
JARDIM DE INFNCIA JOANA RAMOS: FRAGMENTOS DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA
CIDADE DE TOBIAS BARRETO/SE

Michelline Roberta Simões do Nascimento (UNIT/michelline_roberta@unit.br)[1]

EIXO TEMÁTICO: Educação Infantil e Inclusão Social

Resumo:

Busco no presente trabalho apresentar um breve recorte histórico e desvelar a implantação do Jardim de
Infância Joana Ramos no município de Tobias Barreto no período de 1969 – 1985. Para tanto, a partir da
análise bibliográfica, procuro compreender os motivos da criação da primeira escola de educação infantil a
forma de organização e o seu funcionamento 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. Este trabalho pretende contribuir para uma reflexão acerca da expansão dessa modalidade de
ensino procedendo ao levantamento dos condicionantes que possibilitaram a sua implantação e da
contribuição que deu a referida instituição à educação infantil no município de Tobias
Barreto/Sergipe/Brasil.
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SUMMARY:

I seek in this paper to present a brief historical overview and unveil the implementation of kindergarten
Joana Ramos in the municipality of Tobias Barreto in the period 1969-1985. Therefore, from the literature
review, I try to understand the reasons for the establishment of the first school kindergarten form of
organization and functioning tracing the profile of professional actors and practices present in educational
institutions, as well as analyzing school culture that guided the everyday life of this institution. This work
aims to contribute to a reflection on the expansion of this type of education doing the survey of conditions
that allowed its implementation and the contribution he made to that institution to early childhood
education in the municipality of Tobias Barreto / Sergipe / Brazil.
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INTRODUÇÃO

A primeira oportunidade em reviver o cotidiano do Jardim de Infância Joana Ramos se deu em virtude do
Trabalho de Conclusão de Curso de Pedagogia da Universidade Tiradentes - Unit, no ano de 2002
intitulado: Jardim de Infância Joana Ramos: Prenúncios da Educação Infantil na Cidade de Tobias Barreto
(1969 – 1985) (NASCIMENTO, 2002). Naquele momento tinha como objetivo fazer um trabalho que
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tivesse como tema a educação infantil. Esse interesse surgiu em virtude do meu estágio nessa modalidade
de ensino no Jardim de Infância Augusto Maynard[2], quando orientada pela professora Ma. Betisabel Vilar
de Jesus Santos a fazer leituras para finalizar o relatório de estágio. Foi então que conheci um pouco da
história daquela instituição e 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 comopela minha formação acadêmica no
Curso de Pedagogia 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, busco no presente trabalho 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 procuro 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 somente de contar ou reescrever a história tal qual aconteceu, o que pretendo é
fazer uma releitura tendo como personagem central da história o Jardim de Infância Joana Ramos, pois
acredito que a referida instituição educativa inaugura, no interior do Estado de Sergipe, a modernidade[3]
educacional no atendimento a crianças a partir dos 03 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.

O estudo pauta-se numa perspectiva histórica tendo como referencial metodológico a pesquisa
bibliográfica, documental e metodologia da História Oral. Sendo assim, m

(...) “há nela uma vivacidade, um tom especial, característico de documentos
pessoais. É da experiência de um sujeito que se trata; narrativa acaba colorindo o
passado com um valor que nos é caro: aquele que faz do homem um individuo
único e singular em nossa história, um sujeito que efetivamente viveu – e, por
isso dá vida a – as conjunturas e estruturas que de outros modo parecem tão
distantes. E, ouvindo-os falar, temos a sensação de ouvir a história sendo
contada em um contínuo, temos a sensação de que as descontinuidades são
abolidas e recheadas com ingredientes pessoais: emoções; reações, observações,
indiossicrasias, relatos pitorescos.”

A pesquisa se coloca no campo da história das instituições educacionais, amparada no que apresenta
Justino Pereira de Magalhães (2004), que mostra nos seus estudos a importância de 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. Para o referido autor,

As instituições educativas são organismos vivos, cuja integração numa política
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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 (p. 124).

Entender o conceito instituição educativa apresentada por esse autor me possibilitou compreender o
quanto se faz importante examinar o espaço educativo de uma instituição escolar, analisando, a partir das
memórias e da identidade construída, o espaço que a mesma ocupa. Esse processo de construção de
identidade das instituições escolares, a análise da sua organização possibilita entender uma renovação no
campo de estudos sobre a escola, essa inovação cria um leque de possibilidades de investigação que,
apoiados pela Escola dos Annales que dentre muitos outros aspectos nos possibilitou um novo olhar sobre
a História, capaz de descortinar uma série de outras possibilidades dentro de derivações da própria
historiografia. Como nos aponta Fonseca (2008), seus fundadores se recusaram a acreditar em uma
história meramente política e trouxeram a tona diferentes dimensões criando uma ampliação nas formas
de apropriação dos temas a serem abordados.

“A recusa Block e Febvre à história évenementielle, essencialmente política e
épica, levou-os na direção da história social, com atenção voltada para as
diferentes dimensões da vida dos homens no tempo. Essa preocupação acabaria
levando ao privilegiamento das condições de vida material, das formas de viver,
de pensar e de sentir, significando a proposição de novos objetos de
investigação.” (FONSECA, 2008, p.49)

Essa “Nova História” proporcionada pelo movimento dos Annales, um movimento que se contrapunha ao
modelo da historiografia tradicional, ampliou o leque de temas nas pesquisas o que possibilitou uma maior
diversidade e abrangência nos temas estudados. A história da infância é um exemplo da diversidade
dessas temáticas, o francês Philippe Áries utiliza dessa diversidade ao examinar o sentimento de infância,
no prefácio do livro História Social da Criança e da Família, o autor aponta:

A história das mentalidades é sempre, quer o admita ou não, uma história
comparativa e regressiva. Partimos necessariamente do que sabemos sobre o
comportamento do homem de hoje, como de um modelo ao qual comparamos os
dados do passado – com a condição de, a seguir, considerar o modelo novo,
construído com o auxílio de dados do passado, como uma segunda origem, e
descer novamente até o presente, modificando a imagem ingênua que tínhamos
no inicio. (ARIÉS, 2012, p. 22)

Em conformidade com Nascimento (2010) que nos diz: “[...] observar o modo como a 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 as 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 é o fato de estudos sobre instituições versam mais sobre grupos escolares e cursos de
formação de professores sendo que poucos trabalhos se ocupam da educação infantil, em virtude dessa
verificação, tentei buscar pistas que pudessem confirmar a minha constatação.

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
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Proteger”: A Casa Maternal Amélia Leite (1947 – 1970), e o de Ana Paula dos Santos Lima - Desvendando
os Caminhos da História da Educação Infantil em Sergipe - O Jardim de Infância do Centro Municipal de
Assistência à Criança (1944-1968), 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, porém nenhum tendo uma instituição de educação infantil como temática central.

Ao iniciar o presente estudo as minhas inquietações surgiram e cresceram. Na intenção de sanar tais
indagações busco responder: como se configurou o processo educacional no município de Tobias Barreto
Quais eram seus atores Até que ponto a criação de uma instituição de Educação Infantil favoreceu o
processo de escolarização no município Quais os ideais de educação que nortearam essas práticas
pedagógicas Procurar respondê-las permitirá o esclarecimento não só a essas, mas, a outras questões
pertinentes a história da educação e lançar um olhar sobre o que aconteceu na cidade de Tobias Barreto,
cidade localizada na Região do Centro Sul Sergipano, situando o surgimento do Jardim de Infância Joana
Ramos, primeira instituição para crianças pequenas da cidade será imprescindível.

Toda pesquisa proporciona ao seu idealizador uma longa trajetória normalmente recheada por alguns
obstáculos, não diferente disso, ao mergulhar nessa jornada me deparei com a carência de documentos
tornando-se imprescindível tomar como objeto de análise a memória oral dos envolvidos no processo de
implantação do Jardim de Infância Joana Ramos, pois existe hoje uma lacuna muito grande no que diz
respeito à história do Joana Ramos, já que no período compreendido entre os anos de 1992 a 1996, todos
os registros fotográficos e documentais foram queimados sendo salvos apenas algumas fotografias numa
iniciativa do Sr. José Paulo dos Santos, funcionário do Jardim à época. Em função disso procurei
compreender sua trajetória a partir dos relatos orais que foram peças fundamentais na construção desta
pesquisa e serviram de base para fundamentar e reorganizar a história do referido jardim de infância,
além disso, foram feitos levantamentos de dados em jornais locais e estaduais.

Os recursos da história oral serviram como elo de esclarecimento frente aos espaços deixadas pela análise
documental, sendo assim, através do (...)” recurso das entrevistas, entendidas aqui como documentos
imprescindíveis para estudos da área das ciências humanas.” (ALBERTI, 2005, p. 19), tentei captar dos
entrevistados, maiores informações para melhor legitimar os objetivos deste trabalho, deixando prevalecer
a memória dos indivíduos que assim como eu participaram ou vivenciaram fotos, situações, eventos o que
me possibilitou decodificar e interpretar o que estava nas entrelinhas. Apoiada em Verena Alberti em seu
Manual de História Oral (2005) que nos aponta:“[...] A história oral é legitima como fonte porque não
induz a mais erros do que outras fontes documentais e históricas.” (ALBERTI, 2005, p. 13)

Através da pesquisa documental foi possível mergulhar na analise dos documentos sendo possível retirar
das gavetas e da poeira um leque de fontes como: atas, fichas de alunos e fotografias, peças
fundamentais na composição deste trabalho para dar luz aos espaços pelos quais nem a documentação,
nem a bibliografia puderam preencher. Neste sentido, Nascimento (2010) afirma que:

[...] Pesquisar é explorar a estrutura do objeto de investigação, a partir das
fontes. Como a fonte é a matéria prima do pesquisador, a investigação é a
semente, germe da produção do conhecimento. (NASCIMENTO, 2010, p. 86)

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
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os atores, as fotografias, as lembranças, resgatar a 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 e terceira da região
Centro-Sul do Estado sendo possível ter sido a primeira escola para crianças pequenas no interior do
Estado de Sergipe em que o objetivo perpassava o cunho assistencialista e pautava-se no ideal de educar
os pequenos e prepará-los para a escola primária sendo assim, justifica-se a relevância de conhecer o
processo de ensino e a evolução educacional de uma população através da instrução e da
institucionalização dos seus espaços educativos.
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[2] Inaugurado em 17 de março de 1932, foi o primeiro jardim de infância denominado Jardim de Infância
Augusto Maynard, depois Casa da Criança Augusto Maynard ou popularmente conhecido como Jardim de
Dona Bebé, numa alusão a professora Izabel Tiúba. Sua existência deve-se à iniciativa e inspiração da
mulher sergipana que, por intermédio de Raquel Côrtes Rollemberg, Miriam de Oliveira Santos e Maria
Helena Abud, senhoritas recém-formadas pela Escola Normal Rui Barbosa, solicitaram do Governo o
patrimônio para sua fundação.
[3] O termo modernidade aqui se refere ao conceito frequentemente empregado nas últimas décadas do
século XIX como “novo,” “progresso,” “ruptura,” “revolução” conforme Le Goff, Micael M. Herschmann e
Carlos Alberto Messeder Pereira (1994)
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