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Este artigo é um desdobramento da pesquisa que está sendo desenvolvida no 

POLICEN-2019, intitulado: Arquivos escolares: professores e crianças como 

construtores de memória e guarda4. Nosso foco principal é estudar a história da 

infância na Paraíba. Nesse processo, enfatizamos como se deu a criação dos jardins de 

infância no estado nas primeiras décadas do século XX.  

Nesse sentido, uns dos nomes que tem nos chamado a atenção é o da professora 

Alice de Azevedo Monteiro. É possível encontrar em suas obras temas importantes à 

época, como, por exemplo: luta pelos direitos das mulheres e a defesa dos jardins de 

infância. Alice de Azevedo Monteiro atuou como professora, escritora, sócia efetiva do 

Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba, presidente da sociedade de assistência aos 

lázaros da Paraíba e sócia da Associação pelo Progresso Feminino da Paraíba. 

A visibilidade da atuação de Alice de Azevedo Monteiro fez parte de um 

conjunto de iniciativas lideradas por mulheres letradas no estado nas primeiras décadas 

do século XX, em particular, nas questões voltadas para educação das crianças 

pequenas, propagando nos seus textos os métodos inspirados no teórico Froebel entre 

outros.  

Nesse sentido, foi possível perceber que o protagonismo de Monteiro se inseriu 

no projeto do feminismo paraibano que buscava chamar atenção da sociedade para a 

importância do papel das mulheres para o progresso da nação e da Paraíba (NUNES, 

2004; ABRANTES, 2010; GALVÍNCIO, 2019). A estreita ligação entre o exercício 

intelectual e a docência foi enfatizada por Almeida (2006, p. 81-82):  
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O magistério era o trabalho intelectual e assalariado sem conotação 

pejorativa; tinha o poder de conceder uma palavra mais abalizada num 

meio ignorante; conferia mobilidade social, maior liberdade e respeito 

entre as classes trabalhadoras e possibilitava bem-estar econômico. 

Isso era muito mais do que tinham tido até então.  

 

Portanto, como elemento de comunhão entre as mulheres educadas do século XX, é 

possível afirmar que a condição docente foi um fator geracional importante. Sendo bastante 

referenciado pelos/as historiadores/as da educação (ALMEIDA, 2006; LOURO, 2011; 

MACHADO, NUNES, 2012). As pesquisas sinalizam para uma mudança de sensibilidade 

em relação ao trabalho docente e a identificação dos atributos femininos. No decorrer do 

século XIX e século XX foi se conformando a ideia de que as mulheres, dotadas de 

atributos naturais como: a sensibilidade, o amor e a vigilância, estariam mais aptas para a 

educação das crianças. 

Para tanto, investigamos dois escritos da autoria de Alice de Azevedo Monteiro, 

divulgados na Revista do Ensino5, no ano de 1932, a saber: Brincar e estudar e Jardins 

de infância. Sobre a imprensa como fonte histórica, podemos dizer que as pesquisas 

históricas, nas últimas décadas, têm vivido uma crescente pluralidade de abordagens e 

temas. Nesse sentido, os jornais e revistas têm sido tomados como fontes e também como 

objetos de estudo: “Como fonte documental, integra-se a outros materiais que dão suporte a 

pesquisas e reflexões em áreas diferentes; como objeto, transforma-se ela mesma no foco 

dos trabalhos” (MOREL; BARROS, 2003, p.08).  

Nesse movimento, a palavra impressa deixou de ser vista, apenas, como reflexo da 

realidade para significar discursos e expressões de protagonistas e também de agente 

histórico que intervém nos processos e episódios da vida social. Desse modo, buscamos 

entender os meios impressos como fonte, mediante a comunicação e complexidade de um 

contexto, no qual: “[...] influenciava e era influenciado por vozes, falas e gestos não-

escritos, em via de mão dupla, numa complexa teia de circulação, recepção e transmissão de 

conteúdos que ultrapassam o espaço impresso.” (MOREL; BARROS, 2003, p. 103). 

Abrantes (2010) indica que na Paraíba, nas primeiras décadas do século XX, o 

processo de inclusão das mulheres na imprensa foi um processo visível, seja porque as 

seções e artigos em diversos periódicos tratavam dos temas femininos; seja porque é 

possível averiguar diversos textos assinados por elas. As mulheres escreviam sobre temas 

variados, tratando dos direitos das mulheres, mas também trazendo temas como: moda, 

decoração, beleza, maternidade, educação das crianças e entretenimento. Esses podiam ser 

verificados, inclusive, em jornais e revistas destinadas ao público em geral como 
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suplemento destinado às mulheres (BUITONI, 2009; GALVÍNCIO, 2019).  Na próxima 

sessão, apresentaremos algumas observações sobre as ideias de Alice de Azevedo 

Monteiro para educação das crianças pequenas em sua experiência como diretora dos 

jardins de infância na Paraíba.  

 

O advento da Modernidade e o cuidado com as crianças pequenas: a criação dos 

jardins de Infância na Paraíba.  

 

No inicio da época moderna a concepção de infância vai se modificando, as 

crianças têm mais espaços dentro de suas famílias e passam a ser percebidas como seres 

que precisam de afeto e cuidado (ARIÈS, 1981). Os estabelecimentos de ensino tinham 

o papel de fornecer cuidados higiênicos, alimentação e saúde enquanto seus pais 

estivessem ausentes. Nesse processo, é notória a responsabilidade tanto dos 

estabelecimentos de ensino quanto o das professoras que deveriam ser o modelo 

exemplar para essas crianças e para a sociedade.  

Para tanto, investigamos as concepções de infância do brincar, educar e do afeto 

nos textos de Alice Azevedo Monteiro. Nesse sentido, localizamos essas ideias nas 

Revistas de Ensino, no qual a autora escreve sobre as crianças e o cotidiano no jardim 

de infância que fundou. Para Monteiro (1932a), o aparelhamento escolar só estaria 

completo se nele estivesse contido as escolas maternais. Portanto, defendia que o 

ingresso tardio as salas de aulas, dificultavam o desenvolvimento do bom 

comportamento, conforme escreveu: “A escola maternal ou jardim de infância preparará 

a creança para aprender [...]” (MONTEIRO, 1932a, p.25). 

Em primeiro lugar, no seu artigo Jardins de Infância, Alice de Azevedo 

Monteiro (1932a) descreveu a necessidade de ter um lugar próprio para educar 

as crianças antes que elas adentrassem para o ensino primário. Para ela, a prioridade da 

instrução nas escolas maternais seria preparatória, constituindo, dessa forma, um 

ambiente afetuoso, para que as “jardineiras nivelassem as crianças”, as ensinado os 

princípios de comportamento, sem teorias, mas com respeito á individualidade, pautado 

no exemplo humanitário para que quando chegassem às escolas primárias, os 

professores não as precisassem disciplinar, apenas cultivar o saber, para que elas 

aprendessem com mais afinco.   

 Segundo Monteiro (1932a), eram nas escolas maternais que as crianças 

poderiam adquirir bons hábitos, que só seriam possíveis por meio dos cuidados 
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inteligentes das professoras. A admiração que as crianças cativavam iria fazer com que 

elas não quisessem decepcionar as jardineiras, como eram chamadas as professoras do 

jardim de infância. As crianças fariam as atividades com mais alegria, o que seria uma 

contribuição para o ensino primário.  

Dessa forma, Monteiro (1932a), em suas colocações, lançou uma crítica ao 

sistema de premiação por comportamento, deixando evidente que isso de nada seria 

válido. Para ela, as crianças pequenas deveriam ser bem comportadas, porque era parte 

da obrigação delas, não merecendo qualquer mérito especial por isso.  

 Os professores das escolas primárias seriam as pessoas que mais sentiriam o 

fato do aluno entrar tarde demais nas escolas, pois teriam mais dificuldades no 

aprendizado e seriam crianças sem controle. Diante dessas constatações, para auxiliar 

no desenvolvimento dos estudantes, as professoras das crianças pequenas deveriam 

entender mais de psicologia do que de pedagogia. Sendo assim, as jardineiras deveriam 

ter características próprias como simplicidade, afetividade, bondade e não ter nenhum 

problema de saúde, tendo a obrigação de amar e cuidar de todas essas crianças como 

uma verdadeira mãe fora do lar, para exercer essa difícil missão, as profissionais não 

precisariam ter um nível superior, mas tinham que prioritariamente carregar essas 

qualidades. 

A falta de formação e destinação natural das mulheres para educar as crianças 

atravessou a história da profissão docente no século XX. Feministas históricas como, 

por exemplo, a inglesa Mary Wollstonecraft, reiteravam a identidade universal das 

mulheres em que as conferia a dimensão naturalizada do cuidado com o próximo, devido a 

sua experiência com a maternidade (RAGO, 1994; LOURO, 2014).   

Na esteira desse argumento, podemos também interpretar essas imbricações à luz 

das representações de gênero, pois o ato de cuidar tem também o significado histórico e 

social para constituição da identidade feminina. Portanto, o cuidar é uma importante chave 

de leitura para entender a atuação de Alice de Azevedo Monteiro (RAGO, 2002; 

MARTINS, 2004; ALMEIDA, 2006; LOURO, 2011, 2014). Por um lado, o argumento da 

naturalização das mulheres para cuidar do próximo reduziu-as as práticas domésticas e 

religiosas. Mas, por outro lado, o cuidar foi incorporado pela atuação pública das 

professoras, legitimando, portanto, sua importância social.   

Alice de Azevedo Monteiro fez parte dessa ambiência que buscava legitimar o 

papel das mulheres socialmente. Para tanto, ela ocupou o lugar de intelectual engajada 

com a educação moderna da infância na Paraíba, sendo referenciada como autoridade 

Anais do VII Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 27 a 29 de novembro | 2019 | ISSN 2447-5416 

 



no assunto. Diante disso, buscou modernizar os jardins de infância seguindo modelos da 

Europa e Estados Unidos.  

Conforme cita Monarcha (2001), inicialmente, o que no Brasil oferecia para as 

crianças pequenas apenas um ensino assistencialista, passando, depois, a ter métodos 

específicos de ensino baseados nas técnicas de Frobel e Maria Montessori. Sendo assim, 

as professoras deveriam ter uma formação para além de cuidar e educar as crianças.  

Segundo Lima (2011), visando o progresso na Paraíba, o presidente do estado, 

Sólon de Lucena, no ano de 1929, e tendo como diretor geral João Alcides Bezerra, 

sugeriu a criação de um Jardim de infância No estado. Para tanto, comissiona a 

professora Alice de Azevedo Monteiro para estudar a organização dos jardins de 

infância no estado do Rio de Janeiro.  

Com a experiência pedagógica adquirida nessa viagem, Alice de Azevedo 

Monteiro implantou na Paraíba o primeiro Jardim de infância particular em 1932. Ainda 

de acordo com Lima (2011), Alice de Azevedo Monteiro juntamente 

com Nayde Martins, fundaram um jardim de infância particular que funcionava 

provisoriamente na casa de Nayde Martins. Posteriormente, em 1934, foi 

inaugurado o primeiro jardim de infância público, que funcionou anexo ao grupo 

escolar Dr. Thomas Mindello, também dirigido pela professora Alice de Azevedo 

Monteiro.  

Monteiro usava métodos pedagógicos em voga no período, inspirados 

em Froebel, Montessori e Decroly, levando a criança a se desenvolver brincando. 

Dentro da perspectiva do brincar e do estudar, Monteiro (1932b) mencionou a 

importância do brinquedo na educação das crianças pequenas, relatando que sempre 

existiram as indústrias que fabricam o brinquedo e que grandes países como, por 

exemplo: Japão, Estados unidos, França, Alemanha e Inglaterra eram produtores dos 

mesmos, o que demonstrava a importância dos brinquedos para a sociedade. A 

expansão da indústria também possibilitava que as crianças menos favorecidas tiveram 

acesso a eles.  

Porém, Monteiro (1932b) alertava que nem todos os brinquedos são educativos, 

os pais e mestres devem atentar para que as fases da criança sejam respeitadas. Sendo 

assim, os brinquedos não devem exigir um esforço superior á idade das mesmas. 

Os pais deveriam estudar as biografias que orientam para aquisição dos brinquedos e as 

professoras também podem criar jogos pedagógicos estratégicos para as crianças.  
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Alice de Azevedo Monteiro (1932b) fez algumas observações que devem ser 

consideradas ao obter um brinquedo, como, por exemplo: observar os bons hábitos, 

além de proporcionar alegria e diversão. Nesse sentido, o brinquedo deve ser uma 

atividade produtiva, em que a criança deveria desenvolver- se no senso de harmonia, no 

zelo, no controle, na busca de resultados, na ordem, na limpeza, entre outros. Entretanto, 

os brinquedos também podem criar maus hábitos ao desenvolvimento das crianças, 

como, por exemplo: a qualidade e quantidade, pois o excesso pode levar ao descuido, a 

ausência dele pode levar a preguiça, brinquedos muito difíceis pode causar insegurança 

na criança.  

No artigo Brinquedos educativos, percebemos o quanto um brinquedo pode dar 

ou tirar a autonomia da criança e o quanto ele pode ser educativo. Monteiro (1932b) 

ainda menciona o livro relatando a importância do contado do aluno com os livros e os 

álbuns de figurinha, fazendo com que cada criança aprenda com seus brinquedos a seu 

modo e dentro de suas possibilidades. Em seu discurso, a autora deixava explicito sua 

preocupação com a aquisição com brinquedos de qualidade superior e duradoura, pois 

isso faria toda diferença na construção da educação da criança, sendo crucial para 

determinar de maneira significativa o desenvolvimento de “bons” ou “maus” hábitos. 

Monteiro (1932b, p. 94), em Brinquedos educativos, ainda citou Decroly, 

afirmando que “O homem gosta mais de se divertir do que de se instruir, logo convém 

instruí-lo divertindo”. Nesse sentido, buscava reforçar a importância do brinquedo para 

uma efetiva ação educativa, desde que estes fossem utilizados de acordo com os 

princípios da pedagogia moderna. Em seguida, apresentaremos algumas considerações 

sobre o estudo desenvolvido neste trabalho. 

   

Considerações finais  

 

A investigação sobre a atuação de Alice de Azevedo Monteiro como diretora dos 

jardins de infância na Paraíba nos levou a perceber duas questões fundamentais que 

estão estreitamente imbricadas: a primeira diz respeito à atuação feminina nos espaços 

públicos, nas primeiras décadas do século XX, e a segunda corresponde à contribuição 

dada pela personagem a constituição do capo educacional da criança pequena com a 

criação dos jardins de infância.  

A primeira nos leva a compreender como a profissão docente no decorrer do 

século XX esteve relacionada com o ato de cuidar. Sendo assim, foi incorporada pelas 
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mulheres como um processo que, por um lado, as possibilitava ter um espaço legitimado 

na sociedade, mas, por outro moldou sua identidade a partir dos atributos da 

maternidade e do cuidado e, em algumas situações, reforçando, inclusive, a não 

necessidade de uma formação e remuneração adequadas. 

Em relação a segunda, podemos perceber a importância do protagonismo 

intelectual da professora Alice de Azevedo Monteiro para modernização das práticas de 

ensino voltadas para as crianças pequenas. Suas ideias educacionais estavam pautadas 

no ensino ligado ao afeto, cuidado e recreação, fazendo com que essas crianças fossem 

assistidas, humanizadas, e bem cuidadas com uma educação própria para suas idades.  

Alice de Azevedo Monteiro trouxe suas contribuições para os Jardins de 

infância, suas praticas educativas para as crianças pequenas lhe oportunizaram o 

conhecimento para o cuidado com elas e para um conhecimento sobre a educação, 

personalidade do educador, métodos pedagógicos eficientes, lhe permitindo realizar 

alguns trabalhos e de ser reconhecida.  

Ainda para Monteiro, as jardineiras, pessoas com tais práticas e exigências 

perfeitas, dotadas com uma saúde impecável e uma vida exemplar, que seriam o modelo 

ideal para a sociedade à época. Nesse sentido, quando as crianças estavam longe dos 

seus lares, as jardineiras poderiam lançar boas sementes para frutificar futuramente na 

sociedade, como cidadãos íntegros, com a saúde física e mental perfeita e com 

capacidade para cooperar com força de trabalho, educados dentro dos padrões da época. 
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