
 

O protagonismo feminino na história dos jardins de infância e a consolidação de 

um ideal de mulher 

 

A tradição da participação majoritariamente feminina na educação infantil não é 

um dado em si mesmo, destituído de materialidade histórica. É nesse sentido que 

Vinicius Monção, doutorando em Educação da Faculdade de Educação da UFRJ, 

analisa no artigo O protagonismo de três mulheres na difusão dos jardins de 

infância nos Estados Unidos da América na segunda metade do século XIX, 

publicado na Revista Contemporânea de Educação (2017), a atuação das mulheres na 

divulgação e na implementação dos jardins de infância. Monção conclui que a cultura 

estabelecida no contexto de desenvolvimento do jardim de infância facilitou a 

consolidação de uma identidade feminina-materna, ou seja, do ideal de mulher 

vocacionada ao lar e responsável pela educação dos filhos, visto que a proposta inicial 

do movimento kindergartiano era formar mães. Por outro lado, o autor também chega à 

conclusão que a participação das mulheres nesse processo possibilitou que elas 

alcançassem visibilidade na esfera pública, na medida em que se apropriaram de um 

espaço que antes não lhes estava disponível. 



Para a realização da pesquisa, Monção selecionou Elizabeth Peabody, Maria 

Kraus-Boelté e Susan Blow, por assumirem um lugar de liderança e referência na 

formação de novas “jardineiras”. Ao longo do artigo, o autor evidencia que essas 

mulheres seguiam a metodologia do criador do jardim de infância, Friedrich Fröebel, a 

qual tinha como figura central a mulher como “mãe espiritual da humanidade” e “mãe 

por natureza”. A proposta educativa de Fröebel e de suas discípulas era voltada não só 

às crianças, mas também às mães, outras jardineiras e cuidadoras, e às mulheres em 

geral, o que resultou tanto na integração das atividades realizadas no kindergarten com 

aquelas do lar quanto na formação de um corpo profissional exclusivamente feminino. 

O estudo foi desenvolvido a partir da análise da coletânea Papers of Froebel’s 

Kindergarten, with suggestions on principles and methods of child culture on different 

countries, publicada no fim do século XIX. Monção compreende essa obra como forma 

de reconhecimento da participação e importância das mulheres na cultura 

kindergartiana, ainda que a maioria dos textos presente na coletânea seja de autoria 

masculina. 

 

 

O protagonismo de três mulheres na difusão dos jardins de infância nos Estados 

Unidos da América na segunda metade do século XIX 

Revista Contemporânea de Educação, vol. 12, n. 25, setembro/dezembro de 2017 

 

Autora: Vinicius Monção 

Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGE-

UFRJ). Bolsista CAPES. 

 

Link para o artigo: http://dx.doi.org/10.20500/rce.v12i25.9317 

 

 

http://dx.doi.org/10.20500/rce.v12i25.9317

