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RESUMO:
O presente artigo tem por objeto o Jardim de Infância Joana Ramos, instituição de educação infantil pioneira
no atendimento de crianças de 3 a 6 anos de idade na cidade de Tobias Barreto, Estado de Sergipe/Brasil. O
referencial teórico e metodológico está ancorado na metodologia da história oral (ALBERTI, 2004), e de
instituições educativas (MAGALHÃES, 2004). Ao compreender a representatividade do Jardim de Infância
Joana Ramos passo a investigar a configuração da Educação Infantil no município de Tobias Barreto, assim
tomo como objetivo compreender os motivos de criação e a forma de organização e funcionamento deste
jardim. Por fim concluímos que o presente trabalho irá contribuir para o aprofundamento do campo da
historiografia local e nacional no que se refere às instituições educacionais e o contexto educacional no
período de 1969, ano de fundação da instituição.
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ABSTRACT:

This article aims Kindergarten Joana Ramos, early childhood institution pioneer in caring for children 3-6 years
old in the city of Tobias Barreto, State of Sergipe / Brazil. The theoretical and methodological framework is
anchored on the methodology of oral history (Alberti, 2004), and educational institutions (Magalhães,2004).
By understanding the representativeness of kindergarten Joana Ramos step to investigate the configuration of
Early Childhood Education in the Municipality of Tobias Barreto, so take aimed at understanding the reasons
for the creation and form of organization and functioning of this garden. Finally we conclude that the present
study will contribute to developing the field of local and national historiography in relation to educational
institutions and educational context between 1969, the year of foundation of the institution.
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INTRODUÇÃO
As instituições educativas são organismos vivos, cuja integração numa política normativa e numa estrutura
educativa de dimensão nacional e internacional é fator de conflito entre os campos da liberdade, criatividade,
sentido crítico e autonomização dos atores e o normativismo burocrático e político-ideológico estruturante.
(MAGALHÃES, 2004, p. 124).

Para entender a identidade histórica do que conhecemos hoje como Instituição de Educação Infantil faz-se
necessário conhecer seus “historiais anteriores” para que possa compreender sua [...] “inscrição num quadro
sociocultural e educacional mais amplo” (MAGALHÂES, 2004, p. 147). Historiar a infância e a Educação
Infantil significa aproximar-me dos momentos nos quais foram criados lugares para cuidar e para escolarizar
as crianças, de tal modo, que na historiografia das creches, dos jardins de infância e das pré-escolas se
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podemos encontrar as páginas da história da educação brasileira que reverberam no presente trabalho, e
consequentemente, contribuem para melhor entendimento da história da educação de Sergipe, uma vez que,
objetivo compreender os motivos de criação e a forma de organização e funcionamento dos Jardins de
Infância e que por sua vez recai na criação do Jardim de Infância Joana Ramos no ano de 1969. Baseando-se
para isso no que assegura Magalhães:

Genericamente historiar uma instituição é compreender e explicar os processos e os “compromissos” sociais
como condição instituinte, de regulação e de manutenção normativa, analisando os comportamentos,
representações e projetos de sujeitos na relação com a realidade material e sociocultural de contexto.
(MAGALHÃES, 2004, p.58)

A preocupação de autores como Justino Magalhães (2004), pelo estudo das instituições tem fundamental
importância uma vez que suas ideias procuram investigar os fenômenos educativos como fator importante
para identificar o modo como em diferentes momentos e lugares essas instituições surgem para satisfazer as
necessidades humanas. Estudos sobre instituições versam mais sobre grupos escolares e cursos de formação
de professores sendo que poucos trabalhos se ocupam da educação infantil.
Ao analisar a pesquisa dentro do território sergipano apoiada em Nascimento (2010) observo que:

“[...] o modo como à pesquisa em História da Educação evoluiu nos últimos 15 anos permite verificar a
maneira como se modificaram preocupações e olhares dos pesquisadores, as temáticas exploradas, os
períodos históricos focalizados e seus critérios de seleção, as interrogações feitas às fontes e os modos de
explicar a História daí decorrentes”. (NASCIMENTO, 2010, p. 105).

Tal afirmação me apresenta outro aspecto relevante para escolha do tema que é o fato de estudos sobre
instituições versarem mais sobre grupos escolares e cursos de formação de professores do que sobre a
educação infantil. Em virtude dessa verificação, tentei buscar pistas que pudessem confirmar a minha
constatação.
No Brasil, foi possível evidenciar através da analise de trabalhos publicados no Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia – Ibict e da sua Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações -
BDTD que ao buscar o termo “Jardim de Infância” localizei 14 trabalhos, deste, apenas 3 trabalhos trazem o
histórico de instituições de educação infantil o que demonstra um percentual pequeno tomando como
referência o volume de publicações em todo o território nacional.
No Estado de Sergipe, no Núcleo de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe – UFS
poucos estudos voltaram-se para essa temática, a exemplo das dissertações de mestrado das professoras
Rita de Cássia Dias Leal - O Primeiro Jardim de Infância de Sergipe: contribuições ao estudo da Educação
Infantil (1932 – 1942), a dissertação de Solyane Silveira Lima – “Uma Maneira de Educar e Proteger”: A Casa
Maternal Amélia Leite (1947 – 1970) ambos tratam de instituições para crianças em idade pré-escolar na
capital sergipana. Assim, mediante uma análise mais apurada, dos trabalhos elencados nenhum trata do tema
no interior do Estado.
Também no Mestrado em Educação do Programa de Pós-Graduação da Universidade Tiradentes não foi
localizado nenhum trabalho dentro dessa perspectiva, sendo que até o momento o rol de dissertações
apresentadas versam em sua maioria sobre estudos biográficos e de instituições educacionais, porém nenhum
tendo uma instituição de educação infantil como temática central.
Volto ao Jardim de Infância Joana Ramos na ânsia de reviver, recuperar aquilo que está guardado em minhas
memórias e na memória de outros que por ali passaram. Jacques Legoff (1996), membro da terceira geração
da Escola dos Annales, em sua obra “História e Memória” deixa claro que a “[...] memória, onde cresce a
história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir o presente e o futuro.” É esse
passado que busco.
É notório que ainda há muito a se contar no que se refere a historiografia da educação infantil, muito a se
investigar sobre creches, jardins de infância e escolas maternais e nesse entendimento acredito que
historiografar essa instituição proporciona relevante contribuição a História da Educação Brasileira, em
especial a História da Infância Sergipana uma vez que sua trajetória foi marcada por embates políticos e
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sociais. Silva (2014) ressalta:

Nas pesquisas relacionadas à história da educação brasileira, mais especificamente, quanto ao ensino
primário, normalmente, destaca-se a tendência de abordar a infância a partir do momento em que a criança
ingressa no ensino de primeiras letras, assim, deixando de lado, ou para segundo plano, a discussão da
história das crianças pequenas. Tem-se, então, a impressão de que os estudos relacionados à história dessas
crianças e as pesquisas em torno das instituições de ensino que se dedicam à educação dos pequenos são
pouco relevantes para a história ou para a educação. (SILVA, 2014, p. 13)

De encontro a essa tendência, o presente trabalho se insere no movimento que reconhece a educação infantil
e os seus historiais, as múltiplas trajetórias possíveis de serem narradas pois [...] “ao pesquisarmos a
Educação Infantil brasileira, há que levar em conta o processo histórico por meio do qual ela foi constituída”.
(SILVA, 2014, p. 13). Em busca dos contornos que me levem a uma história, foi o que me propus. Para isso,
me lanço a ir além daquilo que guardo no íntimo, traduzindo esse exercício de memória em uma construção
investigativa que vá além dos lapsos, daquilo que não consigo lembrar ou do que não quero lembrar,
enxergar o Jardim de Infância Joana Ramos como uma fonte rica e privilegiada de possibilidades que me
oportunizam a entender o contexto histórico desta instituição e consequentemente da história da educação da
cidade de Tobias Barreto, Estado de Sergipe. Sendo assim, busco ultrapassar as fronteira que separam as
minhas memórias escolares e a história do Jardim, pois existe algo de mágico nessa história que habita e
permanece em mim.
Para historiar o Jardim de Infância Joana Ramos enquanto instituição educativa e entender sua
representatividade dentro da sociedade do município de Tobias Barreto e para que lhe seja conferido um
sentido histórico foi necessário entender o que Magalhães (1996), nos aponta:

[...] Compreender e explicar a existência histórica de uma instituição educativa é, sem deixar de integrá-la na
realidade mais ampla que é o sistema educativo, contextualizá-la, implicando-a no quadro da evolução de
uma comunidade e de uma relação, é por fim sistematizar e (re) escrever-lhe o itinerário de vida na sua
multidimensionalidade, conferindo-lhe um sentido histórico. (MAGALHÃES, 1996, p. 65).

A primeira oportunidade em reviver o cotidiano do referido Jardim se deu no curso de graduação em
Pedagogia, quando escolhi como objeto de estudo do Trabalho de Conclusão de Curso o Jardim de Infância
Joana Ramos. Estava então no ano de 2002 e motivada pelas leituras sobre educação infantil que subsidiaram
o Estágio nessa modalidade de ensino e buscando caracterizar a instituição em que este seria desenvolvido
tive a oportunidade de conhecer a história do Jardim de Infância Augusto Maynard. A partir desse momento
fiquei me questionando como teria se dado o processo de institucionalização de uma das mais conhecidas
escolas da minha cidade, o Jardim de Infância Joana Ramos ou como é popularmente conhecido, Jardim.
Motivada pelas questões pertinentes à educação, sobretudo àquelas ligadas a forma como o processo
educacional vem se desenvolvendo ao longo dos séculos, bem como pela minha formação acadêmica no
Curso de Pedagogia da Universidade Tiradentes, por minha prática profissional, e por ser ainda a História da
Educação uma área de grande interesse pessoal busquei, naquele trabalho, compreender a história da
referida instituição, procurando conhecer a implantação da Educação Infantil e os aspectos educativos da
primeira entidade pública no município de Tobias Barreto.
O fato de nascer e residir durante 34 anos no município e de ter sido aluna da instituição foi, por certo, a
principal motivação que tive para mergulhar ainda mais no universo daquele jardim, desta feita com um olhar
mais maduro, cheio de interrogações e com o intuito de dar a ler uma história ainda não “contada”. Assim,
dentro de outra perspectiva, mas ainda com o olhar voltado para o Jardim de Infância Joana Ramos, parto
agora, no Mestrado em Educação da mesma Instituição, para desvelar a implantação da Educação Infantil e
os aspectos educacionais da primeira entidade pública no município de Tobias Barreto no período de 1969 –
1985. Para tanto busco compreender os motivos de criação, a forma de organização e o funcionamento no
período delimitado, traçando o perfil profissional dos atores e as práticas educativas presentes na instituição,
bem como analisar a cultura escolar que norteava o cotidiano dessa instituição de educação infantil.
Não tenho a pretensão de contar ou reescrever a história da educação da cidade de Tobias Barreto tal qual
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aconteceu, o que pretendo é fazer uma releitura tendo como personagem central da história o Jardim de
Infância Joana Ramos, pois a referida instituição educativa inaugura, na cidade o atendimento educacional as
crianças a partir dos 3 até os 6 anos de idade. A escolha do limite temporal da pesquisa é o ano de 1969,
data da criação do Jardim, estendendo-se a 1985, quando surgiu a segunda instituição de educação infantil
pública, o Pré-Escolar Rosinha Felipe, unidade vinculada a Rede Estadual de Ensino. Assim, nesse período de
16 anos, o Jardim de Infância foi a única instituição pública a atender essa modalidade de ensino na cidade e
entender esse percurso me faz lembrar Magalhães (2004), quando afirma:

Conhecer o processo histórico de uma instituição educativa é analisar a genealogia da sua materialidade,
organização, funcionamento, quadros imagético e projetivo, representações, tradição e memórias, práticas,
envolvimento, apropriação. (MAGALHÃES, 2004, p. 58).

Busco historiografar o Jardim de Infância Joana Ramos tendo em vista a necessidade de apreender,
interpretar e compreender a sua trajetória histórica explorando os vestígios encontrados e assim sigo em
busca dos vestígios e da materialidade dos fatos histórico dessa instituição. O estudo pauta-se numa
perspectiva histórica e insere-se na linha de pesquisa Educação e Formação Docente, sob o tema de
investigação atrelado a instituição educativa e infância. Mediada nos procedimentos metodológicos da história
oral, busco na memória dos sujeitos históricos que vivenciaram o processo de formação dessa entidade
educacional e na tentativa de conhecer melhor o momento de implantação, bem como preencher as lacunas
pelas quais nem a documentação, nem a bibliografia puderam preencher acerca das minhas inquietações.
Adentrar na pesquisa a partir da oralidade e consequentemente das narrativas de quem viveu e/ou
presenciou os fatos que compõe a história da instituição investigada, levou-me a informações ímpares e
cheias de significados. Para tal as entrevistas são entendidas como um fio condutor.
Desde 1969, ano de sua inauguração, esta instituição tem contribuindo para ampliar as oportunidades
educacionais no município, abrigando em suas salas de aula pessoas que hoje ocupam posição de destaque
na sociedade tobiense. Com tal propósito e por entender que a identidade de um povo é a sua história, por
considerar indispensável do ponto de vista social, trazer à tona a participação daqueles que deram vida e
empreenderam esforços para esta construção, é que mergulhei na tentativa de trazer a tona os atores, as
fotografias, as lembranças, dar luz à memória de uma instituição que ocupa um espaço de referência na
tradição de educar crianças na faixa etária atendida pela educação infantil.
Desenvolver um estudo acerca da história do Jardim de Infância Joana Ramos significa situar os primórdios do
atendimento infantil na cidade de Tobias Barreto, uma vez que a sua fundação, no ano de 1969, ocorreu em
um momento que esse ramo de ensino não constituía preocupação dos poderes públicos, sobretudo em
municípios de característica agrária. Além disso, até o ano de 1985, o referido jardim constituiu-se na única
instituição de educação infantil pública no município.
No percurso da pesquisa busquei evidências sobre a existência de outras instituições na região Centro-Sul do
Estado e encontrei indícios que o Jardim de Infância Joana Ramos tenha sido a primeira escola para crianças
pequenas da Região Centro-Sul de Sergipe.

O JARDIM

Na cidade de Tobias Barreto, Estado de Sergipe, o marco do seu processo educacional foi o ano de 1943 com
a inauguração do Grupo Escolar Tobias Barreto, primeira escola estadual com prédio próprio, fundado no
governo de Augusto Maynard. Na época da sua inauguração o município era administrado pelo Prefeito
Municipal José Joviniano Filho oferecia apenas o curso primário. As pessoas que quisessem prosseguir os
estudos tinham que se deslocar para Aracaju, Estância e até para o sul da Bahia. Ainda não se mostrava
nessa época o interesse pela educação infantil. Só em 1969 a preocupação com a Educação Infantil iniciou-se
numa ação do governo municipal na gestão do prefeito Antônio de Souza Ramos que cria o Jardim de Infância
Joana Ramos, para atender crianças de 3 a 6 anos de idade preparando-as para o ingresso no ensino regular.
O Jardim de Infância iniciou suas atividades escolares no dia 03 de março de 1970 e atendia a 179 crianças
divididas em três turmas pela manhã e três turmas pela tarde. As turmas eram divididas respectivamente em
jardim I (de 3 anos), jardim II (4 a 5 anos) e jardim III (6 anos). A inauguração contou com a presença de
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figuras ilustres da terra como o Mons. José de Souza Santos, padre da cidade, políticos locais e a comunidade
em geral. Dia de grande movimento, a população começou a se aglomerar em frente a residência do prefeito
para juntos saírem em cortejo pelas ruas da cidade acompanhados das autoridades e da Lira Nossa Senhora
Imperatriz de Campos, presença constante em todos os eventos importantes da cidade. O cortejo seguiu até
a Avenida 7 de junho, endereço da referida instituição onde foram proferidos vários discursos entre os quais o
mais esperado era o do governador do Estado Dr. Lourival Baptista.
O Jardim de Infância Joana Ramos surgiu como diferencial educacional daquela época por ser o único do
gênero no município. Em meio a esse cenário com vistas a uma melhor compreensão é oportuno salientar o
lugar de destaque ocupado pelo Jardim de Infância Joana Ramos não somente pela exclusividade no
atendimento infantil numa escola vinculada a rede municipal de ensino da cidade de Tobias Barreto, pois,
apesar de ser uma escola pública, o Jardim de Infância Joana Ramos, nos seus anos iniciais caracterizou-se
por atender a elite tobiense. Esse perfil elitizado é percebido ao se analisar as fotos das primeiras turmas, lá
estavam os filhos dos políticos da época, dos comerciantes locais, dos fazendeiros, das famílias mais
abastadas e que ocupavam posição social de destaque.
Tais evidências estão amparadas na análise feita por Moysés Kuhlmann (1998), ao anunciar a origem e
existências dos Jardins de Infância como instituições criadas para as classes ricas, as classes menos
favorecidas estavam limitadas as creches e casas maternais instituições essas que tinham um cunho
assistencialista. Outro aspecto importante e o fato de que no ato da matrícula cobrava-se uma taxa que era
utilizada na aquisição de materiais pedagógicos.
O caráter inovador do jardim residiu ainda no fato de ser um dos pouco do Estado. A Capital possuía apenas
duas instituições exclusivamente destinadas à educação infantil, o Jardim de Infância Augusto Maynard e o
Garcez Vieira. Em Tobias Barreto, o segundo jardim de infância público somente foi criado dez anos depois.
Outro aspecto que merece ser destacado foi à preocupação em dotá-lo de adequadas condições de
funcionamento, com estrutura física e material didático compatível ao atendimento de crianças na faixa etária
de 3 a 6 anos.Destaca-se também a preocupação com o planejamento das atividades e com os eventos que
normalmente eram motivos de admiração e respeito por parte da população da cidade.
Sem pretender estabelecer uma verdade definitiva acerca dessa instituição, propus-me com este estudo
lançar um olhar sobre o que aconteceu na cidade de Tobias Barreto nesse período e situar o surgimento do
Jardim de Infância Joana Ramos. Contudo, faz-se necessário situar a educação infantil ao longo dos séculos
no mundo e no Brasil e o percurso que a mesma seguiu até ser entendida como nos dias atuais.
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