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Este texto é fruto de algumas inquietações surgidas durante o nosso processo de 

pesquisa para o Prolicen “Arquivos Escolares: Professores e crianças como construtores 

de memórias e guarda” e do nosso trabalho de conclusão de curso intitulado “Alice de 

Azevedo Monteiro e a Educação das Crianças Pequenas na Paraíba: a criação dos 

primeiros jardins de infância e os escritos sobre infância na Revista do Ensino (1930-

1942)”. E tem como objetivo principal entender as ideias de Alice Azevedo Monteiro 

sobre a infância nas Revistas do Ensino. O recorte histórico da pesquisa teve como 

marco inicial o ano de 1932 quando Alice de Azevedo Monteiro iniciou seu percurso na 

construção dos jardins de infância na Paraíba e a data final foi o ano 1940 data da morte 

da professora. 

Há uma intensificação de estudos na historiografia da que relacionam 

professores/as como intelectuais e instrução como eixo principal para o entendimento 

do papel da educação na sociedade. Apreender as professoras como intelectuais nos 

exigiu dois movimentos, o primeiro pensar o próprio conceito de intelectual e o segundo 

a premência de uma retomada da história da escolarização na Paraíba, bem como o 

lugar social que essas ocuparam. Destarte, partilhamos da hipótese gestada por Teixeira 

e Schueler (2006) e por Boto (2003), os/as professores/as, como integrantes de um 

determinado grupo de intelectuais, guardaram no processo de formação integração da 

“[...] própria constituição da cultura escolar e abarcava não apenas os saberes e as 

práticas de ensino, mas, sobretudo, os gestos e as feições, as formas de agir e de 

comportar-se no cotidiano da educação escolar. (TEIXEIRA; SCHULER, 2006, p. 

6123-6124). A intelectual seria aquela que, coletivamente ou sozinha, agia na sociedade 

como portador de alguns valores específicos, diante disso, as autoras percebem a 

possibilidade de reconhecê-los como intelectuais, pois essas professoras ao produzirem 

obras, livros artigos em jornais e revistas e até mesmo ao assumirem cargos públicos, 

procuraram disseminar os valores da ideologia de nação. 
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Há uma segunda questão, o espaço ocupado por essas mulheres e sua 

identificação como intelectual.  Soihet (2012) mostra como as mudanças ocorridas no 

final do século XIX e início do XX levaram as mulheres de várias classes a lutarem pelo 

pleno acesso à educação e à profissionalização e pelo direito de votar e de serem 

votadas. Essas reinvindicações causaram conflitos na sociedade, principalmente entre os 

homens que exerciam papéis de autoridade, para tal muitos homens pautaram suas 

ideias nas teorias sobre a inferioridade feminina. Como resultado esses indivíduos 

realizaram críticas ácidas as demandas femininas por meio da imprensa, das 

caricaturas, das crônicas, etc. As militantes foram ridicularizadas e seus pedidos 

enfrentaram fortes entraves na sociedade. Logo a própria identificação dessas mulheres 

como intelectuais já pode ser pensado como um espaço de enfrentamento. Ela, assim 

como os/as outros/as intelectuais do período estariam imersos na vida das cidades, tal 

como nos debates públicos sobre a educação, formando redes de sociabilidades, nas 

quais desenvolviam suas experiências intelectuais.  

A compreensão das fontes foi uma grande questão a ser trabalhada por nós, 

(re)construí-las e interpretá-las tornou-se um processo contínuo, no qual fomos diversas 

vezes aos arquivos e construímos diversos questionamentos. Para tal, tivemos que 

separar qual o tipo de fonte queríamos usar na pesquisa. As fontes pesquisadas e 

utilizadas foram: 15 exemplares das Revistas do Ensino da Paraíba; Fotos contidas na 

Revista do Ensino; Usamos de forma pontual as mensagens dos presidentes de estado.  

Segundo Morel e Barros (2003, p. 08) são muitas as pesquisas em história que 

trabalham com a imprensa “[...] 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”. Para analisar as fotografias utilizamos como base o 

texto de Sonego (2010). Para se ter uma leitura da imagem fotográfica precisamos 

entender diversos elementos da mesma como: Por que foi produzida? Como? Qual a sua 

finalidade? Qual a sua intensão? O que essa imagem quer mostrar? E ainda o que essa 

imagem quer deixar registrada?, ou seja, “[...] faz-se necessário levantar os diversos 

aspectos contidos na fotografia e sua contextualização, perceber os conteúdos 

subjacentes e os motivos para seu registro.” (SONEGO, 2010, p. 119). Assim, 

percebemos em todas as fotografias que selecionamos a “criação” de um cenário, ou 

seja, as imagens nos mostram exatamente o que uma pessoa, ou um grupo de pessoas, 

queria deixar registrado. Logo tanto as disposições de cadeiras e mesas, quantos os 

móveis, os trabalhos, as crianças etc. devem ter sido cuidadosamente selecionadas e 
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colocadas em seu devido lugar para compor esses registros. Havia uma intencionalidade 

pedagógica em mostrar tais espaços e pessoas dispostos dessa forma.  

No próximo tópico trabalhamos rapidamente com uma apresentação de 

Monteiro e em seguida tratamos dos jardins de infância na Paraíba. 

 

“Impor o Jardim de Infância à Paraíba1” 

Alice Monteiro atuou na criação e na manutenção de dois Jardins de Infância, 

tendo sido jornalista e professora. Infelizmente temos poucas informações sobre a vida 

de Alice de Azevedo, sabemos que ela foi casada com o Médico Dr. Alfredo da Costa 

Monteiro. Ela foi membro do Instituto de História e Geografia da Paraíba (IHGP), 

empossada no dia 19 de julho de 19362. Também foi presidente da Sociedade de 

Assistência aos Lázaros da Paraíba, vice-presidente da Sociedade dos Professores 

primários da Paraíba e participou da Associação Paraibana pelo Progresso Feminino. 

Iniciou sua carreira de professora no ensino noturno. Monteiro escreveu na imprensa 

paraibana: nos jornais A União e A Imprensa e nas Revistas do Ensino e Era Nova.  

Sua trajetória como professora teve início no ensino noturno. Tendo sido 

nomeada com o decreto nº 954, de 28 de junho de 1918, obteve lugar de destaque nessa 

modalidade mesmo não sendo seu principal feito (SILVA, 2017).  A preocupação com 

as crianças e a infância foi sentida em diversas épocas da sua carreia, como por 

exemplo, a sua contribuição para o projeto e manutenção do chamado Preventório, que 

dava assistência aos filhos das pessoas com o mal de Hansen na época popularmente 

chamado de Lepra.  

Na Paraíba, as ideias sobre a necessidade de implantação de jardins de infância 

começam a ser disseminadas no início do século XIX, mais especificamente com a 

defesa de Xavier Júnior entre os anos de 1908 a 1913 (ESPINDOLA, 2012). 

Espindola (2012) ainda destaca as iniciativas do presidente de estado Castro 

Pinto como a lei n. 388 de sete de outubro de 1913 que visava reformar a Escola 

Normal e criar grupos escolares e jardins de infância no estado. Porém, por questões 

políticas nem os jardins nem os grupos escolares foram implementados nesse período. 

Assim como Kuhlmann Jr. (2001) relata que no final do século XIX e início do 

século XX, Souza Bandeira Filho realizou viagens à França, Suíça, Áustria e Alemanha 

para sondar como funcionavam os jardins de infância. Em setembro de 1922, em 

 
1 (MONTEIRO, 1936, p.16). 
2 Informação constante em: <http://www.ihgp.net/discurso_de_posse_modesto.htm>. 
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mensagem oficial, o presidente de estado Solon de Lucena, descreve a “deficiência” da 

Paraíba, pois o estado não possuía nenhuma instituição para a educação das crianças na 

faixa etária dos quatro a seis anos. Para resolver esse problema, ele nomeou Alice 

Monteiro para realizar uma viagem pedagógica para o Rio de Janeiro. Segundo 

Espindola (2017), nesse período era comum os presidentes de estado enviarem pessoas 

para outros estados (e até mesmo para fora do país) para conhecer os modelos já 

implantados. Segundo Lucena (1922, p. 52), Monteiro seria a pessoa qualificada para tal 

viagem que não traria ônus para os cofres públicos.  

 Podemos, portanto, perceber a centralidade da figura de Alice de Azevedo 

Monteiro no processo de implantação dos jardins de infância na capital paraibana.  

Assim, os primeiros os jardins de infância foram fundados em 1932, particular, e 1934, 

oficial com a iniciativa de Alice de Azevedo Monteiro e a professora Nayde Ribeiro.  

Em 1932, o jardim de infância particular foi inaugurado na Paraíba, descrito 

como “curso modelo” nas propagandas de jornais (LIMA, 2011). Ministrado por Alice 

de Azevedo Monteiro e Nayde R. Martins Ribeiro, esse jardim funcionou na casa da 

segunda professora, que era localizada próxima ao ponto final do Bonde no Tambiá.  

No Grupo Escolar Tomas Mindello, o jardim de infância oficial deu início ao 

que seria o primeiro de tantos da esfera pública da Paraíba. Esses dois jardins de 

infância coexistiram na Paraíba com a direção de Monteiro. Em consonância com os 

outros jardins instalados no Brasil, o da Paraíba também seguiu o modelo froebeliano, 

principalmente em relação ao ambiente e o mobiliário.  

Na Revista do Ensino número IX de 1936, encontramos diversas fotografias de 

grupos escolares na Paraíba. Infelizmente essas imagens foram utilizadas de forma 

decorativa na revista, pois não estavam relacionadas aos artigos publicados, esse fato 

nos deixa com lacunas sobre essas imagens, pois apenas constava em qual jardim de 

infância a fotografia havia sido tirada, impedindo maiores análises. Mas por outro lado 

essas imagens nos mostram as salas de atividades e as crianças, logo trouxeram 

informações importantes para nós.  
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Figura 1 - Jardim de infância Santa Therezinha.  Figura 2 - Jardim de infância Isabel Maria  

          das Neves. 

    

 

Fonte: Revista do Ensino (1936, p. 56) 

 

Na primeira imagem podemos ver 29 crianças divididas em mesas e cadeiras de 

tamanho próprio. Percebemos ao fundo no canto direito desenhos das crianças expostos 

na parede. Também destacamos a presença de uma planta em um jarro no centro da 

imagem, era comum existir vasos nas salas de atividades. Monteiro (1932a, p.48), 

demonstrou em um de seus artigos, que para as crianças, um ambiente austero de 

adultos, com móveis sérios e sem cor, não contribuiam para o bom desenvolvimento das 

mesmas, preocupação com a luz natural, mobiliário e material que possa ser 

transportado e manuseado facilmente pelas crianças. Em suas palavras: “Cultivando-se 

os sentidos desenvolve-se o bom gosto, o senso de harmonia, de elegância, sem 

desprezar o amôr ao bem e às qualidades do caráter, que são igualmente uma forma de 

elegância e de bom gosto”(MONTEIRO, 1932a, p.48). Fazendo assim uma relação com 

as ideias de Froebel, em sua analogia as crianças eram plantas que precisavam de um 

ambiente e cuidados adequados, já as professoras, seriam as jardineiras que se tivessem 

atenção e cuidado com as mesmas, colheriam bons frutos no futuro. Na segunda 

imagem a cena se repete  (desenhos nas paredes e planta no centro).  

 No próximo tópico tratamos de alguns artigos escritos por Alice Azevedo 

Monteiro na Revista do Ensino.  

 

As crianças e a infância na Revista do Ensino 

Para explorar um pouco sobre os conteúdos e imagens que faziam parte das 

Revistas do Ensino, fizemos um mapeamento e apresentação dos 10 artigos contidos 

Fonte: Revista do ensino (1936, p.35).  
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nelas, na busca de filtrar os temas de interesse da pesquisa que eram: Alice de Azevedo 

Monteiro, jardim de infância, infância e criança. 

A Revista do Ensino3 da Paraíba circulou na Paraíba entre os anos de 1932 e 

1942, era produzida pela Imprensa Oficial e editada pela Diretoria do Ensino Primário 

do Estado, concedendo meios de visibilidade dos interesses educacionais do estado na 

época, bem como era um espaço para se divulgar as ideias dos intelectuais, educadores e 

políticos em geral.  

          Na primeira Revista, a Revista do Ensino I de abril de 1932, encontramos o artigo 

Jardim de Infância, escrito por Alice de Azevedo Monteiro. Nesse artigo, a autora 

expressa a preocupação com “o aprender as coisas de fora para dentro” e a importância 

do ensino maternal para as crianças pequenas, pois os professores das séries iniciais 

encontravam dificuldades em disciplinar a crianças e ensinar coisas que já poderiam 

terem aprendido anteriormente com “as jardineiras”. (MONTEIRO, 1932a, p. 13). Ela 

acreditava que nem os castigos nem as premiações seriam capazes de transformar 

crianças em bem comportadas na sociedade e sim o ensino maternal que seria um 

momento de preparação da criança para o ensino primário. O jardim de infância seria 

uma fase em que a criança necessitava de afeto e amor: 

 

A mestra, sabendo mais psicologia que pedagogia será mais mamã 

que mestra: toda bondade e simplicidade, sem pose nem 

reumatismos...tão capaz de ensinar ginástica como cantar ou consolar 

uma criança, e sobretudo amiga, bem amiga dos pequeninos, com um 

grande coração capaz de guardá-los todos nele. (MONTEIRO, 1932a, 

p.13) 

           

Seria por meio do amor oferecido aos pequenos, acreditava Monteiro, que a 

professora receberia esse afeto de volta e as crianças agiriam “de bom grado” realizando 

tudo que lhes fossem pedido. Ressalta-se nesse inscrito, o quanto que os professores 

primários seriam contemplados com alunos afetuosos e bons, dispensando a necessidade 

de aplicarem-lhes castigos futuros. 

          O pensamento seria o de não ser arbitrários com as crianças para que elas 

tivessem autoconfiança em si mesmos, respeitando suas vontades, cultivando um 

 
3 Uma equipe de professores e pesquisadores da UFPB e UFCG fizeram o trabalho de: verificação, coleta 

e digitalização desse periódico. Esse empenho trouxe praticidade e facilidade tanto aos pesquisadores 

locais, quanto àqueles de fora do estado, que não possuem acesso direto aos arquivos nos quais as revistas 

estão guardadas. 
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espírito equilibrado e confiante para tornar-se forte para enfrentar as dificuldades da 

vida. (MONTEIRO, 1932a, p.14). 

Na Revista do Ensino II de julho de 1932, o artigo Brincar e Estudar, a 

professora Alice Monteiro explicou que no jardim de infância o brincar e estudar 

deveriam estar atrelados, que esses termos não poderiam estar dissociados, para que o 

estudar não seja “um fardo” para a criança, devendo ela sentir prazer no que faz. Nas 

palavras da autora: “A escola moderna é a escola oficina, escola laboratório, escola 

jardim”. (MONTEIRO, 1932b, p.47) Ou seja, a escola é experimentação e produção 

prazerosa. 

Ela demonstrou que para as crianças o ambiente austero dos adultos, com 

móveis sérios e sem cor, não contribui para o bom desenvolvimento, além da 

necessidade de existência de plantas, luz natural, mobiliário e material que possa ser 

transportado e manuseado facilmente pelas crianças. Monteiro acreditava que as 

crianças aprenderiam muito com a experiência da sensibilidade ao interagir com as 

flores, ao apreciar a música, ao contemplar as cores, isso viria a construir um “bom 

cidadão brasileiro”:  “Cultivando-se os sentidos desenvolve-se o bom gosto, o senso de 

harmonia, de elegância, sem desprezar o amôr ao bem e às qualidades do caráter, que 

são igualmente uma forma de elegância e de bom gosto”. (MONTEIRO, 1932b, p.48).    

Na Revista do Ensino V de 1933, mapeamos o artigo Intitulado Palavras da 

Diretora do “Jardim da Infancia” para a “Revista do Ensino” de Alice de Azevedo 

Monteiro. Nos  deparamos com uma foto referente ao jardim de infância particular de 

Alice Azevedo Monteiro. Nela vemos um grupo de crianças realizando uma atividade 

ao ar livre, porém em suas cadeiras e mesas. Na fotografia conseguimos visualizar o 

total de 29 de crianças e três adultos: um homem e três mulheres. As mulheres duas 

vestem tons claros, como as crianças e provavelmente eram Alice Monteiro e Nayde 

Ribeiro. 
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Figura 3 – Uma aula ao ar livre 

 

 Fonte: Revista do Ensino (1933, p. 26). 

 

Nesse artigo, Monteiro citou os estudos dos psicólogos Alfred Binet e Theodore 

Simon, referentes à identificação de alunos que com diferentes níveis cognitivos, 

vejamos como são retratados: “Efetivamente desde que o mestre disponha de meios que 

lhes permitam avaliar o nível mental relativo á idade dos indivíduos que compõem a sua 

escola, facilmente poderá separá-los em classes de super-normais, normais e de 

anormais.” (MONTEIRO, 1933a, p. 28).  

Nesse período, era difundida a ideia que as crianças seriam os cidadãos do futuro 

e que a pátria só alcançaria o patamar das nações ditas desenvolvidas caso a educação se 

iniciasse bem cedo. Alice Monteiro destacava a necessidade de se classificar as crianças 

de acordo com o seu nível cognitivo, assim os alunos mais avançados não iriam 

“aborrecer-se e perder o interesse na sala de aula” e os menos avançados deveriam ter a 

disposição materiais e métodos especialmente desenvolvidos para eles.  

A autora inclusive justificava que a educação das crianças pequenas não seria 

um custo financeiro para o estado, já que a partir dessa educação haveria lucros que 

renderia com juros no futuro. 

Ainda nesse artigo, Monteiro cita a sua experiência com a viagem pedagógica 

proporcionada por Solon de Lucena ao Rio de Janeiro e ao Distrito Federal. Segundo a 

professora: 

 

Não creio tivesse conseguido impôr a escola maternal ao meio em que 

vivo, onde a descrença de quasi todos me não conseguiu abalar siquer 

a fé no triunfo, se eu houvesse copiado exatamente o que vi no 

Distrito Federal. Conhecendo, como conheço, a sociedade paraibana 

onde comecei a lecionar quasi criança, tendo sido a preceptora dos 

pais de alguns dos pais de meus atuais alunos, com facilidade 

consegui crear a escola que é hoje, digo-o com prazer, um ponto de 
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atração e de curiosidade para os que se interessam pelas cousas do 

ensino e de cultura intelectual entre nós. (MONTEIRO, 1933a, p. 30). 

    

 Alice Monteiro ainda escreveu que para esse seu processo de adaptação dos 

modelos vistos, ela encontrou inspiração nas teorias de Maria Montessori, Froebel, 

Decroly, Kergomard e Brés. Dessa forma, a professora construiu um material 

pedagógico e um método adaptado a sociedade paraibana.  

Na Revista do Ensino VI de 1934, encontramos o artigo: O ensino de cálculo no 

Jardim de Infância: Palestra proferida pela professora Alice de Azevedo Monteiro. 

Neste artigo, a autora trouxe a sua participação em uma exposição com os materiais 

pedagógicos fabricados por ela. Para tal, inicia citando nomes que pós-revolução 

francesa deram contribuições para educação e especificamente para a pedagogia, como: 

Mirabeau (com a criação do Liceu de ensino superior em Paris), Talleyrand (criação de 

escolas primárias), Condorcet (seriação), entre outros. 

Monteiro ainda elogiou Pestalozzi que depois de Rousseau, esforçou-se na 

“educação das coisas sensíveis e naturais” e depois citou Froebel e os Kindergardens 

criados por ele. Monteiro, ainda, afirmou que a criança pequena seria capaz de 

desenhar, calcular, escrever, e tantas outras coisas, e que os professores deveriam saber 

como cativá-las e para que suas habilidades desabrochassem.  O ambiente e as pessoas 

eram percebidos como influenciadores do comportamento infantil, pois não era só a 

escola que formava a criança. Segundo a autora, a “jardineira” deveria utilizar de mais 

elogios que repressão:  

 

A Jardineira não ensina regras; faz antes viver as causas que as 

produzem. Não pode nem deve pensar em repousar. Não tem direito 

de ser triste ou de ter desgosto. Deve ter uma alma de 3 anos para 

viver entre companheirinhos da mesma idade. (MONTEIRO, 1934a, 

p. 42). 
 

Sobre o ensino de cálculo Alice Azevedo redigiu que os meninos do jardim de 

infância aceitavam bem essa disciplina, o que a fazia pensar que o problema não estava 

na matéria e sim no método empregado. Ela ainda revelou que se correspondia com 

colegas docentes de outros estados para sondar a receptividade do cálculo em outros 

lugares, e eles recomendavam o método de Montessori.  

 

Um dos primeiros passos para o aprendizado da numeração é o 

emprego da moeda. O troco da moeda é uma excelente forma de atrair a 
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atenção da criança. Manuseando as reluzentes moedinhas de 100 rs os 

pequenos facilmente aprendem a contar até 10. (MONTEIRO, 1934a, 

p.43). 

 

Nesse artigo, a professora mostrou diferentes métodos para trabalhar vários 

aspectos da matemática, relação parte todo, associação, cálculo, grandeza, sempre 

trabalhando o concreto e o tátil. 

Na Revista do Ensino VIII do ano de 1934, temos os artigos: Uma 

Contribuição para os Jardins de Infância e Palestra de Alice Azevedo Monteiro 

ambos de Alice Azevedo Monteiro. 

No primeiro escrito, Alice Monteiro (1934b) começou expressando a 

preocupação em se manter na escola um ambiente de alegria, afeto e atratividade. Ela 

esboçou uma preocupação com a falta de recursos, mas acreditava que lentamente pode-

se chegar ao resultado esperado na educação. De acordo com sua fala, pessoas de boa 

vontade que dirigiram o ensino, fazendo parte da causa pelos jardins de infância.  

Seguindo no mesmo texto, Monteiro apresentou os planos de curso propostos 

para o jardim de infância. Ela seguiu, com vários planos práticos de ensino, cujos os 

títulos são: Passeio a um roçado; A arranca; Preparar o terreno e a maniva para o 

plantio; visita a uma “casa de fazer farinha”; Conservação e construção de uma “casa de 

fazer farinha”; Canto: “Mandioca”; A arranca do roçadinho da escola; A goma; 

Utilidade: mingaus, bolinhos; A crueira. A massa da mandioca; A lenda da Mandioca 

(Rodania) que encerra a sequência didática por assim dizer. (MONTEIRO, 1934b, p. 

24). A professora complementou trazendo informações sobre os estímulos que deveriam 

ser proporcionados às crianças para estimular a memória, esses deveriam ser múltiplos e 

não apenas verbal, pois as crianças possuíam formas diferentes de memorização.  

Na Revista do Ensino XI de dezembro de 1936 possuía o artigo Curso Modelo 

escrito por Alice de Azevedo Monteiro. Nesse artigo, Monteiro relatou a sua 

experiência com Solon de Lucena. Segundo a professora, ela teria apresentado relatórios 

destinados a Solon de Lucena e a João Pessoa. Assim em 1932, a professora 

intensificou a publicação de propagandas do jardim de infância nos jornais e nas 

revistas da capital. E segundo a mesma jornalistas, médicos e professores entravam em 

contato com ela, pois haviam se interessado não só pelos métodos de ensino, mas 

também pelos hábitos de alimentação e de higiene divulgados por ela para o seu curso. 

Dessa forma, relatou a professora suas ideias foram ganhando força, e quanto 

mais matriculados em seu jardim, mais ela conseguia investir em recursos e mobiliários. 
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Monteiro (1936, p. 16) citou algumas experiências que extrapolaram os muros escolares 

como: o primeiro concurso de Robustez, os jogos de ginástica, o canto coral, a 

jardinagem e o menagerie4. Segundo a autora, o ensino era ministrado através da 

brincadeira e do manuseio com a natureza. O seu curso modelo se destinava: “[...] impor 

o Jardim de Infância à Paraíba.” (MONTEIRO, 1936, p.16). 

Na Revista do Ensino XII de dezembro de 1937, temos A Educação dos 

Parvulos e os Jardins de Infância de Alice Azevedo Monteiro. 

Segundo Monteiro, a educação e a instrução não deveriam ser mensuradas 

através das notas obtidas, ela deveria possuir a lógica de tornar indivíduos adaptados à 

sociedade, preparando os sujeitos para enfrentar a vida real. Nessa perspectiva, o jardim 

de infância teria a função de preparar o indivíduo para o ensino primário, tendo a 

capacidade de desenvolver a atenção, a observação, dedução, etc. A autora ainda 

colocou que ordem, liberdade e espontaneidade fariam parte do jardim de infância, 

através da liberdade de movimento, de escolha, de expressão, as crianças poderiam se 

sentir mais confiantes, podendo dialogar bem com seus pares e com a jardineira, que por 

sua vez aprenderia formas de estudar uma melhor tendência a ser utilizada.  As crianças 

ao manusear objetos com liberdade, aprenderia muitos tipos de noções, pois seria capaz 

de observar e viver a vida que os cerca. A professora ainda realizou uma ligação entre o 

bem-estar, a saúde das crianças e a pátria: 

 

Deseja-se que o menino se sinta bem e viva feliz. Como uma planta 

carinhosamente cuidada e desenvolva sadia e bela, porque saúde 

phsica e moral é a melhor forma da beleza. Quanto mais forte e sadia 

é a criança de hoje, mais perfeito e forte será o homem de amanhã, 

maior rendimento produzirá, melhor servirá a coletividade e á pátria. 

(MONTEIRO, 1937, p. 24). 

 

No final, Monteiro discorreu sobre a mudança na perspectiva dos jardins de 

infância que deixariam de ser apenas assistencialistas para se tornarem pedagógicos. 

Na Revista do Ensino XIV de abril de 1942, encontramos uma homenagem 

póstuma a Alice de Azevedo juntamente a foto dela e o artigos Jardim de Infância de 

Alice de Azevedo (republicado). 

Considerações Finais 

 
4 Ménagerie (lê-se "menagerri"), é uma palavra francesa para designar uma coleção particular de animais 

vivos em cativeiro, geralmente selvagens e exóticos. 
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Compreender como os/as intelectuais, que foram professores, atuaram na 

imprensa brasileira é um fenômeno pertinente para a história da educação no Brasil. A 

imprensa tinha um papel central para os grupos de intelectuais do século XIX e início 

do século XX, os periódicos eram um espaço de divulgação de ideias e de embates 

políticos e sociais. Havia, portanto, uma consciência da importância da imprensa pelos 

intelectuais como local de desenvolvimento tanto da cultura quanto da educação, e por 

isso uma instituição indispensável para a nação.  

Dessa forma, a instrução das crianças não estaria ligada apenas a instituições 

escolares, sua disseminação perpassava diversos locais como os impressos. A família, e 

principalmente a mulher, teria papel central na formação desses futuros cidadãos e por 

isso a importância de disponibilizar educação para elas. A instrução da criança 

ocorria de forma difusa na sociedade e além dos seus professores, quando ingressavam 

nas Primeiras Letras, as suas mães também tinham papel central nessa instrução. 

Formar o futuro cidadão para disseminar os valores da nação seria a importância central 

dessa instrução.  
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