Figura 2: Prospecto do Jardim de Crianças, do Colégio Menezes Vieira. 

 

 

Fonte: BASTOS, Maria Helena Câmara. Manual para os jardins de infância: ligeira 
compilação pelo Dr. Menezes Vieira – 1882. Porto Alegre: Redes Editora, 2011. 

                                                             
7Atualmente a escola localiza-se na Rua Boa Vista, nº 190, Rio de Janeiro.  
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O prestigio da Instituição era tão grande que D. Pedro II envia uma carta 

à condessa de Barral, em 1880, dizendo que havia visitado o “Colégio Menezes 

Vieira por causa do Jardim de Infância, o primeiro estabelecido no Brasil” 

(BASTOS, 2001, p.35). 

Com ótimas instalações (FIGURA 3), o prédio tinha um formato 

hexagonal, construído no centro de um jardim, possibilitando ar e luz pelas 

janelas do chalé. O Jornal Cruzeiro, datado em 10 de dezembro de 1879, 

informa: “um chalé expressamente construído e mobiliado para o Jardim de 

Crianças” (BASTOS, 2011). 

 
 
Figura 3: Vista externa do Jardim de Crianças – Colégio Menezes de Vieira.  

 

 

Fonte: BASTOS, Maria Helena Câmara. Manual para os jardins de infância: ligeira 
compilação pelo Dr. Menezes Vieira – 1882. Porto Alegre: Redes Editora, 2011. 
 

 

Pertencente ao Colégio Menezes de Vieira (FIGURA 4), o Jardim de 

Crianças era uma instituição de caráter privado e possuía ótimas instalações 

construídas especialmente para o atendimento das crianças. Ao fundar o 
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jardim, o principal objetivo traçado era o de servir aos filhos (crianças do sexo 

masculino) da sociedade fluminense, com idade de 3 a 6 anos. 

 

Figura 4: Colégio Menezes de Vieira (Atual). 

 

 

Fonte: http://biolicenciatura2016.blogspot.com.br/2013/07/o-primeiro-jardim-de-infancia-

no-brasil.html 

 

A organização espacial da sala de aula (FIGURA 5) compreendia em: 30 

mesas e cadeiras modelo francês de madeira com pés de ferro, adaptadas 

para as crianças; um compêndio do curso prático ou moral para guardar os 

objetos de uso diário, seguindo o modelo Papa-Carpantier; um sistema métrico 

Level; um aparelho geocíclico para o ensino dos movimentos da terra; 

paisagem em revelo para o ensino de acidentes geográficos; galeria de 

homens ilustres; uma coleção de quadros de história natural; uma coleção de 

cenas do Antigo e Novo Testamento; quadro de ensino pelos olhos; noção de 

artes e indústrias e de história natural, etc. (BASTOS, 2011). 

 

 

 

 

http://biolicenciatura2016.blogspot.com.br/2013/07/o-primeiro-jardim-de-infancia-no-brasil.html
http://biolicenciatura2016.blogspot.com.br/2013/07/o-primeiro-jardim-de-infancia-no-brasil.html
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Figura 5: Sala de aula do Jardim de Crianças. 

 

 

Fonte: BASTOS, Maria Helena Câmara. Manual para os jardins de infância: ligeira 
compilação pelo Dr. Menezes Vieira – 1882. Porto Alegre: Redes Editora, 2011. 

 

 

O médico Menezes Vieira era um pesquisador da educação e conhecia 

bem o que havia de mais avançado na literatura pedagógica da época. No seu 

jardim de crianças, ele colocava em prática as novidades educacionais que 

trazia da Europa. A instituição primava por uma educação que favorecesse o 

desenvolvimento da inteligência da criança, considerando a moderna educação 

dos sentidos, fundamentados no método intuitivo, imortalizado pelos grandes 

pedagogos Frõebel e Pestalozzi. Na sala de aula, também era usado o material 

froebelano como: bolas, cilindros, cubos, pauzinhos, argolas, fitas de papel, 

modelos de desenho (BASTOS, 2011).  

Desse modo, o sistema de ensino do jardim de crianças proposto por 

Menezes Vieira mesclava-se numa metodologia propagada por Pestalozzi, 

assim como recebia orientações pedagógicas froebeliana e influências de 

materiais didáticos produzidos por Mme. Pape-Carpantier (FIGURA 6), 

professora das primeiras salas de asilos, na França. 



55 
 

Figura 6: Alphabet mobile Thollois (Alfabeto móvel). 

 

 

Fonte: BASTOS, Maria Helena Câmara. Manual para os jardins de infância: ligeira 
compilação pelo Dr. Menezes Vieira – 1882. Porto Alegre: Redes Editora, 2011. 

 

 

A pedagogia pestalozziana primava à educação integral do sujeito, 

englobando três dimensões em seu processo educativo: a cabeça, a mão e o 

coração. O método é associado à ideia do "aprender fazendo”, pois a 

aprendizagem era conduzida pelo próprio aluno, tendo como base a 

experimentação prática e a vivência intelectual, sensorial e emocional do 

conhecimento. 

O jornal Gazeta de Notícias, em 14 de dezembro de 1879, expressa sua 

opinião quanto ao famoso método intuitivo aplicado na Instituição: “o sistema 

de ensino adotado naquele e em alguns outros colégios e, em breve, 

provavelmente em todos, dá aos pequenos a consciência da própria força, a 

noção de individualidade livre; o mestre é um amigo e um ideal, o condiscípulo 

é um estimulante, e o estudo, o prazer e uma glória” (Bastos, 2011, p.26) 

As orientações de atividades propostas por Frõebel e Mme. Pape-

Carpantier podem ser visualizadas no programa do jardim de infância (Anexo 

A). A primeira e a segunda seções, com os dons e cânticos típicos da 

pedagogia froebeliana. E a influência de Mme. Pape-Carpantier aparece na 

terceira seção, com as noções abstratas de gramática, história, religião e 



56 
 

geografia (BASTOS, 2001). Assim, a proposta de ensino no Jardim de 

Crianças, afirmava Menezes Vieira (1879), teria por objetivo 

 

(...) o desenvolvimento integral, harmônico da parte física, 
moral e intelectual do educando, para que aproveite a instrução 
primária. Não é uma escola na acepção vulgar do termo, é a 
transição suave e racional da família para a escola. Não ensina 
especialmente a ler, escrever e contar, prepara as crianças 
para que mais rápida e utilmente possam aprender.  Não é um 
lugar de brinquedo, considerada essa palavra na acepção 
ridícula e grosseira que lhe emprestam os ignorantes ou 
sofistas pedagogos; é o sagrado laboratório em que se 
aproveitam as múltiplas, variadas e expressivas manifestações 

da atividade infantil. (O Jornal Gazeta de Notícias, 1879 
apud BASTOS, 2001, p. 43) 

 

 

Menezes Vieira, por ser médico, acaba dando um destaque às questões 

de higiene e à educação do corpo no Jardim de Criança. De acordo com 

Bastos (2001, p.59,) essa evidência é argumentada pelo “dolorosíssimo quadro 

que apresenta a nossa população escolar: um batalhão de crianças decrepitas, 

caminhando certeiro ao encontro da fatal tuberculose”. Os jogos livres serviriam 

para fortificar o corpo das crianças, ao invés dos exercícios de ginástica usados 

nas escolas primárias. Além de salientar a importância da educação moral, 

assim como Frõebel, o germe das faculdades morais estaria no amor, na 

equidade, vontade, desenvolvendo-se através do exercício da disciplina e 

instrução. 

O programa de ensino organizado por dona Carlota M. Vieira propunha 

atividades relacionadas à ginástica, à pintura, ao desenho, aos exercícios de 

linguagem e de cálculo, escrita, leitura, história, geografia e religião. Contudo, o 

caráter educativo dessa primeira instituição de educação infantil no Brasil é 

marcado pela forte presença das características de escolarização propagadas 

para o ensino primário, “preparação das letras”. Podemos analisar bem essa 

visão de escola primária na educação infantil, a partir do horário elaborado para 

a rotina do Jardim de Criança.  
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Tabela 1 – Quadro de horário Jardim de Criança 

 

HORAS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 

9-10 Caligrafia Ditado Caligrafia Ditado Caligrafia Ditado 

10-11 Leitura Leitura Leitura Leitura Leitura Leitura 

11-12 Ex.Froebel Lição coisas Ex.Froebel Lição coisas Ex.Froebel Lição 
coisas 

12-13 Cálculo Cálculo Cálculo Cálculo Cálculo Cálculo 

13-14 Jardinagem  Ginástica  Jardinagem Ginástica Jardinagem Ginástica 

Fonte: BASTOS, Maria Helena Câmara. Manual para os jardins de infância: ligeira 
compilação pelo Dr. Menezes Vieira – 1882. Porto Alegre: Redes Editora, 2011. 

 

 

A escola Menezes Vieira tinha um grande prestígio nacional e ganhara 

inúmeros prêmios por seu alto nível de ensino. Menezes Vieira elaborou uma 

extensa obra didática entre 1882 e 1885, das quais podemos citar: o Manual 

para os Jardins de Infância, o Jornal das Crianças, o periódico mensal, A 

Família, o ABC Frõebel e uma coleção de hinos escolares reunida em Cantos 

Infantis patrióticos, instrutivos, recreativos. Segundo Kishimoto (1988. p.92), 

 

 

Ao longo dos 13 anos de existência (1875-1887), o Colégio 
Menezes Vieira (...) considerado como instituto modelar pelo 
nível de ensino desenvolvido, o estabelecimento recebe 
constantemente visitas de autoridades oficiais, entre elas o 
imperador e seus ministros.  

 

 

Em 1887, Menezes Vieira vendeu o colégio devido aos problemas de 

saúde de sua esposa Carlota, a escola foi rebatizada como Gymnasio 

Fluminense. Anos depois, 1890, Benjamin Constant, então ministro da 

Instrução Pública do Rio de Janeiro, fundou o Pedagogium (1890), um museu 

pedagógico que também funcionava como um centro impulsionador das 
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reformas no ensino, e foi redator da Revista Pedagógica, que veiculava as 

ideias e propostas discutidas na Instituição. Com a chegada da República, 

houve um aumento da divulgação dos métodos propagados por Menezes 

Vieira que ganharam adeptos em instituições de ensino de todo o Brasil. 

 

 

2.2.2 Jardim de Infância anexo à Escola Normal Caetano de Campos – 

São Paulo  

 

Fruto de um projeto político republicano, a elite cafeeira instaura no 

poder uma plataforma educacional que possibilita a instalação do primeiro 

Jardim de Infância público em São Paulo. Rangel Pestana8, ao propor a 

reforma, defende a educação como instrumento de mudança social, a escola 

seria o meio de ascensão ao progresso, regenerando o povo e evitando a 

destruição da Nação. 

Dentre suas propostas, estaria a reforma da Escola Normal com a 

finalidade de melhorar o ensino no país. Rangel acreditava que poderia mudar 

o país por meio da formação de professores. Para isso, ele modifica a Escola 

Normal criando as escolas-modelo, a partir do decreto n.27 de 12 de março de 

1890. As escolas-modelo serviriam para os estágios das normalistas, 

desenvolvendo um padrão de ensino que norteasse as escolas oficiais.  

No projeto idealizado por Rangel Pestana e executado por Caetano de 

Campos, estava incluída a criação de um Jardim de Infância ou Kindergarten, 

destinado ao atendimento de crianças fundamentando suas diretrizes 

educacionais na pedagogia de Pestalozzi e Froebel. Os educadores brasileiros 

não queriam apenas uma transplantação da teoria desses autores, mas a 

adaptação da mesma, levando em consideração valores e costumes do povo 

brasileiro.  

 Entretanto, problemas de ordem legal interferem na implantação do 

Jardim de Infância, uma vez que a instrução pública iniciaria aos 7 anos, sob 

responsabilidade do governo. Sendo assim, a fixação da idade para início da 

                                                             
8Franscico Rangel Pestana, propagandista da República, fundador do jornal “O Estado de S.Paulo”.  
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obrigatoriedade escolar cria um entrave na implantação e expansão dos jardins 

de infância.  

Somente no ano de 1896, o presidente da província Bernardino de 

Campos e Alfredo Pujol, secretário do interior, legalizam a criação do Jardim de 

Infância oficial por meio do decreto nº 342, de 2 de março de 1896, 

determinando em parágrafo único “Fica creado um jardim da infância junto a 

Eschola Normal da Capital, como preparo à Eschola Modelo, revogadas as 

disposições em contrário”(KISHIMOTO,1988, p.108, grifo do autor). 

O Jardim de Infância Oficial é inaugurado em 10 de maio de 1896, 

oferecendo 102 vagas, tendo como finalidade servir de estágio aos professores 

normalistas, funcionando provisoriamente em um antigo prédio alugado na Rua 

Ipiranga. No ano de inauguração, candidataram-se 300 crianças, mas somente 

102 foram matriculadas, uma vez que o prédio não comportava um número 

maior. As crianças contempladas tinham a idade entre 3 e 7 anos, de ambos os 

sexos. Apesar de ser uma instituição de esfera pública, as crianças que 

frequentavam o Jardim pertenciam a elite paulistana (MONARCHA, 2001). 

Esse Jardim da Infância nasceu ancorado no modelo froebeliano, 

determinado pelo decreto nº 397, de 9 de outubro de 1896, em cujo art. 181, 

capítulo III, aparece assinalado: “O jardim de infância, anexo à Escola Normal 

da Capital, é destinado a preparar pela educação dos sentidos, segundo os 

processos de Froebel, os alunos de ambos os sexos, que se destinam às 

escolas modelo” (KISHIMOTO,1988, p.111, grifo do autor). Em conformidade 

com Monarcha (2009, p122),  

 

Com a inauguração da instituição, finaliza-se a concretização 
do plano inicial da Escola Normal de São Paulo: a construção 
de uma rede de escolas graduadas – todas de caráter 
demonstrativo – destinada a envolver os novos, desde a 
infância até o início da idade adulta.  

 

Sob a direção de Gabriel Prestes, em 1897, o Jardim de Infância Oficial 

foi transferido para um edifício próprio. O prédio foi projetado pelo engenheiro-

arquiteto Ramos de Azevedo que cria o Jardim de Infância Oficial9 construído 

                                                             
9 O prédio foi demolido no início da década de 1940, na gestão do prefeito Prestes Maia, para em seu 

lugar abrir-se a avenida São Luiz. (Kuhlmann, 1998) 
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em um local isolado aos fundos da Escola Normal da Praça da República 

(KUHLMANNJÚNIOR, 1998). 

Preocupados com a acolhida dos “recém-chegados” à vida republicana, 

os novos paulistas configuram uma arquitetura escolar idealizada para a 

construção de uma imagem de valorização da criança, representando os 

herdeiros da República recém-instalada (MONARCHA, 2009). 

O edifício do Kindergarten (FIGURA 7) – termo da época- localizava-se 

numa área extensa, coberta de vegetação tropical e um vasto jardim. 

Disponibilizava um edifício com quatro salas de aula amplas, laboratório, água 

filtrada, depósito de matérias, sala de professores, salão central, varandas, 

áreas cobertas (KISHIMOTO, 1988).  

 

Figura 7: Planta baixa do Jardim de Infância Caetano Campos.  

 

 

Fonte: MONARCHA, Carlos. Revista do Jardim da infância: uma publicação exemplar. In: 

MONARCHA, Carlos. Educação da infância brasileira: 1875-1983. Campinas, SP: Autores 

Associados, 2001. 
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O prédio era formado por uma estrutura metálica imponente, conferindo-

lhe um magnífico efeito arquitetônico, sobressaindo na paisagem que o 

circunda. Na área externa existiam quatro terraços triangulares com vistas para 

diferentes pontos da cidade (FIGURAS 8 e 9). 

 

 
Figura 8: Jardim de Infância Oficial (1897). 

 

 

Fonte: Site da Instituição Caetano de Campos. 

https://ieccmemorias.wordpress.com/2013/09/28/cris-grego-sabe-do-que-fala/ 

 

 

https://ieccmemorias.wordpress.com/2013/09/28/cris-grego-sabe-do-que-fala/
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Figura 9: Jardim de Infância Caetano de Campos (1897). 
  

 
Fonte: Acervo Público de São Paulo. 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/acervo/repositorio_digital/escola_normal 

 

 

A instituição tinha 940 metros quadrados em seu interior amplamente 

iluminados. O grande salão central (FIGURAS 10 e 11), construído para as 

reuniões e festividades infantis, era coberto com uma admirável cúpula 

octagonal feita de metal e completada por vidro produzindo uma paisagem 

translúcida, resplandecente. No salão central, existia uma galeria onde eram 

expostos retratos de Froebel, Pestalozzi, Rousseau e Mme. Carpentier, entre 

outras pessoas importantes. (MONARCHA, 2009) 

 

 

 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/acervo/repositorio_digital/escola_normal
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Figura 10: Salão Central do Jardim de Infância Caetano Campos. 

 

 

Figura 1113: Cúpula do Jardim de Infância Caetano Campos 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: MONARCHA, Carlos. Revista do Jardim da infância: uma publicação 

exemplar. In: MONARCHA, Carlos. Educação da infância brasileira: 1875-1983. 

Campinas, SP: Autores Associados, 2001 
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Para ter acesso ao prédio, era preciso subir duas escadas em ampla 

rampa com pequenos degraus, arquitetadas para que as crianças não caíssem.  

Na Figura 12, além de contemplarmos a arquitetura do acesso de entrada para 

o Jardim de Infância, percebemos que não tinha uma separação de sexos, uma 

vez que as crianças estão separadas em duplas (sexo feminino e masculino), 

numa grande fila para que houvesse um controle sobre elas. 

 

Figura 1214: Acesso de entrada do Jardim de Infância (1908) 

 

 

Fonte: Acervo Público de São Paulo 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/acervo/repositorio_digital/escola_normal 

 

 

Anexas ao prédio havia duas salas destinadas para depósito de material 

e outra para reunião de professores. Aos lados e no meio do Jardim, erguiam-

se dois pavimentos para o recreio das crianças. Segundo Monarcha (2009, 

p.120), 

 

As dependências do edifício são circundantes por uma varanda 
que possibilita a comunicação com todas as salas e 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/acervo/repositorio_digital/escola_normal


65 
 

dependências, e são completadas por quatro compartimentos 
destinados a banheiros, salas de visitas, gabinetes de trabalho 
e pequenos pavilhões de recreio, cobertos por estruturas de 
ferro octogonais, assentadas sobre colunas e localizadas nos 
jardins verdejantes, os quais contêm espaços macadamizados 
reservados para jogos infantis.  
 

 

A arquitetura do Jardim da Infância cria um mundo de sonho e fantasia 

para as crianças. A arquitetura, o mobiliário escolar e os materiais didáticos 

eram fundamentados na concepção de criança como ser ativo no processo de 

aprendizagem e numa educação froebeliana, marcados por inovações 

pedagógicas tais como: as carteiras individuais, os quadros-negros de parede e 

de mão, os instrumentos e aparelhos de ensino, as lições de coisas, os atlas e 

mapas (FIGURA 13). Sendo assim, percebemos que há uma relação direta 

entre os materiais e o método aplicado.  

Figura 13: Sala de aula do Jardim de Infância (1908) 

 

 

Fonte: Acervo Público de São Paulo  

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/acervo/repositorio_digital/escola_normal 

 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/acervo/repositorio_digital/escola_normal
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O legado da Instituição foi grande para a educação infantil. Prestes e 

seus colaboradores, além de propagarem as obras de Froebel, adaptaram sua 

pedagogia para a realidade brasileira. Em conformidade, a publicação da 

Revista do Jardim da Infância de 1896-1897, divulga seu caráter prático diante 

a realidade educacional nacional. 

 

(..) Está claro, e excusado seria dize-lo, que não desejamos 
que as indicações que publicaremos sejam seguidas à risca; ao 
contrário, queremos que ellas se aprimorem e transformem, 
vivificadas pelo cunho de individualidade que, Oxalá, lhes 
possam imprimir as nossas professoras. Só assim os Jardins 
da Infância poderão adaptar-se ao nosso meio. È preciso que 
se faça não uma transplantação apenas, mas uma verdadeira 
acclimatação, de modo que o systema se affeiçoe aos nossos 

costumes, à nossa índole e temperamento” (Prestes, 1896, 
p.05-06 apud Arce, 2002, p.77) 
 

 
 

O ensino no curso do jardim de infância era dividido em três períodos, 

equivalente às classes graduadas do ensino primário, adequando as atividades 

de acordo com as diferentes idades dos alunos. O primeiro para as crianças de 

quatro anos, o segundo para as de cinco anos e o terceiro para as de seis 

anos. Os alunos ficavam a cargo das professoras e em cada classe tinha uma 

professora auxiliar, aluna da Escola Normal. (KISHIMOTO, 1988; KUHLMANN, 

1998). 

O turno escolar ia das 11h às 15h, com uma rotina diária e semanal 

diversificada, organizada em tempos definidos e atividades alternadas entre 

desenvolvimento motor ou cognitivo, atividades livres ou dirigidas, 

contemplando o desenvolvimento integral da criança. Nas Figuras 14 e 15, 

veremos algumas atividades desenvolvidas na Instituição.  
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Figura 14: Orquestra do Jardim de Infância Caetano Campos (1908) 

 

 
 

Fonte: Acervo Público de São Paulo 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/acervo/repositorio_digital/escola_normal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/acervo/repositorio_digital/escola_normal
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Figura 1515: Ciranda de roda comas crianças do Jardim de Infância Caetano de Campos 
(1908) 

 

  
Fonte: Acervo Público de São Paulo  

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/acervo/repositorio_digital/escola_normal 

 

 

O quadro, a seguir, revela como era a distribuição dessa rotina diária de 

atividades, possibilitando auxiliar na compreensão da proposta pedagógica do 

Jardim de Infância. A análise do quadro nos permite perceber que as atividades 

eram desenvolvidas com as crianças separadas em cincos modalidades: as 

atividades cotidianas (rituais), a linguagem, as atividades físicas, os dons e as 

atividades expressivas.  

 

 

 

 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/acervo/repositorio_digital/escola_normal
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Tabela 2: Rotina de atividades (1908) 

 

 ROTINA DIÁRIA JARDIM DE INFÂNCIA CAETANO CAMPOS 

1 Entrada: saudações, revisão, canto. 

2 Conversação ou linguagem 

3 Atividade física: marcha, marcha cantada ou ginástica. 

4 Repouso. 

5 Atividade dirigida: dons. 

6 Refeição (na classe). 

7 Recreio: recreio ou recreio no jardim. 

8 Trabalhos manuais: entrelaçamento, dobradura, modelagem, mosaico, 

tecelagem, ervilhas, discos, alinhavo e picado. 

9 Atividades dirigidas: cores, formação de palavras, calculo com cubos. 

10 Música: cantos de entrada, saída, canto geral, música. 

11 Brinquedos e jogos organizados. 

12 Desenho. 

13 Pensamentos, méritos e cantos de despedida. 

14 Saída.  

 

Fonte: KUHLMANN JR, Moysés. Pedagogia e rotinas no “jardim da infância” in: Infância 

e Educação Infantil: uma abordagem histórica. Porto alegre: ed. Mediação, 1998. 

 

 

Havia um controle das crianças em sua rotina diária, com vigilância 

corporal feita pelos adultos, o que ocorria na própria divisão de horários: para 

as quatro horas de atendimento, estavam previstos vinte momentos diferentes, 

com até 15 minutos de duração, cada. As atividades eram desenvolvidas em 

curto tempo, pois se acreditava que a atenção das crianças, em uma mesma 

atividade, duraria por um breve período. Também percebemos uma diferença 

na estrutura das aulas semanais e nas que eram ministradas no final de 

semana. Aos sábados o tempo era livre e existia uma programação com 

exercícios gerais de linguagem, jogos, cantos e passeios. (KULHMANN, 1998).  

Mesmo sem haver um levantamento empírico sobre as matrículas e 

situação socioeconômica dos alunos, pode-se afirmar que a elite paulista era 
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favorecida nas matrículas de seus filhos. Segundo Kuhlmann Júnior (1994, p. 

64), Prestes, ao organizar o Jardim de Infância, pensou nas crianças que 

estavam confiadas às governantas e que tinham as mães para acompanhá-las, 

podendo, assim, estudar apenas meio período. De acordo com Monarcha 

(2001, p.89) 

 

Com a criação do jardim de infância – expressão que 
assemelha a infância às plantas que cresceram mediante 
cuidadoso cultivo – os professores normalistas republicanos 
empenharam-se na especificação das características da 
primeira infância, determinando “particularidades”, 
prescrevendo um regime didático especial e, sobretudo, 
estimulando comportamentos considerados adequados a essa 
fase da vida.  

 

Embora Gabriel Prestes considerasse a educação republicana como 

laica e o ensino moderno como nascido da decadência da autoridade régia e 

da autoridade clerical, a religião não ficava de fora do Jardim de Infância. 

Ocorria a apropriação da religiosidade froebeliana, presente nas atividades 

propostas que visavam à educação moral das crianças (KUHLMANN, 1998).  

Havia uma preocupação com a formação dos bons hábitos, do cultivo da 

docilidade, já que as crianças que estavam presentes no Jardim representavam 

o futuro da nação. Elas eram alvos constantes de intervenção e vigilância dos 

adultos. O núcleo de formação estava voltado para a disciplina, à obediência e 

à polidez, porém essa educação moral era proporcionada num ambiente 

pedagógico bastante rico e diversificado, valorizando os aspectos específicos 

da infância. Conforme Kuhlmann (1998, p.150), 

 

(...) para se ensinar a moral não se valia da coerção, mas de 
modelos normativos, da aprendizagem de rituais para a 
inserção social e dos exemplos de atitude que são passados 
no próprio momento de ensino, como, por exemplo, no 
momento de escolher e contar uma história.  

 

As propostas para o Jardim de Infância assinalavam as características 

especificas para o atendimento educacional a uma criança em idade anterior 

ao processo escolar. Reconhecia-se que a criança tinha a capacidade de 
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aprender mesmo antes dos sete anos, na idade da razão. Contudo, essa 

educação deveria ser executada mediante os novos conceitos sobre a 

educação à infância, vigente na República, visando não subordinar essa 

modalidade de ensino ao engessamento do molde da escola primária. 

Nessa perspectiva, consolida-se no Jardim de Infância um modelo 

educacional ideal para o cultivo da infância paulistana, permanecendo esse 

molde educativo até o ano de 1920 quando o diretor geral da Instrução Pública 

de São Paulo, Antônio de Sampaio Dória, reforma o ensino paulista com a lei 

1750, regulamentada pelo decreto n.335, de maio de 1920. Consoante a 

Monarcha, (2001, p.92), a partir dessa Lei, o jardim da infância passa a ser 

compreendido como “elo entre a família e a escola, destinado a educar física, 

intelectual e moralmente a infância”, e como modalidade de ensino a ser 

instalada nas escolas normais. 

Buscamos articular, neste capítulo, as concepções educacionais 

elaboradas por Froebel e outros pensadores com a história das primeiras 

instituições educativas destinadas à criança. A importância deste capítulo se 

constitui no modelo de educação que a nova sociedade republicana pensava 

para a criança, servindo como suporte para a implantação do Jardim de 

Infância no Estado do Rio Grande do Norte.  

No capítulo seguinte, dedicado à História do Jardim de Infância Modelo 

de Natal, será explanado, de uma forma geral, seu processo migratório que vai 

de sua gênese (1908) até a implantação (1953). Ao registramos essa trajetória, 

é possível compreender as diferenças e igualdades existentes na construção 

das instituições infantis no âmbito nacional e regional, o que possibilitou um 

modelo de educação para as crianças de 4 a 6 anos. 
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3. O JARDIM DE INFÂNCIA DE 

NATAL E SUA HISTÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

“Afinal para não chamarmos de novo o 

que já existiu é necessário que se 

conheça e se compreenda o passado” 

(Kuhlmann, 1998)  
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Para obter uma melhor compreensão da dinâmica da história e 

descrição dos diferentes atores, foi necessário construir uma periodização 

localizando nosso objeto de estudo no tempo e espaço, uma vez que 

entendemos a história em consonância a ações diversas, 

 

 
(...) cada época tem sua própria visão do mundo, que as 
maneiras de sentir e pensar variam com o tempo e que, em 
consequência, o historiador é solicitado a se precaver o quanto 

puder das suas, sob pena de nada compreender (DUBY, 
1993, p.87-88).  

 

 

Ao mesmo tempo, temos consciência de que toda reconstrução de 

dados históricos pode conter a simplificação ou deixar escapar algum dado 

importante nesse processo, tendo em vista que a história não acontece em 

fatos isolados, nem em tempo fixo, mas é uma junção de fatores e 

acontecimentos que produzem a história (LE GOFF, 1990).  

A História da Educação Infantil é marcada pelas diferenças sociais, é 

notória essa discrepância. O atendimento oferecido à criança pequena em seu 

início era caracterizado pelas entidades filantrópicas e, posteriormente, 

assistenciais, compreendendo a criança como um objeto de caridade e não um 

sujeito de direitos. Além dessas instituições, existiam instituições educacionais 

que entendiam a criança com o propósito de educá-las para uma formação 

cidadã.  

Optamos por trabalhar com o início do século XX, pois há um avanço na 

construção das instituições de educação infantil no Brasil, uma vez que havia 

uma preocupação, por parte de políticos, educadores, industriais, médicos, 

juristas, religiosos, com a proteção da infância brasileira. Esse contexto 

possibilitou a criação de espaços e instituições educacionais para o 

atendimento da criança pequena. 

Nesse período há uma forte presença médico higienista na educação da 

infância, eles primavam pelo cuidado da população, educando-a e ensinando 

hábitos saudáveis. Outros setores sociais, como jurídicos, religiosos, também 

visavam à renovação das instituições destinadas aos infantes.  Assim como 

afirma Kuhlmann (1998, p. 87) “cada saber apresentava as suas justificativas 
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para a implantação de creches, asilos ou jardins-de-infância, e seus agentes 

promoveram a constituição de associações assistenciais privadas”. 

Bazílio (2002, p.46) chama a atenção ao fato de que “a concepção de 

filantropia [estava] presente nas diferentes instituições de atendimento à 

infância”. Cabia aos órgãos educativos, a fundação dos jardins-de-infância e 

pré-escolas para as classes ricas enquanto que, para as classes populares, 

eram endereçadas instituições vinculadas aos órgãos da saúde, assistência e 

ações jurídicas. Desse modo, as modificações no ensino primário ocorreram 

lentamente, através de Leis e Decretos que foram adicionando ao currículo, 

novas perspectivas educacionais (FARIA, 2000). Na capital do Rio Grande do 

Norte, acontece com especificidades locais.  

O século XX começa com avanços e modernidades na cidade de Natal. 

A capital do RN vivenciou um acentuado crescimento econômico, urbano e 

social. Foi nesse período que chega a energia elétrica, assim como a expansão 

do sistema de água e esgoto substituindo o encanamento de água da cidade. 

Também ocorre uma melhoria nos transportes urbanos através do 

funcionamento de bondes elétricos e a chegada dos primeiros telefones, 

instalando a rede telefônica.  

Em meio a essas conquistas, a sociedade intelectual e os governantes 

natalenses discutem propostas e reformas políticas para a melhoria do Estado. 

Os ideais republicanos de modernização, urbanidade e progresso 

atravessavam a cidade de Natal. Esse movimento modernizador não foi 

diferente com a educação, havia uma grande preocupação com o ensino 

primário que objetivava ampliar o papel “civilizador” das práticas escolares 

aliado às medidas de saúde, saneamento e de higiene, advindas dos 

movimentos sanitários nacionais (ARAÚJO, 1998). Ainda com Araújo (1998), o 

ensino das primeiras letras na 

 

(...) cidade de Natal deveria passar por uma remodelização, 
convergindo para a questão da moralização dos costumes 
urbanos, com o objetivo de disciplinarização abrangente da 
vida cotidiana das pessoas, especialmente das classes 
populares, compatíveis com as exigências da nova ordem 
social que vinham sendo implantados desde os tempos do 

Governo de Alberto Maranhão (ARAÚJO, 1998, p. 142) 
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O governo de Alberto Maranhão moderniza o ensino primário no Estado, 

estabelecendo como condição prévia para a eficácia da escola primária a 

adequada formação dos docentes. Como meta na sua gestão, haveria a 

construção de um Grupo Escolar em cada sede de comarca e uma escola 

mista em diversos municípios do estado (TRINDADE e ALBUQUERQUE, 

2005). 

É nesse contexto histórico, cultural e social que surgem as primeiras 

instituições destinadas às crianças, uma vez que esses espaços foram se 

configurando.  

 

Em uma trajetória paralela, classes pré-primárias eram 
instituídas junto a grupos escolares em várias cidades 
brasileiras. Assim, de forma desintegrada, ocorria o 
atendimento às crianças em creches, parques infantis, escolas 
maternais, jardins-de-infância e classes pré-primárias.  
(OLIVEIRA, 2005, p.101) 

 

 Essa ruptura com o modelo institucional antigo destinado à criança com 

a institucionalização da escola primária traz um ar de escola moderna para a 

sociedade brasileira. Assim assegura Burke (2007, p.20) que a “incorporação 

de elementos novos numa estrutura tradicional” possibilita inovações no seu 

sistema de ensino. 

Antes de pensar a história das instituições que é considerada 

multidimensional, faz-se necessária a elaboração de uma problemática, 

delimitando o que tratar. Nessa perspectiva, nos tópicos seguintes, 

abordaremos essa trajetória da implantação do Jardim de Infância Modelo. 

 

  

3.1 O Jardim de Infância e sua origem 

 

 

O grande marco para a Educação Infantil no município de Natal, no 

século XX, ocorre com a criação do Jardim de Infância, o qual servia de 

laboratório “vivo” para as aulas práticas docentes das alunas da Escola Normal 

de Natal. O jardim recebia uma pequena parcela da população natalense 
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oferecendo uma educação pré-escolar para crianças de 4 aos 6 anos, ao 

contrário do que era oferecido nas creches ou salas de asilos.  

A motivação para o surgimento dessas instituições encontra-se nas 

mudanças sociais, políticas e culturais que marcam o fim do Império e o início 

da República. Esse contexto é bem diverso e requer propostas de formação 

educacionais diferenciadas, de acordo com o público a que se destinava e as 

condições socioeconômicas. Sendo assim, existia um discurso modernizador e 

reformador da instrução escolar, que se propunha homogeneizar culturalmente 

as crianças, num processo civilizatório, tendo como evidência a formação do 

indivíduo adequado à nova ordem e ao progresso nacional.   

Nesse primeiro momento, a história do Jardim de Infância de Natal  

entrelaça-se com a história da Escola Normal e do Ensino Primário, uma vez 

que ainda não existia no Estado do Rio Grande do Norte um regulamento 

específico para os jardins de infância.  Desse modo, o mesmo passou por 

períodos de tensões, irregularidades e migrações que são características da 

história educacional natalense. Acreditamos que essa fase seja marcada pela 

busca constante por um espaço físico próprio.  

A configuração inicial do Jardim de Infância deu-se no começo do século 

XX, quando era apenas uma sala anexa10 ao Grupo Escolar Augusto Severo. A 

organização educacional distribuía-se em três cadeiras ou classes, sendo duas 

elementares uma mista infantil. De acordo com Moreira (1997, p. 45) 

 

[...] compreendia três escolas graduadas, uma infantil, mista, e 
duas outras, uma para cada sexo. A instrução era primaria, 
infantil e elementar, desenvolvida obedecendo às condições 
physio-phychologicas do aluno. 

 

 

Esse modelo estrutural de atendimento escolar prevaleceu em 60% dos 

vinte e quatro grupos escolares criados no Estado. O restante não aderiu à 

cadeira mista infantil (MOREIRA, 2005).  

O primeiro Grupo Escolar estabelecido no Rio Grande do Norte foi 

construído pelo decreto n. 174, de 5 de março de 1908, no governo de Antônio 

                                                             
10 Quando usamos o termo “sala anexa”, nos referimos a um pequeno espaço que seria 
reservado para o Ensino Infantil, pois ao pensarmos no Jardim de Infância enquanto instituição, 
acordamos que ele deveria possuir um espaço próprio.  
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de Souza (1907-1908). Alberto Maranhão assume o governo dando 

continuidade à reforma educacional e inaugura em 12 de junho de 1908, sob a 

presença de autoridades locais, professores, alunos e população natalense, 

concebendo uma nova visão de educação na capital. A escola era a 

representação do padrão cultural de uma escola moderna requisitada pelas 

elites dirigentes. Ela localizava-se no bairro da Ribeira, nº261, em frente à 

Praça Augusto Severo.  

 

Figura 1616: Grupo Escolar Augusto Severo (1910) 

 

 

Fonte: Jornal Tribuna do Norte 

 

O Grupo Escolar Augusto Severo (FIGURA 16) foi referência para a 

edificação de uma rede de escolas que foram construídas a posteriori no Rio 

Grande do Norte. O prédio possuía uma riqueza de detalhes arquitetônicos, 

apresentando salas espaçosas, adequação do mobiliário, um museu, vestiário, 
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etc. De acordo com Moreira (1997), a construção e a localização dos prédios 

educacionais deveriam ter um cuidado específico. Havia a necessidade de um 

planejamento criterioso relacionado à edificação dos grupos escolares, 

passando pela avaliação do Conselho de Instrução Pública do Rio Grande do 

Norte.  

Nesse primeiro momento de sua configuração institucional, o Jardim de 

Infância ficou alojado em conjunto ao Grupo Escolar Augusto Severo. Ele 

dividia espaço com as crianças do Curso Elementar. O Grupo Escolar seguia a 

configuração espacial típica dos grupos escolares nacionais, compreendendo 

os consecutivos ambientes: um vestíbulo, três salas de aula, duas circulações 

internas e dois sanitários afastados dos alunos. Conforme Moreira (2005, p.94), 

 

Sua concepção espacial compara-se às escolas graduadas 
adotadas nos países europeus, do final do século XIX, 
conformação similar ao sistema “radiado ou panóptico”, ou 
seja, um ambiente central (sala de aula), em condições visuais 
adequadas em relação aos demais ambientes. Como exemplo, 
o projeto concebido pelo pedagogo Rufino Blanco y Sánchez, 
para a escola graduada, construída em 1899, na Espanha. 

 

Apesar das exigências para as edificações de grupos escolares serem 

em locais elevados e secos que não prejudicassem a saúde pública, o GE 

Augusto Severo tem sua implantação em área úmida com constantes 

alagamentos. Contudo, a Instituição foi criada para favorecer os dirigentes 

políticos e as condições sociais da elite natalense. Para a construção da Escola 

era escolhida uma equipe de médicos, engenheiros, arquitetos, educadores, 

todos com o intuito de pensar o espaço para atender sua clientela. Desse 

modo, a leitura do projeto pedagógico está intimamente ligada ao projeto 

arquitetônico, assim como assegura Escolano (1998), o espaço educa.  

O GE Augusto Severo localiza-se de fronte à Praça Augusto Severo, 

área onde já houve um pântano, o qual alagava com as cheias da maré alta do 

Rio Potengi. O desenho original da Praça foi feito pelo arquiteto Herculano 

Ramos. Essa área abrigava luxuosos hotéis de Natal como o Internacional, 

Hotel dos Leões e o Hotel Avenida.  

O prédio do grupo escolar apresentava amplas aberturas com portas e 

janelas que favoreciam maior conforto no ambiente, seguindo as prescrições 
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de higiene e pedagógicas vigentes. Existiam duas salas de aulas localizadas 

na extremidade do prédio e uma no centro. Entre elas havia um acesso de 

circulação interna que se ligava ao vestíbulo. Um aspecto interessante que 

observamos ocorre na ligação que as três salas de aula possuíam através de 

portas. Essa ligação possibilitava uma visualização direta dos professores 

resultando no controle e vigilância dos corpos.  Em uma área isolada ficavam 

os sanitários. 

Com a reforma realizada em 1910 (FIGURA 17), foram construídas mais 

três salas de aula que ficavam defrontes ao recreio. Dentre elas estava o 

Jardim de Infância da Ribeira configurado em duas salas de aula, dividindo 

espaço com as salas do curso elementar.  

 

Figura 17: Planta baixa do Grupo Escolar Augusto Severo (1910) 

 

 

 

Fonte: Moreira, 2005. 
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Na Figura 18, é possível observar o hall de circulação da Instituição, 

espaço onde as crianças eram recebidas ao chegarem à escola. Lá 

encontrava-se o vestíbulo. Na imagem, vemos as crianças fardadas com suas 

jardineiras brancas, observando atividades que estavam sendo expostas sobre 

pequenas mesas no salão.   

 

 

Figura 18: Vestíbulo Grupo Escolar Augusto Severo, 1947, crianças do Jardim de 
Infância. 

 

 

 

Fonte: Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy 
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Na figura 19, é possível perceber o espaço destinado para o recreio, 

onde as crianças estariam desenvolvendo suas capacidades físicas e sociais, 

interagindo umas com as outras, sempre sob o olhar atento da professora.  

 

Figura 19: Recreio do Grupo Escolar Augusto Severo, 1947. 

 

 

 

Fonte: Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy 
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Essa preocupação com a construção dos novos espaços demonstrava 

os ideais políticos governamentais “de formar o homem público para uma 

sociedade moderna”. Bencostta (2005, p. 70) destaca esse ideal republicano 

na construção dos grupos escolares: 

 

A localização dos edifícios escolares deveria funcionar como 
ponto de destaque na cena urbana, de modo que se tornassem 
visíveis, enquanto signos de um ideal republicano, uma 
gramática discursiva arquitetônica que enaltecia o novo regime.  
 

 

O Grupo Escolar Augusto Severo assemelha-se às instituições 

educacionais construídas com molde republicano, segundo Moreira (2006, 

p.226), 

O Grupo Escolar Augusto Severo, instituição modelar do 
ensino primário potiguar representa uma autêntica semelhança 
com os grupos escolares implantados na maioria das cidades 
brasileiras, na primeira década do século XX, de uma 
arquitetura moderna e concepção espacial condizente às 
proposições do ideário republicano. 

 

 
Além de atender ao padrão cultural exigido pela elite natalense, a escola 

defendia uma ação transformadora do espírito nacional. Era nos grupos 

escolares que as crianças seriam moldadas com o caráter do cidadão 

republicano. Assim, a educação através da “função de seu caráter cívico e 

regenerador, teria o papel de ser veículo da desejada reconstrução moral e 

social do país” (ARAUJO, 1998, p. 95). 

Seguindo o exemplo de São Paulo, no combate ao analfabetismo, o 

Governador Alberto Maranhão, iluminado pelas ideias dos clássicos da 

educação, institui a Escola Normal de Natal, pelo Dec. n. 178, de 29 de Abril de 

1908. A Escola serviria de base para todo o ensino oficial do Estado, 

proporcionando a formação de professores qualificados para melhorarem a 

educação natalense.  

Com a instalação do Grupo Escolar e da Escola Normal, inicia-se no 

Estado uma nova fase para o progresso educacional no Rio Grande do Norte.  

A reforma da instrução pública traria garantias para a melhoria do ensino 

primário público, tendo como modelo educacional essas instituições. 
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No ano seguinte, é categórica a determinação de se iniciar a reforma da 

Instrução Pública, na qual a base foi a implantação da Escola Modelo, 

mediante o Decreto de Lei de 19811 de 1909, consolidando a ideia de que as 

estudantes da Escola Normal12 de Natal deveriam aplicar seus conhecimentos 

pedagógicos através de aulas práticas de Ensino e Metodologia no Ensino 

primário e no Jardim de Infância. 

 

Devendo os regimentos internos dos diversos grupos e escolas 
já inaugurados e a inaugurarem-se nestes e noutros municípios 
modelar-se pelo regulamento e regimento interno do Grupo 

Escolar “Augusto Severo” (RIO GRANDE DO NORTE, 
1909ª).  

 

 

A partir dessa determinação, os grupos escolares criados passariam a 

seguir as diretrizes educacionais da Escola-Modelo, no que se refere à 

concepção pedagógica, organização estrutural e espacial, condições de 

higiene, entre outros critérios. Com a Lei Orgânica de 1913 essa resolução é 

reforçada.    

Na época, poucas instituições, a nível nacional, ofereciam cursos para 

crianças pequenas, como o jardim de infância, fato que permaneceu modelo de 

si própria pelo menos durante três décadas pela inexistência de similares 

(KISHIMOTO, 1988). A Escola Modelo seria um lugar favorável para incutir 

valores e práticas culturais, além de promover metodologias modernas. Assim  

 

O Grupo Escholar “Augusto Severo” que funciona no bairro 
baixo desta capital, a praça do mesmo nome, será a eschola 
modelo para servir de typo ao ensino público elementar em 
todo o Estado, devendo os regimentos interno dos diversos 
grupos e escholas já inaugurados e a inaugurarem-se n’este e 
em outros municípios, modelar-se pelo regulamento e 
regimento interno do “Augusto Severo”. (RIO GRANDE DO 
NORTE, 1913. 

 
 
 

                                                             
11

Segundo Lima (1927, p.172) “O decreto de 198 de 10 de maio de 1909 declarou que o grupo 

escolar <Augusto Severo>, desta capital, serveria de modelo para a prática das normalistas e 
para a experimentação dos methodos e processos applicaveis ao ensino primário [...]” 
12Foi determinada a construção da Escola Normal de Natal a partir do decreto de n.178, de 29 
de Abril de 1908, objetivando preparar professores de ambos os sexos. 
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Com o Decreto nº.239 de 15 de novembro de 1910, o ensino oficial do 

Rio Grande do Norte passa a seguir tais divisões, nos anos seguintes houve 

modificações nessa estrutura. De acordo com o Art.1°, o Curso Primário  

dividir-se-ia em: Infantil e Elementar. Também existiam o Curso Normal, Curso 

Geral, Ensino Profissionalizante (Agronomia, Zootechnia, Commercio, 

Indústria, Agrimensura, Bellas-Artes. Com a Lei n.405 o ensino passa a ser 

divido em primário, secundário e profissional. 

No dia 02 de janeiro de 1911, a Escola Normal de Natal é instalada no 

Grupo Escolar Augusto Severo, pois até então ela havia permanecido no 

Atheneu Norte Rio Grandense. Nesse mesmo prédio, funcionavam as três 

instituições que constituiriam o modelo de educação difundido pelos 

educadores republicano modernistas do século XX: O Jardim de Infância 

Modelo (Curso Infantil), o Grupo Escolar Modelo e a Escola Normal, adotando 

os moldes das Escolas Modelo do país. Freitas (2005) lembra que  

 

(...) esse modelo que estabilizou entre nós a escola seriada, o 
grupo escolar, o ginásio de Estado, o jardim de infância, uma 
nova escola normal etc, também estabilizou normas, 
procedimentos, usos de materiais específicos, orientações aos 
professores, regras de higiene, enfim, um conjunto de 
realizações que facilmente podem ser utilizados como 
exemplos da chegada de um novo tempo, um novo ciclo 
histórico, um novo ponto de partida para a história do país 
(FREITAS, 2005,p. 165). 

 

 

Entendemos que a prática de se implantar um jardim de infância junto à 

Escola Normal era comum no Brasil, uma vez que existia a necessidade de 

haver um espaço educacional que servisse como um instrumento pedagógico 

para alunos matriculados na Escola Normal. Essa Escola-Modelo anexa à 

Escola Normal serviria não somente para praticar os conhecimentos 

adquiridos, mas também como processo de avaliação, a partir de exercícios 

práticos de ensino.  

No Art.57, contido no Regulamento da Escola Normal, Decreto n. 161, 

de 7 de janeiro de 1922, expõe como ocorreria a relação da Escola Normal 

com a Escola Modelo: 
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Art.57 – Os exercícios práticos do ensino, a que serão 
obrigados os alumnos da Escola Normal, serão feitos no grupo 
escolar modelo, que funccionará sob a mesma direcção e 
comprehenderáum curso infantil mixto, curso elementar 
masculino, curso elementar feminino e cursos complementares 
também masculino e feminino, para o ensino graduado em seis 
anos. 

 
 

Nessa perspectiva, a organização educacional promovia um complexo 

espaço de produção e reprodução de saberes e inovações pedagógicas. Os 

professores eram os principais disseminadores de valores e práticas culturais, 

impostas pelas classes dominantes.  O ensino de caráter leigo e gratuito 

proporcionava as condições “physio-psychologicas do educando, com o tríplice 

fim intellectual, moral e physico, consoante à pedagogia experimental e 

processos da pedagogia” (RIO GRANDE DO NORTE, 1910).     

Vemos a importância de trazer esses dados, pois o Jardim de Infância 

vai seguir os moldes do Ensino Primário e servir à Escola Normal durante 

décadas. Não é de nosso interesse aprofundar a história dessas Instituições, 

porém buscamos levantar alguns dados que achamos relevantes para a 

análise dessa pesquisa, localizando temporalmente e espacialmente a gênese 

do Jardim Modelo. A compreensão de que, para se fazer história, é necessária 

a clareza dos fatos históricos com os quais trabalhamos, traz-nos a 

preocupação da realidade educacional que circunda o objeto de estudo.  

Havia uma apreensão sobre a educação que estava se desenvolvimento 

no Estado. O diretor geral da Instrução Pública do Rio Grande do Norte, Nestor 

dos Santos Lima13, visando ao aperfeiçoamento das técnicas do Ensino 

Primário e Normal, visitou as principais escolas da Capital Federal14 e do 

Estado de São Paulo, em 1913, com o intuito de aplicar, nos estabelecimentos 

locais, o modelo de educação que vinham abraçando.  

                                                             
13Nestor dos Santos Lima, nasceu em 1 de Agosto de 1887, desenvolveu uma ampla atuação 
na sociedade natalense, frente a cargos como a presidência do Instituto Histórico e Geográfico 
do Rio Grande do Norte(IHGRN), diretor da Escola Normal de Natal e Departamento de 
Educação do Estado. Publicou diversas obras de cunho educacional, como os Regimentos 
Internos para os Grupos Escolares, Escolas Isoladas, Escolas Rudimentares e Conselho de 
Educação. 
14

Salvador, na Bahia, foi a  primeira capital do Brasil  que ocupou o posto entre 1549 e 1763. 
Depois, o título passou para o Rio de Janeiro, até seguir para Brasília em 1961. 
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Lima, ao visitar a Escola Normal da Capital paulista, colheu agradáveis 

impressões sobre o Jardim de Infância e a Escola Modelo “Caetano de Campo” 

que ficavam anexas à Escola Normal. Lá apreciou os métodos e práticas 

desenvolvidos com os alunos, considerando os aspectos globais e particulares 

de cada um. Nesse relatório, ele exacerba vários feitios importantes na 

educação, desde o cuidado com a distribuição das salas dos jardins de infância 

e a adequação do mobiliário, até a participação da família em um processo de 

integração com o exercício do magistério. 

 No jardim de infância, foco deste trabalho, o educador relatou que 

 

O curso do Jardim, consoante a creação de Frederico Froebel, 
destinado a desenvolver os dois instinctos fundamentaes da 
creança, a curiosidade e a actividade, é menos uma escola e 

um ensino do que um lar e um entretenimento.  (RELATÓRIO 
GOVERNAMENTAL, 1913) 

 

Como resultado positivo dessa visita às instituições modelo brasileiras, 

no Estado do Rio Grande do Norte é criada a Lei Orgânica, nº 359, de 1913, 

efetivando a implantação do Ensino Primário, infantil e elementar, em 

conformidade aos métodos educacionais modernos (MOREIRA, 2005). Pois, 

Nestor Lima, ao vivenciar as teorias froebelianas na prática do cotidiano no 

jardim de infância, com a estruturação de uma rotina e atividades 

diferenciadas, contemplando aulas desenvolvidas a partir dos “dons” de 

Frõebel, entendeu que 

 

Essa interessante casa de educação, possuindo a mais uma 
decoração de plantas, quadros, desenhos e retratos de Heróes 
da Pátria, a música, a alegria, a ausência de uma disciplina 
severa, apenas affecto presididos e guiados tão tenros de 
espíritos, dá ao observador uma impressão consoladora, por 
saber que essa instituição substitutiva dos carinhos maternaes 
na edade em que só elles podem educar, vae todavia 
preenchendo o seu nobre destino, proporcionando as caricias 
desveladas e os estímulos educativos que os lares, muitas 
vezes, não sóbem distribuir, devido a ausência dos princípios 

pedagógicos (RELATORIO GOVERNAMENTAL, 1913, 
p.10). 

 

 
Sendo assim, o mesmo constatou que as crianças vindas do jardim de 

infância para classes elementares apresentavam bons hábitos, valorizando a 
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construção de tais espaços no Estado do Rio Grande do Norte. Era perceptível 

a necessidade de uma demanda específica na efetivação da institucionalização 

educacional da criança, pois acreditava-se que  

 

A raça marcha adiante pelos pés das crianças pequenas. A 
criança de hoje será o cidadão de amanhã. [...] A criança é 
uma unidade e deve ser estudada em sua inteireza, cuidada 
em toda a complexidade de sua conformação, e guiada na 

variedade sem fim de suas inter-relações. (Revista The Child, 
1910 apud KUHLMANN, 2001, p. 8) 

 

 

Com a remodelação organizacional de 1914, respaldada na Lei Orgânica 

de 1913, as cadeiras ficaram distribuídas em: Curso Elementar masculino e 

feminino, Curso misto infantil, Escola Isolada masculina e feminina e Escola 

Isolada Noturna. O Curso Infantil Misto (CIM) passa a ser dirigido pela 

professora Aurea Fernandes Barros Soares da Câmara que será 

homenageada décadas depois com a inauguração do Jardim de Infância Aurea 

Barros em 1930.   

Para que os alunos ingressassem no Ensino Primário, era publicado um 

edital no qual pais ou tutores inscreviam suas crianças para que fossem 

sorteadas. A matrícula era gratuita e poderiam se inscrever crianças de ambos 

os sexos no curso infantil. Na tabela 3, veremos a frequência escolar destinada 

ao Curso Infantil Misto (CIM) do ano de 1915 a 1920. 

 

Tabela 3: Frequência Escolar do Curso misto Infantil. 

 

Ano 

 

Curso Infantil Misto (CIM)  

 

1915 51 

1916 55 

1917 58 

1918 54 

1919 34 

1920 70 

Fonte: Diretoria da Instrução Pública (RIOGRANDE DO NORTE, 1911- 1917, p.21) 
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A Lei Orgânica do Ensino, nº 405 de 29 de novembro de 1916 e 

posteriormente à Reforma do Ensino de 1917 marcam um importante momento 

da educação no Rio Grande do Norte. A reforma objetivava a melhoria e 

reorganização do ensino oficial norte-rio-grandense. Era de responsabilidade 

do Estado a criação e manutenção dos grupos escolares, possibilitando o 

funcionamento de prédios novos ou adaptados, obedecendo às regras de 

higiene, de estrutura arquitetônica e localidade, além de disponibilizar material 

escolar e pedagógico.  

A Reforma do Ensino foi considerada a lei básica para a organização do 

ensino da época. De acordo com a Lei, no Art.3º, a base organizacional do 

Ensino Público natalense seria o Ensino Primário, ele deveria ser ministrado 

em grupos escolares e escolas isoladas, por meio de cursos graduados: 

infantil, elementar e complementar. Os cursos infantis seriam ministrados no 

Grupo Escolar conjuntamente com o curso elementar, mantidos pelo Governo 

do Estado nos municípios que implantaram tais estabelecimentos.  

A formação educacional do aluno que ingressava no  

Curso Graduado tinha a duração de 6 anos, sendo que dois anos eram 

destinados ao curso infantil, ou de iniciação, dois elementares, ou de 

desenvolvimento e dois complementares, ou de integração, por sua vez 

divididos em duas classes correspondentes a cada ano do curso. 

(REGIMENTO INTERNO, 1925, Art.8) 

No Art.41º vemos uma modificação de nomenclatura, a qual informa que 

o Ensino Público Primário seria fornecido nos jardins da infância, grupos 

escolares, escolas isoladas, escolas complementares, escolas nocturnas e 

ambulantes. É a primeira vez que aparece na Lei o termo Jardim de Infância.   

Cabia aos Grupos Escolares e Escolas Isoladas o funcionamento da 

Escola Mista Infantil, Escola Elementar Masculina e Escola Elementar 

Feminina, havendo uma articulação organizacional e estrutural no que se refere 

à instrução infantil e elementar. De acordo com o Art. 42 da Lei 405 de 1916, 

 
Nos estabelecimentos de ensino primário, dar-se-á a instrucção 
primaria infantil e elementar de accordo com o programa 
adoptado, sem preferencias de uma sobre  as outras matérias; 
as lições serão sobretudo práticas e concretas; os professores 
as encaminharão de modo que as faculdades do alumno sejam 
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incitadas a um desenvolvimento gradual e harmônico, 
cumprindo ter em vista o desenvolvimento da faculdade de 

observação, empregando-se para isto processos intuitivos(RIO 
GRANDE DO NORTE, Lei 405, 1916). 
 

 
O Ensino Primário, de caráter gratuito, oferecido para crianças de ambos 

os sexos, propunha uma educação que desenvolvesse as faculdades psíquicas 

do aluno, estimulando-o para que o mesmo tenha a capacidade de realizar 

suas atividades e adquirir conhecimento. Esse processo era dirigido a partir do 

professor. O fundamento do ensino da criança consistia na leitura, escrita, 

cálculo e desenho, as outras matérias eram elementos adicionais na instrução 

primária.  

O ano letivo, geralmente, iniciava-se dia 1 de fevereiro e encerrava no 

final de outubro, realizando os exames finais no mês de novembro. As aulas 

eram ministradas de segunda a sábado, das 10:00h da manhã até às 14:00h 

da tarde, havendo um intervalo de 30 minutos para o descanso dos alunos e 

dividia-se em duas classes. 

 

Figura 20: Horário do Curso Infantil Misto, 1925. 

 

 

Fonte: Programa de Ensino dos Grupos Escolares, Departamento de Educação, 1925. 
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No que diz respeito à proposta pedagógica, ancorava-se no 

desenvolvimento intelectual, moral e físico, considerando os aspectos 

biológicos e psicológicos da criança. O Programa de Ensino do Curso Infantil 

misto era composto por: aulas de cantos, leitura, escrita, Língua Materna, 

Aritmética, Lições das coisas, Geografia, História Pátria, Moral e Civismo, 

Desenho natural, Trabalhos manuais, exercícios físicos.  

Nas classes infantis, isto é, no jardim de infância, tinha uma maior 

preocupação com a alfabetização. O Art. 48 revela que os professores 

deveriam evitar 

 

(...) o método de soletrar na leitura, o uso de ardósia na 
escripta e no desenho, a taboada de cór no calculo. O método 
geral do ensino é a indução: os professores terão cuidado de 
que o alumno não decore mecanicamente qualquer 
conhecimento, devendo dar, em primeiro logar, os factos e 

depois as regras (Art. 48, Lei 405, 1916). 
 

 

No que concerne aos saberes ensinados no processo de escolarização 

da infância, percebemos a presença das novas concepções educacionais, 

advindas de educadores como Comênius, Rousseau, Pestalozzi, Decroly, 

Frõebel e Montessori. Os pioneiros da educação pré-escolar tinham uma 

grande preocupação, eles buscavam descobrir uma nova forma de ensinar, 

abrindo mão dos métodos rígidos que usavam da força física como punição 

para os erros das crianças na escola. De acordo com Araujo (2006, p.204), 

 

(...) corolário das pedagogias modernas, o aprendizado da 
criança da classe infantil obedecendo às condições físico-
psicológicas convinha ser por meio de atividades de leitura, 
escrita, aritmética, lições de coisas, canto, desenho e de 
exercícios físicos. A desenvolução dos sentidos, do caráter e 
do coração da criança devia ser a principal preocupação do 
professor alfabetizador.  

 

 

A educação proclamara a criança como centro de toda e qualquer 

atividade educativa. A proposta reconhecia que as crianças tinham 

características próprias e necessidades diversas das dos adultos, como o 

interesse pela exploração de objetos e pelo jogo. A arte de educar 
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integralmente o ser intelectual, o ser moral e o ser físico infantil, em 

conformidade com um ensino simultâneo e homogêneo, consolidavam o 

projeto de moldar a criança para ser o futuro da Nação (ARAÚJO, 2006). 

O discurso pedagógico republicano levou a uma supervalorização da 

escola primária. Era nela que estaria a base para todo o processo civilizador e 

regenerador da sociedade republicana, trazendo progresso para a Nação.  A 

escola primária instituía o local ideal para gerar a formação dos cidadãos 

patriotas e republicanos. Araújo (2006, p.201) defende bem esse ideal 

republicano. 

 

O desejo coletivo (governo e povo) à luz de um mesmo ideal – 
a educação escolar primária seriada e integral, ao sabor da 
pedagogia moderna – engendraria a “consciência social” do 
indivíduo republicano do século XX. E da iniciativa de uma 
educação escolar pública, laica e renovada para todas as 
crianças em idade escolar é que se modelaria o cidadão 
consciente do amanhã. 

 

 

Um evento de suma importância para essa pesquisa ocorre na 

informação contida no Art.222 da Lei nº 405, o qual legaliza a criação do jardim 

de infância e determina sua regulamentação o mais breve. Contudo, isso só 

acontecerá décadas depois com a construção do Jardim de Infância Modelo, 

localizado na Praça Pedro Velho, em 1953. A exigência da criação de jardins 

de infância, compondo o complexo educacional modelo não foi validada, de 

fato, durante décadas. Em nível nacional, o Jardim de Infância será 

institucionalizado em 1961 com a primeira Lei de Diretrizes e Base da 

Educação Nacional, revogada em 1971, com a Lei n°5.692. 
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3.2 Jardim de Infância “Aurea Barros”15 

 

 

Devido à diversidade de fontes encontradas se localizarem, 

temporalmente, a partir década de 30, buscamos extrair o máximo de 

informação possível desse período. Momento esse em que o Rio Grande do 

Norte passava por intensos conflitos, reflexos da conjuntura nacional. 

A História da Educação Infantil, da década de 30 até meados de 80, é 

fortemente marcada pela preocupação explícita do fortalecimento da burguesia. 

A ideia de modernidade e o crescimento do Estado burguês constituem parte 

de um processo social e histórico caracterizado pelos interesses de classe 

(Kramer, 2001). Dois setores da administração pública - seja nos planos 

municipal, estadual e federal - responsabilizaram-se pela educação infantil, 

compartilhando ou até mesmo disputando atribuições e recursos, ou seja, a 

saúde e a educação.  

Em âmbito nacional, a década de 30 caracteriza-se pelas modificações 

políticas, econômicas e sociais. Essas mudanças foram decisivas para a 

reorganização do aparelho estatal, incluindo-se o sistema educacional do país. 

Podemos citar importantes acontecimentos como a criação do Ministério da 

Educação e Cultura (1930) e a publicação do Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova (1932). Após a Constituição de 1946, iniciam-se os primeiros 

debates acerca da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Todos esses acontecimentos vão influenciar diretamente o cenário 

educacional de Natal. Em 1930, o Departamento de Educação decidiu separar 

a direção da Escola Normal do Grupo Escolar Augusto Severo, 

consequentemente das classes anexas pertencentes ao grupo, ficando a cargo 

do professor de Pedagogia essa responsabilidade. O que havia entre as duas 

Instituições era uma articulação política, sempre que houvesse a necessidade 

da utilização das instituições pré-escolares pertencentes ao grupo, ou seja, o 

Ensino Primário e o Jardim de Infância, elas serviriam à Escola Normal.  

                                                             
15 Gostaríamos de salientar que consideramos o Aurea Barros como um Jardim de Infância 
Modelo devido às informações contidas nos jornais “O paiz”. Contudo, o Jardim de Infãncia 
Oficial da Capital do Rio Grande do Norte é o que localizava-se no Grupo Escolar Augusto 
Severo.  
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Na Mensagem Governamental apresentada pelo presidente do Estado 

do Rio Grande do Norte, Juvenal Lamartine de Faria, em 1930, explica como 

era realizada essa articulação. Segundo ele, caberia a direção a distribuição 

 

(...) dos alumnos-mestres pelas differentes classes, para o fim 
de realizarem a pratica profissional; fiscalizar o preparo das 
aulas-modelo, quando feitas pelos respectivos professores do 
referido grupo, fazendo depois a critica dessas aulas em 
presença do mesmo professor e dos alumnos-mestres, para 
attrair-lhes a attenção, quanto ao methodo, processo e demais 
aspectos didáticos da lição; fazer aulas práticas com 
respectivos alumnos, no Jardim de Infância mantido pela 
<<Associação de Professores>>, sempre que se tiver de 
occupar, theoricamente, das instituições pré-escolares. 

(MENSAGEM GOVERNAMENTAL, 1930, p.51-65). 
 

 
 

Depois de lutar por anos, para que fosse construído um jardim de 

infância na capital do Rio Grande do Norte, a Associação dos Professores 

realiza tal feito. O terreno para a construção do jardim foi doado pelo Governo 

do Estado que acompanhou todas as fases de sua criação.  

No dia 18 de Maio de 1930, é inaugurado o Jardim de Infância Aurea 

Barros16, situado na Av. Afonso Pena, nº 650, local onde hoje é a Casa do 

Professor17. O Jardim de Infância Aurea Barros, assume o status de Jardim de 

Infância Modelo devido a sua materialização organizacional, apresentando a 

sociedade natalense um espaço estruturado para o atendimento à infância. 

 Para a associação, a criação do jardim preencheria uma lacuna no 

Programa de Ensino da capital e completaria iniciativas anteriores defendendo 

a criança como parte do processo educacional, visando ao desenvolvimento de 

suas faculdades e a preparação para a vida social. 

Sua inauguração foi considerada um progresso para a educação do 

Estado, anunciada por jornais locais, como “A República18”, em ocasião 

especial do encerramento da Terceira Semana Brasileira de Educação. 

                                                             
16O jardim de infância recebeu o nome Aurea Barros como homenagem a uma das primeiras 
professoras diplomadas na Escola Normal de Natal.  
17

 A Casa do Professor funciona como hospedaria para profissionais da educação que estejam 
em Natal realizando cursos, congressos ou algum trabalho.   
18

 O jornal A República foi o primeiro jornal elaborado na cidade de Natal, em 1º de julho de 
1889, idealizado e fundado por Pedro Velho de Albuquerque Maranhão, para defender o 
regime republicano que seria proclamado quatro meses depois. 
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A Terceira Semana Brasileira de Educação encerrará hoje os 
seus trabalhos, realizando uma brilhante festividade na 
Associação dos Professores, às 15horas, sob a presidência de 
honra do Presidente Juvenal Lamartine. 
A solennidade, que será um tanto mais expressiva quanto 
nellase fará a inauguração do Jardim de Infancia “Aurea 
Barros”, terá a assistencia das autoridades do Estado, do 
Prefeito, o clero, do magisterio, familias dos alumnos e demais 
pessôas que queira participar do movimento educativo que a 
Associação dos Professores está desenvolvendo em nossa 
terra. 
O dr. Luiz da Camara Cascudo fará uma conferencia, tendo por 
thema “As relações entre as creanças de todo o Mundo”, pois o 

dia de hoje é universalmente festejado sob este aspecto (...) (A 
REPUBLICA, 1930, p.4) 

 
 

 
Natal estaria tomando rumos modernos para a educação do Estado, 

sendo bem reputado também, em jornais nacionais, como O Paiz19 (FIGURA 

21), demonstrando tamanha importância para a sociedade natalense. Na 

publicação de 1930, o Jornal O Paiz noticiava a instalação do novo jardim de 

infância da capital. 

 

 

“20A associação de Professores deste Estado, por iniciativa do 
seu presidente, Dr.Amphiloquio Camara, instalará, no dia 18 de 
maio próximo, um Jardim da Infancia, nesta capital, o qual está 
despertando o maior interesse”. (17 de Abril) 
“Comemorando o encerramento da Semana da Educação, será 
inaugurado o Jardim de Infancia Aurea Barros, a cargo da 
Associação dos Professores” (20 de Maio).  
 “Em comemoração ao encerramento dos trabalhos da Terceira 
Semana Brasileira de Educação, realizou-se, no dia 18 de 
maio, a inauguração do Jardim de Infancia Aurea Barros, a 
cargo da Associação dos Professores” (21 de Junho).  

 

 

A Federação Nacional das Sociedades de Educação (FIGURA 22) 

também expressa sua satisfação em obter a criação da instituição infantil, 

segundo a Federação seria um triunfo para a cidade de Natal e pede em sua 

nota no jornal “O Paiz” para que o resto do Brasil tome como exemplo o que a 

                                                             
19

 O Paiz foi um periódico matutino publicado no Rio de Janeiro, entre o século XIX e a 
Revolução de 1930. 
20As fontes foram coletadas no site http://hemerotecadigital.bn.br/artigos/o-paiz. 
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associação tem feito, multiplicando jardins de infância. As figuras 20 e 21 

contêm os textos na íntegra. 

 

 

Figura 21 : O Paiz, 21 de Maio, 1930. 

 

 

Fonte: Site Hemeroteca Digital 
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Figura 22: O Paiz, 06 de Julho, 1930. 

 

 

 

 

Fonte: Site Hemeroteca Digital 
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Gostaríamos de destacar a mensagem do Governador Juvenal Lamartini 

de 1930, em que afirmava, no seu discurso à Assembleia Legislativa, a 

satisfação e o prestigio com a criação da Instituição. O Jardim de Infância 

Aurea Barros foi considerado, por técnicos da época, como sendo a primeira 

instituição de educação infantil do Norte do Brasil. 

 

E digno de especial menção o modo patriótico por que está 
agindo a <<Associação dos Professores>>, não somente 
mantendo com resultados efficientes o grupo escolar <<Antonio 
de Souza>>, onde, alem do ensino primario, se ministra o 
ensino de musica e trabalhos manuaes para as meninas, e o 
ensino agricola para os meninos, como installando o Jardim de 
Infancia<<Aurea Barros>>, que está sendo classificado por 
technicos no assumpto, como sendo o primeiro 
estabelecimento dessa natureza existente no Norte do Brasil. 
(MENSAGEM GOVERNAMENTAL, 1930, p.60-61) 

 

 

Em seu primeiro ano de funcionamento, o Jardim de Infância atendia a 

42 crianças, sendo 19 do sexo masculino e 23 do sexo feminino. A turma ficava 

a cargo da professora Edilzêta Athayde e Melo que ministrava suas aulas ao ar 

livre propondo uma educação fundamentada nas teorias de Frõebel e 

montessoriana. A Instituição trabalharia articulada à Escola Normal e ao Ensino 

Primário, desenvolvendo um ensino experimental, prestando assistência 

educativa para as crianças que tanto carecem receber influências 

educacionais.  

Frõebel acreditava que a formação do novo sujeito deveria começar com 

as crianças pequenas. O reformador educacional propunha uma perspectiva de 

educação pré-escolar.  Para ele, essa formação na pré-escola serviria para o 

desenvolvimento dos “dons” na alma, na mente e no corpo do infante. Sendo 

assim, a infância se torna uma fase de descoberta e aquisição dos 

conhecimentos. Caberia aos adultos serem “bons cultivadores”, assumindo a 

função de “jardineiros” de crianças, adubando, regando e moldando a criança. 

O método de ensino incitava a autonomia dos alunos, as percepções 

sensoriais e motoras, visando ao desenvolvimento da criança em uma 

aprendizagem aplicada, assim o conhecimento não seria infligido ao aprendiz, 

mas construído mediante estímulos externos como livros e objetos didáticos. 
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Desse modo, as crianças aprendiam a cuidar do seu corpo e higiene, lazer e 

hábitos sadios e da organização do ambiente de estudo. 

A cultura escolar vivenciada no interior dessa instituição proporcionava 

as crianças à participação social, lá elas eram disciplinadas em valores morais, 

civis e patrióticos, objetivava-se representar a Instituição como um modelo de 

sociedade que almejavam.  

Fato interessante é que, em Abril de 1932, o presidente da Associação 

dos Professores determinou o uso obrigatório de uniformes para todos os 

alunos e professores que faziam parte do Grupo Escolar Antônio de Souza, 

Curso Profissional, Curso de Música e Jardim de Infância Aurea Barros. 

Compreendemos o uniforme como uma forma de considerar a coesão de um 

grupo, ao nível das aparências, pois caracteriza uma categoria, profissão ou 

função dentro de um contexto pré-determinado21. 

Assinado pelo professor Anphilóquio Câmara, a portaria determinava no 

Art.3 que 

 

- as crianças do Jardim de Infância usarão uma indumentária, 
constando, para ambos os sexos, de calças ou saias azul-
marinho, com suspensório de mesmo tecido e blusa branca, 
com pequena gola e abotoadura até o meio da mesma e 
mangas até a metade do braço, com as iniciais J.I no braço 
direito; sacola a tira-colo, para o lanche, branca, retangular, 
sistema pasta, boina azul-marinho, alpercatas, de preferência 

pretas, com ou sem meias. (DUARTE, p.33, 1985) 
 

 

 Por meio do uniforme era almejado um controle e disciplinamento 

escolar, elas são atribuições inerentes ao uso do uniforme, pois era “condição 

sine qua non que o aluno começasse a se engajar no contexto social através 

da aceitação de imposições regulamentares, para que se acostumasse desde 

logo a obedecer às regras de convívio na sociedade” (LONZA, 2005, p.22). 

Além do controle, buscava-se uma educação estética, o uniforme era 

uma maneira de se distinguir as escolas, a vestimenta adotada era capaz até 

de balizar a origem social do aluno.  

                                                             
21 ECO, Humberto. O hábito fala pelo monge. In: ECO, Humberto et all. Psicologia do vestir. 
3.ed.Lisboa: Assírio e Alvim, 1989. 
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Nesse mesmo segundo ano de inauguração do Jardim de Infância Aurea 

Barros, é criado o Centro de Educação Física da Associação dos Professores, 

em 1932. O Conselho Diretor cria esse “centro”, pois considerava ser 

indispensável ao robustamento do organismo das crianças, com o 

desenvolvimento de exercícios corporais mais eficientes. Segundo o Art.1 da 

portaria, 

 

- esse “centro” que se destina a difundir, sistematizar e 
controlar a educação física nos estabelecimentos de ensino da 
Associação, funcionará, (...) sob a direção de pessoa 

especializada na matéria. (DUARTE, p.36, 1985). 

 

Após a saída do Governador Juvenal Lamartini, o Estado foi 

administrado por uma junta governativa até 1935, terminando com a posse do 

novo governador Rafael Fernandes. Foi no seu governo (1935-1940) que 

houve um grande incentivo na educação, sendo criadas várias escolas. O 

Jardim de Infância pertencente à Associação dos Professores recebia 

incentivos governamentais que sustentavam a Instituição.  

 

 

3.3 O  INEP e o Jardim de Infância Natalense 

 

 

Com a expansão dos Grupos Escolares e a criação do Jardim de 

Infância, percebemos significativas iniciativas do Governo em melhorar a 

educação das crianças no Rio Grande do Norte. Era imprescindível um plano 

de ensino que tornasse mais completo e organizado o Ensino Primário 

Estadual. Como parte desse programa, teria a criação de Jardins de Infância 

por todo o Estado, bem como veremos a seguir. 

 

 
- A criação de Jardins de Infancia, instituições pré-escolares 
destinadas à preparação intelectual das crianças, é uma delas. 
- É também pensamento do Governado organizar um gabinete 
de Psicologia e outro de Pedometria, de cujo funcionamento 
depende a organização de classe uniformes. 
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- A criação de Escolas para Anormais é outro assunto que 
desperta atenção ao Estado. (...) (RELATORIO OFICIAL 
EDUCAÇÃO,1940, p.19-23, nº 86, APE-RN). 

 
 

 

Não se trata apenas de medidas para promover a educação, mas há 

uma mudança na concepção de educação para a infância, alicerçada no 

movimento escolanovista. O país tornou-se cenário de reformas significativas 

no campo da educação, abrindo espaço para debates políticos, educacionais e 

culturais. Defendia-se, nesse momento, a democratização do ensino e do 

“acesso à escola” para que a educação fosse direito inalienável de qualquer 

cidadão, pois acreditava-se que ela constituía um “instrumento fundamental 

para a eliminação das desigualdades sociais” (CORSETTI; RAMOS, 2002, p. 

343).   

A nova concepção educacional defendida pelos escolanovistas influencia 

fortemente as instituições de educação infantil. O modelo educacional proposto 

por eles defendia o caráter biológico da criança, percebendo-a como um ser 

ativo e participativo no processo de aprendizagem. Assim, a educação serviria 

“ao interesse dos indivíduos como natureza sociais e não aos interesses 

classistas que isolam os indivíduos do sentido social de sua existência” (CURY, 

1988, p.85).  

O Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, publicado em 1932, 

propunha “o desenvolvimento das instituições de educação e assistência física 

e psíquica às crianças na idade pré-escolar (creches, escolas maternais e 

jardins de infância) e de todas as instituições peri-escolares e pós-escolares”. 

(KUHMANN, 2009, p. 186).  Anísio Teixeira, um dos pensadores 

escolanovistas enfatizava: 

 

[...] a importância da criança pré-escolar ser vista não apenas 

sob o ângulo da saúde física, pois seu crescimento, 

desenvolvimento e formação de hábitos envolveriam facetas 

pedagógicas, como habilidades metais, socialização e 

importância dos brinquedos (KUHMANN, 2009, p. 186, grifo 

do autor). 
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Desse modo, o ideário proposto por Anísio Teixeira intencionava a 

construção de Institutos Educacionais que oferecessem uma educação 

completa: do jardim de infância ao ensino superior. 

O Brasil, na década de 40, vivenciava um processo de 

redemocratização, após um longo período de lutas contra o arbítrio e a favor da 

democratização que finalmente foi concretizada por meio da promoção de 

eleições e pela consequente extinção do Estado Novo. Em decorrência desse 

novo contexto, Getúlio renuncia premido pelas pressões dos militares. No 

campo educacional, observou-se a volta de discussões e debates sobre a 

democratização da educação, assim como a defesa dos princípios referentes à 

igualdade e à descentralização, os quais foram incorporados ao novo texto 

constitucional de 1946, que restabelecia o Estado democrático. 

No ano de 1942 foi instituído o Fundo Nacional de Ensino Primário e 

aparelhado o Convênio Nacional de Ensino Primário, intentando a ampliação e 

melhoria do sistema educacional primário em todo o país, uma vez que havia 

uma grande carência de escolas que atendessem a população em idade 

escolar. 

Em 1944, foram criados recursos destinados ao Fundo Nacional do 

Ensino Primário (Decreto-Lei, n° 6 785, 11/08/55).  Com eles foram 

regulamentadas as concessões do auxílio federal para a educação no ano de 

1945 (Decreto-Lei, n°19 513, 25/08/45 e Decreto-Lei, n°8 349, 11/12/45). 

(REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS, 1957, p.11). 

Entretanto, o Ministério de Educação e Saúde (MES), por intermédio do 

Instituto Nacional e Estudos Pedagógicos (INEP), somente em 1946 foi que 

deu início ao Programa de Cooperação Financeira às Unidades Federativas 

para que elas pudessem cumprir a campanha de ampliação e melhoria da 

escola primária do país.  

Com a Constituição de 1946, tornou-se obrigatoriedade da União, do 

Estado e do Município investirem, na educação primária, uma porcentagem dos 

seus recursos financeiros arrecadados. Com a assinatura e execução do plano 

de distribuição do auxílio federal para a construção de escolas primárias, 

Decreto-Lei n° 9 256, de 13/05/46, diversos financiamentos foram concedidos 

pelo Governo Federal destinando-se à construção de prédios escolares, isto é, 
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as Escolas Rurais, Grupos Escolares, Escolas Normais e um Jardim de 

Infância.  

Havia uma comissão de responsabilidade do INE/MEC e Estados que 

ficava a cargo do Convênio Escolar e estabelecia diretrizes entre o projeto 

arquitetônico e a proposta pedagógica que direcionaria as construções dos 

prédios, ou seja, uma arquitetura adequada às exigências pedagógicas.  Essa 

nova concepção proporcionava a participação de educadores no planejamento 

dos prédios escolares.  

A forma como o ambiente escolar era pensado – no que diz respeito às 

condições de conforto, localização, comodidade – impunha um projeto 

modernizador de ensino, valorizando os aspectos específicos da psique infantil, 

isto é, era pensado um projeto que visava o bem estar da criança e como ela 

se desenvolveria no contexto escolar. Segundo Buffa, (2002, p.13),  

 

O processo educativo não se restringe à relação individual 
entre professor e alunos. Quem realmente educa é um 
ambiente geral, uma Paidéia, um clima cultural complexo que 
envolve, num mesmo processo educativo, alunos, professores, 
administradores da escola e população. 

 

 

A Comissão técnica do INEP ainda propunha questões acerca da 

qualidade e adequação do mobiliário e também da escolha do local no qual a 

escola seria implantada. Esses fatores serviriam de parâmetros para a 

construção dessas novas instituições.   

Em Natal, a negociação para a construção de um novo prédio para o 

Jardim de Infância acontece mediante o Convênio Nacional do Ensino Primário 

deliberado em março de 1943, o qual determinava verbas para a melhoria da 

educação.  

 

(...) eram as Prefeituras obrigadas a contribuir, anualmente, 
para os cofres estaduais com 10% de sua receita, a partir 
de1944, contribuição aumentada de 1% em cada ano 
subsequente. Em 1949 essa contribuição já estava em 15% 
(MENSAGEM GOVERNAMENTAL, 1951). 
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Segundo o Governador Sylvio Pedroza, em seu relatório à Assembleia 

Legislativa de 31 de Julho de 1951, as prefeituras não estavam cumprindo com 

os deveres assumidos nesse Convênio. O caso era que as escolas estavam 

abandonadas, os prédios com instalações velhas, muitos deles em ruínas. 

Muitos deles “simplesmente de aluguel, inadequados, sem bancos, carteiras, 

sem instalações sanitárias, sem material pedagógico, desprovidos inteiramente 

de tudo quanto é imprescindível à escola” (MENSAGEM GOVERNAMENTAL, 

1951). 

Com o acordo firmado junto ao M.E.S através do I.N.E.P e o Governo do 

Estado há um auxílio financeiro para a compra de equipamentos e 

aparelhagem pedagógica. Conforme o ajuste, foram determinadas, nos anos 

de 1948 a 1950, as construções de 23 Grupos Escolares, 4 Escolas Normais, 1 

Jardim de Infância. O jardim de infância teve sua construção iniciada no ano de 

1950.  

Nesse mesmo relatório, o Governador do Estado do Rio Grande do 

Norte revela a existência de Jardins de Infância em todos os Grupos Escolares 

da Capital e em alguns do interior. De acordo com Pedroza, como foi dito 

anteriormente, existiam solicitações de várias cidades do interior para que 

houvesse instalações de novos jardins. Contudo, a falta de verba para a 

construção ou reformas dos prédios, a compra de mobiliário e o déficit de 

professores qualificados dificultaram a realização dessa ação educativa. O que, 

na verdade, existiam eram alguns pavilhões construídos em terrenos dos 

Grupos Escolares. Nesse período, o Jardim de Infância Aurea Barros já 

abrigava mais de 500 crianças matriculadas. 

A ocorrência de haver um Jardim de Infância em cada Grupo Escolar 

justifica-se pela Lei Orgânica do Ensino Primário de 1946, mediante ao Decreto 

– Lei n.8.529, pois articulava o Jardim de Infância ao Curso Primário 

Elementar. 

 

CAPÍTULO III 
DA LIGAÇÃO DO ENSINO PRIMÁRIO COM AS OUTRAS 

MODALIDADES DO ENSINO 
 

Art. 5º O ensino primário manterá da seguinte forma articulação 
com as outras modalidades de ensino: 

1. O curso primário elementar com os cursos de 
artesanato e com os de aprendizagem industrial e agrícola. 
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2. O curso primário complementar com os cursos 
ginasial, industrial, agrícola e de formação de regentes de 
ensino elementar. 

3. O curso supletivo com os cursos de aprendizagem 
agrícola e industrial e com os de artesanato, em geral. 

Art. 6º Os cursos de jardim de infância se articularão 
com o curso primário elementar. 

 
 
 

Ao mesmo tempo em que o jardim de infância se instalava aos Grupos 

Escolares, foi determinada em 1946 a construção do Instituto de Educação de 

Natal, devido à exigência do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), 

pois os responsáveis pelo programa constaram que a precariedade do ensino 

primário estava diretamente ligada à formação de professores, e não somente 

à decadência dos prédios escolares.  

A questão é que existia uma grande contingência de professores 

desqualificados para ministrarem aulas, inconveniente ocorrido devido ao 

número insuficiente de professores formados para assumirem as classes 

primárias.  Por esse motivo, o INEP determina a reestruturação dos grupos 

escolares para a instalação de jardim de infância, de escola primária e normal, 

regulamentando o Instituto de Educação. 

A criação de prédios próprios para as Escolas Normais ocorre através da 

Lei Orgânica do Ensino Normal, Decreto nº 8.530, de janeiro de 1946, e 

adaptado ao Estado Potiguar a partir do Decreto–Lei, nº 684, de 11 de 

fevereiro de1947, ajustando-se à Legislação Federal o Sistema de Ensino 

Normal do Estado. De acordo com a Lei, 

 

CAPÍTULO IV 
DAS ESCOLAS ANEXAS AOS ESTABELECIMENTOS DE 

ENSINO NORMAL 

 
Art. 47. Todos os estabelecimentos de ensino normal manterão 
escolas primárias anexas para demonstração e prática de 
ensino. 

§ 1º Cada curso normal regional deverá manter, pelo 
menos, duas escolas primárias isoladas. 

§ 2º Cada escola normal manterá um grupo escolar. 
§ 3º Cada instituto de educação manterá um grupo 

escolar e um jardim de infância. 
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Até 1952, o Grupo Modelo, composto pelo Jardim Modelo, Grupo 

Escolar e Escola Normal funcionava na Ribeira em frente à Praça Augusto 

Severo. Contudo, seguindo a exigência da Lei nº 8.530, o governador Sylvio 

Pedroza determinou a construção do Instituto de Educação, inaugurando o 

prédio em forma de X, na Avenida Campos Sales. Esse Instituto propunha um 

espaço de estudos e pesquisas sobre a criança objetivando a criação de um 

centro de formação de professores especializados. Era exigida na formação 

das professoras “uma sólida fundamentação científica, estudos e pesquisas 

experimentais sobre o desenvolvimento infantil e a observação da criança” 

(KUHMANN, 2009, p. 187).  

Todavia, a materialização do Instituto de Educação não ocorreu como 

devia, contemplando o Ensino Primário, Ensino Secundário e Jardim de 

Infância num mesmo prédio. O Ateneu também se alojou no mesmo espaço, 

ocupando todo o local, deixado o curso normal isolado. O jardim de infância se 

deslocou para o prédio localizado na Avenida Prudente de Morais, onde se 

configurou como espaço modelo de educação da infância.  

 

 

3.4 Implantação do Jardim de Infância Modelo (1953) 

 

 

A nova concepção educacional surgida pelos escolanovistas influencia 

fortemente a construção de novos prédios de instituições para a infância 

nacional. Esse movimento dá suporte para a fundamentação pedagógica e a 

organização espacial do Jardim de Infância Modelo.  Em seu discurso de posse 

da diretoria do INEP, em 1952, Anísio Teixeira examina o programa de ensino 

brasileiro, e nele expressa sua opinião quanto à educação.  

 

Quando a educação, com a democracia a desenvolver-se, 
passou a ser não apenas um instrumento de ilustração, mas 
um processo de preparação real para as diversas modalidades 
de vida em sociedade moderna, deparamo-nos sem 
precedentes nem tradições para a implantação dos novos tipos 
de escola (TEIXEIRA, 1957, p.72). 
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Anísio defendia a educação como um “processo contínuo de 

reorganização e reconstrução da experiência, pois essa é a característica mais 

particular da vida humana” (BUFFA, 2002, p.101). Para ele, a escola era viva, 

já que as crianças, em suas vivências cotidianas, aprendiam coisas novas e 

adquiriam novas experiências diariamente.  

Tomado desse ideal de educação, o governador Sylvio Pedroza (1951- 

1956) coloca em prática a construção do Jardim de Infância Modelo (FIGURA 

22), a partir dos recursos conveniados com INEP/MEC e a contrapartida do 

Estado, possibilitando sua construção e inauguração. Conforme mensagem 

desse governador, a construção do jardim estaria reparando uma “antiga falha 

do nosso sistema educacional” (RELATÓRIO OFICIAL, 1952, p.9). 

O Diário Oficial de 17 de Maio de 1953 torna público, a inauguração do 

Jardim de Infância Modelo de Natal, exaltando o imponente edifício construído 

pelo Governo do Estado, sob a responsabilidade do Departamento de 

Educação. Neste dia, o governador Sylvio Pedroza presidiria a solenidade de 

inauguração recebendo os familiares e autoridades locais.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23: Diário Oficial de 
Natal, 17 de Maio de 1953. 
Fonte: Arquivo Público de 

Natal.  
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O Jardim de Infância Modelo (FIGURA 24), inaugurado em 23 de Maio 

de 1953, localizava-se defronte à Praça Pedro Velho 22 (FIGURA 25), nº400, 

esquina da Rua Trairi com a Avenida Prudente de Morais, bairro Petrópolis.  

 

Figura 24: Fachada da entrada do Jardim de Infância Modelo. 

 

 

Fonte: Instituto de Educação Superior Presidente Kenedy  

 

  

                                                             
22 Em 24 de Outubro de 1937, é inaugurada na Cidade Nova, a Praça Pedro Velho. Ela foi uma das 

muitas praças construídas no segundo governo do prefeito e engenheiro Gentil Ferreira de Souza. Foi 

nessa gestão, no final dos anos 30, que houve a “desconstrução da Natal colonial”, na qual a população 

assistiu a passagem da cidade oitocentista para outra, moderna e capitalista.  Foram então criadas duas 

vias de acesso de veículos. As duas partes da praça dividida tiveram as seguintes destinações. A área 

entre as ruas Seridó e Potengi foi reservada para a construção de residências (no ANEXO A pode-se ver 

o término da construção de uma dessas casas). A outra foi ajardinada com quadras esportivas, um 

parque infantil com aparelhos para exercícios e diversão. A Praça tinha diversos equipamentos, por isso 

mesmo, congregava diferentes públicos que para lá iam à busca de usufruir de seus momentos de lazer. 

Havia um artístico coreto, quadras de basquete e voleibol, parque infantil, tanques que funcionavam como 

aquários para aves. O local era ponto de encontro das famílias e da juventude natalense.  
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Situada numa área nobre da capital e particularmente acesso para uma 

das mais importantes vias de circulação a Avenida Deodoro da Fonseca, 

oferecia uma educação para as crianças em torno da Escola. 

 

Figura 205: Praça Pedro Velho, década de 50.  

 

 

Fonte: Jornal Tribuna do Norte 

 

O acordo firmado junto ao M.E.S 23 através do I.N.E.P24 com o Governo 

do Estado possibilitou a execução do novo prédio destinado à educação da 

infância natalense, garantindo auxílio para a compra de equipamentos e 

aparelhagem pedagógica. Desse modo, a escola criada na modernidade 

estava vinculada a um projeto político fundamentado num ideal de “ordem e 

progresso”, na qual se visava alfabetizar os cidadãos para assumirem condutas 

morais e cívicas produzidas pela cultura nacional.  

Considerando a imaturidade cognitiva e as condições específicas do 

universo infantil, o Jardim de Infância foi pensado na perspectiva de propor um 

                                                             
23 Ministério de Educação e Saúde 

 
24 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
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ambiente agradável, sadio, espaçoso, onde as crianças tinham condições de 

brincar e aprender, não só dentro de sala de aula, mas em todo espaço da 

instituição. A consciência do valor e da importância da educação pré-escolar e, 

consequentemente, a preocupação em oferecer o maior conforto e qualidade 

para as crianças foram condicionantes para tal preferência.   

O sucesso do trabalho desenvolvido com as crianças do jardim dependia 

de várias condições, uma delas seria a escolha do local e planejamento de sua 

construção, considerando as condições materiais para a implantação de um 

Jardim de Infância Modelo. A concepção de criança e de infância também é um 

forte aspecto influenciador na edificação de tais espaços.  

As condições locais e possibilidades financeiras da cidade do Natal 

motivaram a escolha do local e espaço para a construção do Jardim de Infância 

Modelo, no bairro de Petrópolis (FIGURA 26). Essa escolha justifica-se, uma 

vez que a ocupação do espaço urbano da Cidade de Natal ganha aumento na 

década de 1940, período da Segunda Guerra Mundial, com o acréscimo na 

construção de moradias que preencheram os vazios urbanos e concretizaram 

bairros que estavam em processo de formação. 

 

Figura 2621: Vista aérea do Bairro de Petrópolis, década de 50. 

 

 
Fonte: Jornal Tribuna do Norte  
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Objeto de grande cuidado, a Instituição implantada beneficiava a nova 

política educacional. O tipo de construção, dotado de recursos modernos, 

obedecia às condições de clima e oferecia a singularidade que caberia a cada 

alunado. Isso ocorreu num contexto de importante expansão urbana de Natal, 

proporcionada pela criação de vias, aumento no número de moradias, 

transferência de capital para o setor imobiliário, elevação da renda familiar, 

entre outros fatores. A população tem um crescimento significativo entre as 

décadas de 40 (54.836 habitantes) a 60 (162.527 habitantes).  

A inauguração do Jardim de Infância Modelo era algo esperado pela 

sociedade natalense. Noticiado no Diário Oficial de  

Natal de 24 de Maio de 1953 reforça o momento solene de abertura. No grande 

dia, havia a presença de políticos, familiares, imprensa, alunos, professores, 

todos ansiosos com esse novo espaço educacional. Monsenhor João da Matha 

Paiva, também estava presente, abençoando o prédio. No dia, houve uma 

homenagem dos Jardins de Infância de Natal ao Jardim de Infância Modelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Diário Oficial de 
Natal, 24 de Maio de 1953. 
Fonte: Arquivo Público de 

Natal. 
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Na figura seguinte, podemos contemplar esse momento tão prestigiado, 

o qual teve a presença do Governador do Estado Sylvio Pedroza (FIGURA 28). 

A criança, anuncia publicamente a importância de uma educação voltada para 

a pequena infância, afirmando diante das autoridades, valores morais e cívicos 

da sociedade natalense.  

 

Figura 28: Saudação de um aluno do Jardim Modelo ao governador Sylvio Pedroza, 1953.  

 

 
 
Fonte: Arquivo do Instituto Presidente Kennedy 
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Sua construção “dispendeu o Estado à importância de um milhão e cem 

mil cruzeiros (Cr$ 1.100.000,00)” (MENSAGEM GOVERNAMENTAL, 1953, p. 

236). O prédio obedecia às exigências técnicas e pedagógicas determinadas 

pela planta de arquitetura do INEP/MEC, porquanto se defendia que a criança 

iria ao Jardim para adquirir experiências e conhecimentos, viver e conviver com 

o outro, considerando o processo maturacional do indivíduo (MENSAGEM 

GOVERNAMENTAL, 1953). 

O Jardim de Infância, ao se mudar para a Praça Pedro Velho, em 1953, 

assume uma nova organização estrutural, havendo de fato a materialização de 

uma instituição escolar destinada à educação da infância. De acordo com 

Veiga (2007, p.229), “a aplicação dos princípios da nova pedagogia suscitou 

alterações no espaço escolar, modificou o padrão das salas de aula e 

introduziu materiais pedagógicos inovadores”. A escola, nesse contexto, deixa 

de ser um complexo de salas de aula e passa a ser pensada como um espaço 

de desenvolvimento integral da criança, isto é, físico, intelectual e moral. 

Sua arquitetura escolar articulada com a proposta pedagógica 

consolidaria um sistema de valores e crenças. Assim, a cultura escolar 

desenvolvida aborda um conjunto de aspectos institucionalizados que 

caracterizam a escola como organização e que inclui 

 

“... práticas e condutas, modos de vida, hábitos e ritos, a 
história cotidiana do fazer escola – objetos materiais – função, 
uso, distribuição no espaço, materialidade física, simbologia, 
introdução, transformação (...) – e modos de pensar, bem como 

significados e idéias compartilhadas” (FRAGO, 1994, p. 68). 
 

 

Também observamos que é de extrema importância a organização do 

ambiente, com riqueza de material e de oportunidades para a criação 

espontânea e livre das crianças, proporcionando um ambiente educacional e 

interessante para as crianças. Assim, consoante a Abi-Sáber (1967, p.24), o 

Jardim de Infância deve “rodear a criança de um ambiente sadio, na qual ela 

possa viver e conviver bem com os colegas e com todos os membros do seu 

grupo, tornando-se, ao mesmo tempo, um bom elemento da sociedade”. 

O Jardim de Infância que funcionava no Grupo Escolar Augusto Severo- 

Ribeira, ao se transferir para a Praça Pedro Velho, em 1953, assume uma nova 
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organização estrutural, já que, durante décadas, as crianças do jardim 

dividiram espaço com o Ensino Primário, funcionando em uma sala de aula. 

Com o “JIM25”, houve de fato a materialização de uma instituição escolar 

destinada à educação da infância. Para atender a nova clientela de aluno, 

numa perspectiva de educação integral, exigia-se da escola um novo programa 

arquitetônico.  

De acordo com Veiga (2007, p.229), “a aplicação dos princípios da nova 

pedagogia suscitou alterações no espaço escolar, modificou o padrão das 

salas de aula e introduziu materiais pedagógicos inovadores”. A escola, nesse 

contexto, deixa de ser um complexo de salas de aula e passa a ser pensada 

como um espaço de desenvolvimento integral da criança, isto é, físico, 

intelectual e moral.  

A arquitetura do Jardim de Infância Modelo configurava-se no 

protomodernismo com influência de Le Corbusier. As fachadas simplificam-se, 

eliminando formas rebuscadas. Os beirais e os ornamentos se restringiam a 

pequenos frontões, marcando a entrada da escola. Outro aspecto marcante de 

sua estrutura seria os arcos plenos semelhantes às edificações religiosas, 

neocolonial. O edifício simplifica-se, sem ornamentos, devido também à 

necessidade de economia financeira aliada à facilidade construtiva.  

A proposta arquitetônica tinha como principal fundamento integrar a 

criança ao meio físico da escola. Para tornar a circulação pela escola de fácil 

acesso e segura, era necessário que o prédio possuísse apenas um andar. 

Suas salas de aula, niveladas ao solo, tinham entradas e saídas próprias, de 

modo que a professora supervisionasse as atividades, tanto de sala quanto dos 

brinquedos ao ar livre.   

Segundo Foucault (1987, p.143), a escola seria materialização da 

vigilância. Nela as crianças estariam constantemente sendo observadas. O 

autor afirma que 

 

o exercício da disciplina supõe um dispositivo que obrigue, pelo 
jogo do olhar, um aparelho onde as técnicas que permitem ver 
induzam a efeitos de poder, e onde, em troca, os meios de 
coerção tornem claramente visíveis aqueles sobre quem se 
aplicam.  

                                                             
25 Jardim de Infância Modelo. 
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A estrutura do prédio possibilitava o deslocamento, tanto horizontal 

quanto nos corredores. O pátio externo servia como lugar de interação e 

convivência social. Contendo um só pavimento, suas áreas internas eram 

amplas para que as crianças pudessem correr, brincar, investigar, observar e 

manipular, além de oferecer comodidade aos pequeninos. Essa proposta 

resultou numa escola que propõe um espaço de convivência, configurada em 

uma planta de forma de U ou V, conforme o terreno, de tal modo que o “miolo” 

do prédio esteja livre para o encontro entre as crianças. Desse modo, a 

construção da arquitetura escolar   

 

(...) não é mais feita simplesmente para ser vista (fausto dos 
palácios) ou para vigiar o espaço exterior (geometria das 
fortalezas), mas para permitir um controle interior, articulado e 
detalhado – para tornar visíveis os que nela se encontram; uma 
arquitetura operadora de transformações nos indivíduos. 

(Foucault, 1987, p.143) 
 

 

A forma como foram distribuídos os espaços facilitou o controle da 

circulação. A área externa, localizada em um espaço central, facilitava a 

supervisão. Assim, cada ambiente distribuído no âmbito escolar assume uma 

característica pedagógica, como por exemplo: as salas de aulas e pátios. A 

valorização ao corpo possibilitou a construção de recreios, ginásios e espaços 

amplos contribuindo para o equilíbrio físico e mental dos alunos. Na figura 29, é 

possível perceber a distribuição espacial do Jardim de Infância de Natal. 
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Figura 229: Planta baixa do Jardim de Infância Modelo 

 

 

Fonte: SMCE/SEEC/RN  

  

 
A localização e organização do Jardim de Infância Modelo situavam-se 

num ponto central, de fácil acesso para os educandos e educador, numa área 

isenta de perigos e de boas condições de salubridade. A posição do prédio 

permitia a entrada de luz e ar, exercendo uma forte ação sob os corpos infantis. 

Visava-se construir um prédio com condições indispensáveis para o 

desenvolvimento da criança, seja físico, intelectual, social ou emocional. 

Segundo Buffa, (2002, p.13),  

 

O processo educativo não se restringe à relação individual 
entre professor e alunos. Quem realmente educa é um 
ambiente geral, uma Paidéia, um clima cultural complexo que 
envolve, num mesmo processo educativo, alunos, professores, 
administradores da escola e população. (...) O espaço físico da 
escola, sua fachada e estrutura, o jardim, as salas de aula, os 
corredores, a sala dos professores e do diretor, enfim, toda a 
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organização arquitetônica do espaço é parte importante desse 
determinado ambiente que educa.  

 
 

Sendo assim, os espaços educativos estariam dotados de significados e 

transmitiriam importante quantidade de estímulos, conteúdos e valores do 

chamado currículo oculto, ao mesmo tempo em que impõem suas leis como 

organizações disciplinares (ESCOLANO, 1998). As crianças ao chegarem ao 

Jardim de infância deixam de lado seu lar e conforto familiar, passando a fazer 

parte de um novo grupo de crianças e adultos. A partir das vivências e 

interações cotidianas, possibilitava-se a formação do sujeito em sua 

integralidade. Para isso, era necessário um espaço acolhedor, informal e 

tranquilo, fundamental para que alcançassem a aprendizagem.  

A arquitetura é um fator relevante, pois atendia as exigências dos 

padrões nacionais para a edificação dos jardins de infância, com 

grandes janelas  e arcos ornamentais em seus amplos alpendres. As salas de 

aula eram amplas e espaçosas, abrigavam em torno de 20 a 30 crianças, 

adaptadas as suas novas necessidades.  Além de proporcionar conforto e uma 

postura corporal correta, o mobiliário foi disposto de maneira a facilitar a 

movimentação dos alunos. 

Seguindo os preceitos de Maria Montessori, a aprendizagem estaria no 

ambiente escolar e no material pedagógico. O ambiente escolar deveria 

oferecer mobiliário proporcional à altura e ao desenvolvimento das crianças. E 

o material pedagógico visava desenvolver os sentidos e deveria ser 

manipulado individualmente. Assim, as condições materiais da sala de aula 

favoreciam a aquisição de bons hábitos e de higiene, facilitando as atividades 

em conjunto e garantindo as exigências peculiares da comunidade local.  

Na imagem a seguir (FIGURA 30), é possível observar esses aspectos 

abordados. As mesas em forma de arco integravam as crianças nas atividades 

de grupo, oportunizando atitudes de cooperação e socialização. Ela representa 

um momento de integração da família com a escola, na festa do Dia das Mães 

de 1954, produzindo e reproduzindo, nessas relações, a cultura escolar local.   
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Figura 3023: Comemoração do Dia das mães no Jardim Modelo (1954). 

 

 

Fonte: Acervo do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy 

 

 

Desse modo, em conformidade com Veiga (2007), as salas de aula 

foram adaptadas às novas necessidades do público infantil. Além de 

planejadas para proporcionar conforto e uma postura corporal correta, o 

mobiliário foi disposto de maneira a facilitar a movimentação dos alunos. Nesse 

período,  
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(...) são criadas linhas especiais de cadeiras e mesas para o 
jardim de infância e para as primeiras series do ensino 
elementar. (;...) a criança tem livre acesso ao material 
pedagógico. (...) algumas classes criam “cantinhos de 
atividades”, minibibliotecas e pequenos museus – armários 

com exposição de objetos. (Veiga, 2007, p.230). 

 

 

Outro elemento de suma importância refere-se à criação da área externa 

ampla, com pátios recreativos. É possível perceber o entendimento da 

importância do brincar para as crianças pequenas. Um desses momentos de 

inteiro prazer e aprendizagem destinados à criança pequena pode ser 

evidenciado em espaços amplos e abertos onde elas poderiam exercitar seus 

corpos. Anísio Teixeira, um dos pensadores da Escola Nova enfatizava  

 

[...] a importância da criança pré-escolar ser vista não apenas 

sob o ângulo da saúde física, pois seu crescimento, 

desenvolvimento e formação de hábitos envolveriam facetas 

pedagógicas, como habilidades metais, socialização e 

importância dos brinquedos. (KUHMANN, 2009, p. 186 grifo 

do autor) 

 

Desse modo, o processo educativo não estaria restrito às relações 

individuais entre professor e alunos. A aquisição de hábitos saudáveis de 

cultivo ao corpo fazia parte do cotidiano escolar, tendo como primazia a 

formação de atitudes necessárias à vida. A Figura 31 representa bem esse 

momento recreativo. 
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Figura 24 Atividade de recreação (1954) 

 

 

Fonte: Acervo do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy 

 

A recreação seria um aspecto fundamental para o desenvolvimento 

infantil. A partir de atividades lúdicas e exercícios espontâneos, a criança entra 

em contato com o ambiente e se torna mais objetiva e observadora. Com isso, 

ela aprende a manipular os objetos, desenvolve o equilíbrio e a habilidade 

corporais.  

As crianças do Jardim de infância iniciam uma nova etapa de 

desenvolvimento, deixando de lado seu lar e conforto familiar, passando a fazer 

parte de um novo grupo de crianças e adultos. Neste momento, ela vivencia 

novas experiências como exemplo o uso de materiais estranhos. Um espaço 

acolhedor, informal e tranquilo é fundamental para que ela alcance esses 



120 
 

objetivos mais facilmente. Por isso, o Departamento Nacional da Criança 

(DNCr), em 1952, defendia a existência de matérias pedagógicos adequados 

ao nível maturacional da criança,    

 

(...) apropriado para a educação das crianças: caixa de areia, 

quadros-negros, bolas, blocos de madeira, bonecas, lápis, 

tesouras, livros, papel, quadros, roupa de bonecas, pastas de 

modelos, livros de pano, pratos para bonecas, brinquedos de 

animais, “puzzles”, carrinhos de bonecas, material de costura. 

caixinhas, cubos, embutíveis, pianos, etc. (KUHLMANN, 

2009, p. 187)  

 

Por fim, a instituição deve apresentar um espaço amplo para que as 

crianças possam correr, brincar, investigar, observar e manipular, 

desenvolvendo harmoniosamente os aspectos intelectuais, físico e morais, 

considerando as especificidades da mente infantil. De acordo com Escolano 

(1998, p.26)  

(...) o espaço educativo refletiu obviamente as inovações 
pedagógicas, tanto em suas concepções gerais como nos 
aspectos mais técnicos. É evidente que as escolas do bosque 
ou os jardins de infância, para dar alguns exemplos, expressam 
em sua institucionalização material as teorias que os 
legitimaram, como igualmente é notório que as escolas 
seriadas ou as classes de ensino mútuo refletiram as práticas 
didáticas que se abrigaram entre seus muros.  

 

Com este novo espaço, amplia-se o campo de aplicação didático-

pedagógico para a Escola Normal de Natal, dentro do Jardim de Infância 

Modelo, visando à integração do desenvolvimento da pesquisa educacional à 

formação docente. A escolarização seria iniciada no Jardim de Infância, 

destinado a crianças de 4 a 6 anos de idade. O ingresso do aluno no jardim era 

visto de forma positiva pela comunidade educacional, pois interferia no seu 

desenvolvimento nas séries iniciais.  

Considerando a imaturidade cognitiva e as condições específicas do 

universo infantil, o Jardim de Infância foi pensado na perspectiva de propor um 

ambiente agradável, sadio, espaçoso, onde as crianças tinham condições de 

brincar e aprender, não só dentro de sala de aula, mas em todo espaço da 

instituição. Conforme Abi-Sáber (1957, p.75),  
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“O espaço é de importância fundamental. Em salas espações, 
amplas, arejadas e bem iluminadas, a professora imaginativa e 
de bom gosto disporá de tal maneira os moveis e o material de 
manipulação, que estimulará constantemente a atividade 
infantil”. 
 
 

Desse modo, o sucesso do trabalho desenvolvido com as crianças do 

Jardim dependia de várias condições, uma delas seria a escolha do local e 

planejamento de sua construção, considerando as condições materiais para a 

implantação de um Jardim de Infância Modelo. Não podendo descartar a 

concepção de criança e infância, como um forte aspecto influenciador na 

concepção e edificação do espaço escolar.  

 

 

3.5 Jardim de Infância Modelo e o Instituto de Educação 

 

 

No final do mandato do governador Sylvio Pedroza, em 28 de janeiro de 

1956, foi inaugurado o novo prédio do Grupo Escolar Modelo que seria 

destinado ao Instituto de Educação, nele foi instalado a Escola Normal e a 

Escola de Aplicação e o Jardim Modelo, anexo. O estabelecimento situava-se 

em frente a praça Pedro Velho, atualmente Praça Cívia, edificado ao lado do 

Jardim de Infância Modelo da capital.  

A criação do Instituto de Educação é orientada mediante a Lei 2171, de 

dezembro de 1957, que reformulou o Ensino Primário e Normal do Estado, nela 

exigia-se a transformação do Grupo Escolar em Instituto de Educação, 

determinado pelo Art.19 que obrigava ter em Natal tal estabelecimento com 

caráter experimental em seus cursos de pesquisas (RIO GRANDE DO NORTE, 

1957).  

O projeto de edificação do Instituto de Educação apresentava um projeto 

moderno para a construção do novo prédio. Era contida na estrutura física do 

Instituto 39 salas de aulas, com capacidade para receber 3.500 alunos, “[...] 

lugares destinados à Administração e dependências para o Jardim de Infância, 



122 
 

com 4 salas para 25 crianças cada uma e mais as salas especiais.” (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1963, p. 84−85 apud AQUINO, 2007, p. 112). 

Após as reformas exigidas pelo INEP para a construção dos institutos, o 

prédio passou a aproximar-se das demais Escolas Normais existentes no 

Brasil, como veremos a seguir: 

 

A escola funciona em prédio próprio, em ambiente favorável ao 
desenvolvimento de senso estético, com salas de aula e de 
reuniões, laboratórios e oficinas, auditórios e campos de 
recreação, favoráveis ao desenvolvimento da personalidade do 
futuro educador. A escola se compõe de unidades escolares ou 
dispõe de centros de treinamento indispensáveis à realização 
dos trabalhos de prática pedagógica, estudos, observação e 
pesquisas – Jardim de Infância, Curso primário modelo, 
Escolinha de Arte e Artesanatos, posto de puericultura, parque 

infantil etc. (CALDEIRA, 1956, p. 41 apud AQUINO, 2007, 
p.102). 

 

Percebemos que o modelo educacional proposto no instituto era pautado 

por atividades diversificadas que contemplava a formação global do indivíduo 

seja em seu aspecto intelectual, artesanal, artístico, esportivo e recreativo, 

realizadas num espaço adequado e planejado para cada componente 

curricular.  

A regularização oficial do Instituto de Educação veio com seu o 

desligamento do Atheneu pela Lei de nº 2.639, de janeiro de 1960. Com ela 

foi oficialmente instituído o Instituto de Educação que compreendia: a 

Escola Normal de 1° e 2° ciclos, o Jardim de infância, a Escola de Aplicação e 

cursos de extensão e aperfeiçoamento. Cada um era dividido pelo seu aparato 

administrativo sob a direção geral do instituto.  

A falta de espaço que atendesse a demanda de alunos e das 

dependências exigidas para o funcionamento da instituição levou a construção 

de um novo instituto.  

Sendo assim, posteriormente, um novo prédio foi construído para o 

Instituto de Educação, localizado na rua Jaguarari, onde atualmente recebe o 

nome de Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy. O prédio foi 

inaugurado em 22 de novembro de 1965, com a ilustre visita do Senador 

Robert Kennedy, irmão do Presidente Kennedy, passando a chamar Instituto 
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de Educação Presidente Kennedy, homenageando o Presidente dos Estados 

Unidos.  

O prédio continha 20 salas de aula. Sendo 7 para o Grupo Escolar; 10 

para o Ginásio Normal; 1 Pavilhão de Física e Geologia, e 2 de Artes 

Industriais, e mais 4 grandes salões de estudos e laboratório, fora o Pavilhão 

do Jardim de Infância.. O Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy 

tinha a capacidade de acolher 2.400 alunos, distribuídos nos seus três turnos. 

O processo de institucionalização da Educação Infantil na rede pública 

de Natal veio a ser regulamentada através do Decreto n° 517, em 15 de 

setembro de 1960, pela Secretaria Municipal de Educação (SME). Com o 

compromisso assumido pelo Ministério da Educação em ocupar-se da 

educação pré-escolar, na década de 80, surge o discurso da educação pré-

escolar dos 0 aos 6 anos. 

No ano de 1961, há no âmbito educacional, uma grande mudança para a 

educação infantil, é aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei 4024/61) a qual propunha a inclusão dos jardins-de-infância no 

sistema de ensino: 

 

Art. 23 – A educação pré-primária destina-se aos menores de 
até 7 anos, e será ministrada em escolas maternais ou jardins-
de-infância”. Art. 24 – “As empresas que tenham a seu serviço 
mães de menores de sete anos serão estimuladas a organizar 
e manter, por iniciativa própria ou em cooperação com poderes 

públicos, instituições de educação pré-primária (OLIVEIRA, 
2005, p. 102). 

 

 

Mesmo com a elaboração da LDB (Lei 4024/61), a educação infantil na 

década de 60, período dos governos militares, continuou com sua 

característica assistencialista, uma educação destinada às crianças carentes 

para assistir suas necessidades físicas e biológicas. Nesse período, as 

políticas governamentais incentivavam programas emergenciais para entidades 

filantrópicas, assistenciais ou de iniciativas comunitárias, onde mães cuidavam 

de turmas com mais de cem crianças na pré-escola (OLIVEIRA, 2005). 

Já nos jardins-de-infância, essa educação era pensada de uma forma 

diferente, assim como vimos no decorrer deste capítulo. A criança não estava 



124 
 

na instituição apenas para ser cuidada, assistida, mas para desenvolver novas 

aprendizagens escolares. Em 1971 a LDB (Lei 4024/61) é revogada (Lei 

n°5.692), determinando em seu “Art.19, § 2º Os sistemas de ensino velarão 

para que as crianças de idade inferior a sete anos recebam conveniente 

educação em escolas maternais, jardins de infância e instituições 

equivalentes”. Desse modo, o jardim de infância, ou pré-escola, compõe-se 

como início de um processo de educação permanente de responsabilidade do 

Estado, interligado com a família e a comunidade escolar. 

No capítulo seguinte, abordaremos elementos constitutivos da cultura 

escolar produzida no Jardim de Infância Modelo, ressaltando aspectos 

destinados à atividade educativa como a distribuição do espaço escolar, o 

modelo pedagógico e as práticas cotidianas que corroboram para a construção 

do modelo educacional.  
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4. JARDIM DE INFÂNCIA 

NATALENSE: MODELO DE 

EDUCAÇÃO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O Jardim da Infância 

O nosso jardim da infância 
É bonito e grato e medo! 

Doce é toda vigilância, 
Todo trabalho é folguedo. 
Vivemos todos contentes, 

Sejamos obedientes. 
(Zalina Rolim) 
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A história do Jardim de Infância Modelo de Natal foi dividido em três 

momentos. O primeiro que descreve legalmente a criação e regulamentação da 

Instituição que vai desde 1908, com a construção do Grupo Escolar Augusto 

Severo, até 1953, momento marcado pela edificação do prédio e consolidação 

do Jardim de Infância Modelo. O segundo que vai de 1953 até 1965, foi o 

período do auge da Instituição. E o terceiro26, de 1965 até 1971, momento em 

que há a mudança do Jardim para outro prédio, compondo o Instituto de 

Educação Presidente Kennedy.  

Entendemos os três momentos citados como possuidores de 

temporalidades múltiplas, desvinculadas de tempos pautados pela cronologia 

linear e factual, uma vez que “a história está em constante movimento” 

(BLOCH, 1997). Tais ocorrências, compreendidas as suas especificidades, 

contêm em si tempos de curta duração imbuídas de relações de continuidades 

e descontinuidades, de permanências e rupturas, que acontecem 

sucessivamente na média duração, sem que as transições de um momento a 

outro sigam modelos ou leis gerais (ARIÈS, 1986). 

Para analisar o modelo educacional proposto pela Instituição, adotamos 

o uso da análise iconográfica como fonte principal para o desenvolvimento da 

discussão. Contudo, ao estudarmos as fontes históricas, percebemos que elas 

não devem ser aceitas de imediato como espelhos fiéis dos fatos, com a 

fotografia não é diferente. De acordo com Kossoy (1999, p22), as fotografias 

“são plenas de ambiguidades, portadoras de significados não explícitos e de 

omissões pensadas, calculadas, que aguardam pela competente decifração”. 

Seu poder de informação será revelado quando contextualizado na trama 

histórica considerando seus múltiplos desdobramentos (sociais, políticos, 

econômicos, religiosos, culturais, educacionais, etc.) que estão em torno do 

objeto, localizando-o no tempo e no espaço. Assim, o espaço e o tempo 

implícitos no documento subtendem o contexto histórico especifico em que está 

inserido.  

A fotografia tem sido aceita ao longo dos tempos e utilizada como 

“testemunha da verdade” de fatos passados. Graças a sua capacidade de 

                                                             
26 O Jardim de Infância ainda permanece na instituição, contudo com a revogação da LDB de 
1971 ele passa a ser chamado de pré-escola.  
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registrar aspectos do real, ou que parece ser real, ela ganhou credibilidade 

social. Contudo, não podemos considerá-la com verdade incontestável, uma 

vez que a fotografia é um instrumento de veiculação ideológica, podendo ser 

utilizada para a manipulação da opinião pública. Essa manipulação ocorre 

justamente pelo fato da sociedade assimilar os conteúdos da imagem como 

expressão da verdade. 

Dentre os autores que trabalham com a análise de fotografias na 

pesquisa histórica, referimo-nos a Barros (1992) que defende três aspectos 

básicos na discussão do papel da imagem fotográfica no espaço da história: 

 

a) de que essa imagem é sempre monumento de uma memória 
que é produzida por uma subjetividade que lhe dá a veste de 
real e que, para ser trabalhada como documento, necessita de 
metodologia que a veja como linguagem, com a especificidade 
de um discurso; b) de que a imagem é sempre produzida 
socialmente, articulando sua dimensão físico-química (hoje 
também digital) com a produção de ideias e valores estéticos e 
éticos; c) de que a imagem fotográfica tem um fértil campo de 
análise a partir de uma metodologia qualitativa/quantitativa que 
vem unindo a construção de séries, de eixos temáticos, de 
signos que se reiteram, com o uso da semiótica e de novas 
tecnologias de suporte, especialmente a informática, indicando 
um novo potencial analítico, mas também novos riscos 

empiricistas (BENCOSTA, 2011, p.401). 
 

 
 

Sendo assim, podemos pensar a imagem como base material da 

memória e testemunho da informação histórica; a fotografia apresenta-se como 

representação de realidades imediatas, assim como assume outras formas de 

arte representativa, de sublinhar a dimensão subjetiva do olhar estabelecido 

pelo fotógrafo (BENCOSTA, 2011). Conforme Kossoy (1999, p.20),  

 

As imagens fotográficas, entretanto, não se esgotam em si 
mesmas, pelo contrário, elas são apenas o ponto de partida, a 
pista para tentarmos desvendar o passado. Elas nos mostram 
um fragmento selecionado da aparência das coisas, das 
pessoas, dos fatos, tal como foram (estética/ideologicamente) 
congelados num dado momento de sua existência/ocorrência.    
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Para analisarmos as imagens, adotamos conceitos utilizados por 

Kossoy, Dubois e Burke, partindo do entendimento de que a fotografia 

representa uma “certa realidade” e não a verdade, pois aquela poderia ser 

construída. Kossoy vai definir que a imagem tem uma primeira realidade 

(realidade própria) e uma segunda realidade compreendendo a imagem 

fotográfica interna como documento/representação fotográfico. A primeira 

realidade trata-se de uma realidade que não corresponde necessariamente ao 

objeto do registro envolvido no contexto. Já a segunda realidade seria a 

realidade do documento, da representação, uma imagem construída, 

codificada, o elo material do tempo e espaço configurado, fundamental para 

desvendarmos o passado (KOSSOY, 1999). 

Embora as imagens que serão aqui analisadas, corporizem um modo de 

ver a realidade e sua subjetividade, entendemos que a sua percepção e 

apreciação dependam também do olhar de cada um. O filósofo francês, Philipe 

Dubois, apresenta dois momentos dessa crítica: 1. A fotografia como 

transformação do real (o discurso do código e da desconstrução). 2. A 

fotografia como o vestígio de um real (o discurso do índice e da referência). 

A concepção da fotografia como a transformação do real tem a 

preocupação de apontar que o significado da mensagem fotográfica é 

convencionalizado culturalmente. Portanto, é necessário entender que entre o 

objeto e a sua representação fotográfica interpõe-se uma série de ações 

convencionais, tanto culturais como historicamente. Nesse sentido, a 

percepção da fotografia pressupõe certa aprendizagem, revelando que toda 

fotografia é plena de sentido social. 

Logo, adotamos o conceito de imagem que registra comportamentos, 

práticas educativas e eventos tal como nós percebemos a imagem, uma vez 

que ao se falar em fotografia escolar envolvemos também o cotidiano escolar 

nas mais diversas formas e conceitos. Contudo, apesar da fotografia ser 

fonte/documento histórico carregado de sentido, a compreensão de sua 

representação só será possível diante do contexto histórico em que está 

inserida. 

Neste trabalho, as fotografias escolares estão sendo consideradas 

aquelas que foram produzidas no universo escolar. Dentre elas, destacamos 
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aqui as fotos de sala de aula, as de arquitetura escolar, das brincadeiras e os 

registros fotográficos de comemorações escolares. 

Nesse sentido, afirmamos que tais fontes são objetos culturais que 

guardam a memória dos personagens da escola e da própria instituição, visto 

que enquanto documentos, essas fotografias consistem em testemunho e 

representação do Jardim de Infância Modelo, revelando o modo de ser e de se 

conceber a escola tão importante para a sociedade natalense.  

Nas imagens, percebemos a forma como os sujeitos se comportavam e 

representavam seus papéis (professor, aluno, classe etc.) espaço escolar, além 

de trazer informações sobre a cultura material como os arranjos espaciais 

(arquitetura), as relações sociais (pais-professores-alunos) e sobre as práticas 

escolares (festas de encerramento do ano letivo, entrega de diplomas, desfiles 

e comemorações cívicas, solenidades, etc.). Tais conteúdos contidos nas 

imagens são considerados como fontes históricas, permitindo-nos uma 

exploração do documento, capitando informações que vão além da própria 

imagem (Kossoy, 1999). 

 As imagens atribuem um determinado significado a sua condição 

documental, intentando construir realidades e verdades, cabendo a nós 

desfazer o organismo ideológico materializado na fotografia. Para Kossoy 

(1999, p.23), “decifrar a realidade interior das representações fotográficas, seus 

significados ocultos, suas tramas, realidades e ficções, as finalidades para as 

quais foram produzidas é a tarefa fundamental a ser empreendida”. Desse 

modo, a fotografia registra um micro aspecto, ou seja, um momento específico 

dentro de um contexto mais amplo.  

Partindo do entendimento de que um modelo de educação engloba a 

formação integral do sujeito, caracterizado pelo desenvolvimento intelectual, 

moral e físico da criança, decidimos analisar a proposta pedagógica, as 

práticas cotidianas e a organização espacial.  
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4.1 Cultura e Educação  

 

O Jardim de Infância, ao ser fundando no Brasil, foi considerado uma 

escola de luxo, inadequada a um país que não podia ainda atender a essa 

demanda e nem às necessidades exigidas para a escola primária. Já para 

outros, ele seria um local aonde as crianças vão apenas brincar e, por esse 

motivo, qualquer condição material e humana bastavam para o funcionamento 

desses espaços.  

Contudo, a criança do século XX passa a assumir um lugar na infância 

brasileira, a elaboração de um novo olhar capaz de diferenciar as 

particularidades infantis das que caracterizam o mundo adulto traz 

modificações nos arranjos escolares. Valdemarin (2000, p.75-76), em 

conformidade com Chervel e Bourdieu, afirma que “a análise que a escola 

transmite a seus alunos comporta, além da clivagem histórico-social, a análise 

propriamente pedagógica ou interna, que engloba o programa escolar, com as 

finalidades educativas que lhes são confiadas”. Essas finalidades operam na 

transmissão da cultura, produzindo, implícita ou explicitamente, o consenso 

cultural determinante nesse processo de inculcação de modos de pensar. 

Nesse sentido, a função social do processo de escolarização estaria na 

formação cultural do indivíduo, legitimando o pertencimento social e a 

propagação de valores.  

Pensando nesse novo cidadão republicano, o espaço em que ele estaria 

sendo educado deveria oferecer não só uma educação de qualidade mas uma 

estrutura física adequada às exigências infantis. A preocupação de civilizar 

atitudes e comportamentos sociais apoiou-se num conjunto de prescrições a 

serem desenvolvidas desde a tenra idade, contribuindo para a (...) percepção 

gradual da infância como uma etapa fundamental da vida – implicando em uma 

série de cuidados igualmente especiais por parte dos adultos (VEIGA, 2007). 

Mas, quanto ao Jardim de Infância Modelo? Ele se configurava a qual 

modelo educacional? Existia na Instituição um ideal de educação infantil? 

Quando falamos em Jardim de Infância, estamos defendendo um espaço de 

educação que considera a criança capaz de desenvolver conhecimentos e 
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aprendizagens. Afinal, o objetivo do Jardim de Infância é, antes de tudo, a vida 

em todos os seus aspectos, seja em nível afetivo, intelectual, moral e cívico. 

A base do desenvolvimento educativo do Jardim de Infância está no 

desenvolvimento harmonioso do físico e da mente infantil, considerando o 

emocional da criança, o social e o religioso. Desse modo, devemos considerar 

diversos aspectos que garantam a formação integral do sujeito, seja no âmbito 

pedagógico ou no ambiente físico na qual estão inseridas, uma vez que ali se 

reúnem os maiores tesouros das famílias e a esperança da sociedade.  

Desde o final do século XIX, os movimentos educacionais têm 

estabelecido afinidades às mudanças ocorridas na nova dinâmica social, isto é, 

o desenvolvimento das ciências e de novas tecnologias, a extensão do modo 

de vida urbano, o trabalho industrial, as novas profissões, a consolidação do 

capitalismo, a heterogeneidade social. Segundo Veiga (2007, p.217), 

 

(...) uma importante mudança foi a percepção definitiva de que 
a escola é o espaço privilegiado para instruir e educar os 
futuros cidadãos e membros da sociedade. A escolarização 
obrigatória e generalizada passa a representar um aspecto 
decisivo tanto para o progresso individual quanto para o 
progresso social. 
 

 

As inovações pedagógicas proporcionadas por pensadores como 

Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Montessory, entre outros, desenvolvem uma 

educação experimental, denominada de “pedagogia científica” ou “didática 

experimental”. A proposta pedagógica estaria voltada para o estímulo dos 

interesses da criança, desenvolvendo uma aprendizagem a partir das 

potencialidades infantis, na qual a criança, ao adaptar-se ao ambiente escolar, 

realiza sua integração ao meio social (VEIGA, 2007). 

Os jardins de infância diferenciavam-se das creches ou casas de abrigos, 

justamente por colocarem em prática essas inovações pedagógicas. 

O Jardim de Infância Modelo, em Natal, adotava esses ideais 

educativos, porém, mesmo havendo um modelo educacional a seguir, existia 

uma flexibilidade e autonomia para que os professores adaptassem o ensino e 

suas ações, representando uma aproximação da teoria com as práticas 

desenvolvidas no cotidiano escolar.  
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No âmbito geral, o método de ensino adotado nos jardins de infância era 

o intuitivo, propondo o desenvolvimento infantil através da percepção direta e 

experimental da criança. Segundo Moreira (1987), no Jardim de Infância   

 

 

[...] a tríplice finalidade, intelectual, moral e física estava 
consoante à pedagogia experimental e ao processo da 
pedologia, isto é, estudo natural e integral da criança, 
respeitando seus aspectos biológicos, psicológicos e 
antropológicos. Nas classes de ensino infantil, desenvolvia-se a 
alfabetização fazendo o aluno ouvir os sons que as letras 
representavam para em seguida compor sílabas, sendo 
terminantemente proibido o método de soletração. (MOREIRA, 
1987, p. 46) 

 

A escola compreendida na perspectiva de espaço de cultura e tempo 

apresenta marcas de significações simbólicas, ocorridas um processo dialético 

de criação e recriação. Chartier (1991) entende que as culturas se apreendem 

dos bens simbólicos, produzindo assim usos e significações diferenciadas. Ele 

também aborda que, no espaço assim traçado, se inscreve todo trabalho 

situado no cruzamento de uma história das práticas, social e historicamente 

diferenciadas e de uma história das representações inscritas nos textos ou 

produzidas pelos indivíduos (CHARTIER, 1991, pg. 179).  

Neste sentido, quando a escola, enquanto espaço sóciocultural, incorpora 

práticas desenvolvidas no cotidiano tais como as festas, desfile cívico, ensino 

de hinos e canções, passa a incutir no aluno valores, sentimentos que 

influenciarão na sua formação integral. De acordo com Gill (1950), a concepção 

de formação integral do sujeito vai orientar as atividades dos alunos do Jardim 

de Infância. A autora argumenta que, para a criança ter um desenvolvimento 

pleno, devem ser considerados três aspectos: “físico, moral e intelectual, de tal 

forma que, educando os sentidos e o físico em geral, socializando-se 

adequadamente e adquirindo conhecimentos úteis, através de atividades livres, 

o aluno terá um desenvolvimento harmonioso” (Gill, 1950, p.11). 

Ao observarmos algumas imagens, é possível perceber certas práticas 

exercidas no cotidiano escolar, desenvolvidas na rotina pedagógica revelando 

aspectos da proposta educacional do Jardim de Infância Modelo. Dentre elas, 

selecionamos algumas que contemplam modalidades educacionais, assim 
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como: as atividades cotidianas (os rituais), a linguagem, as atividades físicas, 

atos civis e as atividades expressivas. 

Fundamentados no Currículo do Ensino Primário, as atividades são 

compostas por: Linguagem, Matemática, Conhecimentos Gerais, Religião, 

Educação Física, Música, Dança e Canto, Economia doméstica, Trabalhos 

manuais e Desenho, Jardinagem e criação de animais, Excursões (GILL, 

1950).  As atividades cotidianas eram organizadas em sequências na rotina do 

Jardim. As crianças tinham a necessidade de conhecer a importância da ordem 

e regularidade em seu comportamento. De acordo com Kuhlmann (1998, 

p.121), “as atitudes formais auxiliavam a construção da pertinência a um grupo 

social organizado a partir de regras específicas”. Essas atividades diárias eram 

atribuídas tanto para as crianças quanto para os adultos.  

Na década de 50, houve a distribuição de manuais de caráter orientador 

na organização estrutural e pedagógica. Esses documentos eram produzidos 

pelo INEP, em conjunto com o Departamento Nacional da Criança e continha 

aspectos relevantes para o funcionamento de um jardim de infância. Havia uma 

preocupação do Departamento de Educação Primária, quanto ao 

funcionamento dos jardins de infância agregados à rede escolar primária, uma 

vez que não existiam, no campo oficial, programas e nem guias didáticos que 

servissem de orientação, reconhecendo a necessidade de sistematizar e 

propagar o trabalho educativo para as crianças de 4 a 6 anos. 

  Partindo do entendimento de que o Jardim de Infância de Natal foi 

pensado e executado seguindo as propostas do INEP, supomos que a 

Instituição seguiria esses manuais como auxiliares na elaboração das 

propostas educacionais.  

Nos Livros “Orientação do Trabalho no Jardim de Infância (1950)”, 

“Escolas Maternais e Jardim de Infância (1955)” e “Vida e Educação (1967)”, 

são apresentadas propostas para a elaboração de uma rotina.  Ao analisarmos 

essas obras percebemos que a distribuição rotina configura-se em: 
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Tabela 4: Adaptação da rotina 
 

Entrada – Acomodação do material – Canção de boas vindas 

Atividade Livre ( à escolha da criança) – Sala de aula 

Conhecimentos Gerais (histórias, narrativas, contagem, jogos) – Sala ou área 

externa; 

Cuidados Higiênicos 

Merenda 

Recreio  

Repouso 

Trabalhos manuais ou desenho 

Arrumação do material – Canção de despedida – saída  

 

Fonte: Adaptação dos manuais para o ensino de educação infantil.  

 

As atividades cotidianas eram organizadas em sequências fixas na 

rotina do Jardim. As crianças tinham a necessidade de conhecer a importância 

da ordem e regularidade em seu comportamento. Essas atividades diárias 

eram atribuídas tanto para as crianças quanto para os adultos. De acordo com 

Kuhlmann (1998, p.121), “as atitudes formais auxiliavam a construção da 

pertinência a um grupo social organizado a partir de regras específicas”. 

Compondo essas atividades: a entrada (cantos e saudações); o repouso; o 

recreio; a refeição; os pensamentos, méritos e cantos de despedida e a saída. 

Os ritos eram acompanhados de significados simbólicos em seus atos.  

Para melhor compreendermos como se dava a organização pedagógica 

do Jardim de Infância Modelo, analisando a criança em sua formação integral, 

decidimos trabalhar sobre o tripé da educação republicana: intelecto, moral e 

físico executado no modelo educacional da instituição.  

 

 

4.1.1 Formação do intelecto  
 

O princípio da educação pré-primária na tríplice educativa: intelectual, 

moral e física. O pensamento da época era de que o jardim de infância seria o 

passo inicial, decisivo para o sucesso ou fracasso da criança na escola 
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primária. O fato era que existia um maior êxito escolar no ensino primário das 

crianças que adquiriam aprendizagens e experiências nos jardins da infância. 

Os pais acreditavam que, no jardim, os filhos precisavam “aprender qualquer 

coisa”, ou “fazer cópias, ler e realizar continhas”, para que eles não chegassem 

“atrasados” na Escola Primária (ABI-SÁBER,1967). Conforme Abi-Sáber (1967, 

p.24-25),  

 

(...) no jardim não se tem a finalidade de ensinar às crianças 
tudo que elas precisam saber, mas, ao contrário, procura-se 
dar-lhes oportunidades de adquirir certas habilidades 
específicas que lhes permitem assumir as atitudes 
convenientes ao cidadão educado, de acôrdo com as normas 
democráticas e cristãs. 

 

Desse modo, a educação pré-escolar baseava-se nas necessidades e 

interesses das crianças que, embora muito novas ainda, são ávidas de 

explorar, experimentar e perguntar; aprendem depressa e estão sempre 

desejando exibir suas habilidades. O ensino deveria se basear nos fatos e na 

experiência, uma vez que a aquisição dos conhecimentos resulta de 

observações pessoais, no contato com objetos, em aulas de campo, na prática 

de trabalho manual, etc.  

As imagens serão responsáveis por apresentar atores, metodologias e 

problemáticas do cotidiano escolar alcançando narrativas ricas em ilustrações 

dentro do processo de construção histórica da instituição. No domínio 

investigativo da história da educação, há dificuldades devido à falta de arquivos 

específicos à localização e identificação dessas imagens. Contudo, 

apresentaremos uma análise sistemática desses textos fotográficos, pois 

consideramos a fotografia um vestígio diretamente calcado sobre o real, isto é, 

a fotografia uma interpretação do real e não apenas uma imagem de uma 

pintura (STONTAG, 1978).  

A Figura 32 representa em seu conteúdo uma interrupção do tempo e, 

portanto, da vida. Percebe-se que se trata da sala de aula, datada de 1953, 

ano de inauguração do Jardim de Infância Modelo em Natal. Os alunos e 

professores organizam-se em suas atividades para compor o registro. Assim, 
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“o fragmento selecionado do real, contido na fotografia, permanecerá para 

sempre interrompido e isolado na bidimensão da superfície sensível” 

(KOSSOY, 2012), carregando em si a materialização da cena passada, a 

primeira realidade.  

O evento representado naquele dia ilustra o cotidiano escolar da 

Instituição, apresentando atividades realizadas com os alunos. “A vida do 

documento caracteriza-se pela segunda realidade, a imagem serve não apenas 

para conservar o passado, mas faz parte da produção desse passado” 

(Kossoy, 2012, p.46). A professora, como representante do saber, coloca-se 

em pé, pronta para ajudar a turma, enquanto os alunos esperam para fazer a 

tarefa de artes, configurando a organização do fazer pedagógico. Apesar de 

ser uma classe mista, observamos a disposição dos alunos separados por sexo 

em grupos.  

 

Figura 32: Atividade em Sala de aula, 1953. 

  

Fonte: Arquivo Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy 
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Cremos que a leitura da imagem fotográfica não deva ser um simples 

exercício descritivo sobre o registro de informações, mas uma ação constante 

do pesquisador em distinguir, identificar e analisar aquilo que vê (GARNIER, 

1983). Contudo, para adentrarmos no sentido da imagem, devemos considerar 

a realidade histórica na qual foi gerada, possibilitando identificar as 

representações educacionais produzidas no Jardim de Infância Modelo.  

Na imagem é possível perceber o manuseio de objetos, acreditamos que 

essa seria uma aula de Trabalhos Manuais, na qual alguns alunos estão 

pintando em telas de tinta e outros usando folhas de papel sobre a mesa. O 

uso de diferentes materiais tinha uma aplicação prática na primeira infância, já 

que assegurava o conhecimento que era adquirido por meio do manuseio de 

objetos e de atividades de livre expressão “possibilitando que o mundo interno 

da criança se exteriorizasse a fim de ela que pudesse, então, ver-se 

objetivamente e modificar-se, observando, descobrindo e encontrando 

soluções” (OLIVEIRA, 200 p. 68). 

Para Decroly, a escola deveria encontrar-se em um meio tal que a 

criança pudesse observar, diariamente, os fenômenos da natureza, as 

manifestações da vida de todos os seres em geral. Como pressuposto básico 

acreditava que a necessidade gera o interesse, veículo de direção ao 

conhecimento e, caso despertado, seria a base de toda atividade que incitaria a 

criança a observar, associar e expressar-se. Essa atividade globalizadora  

exercer-se-ia de maneira espontânea e permitiria aquisições como a 

linguagem, o conhecimento sobre o meio material e social. 

Na figura 33, com os olhos bem atentos, as crianças e professores 

participam de uma atividade escolar diferenciada “O dia da árvore”, na qual era 

solicitado o cultivo do meio ambiente. O registro fotográfico, nesse contexto, 

representa um momento histórico específico que traz consigo indícios acerca 

de uma fragmentação do real. Compreendemos que diferentemente de 

Montessori, que desenvolve a aprendizagem através de um material educativo 

“artificial”, o Jardim de “Decroly” (como é intitulada a imagem abaixo, referindo-

se ao Jardim de Infância Modelo) incita a criança a utilizar objetos concretos do 

mundo real, recorrendo à experiência direta da criança e à intuição.  

Provavelmente essa atividade seria uma aula expositiva para a 

sociedade, já que seus alunos estão fardados com a roupa especial para 
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festividades. Outro elemento refere-se à presença de pessoas ilustres (plano 

de fundo), como por exemplo, a presença de um militar e pessoas 

aparentemente “bem vestidas”. A figura marcante das professoras destaca-se 

em meio a todos os personagens contidos na fotografia, com a postura ereta, 

braços para traz e olhar fixo nos alunos, demostrando total controle do que 

estava acontecendo.   

 

Figura 253: Jardim “Decrolí”. 

 

 

Fonte: Arquivo Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy 
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Além da imagem representativa da realidade educacional que nos 

aponta da Instituição, duas coisas nos chamaram a atenção. Uma seria a 

presença de crianças de colo, pois é possível observar duas crianças 

aparentando ter idade inferior a faixa etária permitida na escola. Estariam elas 

acompanhando seus pais numa aula diferenciada com a participação da 

comunidade escolar? Ou haveria uma abertura para a aceitação de alunos com 

idade inferior a permitida? 

Outro aspecto refere-se à aparente mistura de classe social, o que nos 

faz pensar sobre a clientela que era atendida. Nas imagens observamos a 

presença de crianças brancas e negras. Alguns adultos “bem vestidos” e outros 

com simplicidade. Seriam pais de alunos? Ou funcionários da escola? 

Com o pós-guerra, Natal vivencia um processo de êxodo urbano, 

pessoas vindas do interior para a capital. Muitas delas passaram a trabalhar 

nas casas de pessoas ricas, o que acabava incidindo numa prática social 

comumente exercida nas cidades, o “apadrinhamento”.  Essa ação de 

acolhimento aos filhos das empregadas, muitas das vezes, gerava o interesse 

de inserção ao universo escolar.  

Apesar de a escola estar inserida num bairro nobre, existia a presença 

remanescente da classe menos favorecida27. A instituição pública, seguindo os 

preceitos escolanovistas, abria os portões para todos os grupos sociais, assim 

como defendia Anísio Teixeira. Desse modo, acreditamos que, apesar dos 

jardins de infância terem sido construídos com o intuito de atender a criança da 

elite republicana, existiam arranjos que permitiam o acesso de crianças de 

baixa renda estudarem junto com os filhos da classe rica.  

O Jardim de Infância Modelo “Jardim Decrolí” utiliza os “centros de 

interesses” para desenvolver aprendizagens, isto é, temas de estudos que 

abordariam várias disciplinas seguindo três etapas: observação, associação e 

expressão. Nesse sentindo, o Ensino Intuitivo traz consigo elementos 

inovadores para a educação, o conhecimento começa a ser trabalho do 

simples para o complexo, dos princípios para as regras, isto é, daquilo que 

                                                             
27 Em algumas imagens é possível observar a presença de casas, por atrás da Instituição, 
apresentando uma arquitetura simples em sua estrutura física. Somente a década de 70, com a 
construção do Augusto Severo, diversas casas foram desalojadas e transferidas para o bairro 
de Cidade Esperança. 
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pode ser observado para a abstração do conhecimento, considerando os níveis 

maturacionais de seus alunos.  

Conforme Veiga (2007, p.226), “a etapa da observação envolveria 

atividades exploratórias associadas ao método das “lições de coisas” – ou seja, 

colocar os alunos em contato com objetos, animais, plantas e fenômenos”, 

assim como observamos na imagem acima. Os conteúdos ganham 

significação, são exibidos através de atividades diversas como trabalhos em 

grupo, pesquisas, jogos, experiências, entre outros. Os objetos a serem 

observados assumem papel determinante na elaboração do conhecimento, 

garantindo que o mesmo não seja apenas transmitido, mas produzido com 

base na interação do sujeito com o objeto de saber. Com isso, sua principal 

característica é “aprender a aprender”.  

 

“[...] os alunos são levados a aprender observando, 
pesquisando, perguntando, trabalhando, construindo, 
pensando e resolvendo situações problemáticas apresentadas, 
quer em relação a um ambiente de coisas, de objetos e ações 
práticas, quer em situações de sentido social e moral, reais ou 

simbólicos” (LOURENÇO FILHO, 1978, p. 151). 
 

Seguindo o ideário escolanovista, a criança passa a ser o centro do 

processo educativo, o professor seria o facilitador da aprendizagem, 

priorizando o desenvolvimento integral do educando como ser ativo, criativo e 

participativo do ensino-aprendizagem. Sendo assim, sua educação se 

fundamenta na percepção, no desenvolvimento dos sentidos da criança e o 

ensino deveria priorizar a utilização de objetos, não de palavras, pois, através 

do uso do objeto, desenvolve-se a capacidade de observação resultando numa 

aprendizagem significativa. O método intuitivo difere-se dos demais, já que 

trabalha com o concreto, racional e a capacidade ativa de seus alunos. 

O trabalho com a linguagem era desenvolvido através de duas práticas: 

a da narrativa e a das conversações. As conversações são atividades centrais 

na formação da criança. Dentro da pedagogia froebeliana, a criança ganha o 

poder de voz ativa, expressando sentimentos, medos e conhecimentos. O 

trabalho feito, principalmente através da linguagem oral, ia dos jogos com sons, 

sílabas, palavras, até os estudos sobre os mais diversos temas. (KUHLMANN, 
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1998). Nesse sentido, as conversações e os exercícios de linguagem deveriam 

abordar os assuntos que giravam em torno da criança – tanto na família como 

no jardim – para que tivessem um conteúdo real.  

Kuhlmann (2004, p.18) afirma-nos que “assim como mudam os mais 

variados aspectos da atividade humana, a relação da sociedade com a infância 

não poderia permanecer estática”. Dessa forma, dar poder de voz à criança era 

algo inovador nas práticas pedagógicas, ela passa a ser o centro do trabalho 

educativo. Na imagem seguinte, temos um dos principais momentos da história 

do Jardim de Infância Modelo, sua inauguração. Nela, visualizamos uma 

menina, aparentemente feliz, apresentando-se ao público. É possível notar a 

valorização do ser infantil, relacionado à concepção de criança como ser ativo 

e participativo nos processos de aprendizagem. Agora caberia à escola 

disciplinar as crianças com os valores sociais, religiosos e morais, inserindo-as 

na sociedade. 

Figura 34: Solenidade de inauguração, 1953. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Instituto de Educação Presidente Kennedy 



142 
 

4.1.2 Formação Moral 

 

Aspirando ao modelo de civilização e ao progresso, as instituições de 

educação reconfiguram-se no início do século XX. Elas defendiam as 

campanhas nacionais de nacionalização cuja escola torna-se instrumento 

estratégico na formação de hábitos e valores na infância. Segundo Veiga 

(2007, p.221), “a educação da consciência moral consistia, principalmente, nas 

crianças, em narrações que provoquem reações espontâneas, verdadeiros 

juízos de valores que, pela repetição, acentuam-se e acabam por ligarem-se 

em estrutura definida”.  

O jardim de infância cumpriria o papel de moralização da cultura infantil, 

utilizando a educação para o controle da vida social. Educar e higienizar 

tornam-se as premissas básicas do discurso médico-higienista, articulador da 

nova ordem. Assim, a ordem e a higiene são as primeiras condições, o ponto 

de partida.  

A base do pensamento da sociedade moderna fundamenta-se na 

formação do novo cidadão, este serviria a uma nova ordem social. A escola, 

nesse contexto, usada como instrumento ideológico, teria a finalidade de 

formar a nova infância, a partir de um processo subjetivo de imposição de 

ideias, essas que constituirão a forma de pensar, agir e sentir o mundo. No 

entendimento de Faria (2004, p.144), o teórico Chervel defenderia que “a 

instituição escolar era capaz de produzir um saber específico cujos efeitos 

estendiam-se sobre a sociedade e a cultura, e que emergiam as determinantes 

do próprio funcionamento institucional”. A escola, nesse sentido, desenvolveria 

uma cultura específica, singular e original. 

A influência da Escola Nova no Jardim Modelo revelava a concepção do 

dever de educar a criança, ela deveria ser preparada não só como futuro 

cidadão capaz de preencher seus deveres para com a Pátria, mas também 

com sua humanização (VEIGA, 2007). Pestalozzi foi um grande contribuidor 

para a formação religiosa das crianças, determinando-a como um dos 

princípios básicos para a educação, uma vez que o fim da educação seria a 

formação moral da criança. 
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Na Figura 35 notamos a participação de um padre, na Semana da 

Criança, exercendo uma representação simbólica do “ritual” de batismo. 

Vemos, na cena, a imagem de uma menina entregando sua boneca para que o 

padre a benzesse, abençoando-a, desenvolvendo procedimentos religiosos 

que formariam uma educação moral. No plano de fundo da imagem, notamos a 

presença de adultos que acreditamos serem as professoras, contemplando a 

ação religiosa.  

Com Kossoy (2012, p.41) entendemos que a fotografia seria uma 

“imagem, registro visual fixo de um fragmento do mundo exterior, conjunto dos 

elementos icônicos que compõem o conteúdo: informações de diferentes 

naturezas nele gravadas”. Nesse sentido, suas informações contidas na 

imagem fazem-nos perceber a responsabilidade dada às crianças para 

exercerem funções sociais impostas pelos adultos, mediante a ordens e 

exigências contidas num sistema educacional que dá ao professor ou ao adulto  

papel de autoridade e admiração, no qual as crianças seguiriam seus passos.  

 
Figura 35: Batismos de Bonecas – Semana da Criança (1954) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy 
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A formação moral do sujeito estaria nas relações interpessoais 

permitindo desenvolver a capacidade de comunicação e respeito mútuo, 

mediante sua consciência moral. Ela, assim como a intelectual, deve exercitar-

se não de fora pra dentro, por autoridade imposta, mas de dentro para fora, 

pela experiência e prática gradual do sentido crítico e da liberdade. Sendo 

assim, as relações de interações sociais que as crianças estabelecem entre si 

e com o universo adulto, permitem que elas assimilem e construam seu modo 

de ver o mundo. Pestalozzi acreditava que o ato de educar “deveria ocorrer em 

um ambiente o mais natural possível, num clima de disciplina estrita, mas 

amorosa, e pôr em ação o que a criança já possui dentro de si, contribuindo 

para o desenvolvimento do caráter infantil” (OLIVEIRA, 2005, p.66).  

Pensando num currículo que norteasse a prática pedagógica no Jardim 

de Infância Modelo, observamos a forte presença das teorias fundamentais da 

psicologia da aprendizagem infantil. Havia um destaque especial para a 

educação moral, a disciplina e a instrução de valores, além da higiene e a 

educação física com os jogos livres e a dança, como podemos afirmar a partir 

das imagens fornecidas pelo Instituto Superior de Educação Presidente 

Kennedy.  

A imagem seguinte (FIGURA 36) aborda um momento educacional, 

moral e cívico que tinha o intuito de moldar a criança republicana. Os alunos 

participavam dessa festividade, comemorando, junto à sociedade (autoridades 

políticas, jurídica, religiosos, famílias, etc), essa data cívica tão valiosa para a 

formação do sentimento de pertencimento da Nação. Havia uma grande 

mobilização das escolas da cidade, para marchar, cantar e cultuar os heróis 

nacionais. A Semana da Pátria era uma exaltação pública do bom 

comportamento das novas crianças republicanas, elas tornavam-se exemplos 

de cidadãos e recebiam condecorações em solenidade festiva. De acordo com 

Moreira (2005, p. 105),  

 

Tal medida incluía-se no Regimento Interno das Escolas 

Públicas do Rio Grande do Norte, (art.20) como um dos 

instrumentos de estímulo e meio disciplinar em substituição à 

palmatória. A escola transmissora da ciência e dos 

conhecimentos úteis é também responsável pela formação de 

bons hábitos, bons costumes, bom comportamento.   
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A fotografia, datada no ano de 1952, representa o desfile do Jardim de 

Infância, situado no bairro da Ribeira. Desse local, as crianças passeariam 

pelas principais ruas da capital. Entre as características dessas festividades, 

destacamos que as comemorações ocorriam no período diurno, com espaços 

demarcados, cabendo aos militares ocuparem o lugar de destaque na avenida.  

 

Figura 36: Desfile Cívico, 1952. 
 

 

 

Fonte: Arquivo Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy 
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Outro aspecto importante que podemos observar na imagem são os 

movimentos e a utilização do espaço pelos alunos, sendo fundamental na 

realização de um cortejo com graça e precisão, como o explorado nesse 

exercício corporal. Nessa ótica, pensamos na afirmação de Vigarello (1997, p. 

17), ao dizer que o corpo “é o primeiro espaço onde se impõem os limites 

sociais e psicológicos que foram dados a sua conduta, ele é o emblema onde a 

cultura vem inscrever signos como também seus brasões”. Assim, essa 

festividade cria um sentido de corporificação, onde os gestos, as vestes e 

movimentos se constituem elementos valiosos para a formação de valores. 

Para Dubois (2009), a fotografia não representaria, apenas, o produto da 

técnica e a ação do fotógrafo, mas “(...) é também, em primeiro lugar, um 

verdadeiro ato icônico, uma imagem, (...) algo que não se pode conceber fora 

de suas circunstâncias (...) uma imagem-ato” (DUBOIS, 2009, p.15). Dessa 

forma, a “Parada Cívica, ou Desfile Cívico”, é considerado um rito histórico, 

pois, afinal esta apresenta uma temporalidade registrada de forma empírica e 

documental, sendo um marco na história brasileira.  

Apoiando-se no entendimento de tempo escolar de Antonio Vinão Frago 

(1998), existiria um tempo institucional, pessoal, cultural e individual. Dentre os 

tempos diversos na Instituição há o tempo das festas escolares. Ele é 

organizado e construído enquanto produto cultural, mas é vivido não somente 

pelos professores e alunos, mas também pelas famílias e pela comunidade. 

Esse tempo segue a rotina dos calendários escolares que tem um início e um 

final das atividades, intercaladas com as datas festivas e as férias. 

As festas escolares, assim como os momentos de manifestação cívica, 

são eventos sociais especiais da vida escolar, diferentemente da rotina e que 

adquirem um significado simbólico de explicitar certas situações ou mesmo 

como rituais. Sendo assim, o tempo e as práticas escolares são 

representações culturais desenvolvidas no âmbito escolar e fora dele, com o 

fim de se tornarem essenciais na produção e reprodução da formação social.  

Dentre vários eventos festivos como Dia do Soldado, Festa de São João, 

Dia das Crianças, entre outros, podemos citar a Festa de Formatura (FIGURA 

37). No final do ano letivo, os alunos concluintes do Jardim de Infância Modelo 

da Capital reuniam-se numa solenidade compreendida como um ritual de 
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passagem. As crianças estariam afirmando diante da sociedade seus 

conhecimentos e preparo para o ingresso no Ensino Primário.  

Para a realização dessas festas, existia um tempo de organização e 

ensaios, no qual as crianças eram disciplinadas ao mantimento da ordem. As 

roupas elegantes demonstram a relevância dada a tal evento que contava com 

a presença da comunidade. Assim, as festas seriam momentos solenes 

carregados de caráter simbólico e representações sociais.  

 

Figura 37: Festa de Formatura, 1948. 

 

Fonte: Arquivo Instituto de Educação Presidente Kennedy 
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Desse modo, a escola, entendida como o espaço de tempo e culturas 

escolares, é marcada por significações simbólicas, num processo constante de 

criação e recriação de culturas. Segundo Roger Chartier (1991),  

 

as culturas se apreendem dos bens simbólicos, produzindo 
assim usos e significações diferenciadas. Ele também aborda 
que no espaço assim traçado se inscreve todo trabalho situado 
no cruzamento de uma história das práticas, social e 
historicamente diferenciadas e de uma história das 
representações inscritas nos textos ou produzidas pelos 

indivíduos (CHARTIER, 1991, pg. 179) 
 

  

Assim, quando a escola agrupa as práticas sociais como as festas e 

desfiles cívicos estão produzindo sensações e emoções na vida dos alunos, 

que permanecerão pela sua vida. Essas práticas específicas possuem 

significados diferenciados para os diversos atores sociais e pode ser uma fonte 

de construção da memória coletiva. 

 

4.1.3 Formação Física 

 

Conforme Julia (2001, p.22) a escola,  

 

não é somente um lugar de aprendizagem de saberes, mas é, 
ao mesmo tempo, um lugar de inculcação de comportamentos 
e habitus que exige uma ciência de governo transcendendo e 
dirigindo, segundo sua própria finalidade, tanto a formação 
cristã como as aprendizagens disciplinares.  
 

 

Ou seja, ao adentrarmos no universo das normas e práticas escolares 

percebemos que seu direcionamento ultrapassa a apropriação tão somente de 

saberes. Mas, o entendimento que se tem sobre a criança que se pretende 

formar, entrelaça os conhecimentos civis, morais, religiosos, intelectuais, 

físicos.  

Ancorada em pressupostos higienistas, a escola foi projetada para 

introjetar hábitos corporais e valores nas crianças, de maneira a moldar suas 

condutas. De fato, o sistema escolar “forma não somente os indivíduos, mas 
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também uma cultura que vem por sua vez penetrar, moldar, modificar a cultura 

da sociedade global” (CHERVEL, 1990, p.184). 

 Nesse sentido, os corpos infantis tornam-se essenciais para o 

desenvolvimento de uma prática educativa na perspectiva de uma formação 

integral. Isso pressupunha um movimento que combinava a anulação dos 

hábitos e das maneiras culturalmente aprendidos pelas crianças e a imposição 

de condutas e práticas corporais autorizados pelas representações estéticas 

vigentes, revelando práticas escolares de constituição dos corpos das crianças. 

A cultura escolar, como um todo, traduzia-se em sentido alargado como cultivo 

dos corpos das crianças. 

 

Figura 268: Recreio Externo, 1953. 

 

 

Fonte: Arquivo Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy 
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 A Figura 38 nos fornece diversas informações visuais sobre atividades 

recreativas no pátio aberto. A imagem do real, captada pelo olhar do fotógrafo, 

cristaliza o momento em que crianças brincam sob a supervisão atenta das 

professoras. Elas, organizadas numa fila, separadas por duplas, meninos e 

meninas esperam seus colegas, “um a um” para brincarem no escorrego.  

Contudo, não poderíamos deixar de observar a presença de algumas 

residências, com arquitetura simples, atrás da Instituição nos trazendo indícios 

da população que morava em torno da escola. Com a fotografia, percebemos 

dois elementos chaves no processo de aprendizagem. Um refere-se ao 

controle dos corpos, o segundo seria o reconhecimento do outro. De modo que 

se julgue apreciado não apenas como indivíduo, mas também como membro 

do grupo. 

No que tange ao controle dos corpos infantis, é possível perceber a 

exigência da disciplina, visíveis em alguns mecanismos de controle descritos 

por Foucault (1988), eles vão desde a divisão do tempo, às atividades 

cotidianas, o enquadrinhamento do espaço, até a distribuição hierárquica dos 

corpos em filas, entre outros. Na imagem, há duas professoras que 

supervisionam os alunos, enfileirando-os para usufruírem da brincadeira. 

Entretanto, não determinamos que tal realidade fosse verdadeira. Conforme 

Kossoy (2012, p.29), a fotografia é “passível de toda sorte de manipulações”. 

Na medida em que sua natureza testemunhal deve ser compreendida como 

uma realidade aparente.  
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Figura 279: Aula de educação física, 1953. 

 

 

Fonte: Arquivo Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy 

 

É possível perceber na Figura 39 uma atividade de educação física. Os 

meninos, com uma corda, aparentam brincar de “cabo de guerra”. As 

professoras, ao lado, mais uma vez supervisionam os alunos em seus 

exercícios. As crianças com os pés descalços e sem blusa chamam a atenção 

à liberdade aos corpos infantis. No plano de fundo, visualizamos a presença de 

várias crianças que observam os alunos realizarem as brincadeiras.  
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A importância do desenvolvimento do corpo infantil caberia tanto às 

práticas educacionais proporcionadas na Instituição, como pelo próprio 

educando. O estímulo ao corpo seria realizado pelas atividades motivadoras 

para o esforço sensorial e motor, como por exemplo, as aulas de educação 

física. Contudo, ao mesmo tempo em que o corpo estaria sendo estimulado, 

também era disciplinado, mesmo não havendo claramente definidos os 

propósitos curriculares do Jardim de Infância. Sendo assim, “(...) espaços de 

jogos e de astúcias infantis desafiam o esforço de disciplinamento. Essa cultura 

infantil, no sentido antropológico do termo, é tão importante de ser estudada 

como o trabalho de inculcação” (Julia, 2001, p.36). 

O modelo de educação lançava sobre as crianças uma tentativa de 

realizar a sua “educação physica”, de cultivar seus corpos para fazê-los belos, 

fortes e saudáveis. As práticas de cuidado corporal também trazem em seu 

bojo ações educativas. A aquisição de hábitos saudáveis de cultivo ao corpo 

fazia parte do cotidiano escolar, mas a primazia estaria na formação de 

atitudes necessárias à vida. Neste sentido, conforme Abi-Sáber (1967, p.27),  

 

Como se vê, cabe aos responsáveis pelo jardim conhecer a 
capacidade de cada criança, seus desejos e interesses, e, 
baseados nisso, organizar um programa que satisfaça as reais 
exigências infantis, dando aos alunos a possibilidade de 
adquirir as habilidades, os hábitos e, principalmente, as 
atividades indispensáveis a um completo e harmonioso 
ajustamento emocional social.  

 

Na Figura 40, datada em 1953, expressa uma atividade recreativa no 

pátio externo da escola. As crianças, em círculo, brincam de roda, 

desenvolvendo o corpo e a mente, nas interações afetivas e sociais. A música 

é um elemento ímpar no cotidiano da educação pré-escolar, além de 

proporcionar momentos de maior prazer. Vemos, também, a presença das 

professoras co-participantes da atividade, auxiliando as crianças na 

organização da brincadeira. Assim, o desenvolvimento através de atividades 

livres proporcionaria excelente meio à educação.   
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Figura 40: Cantigas de Roda (brincadeiras no pátio externo), 1953. 

 

 

 

Fonte: Arquivo Instituto de Educação Presidente Kennedy 

 

Para haver um desenvolvimento integral da criança, ela deveria ser 

estimulada tanto à cultura física como ao desenvolvimento mental. O trabalho 

para o aprimoramento do crescimento e do desenvolvimento físico estava 

voltado para diferentes atividades como: o recreio, os passeios e excursões, a 

ginástica, a marcha, os jogos cantados, os jogos organizados e os brinquedos. 

(KUHLMANN, 1998). A pedagogia froebeliana defende a importância de um 

trabalho corporal integrado ao do espírito e corpo. Através dos exercícios 

corporais, as crianças aprenderiam a conhecer o corpo e suas habilidades 
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motoras. Os jogos, a marcha e as brincadeiras faziam parte do cotidiano 

escolar, sendo considerados elementos fundamentais para o crescimento 

infantil. 

As brincadeiras e a ludicidade são aspectos de grande destaque 

percebidos nas imagens. No Jardim de Infância primava-se pelo uso dos 

brinquedos e brincadeiras (FIGURA 41), uma vez que se tinha a consciência do 

papel do jogo e do brinquedo na formação intelectual e moral da criança em 

seu processo de desenvolvimento. Nas práticas exercidas no cotidiano escolar, 

a cultura escolar “recobre as diferentes manifestações das práticas instauradas 

no interior das escolas, transitando de alunos a professores, de normas a 

teorias. (...) englobava tudo o que acontecia no interior da escola”.  (FARIA, 

2004, p. 147). 

 

Figura 41: Dança das cadeiras, 1953. 

 

Fonte: Arquivo Instituto de Educação Presidente Kennedy 
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Os hábitos de higiene e alimentação, socialização e disciplina estavam 

presentes nas atividades cotidianamente. Havia uma ritualização constante das 

atividades com canções e práticas corporais que mediavam na marcação dos 

horários, desenvolvendo a noção de tempo. O sentimento de pertencimento ao 

grupo ocorria pelo conhecimento e domínio desses momentos repetidos 

através da rotina. 

Assim, as culturas infantis desenvolvidas nos pátios de recreio 

promovem uma profunda formação do caráter e dos corpos que passa por uma 

disciplina e por uma direção das consciências, (JULIA, 2001). As práticas 

educacionais imprescindíveis para o desenvolvimento dos corpos infantis 

podem ser observadas desde sua organização estrutural com a escolha a 

planta do prédio, à distribuição dos espaços, o hábito de higiene, os rituais de 

acolhimento e despedida, dentre outros, exercidos pelas diretoras e 

professoras no cotidiano escolar. 

Neste sentido, a organização do modelo escolar estabeleceria uma 

relação direta com a aquisição cultural, ambas constitutivas de significados e 

representações culturais, materializada no cotidiano da Instituição, uma vez 

que, a partir das escolhas educativas da escola há transmissão de saberes e 

valores relevantes para o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade.  

Em suma, a discussão acerca do modelo educacional do Jardim de 

Infância traz elementos do cotidiano escolar realizados nas atividades e nas 

situações de aprendizagens que proporcionavam a formação integral da 

criança. Percebemos que havia um embate entre a Escola Tradicional e a 

Escola Nova presente nas práticas pedagógicas da Instituição. A implantação 

de práticas de um tipo ou de outro parece estar mais determinada pela 

tentativa de colocar em vigor ideias e/ou princípios escolanovistas. Diante 

disso, a concepção pedagógica se apresentava viva nos espaços culturais, 

mesmo que de forma mais ou menos camuflada.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

“É do cultivo dado à infância, da sua direção nos 

primeiros anos, que advirá a formação do caráter e da 

mentalidade da geração que nos há de suceder”. 

Antônio Caetano Campos 

 

 

Figura 42: Concluintes do Jardim de Infância Modelo, 1957.  
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Ao chegar neste momento final do trabalho dissertativo, somos tomados 

de um sentimento de satisfação; é chegado o momento em que reconhecemos 

a necessidade de colocar um “ponto final” na investigação.  As Considerações 

Finais tratam de apresentar o desenvolvimento do estudo e as possibilidades 

encontradas no processo de pesquisa. Com isso, nessa viagem investigativa, 

destacamos elementos que possibilitaram a reconstrução histórica do Jardim 

de Infância Modelo da Capital.  

Analisar o modelo educacional do Jardim de Infância da Capital de 

Natal, tendo como recorte temporal os anos de 1908 a 1953, foi o objetivo 

deste trabalho. Tomamos como ponto de partida a criação do Ensino Infantil 

em 1908, e optamos delimitar como marco temporal a inauguração em 1953, 

enquanto materialização institucional de educação infantil. Assim, resgatar a 

história dessa Instituição seria uma forma de contribuir para a historiografia da 

Educação Infantil natalense.  

Mediante a perspectiva de estudar o modelo de educação que o Jardim 

de Infância proporcionava, iniciamos o trabalho resgatando o entendimento de 

Jardim de Infância em Froebel e sua implantação no Brasil. Nessa primeira 

etapa, pudemos nos aprofundar nas fontes preconizadoras do ensino pré-

escolar brasileiro, englobando a forte influência da teoria froebeliana na 

construção dos primeiros jardins de infância do Brasil. Froebel, ao criar os 

jardins de infância, pensava numa instituição que considerasse as 

especificidades da criança. Sua proposta pedagógica ancorava-se a de seus 

contemporâneos como, por exemplo, Pestalozzi defendendo que a 

aprendizagem ocorreria a partir da educação dos sentidos, ou seja, através da 

consciência dos objetos em seu entorno. 

À medida que nos aprofundamos na pesquisa, começamos a perceber a 

íntima relação que o Jardim de Infância de Natal estabelecia com o progresso 

educacional existente no início do século XX. Os governantes, educadores e 

intelectuais do Estado começam a pensar numa educação que seria específica 

ao público infantil. A criança, entendida como sujeito capaz de aprender, passa 

a ser o centro do processo educativo. É nesse sentido que a escola se 

reconfigura num espaço em que reúne os maiores “tesouros” das famílias e a 

esperança da sociedade republicana.   
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Em certa medida, percebemos que no Brasil e em Natal há uma 

reformulação do ensino se adequando às novas necessidades da criança 

republicana. Mesmo buscando fundamentar a implantação do Ensino Infantil 

em Natal, no modelo educacional do Jardim de Infância Menezes Vieira (Rio de 

Janeiro) e o Jardim de Infância Caetano Campos (São Paulo), no início do 

século XX, apenas décadas depois houve a efetivação desse ideal de 

educação. Essas Instituições pioneiras serviram como moldes para outras, elas 

apresentavam uma proposta pedagógica baseada no método intuitivo e 

possuíam uma estrutura física adequada às características específicas da 

criança. Em Natal, o ensino infantil desenvolveu-se a “curtos passos”.  

Ao lermos as Mensagens Governamentais, da primeira metade do 

século XX, observava-se a necessidade de expandir a educação do Município 

de Natal e construir um Jardim de Infância, suprindo uma falha do Ensino 

Primário do Estado. A criação das Cadeiras Infantis, em 1910, foi o início 

dessas mudanças. Em sua configuração primária, funcionava no Grupo Escolar 

Augusto Severo como parte do ensino proposto pela Instituição.  

Para justificar a necessidade da criação de jardins de infância como uma 

escola-modelo, eles passam a ser destinados a servir aos exercícios práticos 

das normalistas. O ensino infantil era disponibilizado para crianças de ambos 

os sexos, compreendendo a pré-escola. Apesar de aparecer na Lei Orgânica 

do Ensino, nº 405 de 29 de novembro de 1916, pela primeira vez, o termo 

Jardim de Infância, tão-somente em 1953, houve sua efetivação enquanto 

instituição escolar.  

No que tange ao modelo educacional do Jardim de Infância Modelo, 

localizado em frente à Praça Pedro Velho, a Instituição seguia os preceitos da 

Escola Nova e baseava o ensino nos interesses espontâneos da criança, 

proporcionando que a mesma tivesse a capacidade de resolver as dificuldades 

compatíveis com o seu momento de vida. Também vimos que a proposta 

pedagógica do Jardim de Infância ancorava-se na educação dos sentidos, ou 

seja, a educação através da consciência dos objetos em seu entorno, pois, de 

acordo com Froebel, as crianças deveriam se expressar por diversas atividades 

que contemplasse a percepção sensorial, motor e linguagem oral associando a 

natureza e a vida.  
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Com o fim de identificarmos qual o modelo educacional proposto pela 

Instituição fez-se necessário identificar o contexto educacional em que a escola 

estava inserida. Existe uma relação direta entre sociedade e educação, uma 

vez que é a sociedade que produz a escola, e por sua vez, ela assume feições 

que a sociedade impõe. Com isso, o Jardim de Infância Modelo imprime bem o 

que os governantes consideravam necessário para a população.  

A concepção de criança e infância também é um forte aspecto 

influenciador na edificação de tais espaços, uma vez que a escola era pensada 

mediante uma concepção de educação e de qual criança se queria educar. 

Nesse sentido, percebemos a necessidade de se pensar essa criança. 

Conceituá-la numa perspectiva sócio histórica é considerá-la como um ser 

capaz de aprender e que possui singularidades. É certo que o conceito de 

criança e infância acaba reproduzindo ideias impostas pela sociedade e 

consequentemente representa a nova visão de cidadão republicano que surge 

na segunda metade do século XX. Sendo assim, a criança do Jardim de 

Infância era compreendida com um ser que deveria ser moldado moralmente, 

civicamente e intelectualmente.   

Percebemos ainda que a Instituição em questão primava por um espaço 

que refletia concepções pedagógicas e necessidades sociais, como por 

exemplo: salas de aula amplas, espaço para a administração, para recreação, 

como pátio coberto, refeitório e a adequação do respectivo mobiliário. A 

concepção de ensino se contrapunha ao tradicional e centrava seu processo 

educacional no aluno, projetando uma escola adaptada às necessidades 

infantis.  

Para a construção da Escola foi escolhida uma equipe de médicos, 

engenheiros, arquitetos, educadores, todos com o intuito de pensar o espaço 

para atender sua clientela. Desse modo, o projeto pedagógico está 

intimamente ligada ao projeto arquitetônico, assegurando uma educação a 

partir do espaço.  

Os preceitos higienistas aparecem na preocupação com a implantação 

da Instituição, mediante as recomendações de construção longe de áreas 

poluídas, com barulhos, vizinhança nefasta, ou seja, longe de qualquer evento 

que atrapalhasse a concentração e atenção dos alunos. As janelas largas para 
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entrar o sol e o vento, salas amplas com poucas crianças também são 

características higienistas.  

Com isso, confirmamos nossa hipótese, uma vez que a expectativa de 

uma “educação integral” da criança, isto é, sejam nos aspectos intelectuais, 

moral e físico se efetiva no Jardim de Infância de Natal. Tal concepção associa-

se à elaboração das práticas pedagógicas vivenciadas na Instituição, assim 

como na organização espacial. Desse modo, caracterizava-se o modelo ou o 

ideal de educação da infância que a Instituição primava, formando o novo 

cidadão republicano, com valores e hábitos saudáveis.  

Assim, defendemos que, mesmo havendo um modelo educacional a 

seguir, existia uma flexibilidade e autonomia para que os professores 

adaptassem o ensino e suas ações, representando uma aproximação da teoria 

com as práticas desenvolvidas. Percebemos que as práticas pedagógicas, 

desenvolvidas no cotidiano escolar, correspondiam a um trabalho harmonioso, 

contemplando do físico à mente infantil. Educação esta proporcionada em um 

ambiente com riqueza de material e de oportunidades para a criação 

espontânea e livre de aprendizagem para as crianças.  

Entretanto, escolher o objeto de estudo e ter como critério de análise 

uma antiga coleção de fotografias contida no acervo iconográfico do Instituto de 

Educação Superior Presidente Kennedy desvelou uma das etapas mais 

complexas para a elaboração deste trabalho. Isso se deu ao fato, 

principalmente, das dificuldades encontradas em resgatar uma bibliografia, 

documentos e fontes históricas que considerávamos pertinentes para a 

construção da escrita deste trabalho. Se os documentos que retratam a História 

da Educação no RN são escassos, isso se intensifica com a educação da 

infância lançando-a ao esquecimento. O fato é que se conseguimos registros 

que comprovassem a existência do Jardim de Infância Modelo não foi por 

haver uma preocupação em guardar a história dessa Instituição, mas em 

consequência da mesma entrelaçar-se com a história do Grupo Escolar 

Augusto Severo e da Escola Normal.  

Por sua vez, entendemos que, ao identificar cada momento histórico e 

inserir as fotografias no espaço e tempo, permitiu-nos a compreensão do 

quadro histórico e social que produziu a cultura escolar do Jardim de Infância 

Modelo. Manusear as fotografias, identificando elementos primordiais para a 



161 
 

formação de um ideal de educação, fez-nos entender as imagens como objeto 

da ciência. Com isso, partindo do entendimento de que o conhecimento está 

em constante desenvolvimento e que a dúvida é o ponto inicial na busca da 

certeza, algumas inquietações foram surgindo, contribuindo na formação do 

meu ser pesquisador-historiador.  

Nesse sentido, alguns interesses foram gerados ao longo do trabalho, 

suscitando pretensões de pesquisas futuras. Ao conhecer alguns ex-alunos, 

pudemos ter contato com suas memórias e através delas voltar ao passado e 

“vivenciar” as infâncias desenvolvidas nos pátios da Instituição. Afinal, quem 

eram as crianças que frequentavam a escola? Se o Jardim de Infância da 

Capital era modelo de educação, como essa educação era concebida pelos 

alunos? Houve de fato uma formação integral da criança? Representando o 

Jardim de Infância Modelo um lugar de memórias, assim, a memória seria um 

elemento essencial para se constituir a identidade individual ou coletiva da 

Instituição. 

Com isso, inverte-se o objeto de investigação e a criança do Jardim 

passa a ser o centro do estudo, trazendo as memórias como mecanismos de 

reconstrução da memória social do primeiro Jardim de Infância de Natal, 

exprimindo a infância vivenciada nas práticas cotidianas da Instituição, que por 

sua vez, dialogam com a memória desse grupo retratando o imaginário do 

universo infantil cultivado no jardim.  

Por fim, o que nos instiga na busca por informações é saber que essa 

procura nunca será esgotada numa perspectiva histórica. Para além das 

questões que envolvem todos os percalços que comprometem a história da 

educação infantil em Natal, consideramos que muitos são os desafios que nos 

assolam para documentação da nossa história educacional.   A ideia é que 

esse olhar para a infância e para a criança deva ir além das instituições 

estudadas,  e que ele retorne e ressignifique essa mesma instituição, a nós 

educadores e a nós pertencentes da História da Educação Norte-Rio-

Grandense.  
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