
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

 

 

 

MILENA CAROLINA RIBEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TRAJETÓRIA DE MADAME ALICE BAUER-HERTZ (1877-1927): PEDAGOGA 

DOS JARDINS DE INFÂNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2021 



 
 

MILENA CAROLINA RIBEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TRAJETÓRIA DE MADAME ALICE BAUER-HERTZ (1877-1927): PEDAGOGA 

DOS JARDINS DE INFÂNCIA 

 

 
Dissertação apresentada ao curso de Pós-
Graduação em História, Setor de Ciências 
Humanas, Universidade Federal do Paraná, como 
requisito parcial para obtenção do título de Mestre 
em História. 
 
Orientador: Prof. Dr. Rafael Faraco Benthien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURITIBA 

2021 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP) 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ     

 SISTEMA DE BIBLIOTECAS – BIBLIOTECA 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliotecária: Fernanda Emanoéla Nogueira Dias CRB-9/1607 
 

 Ribeiro, Milena Carolina 
 A trajetória de Madame Alice Bauer-Hertz (1877-1927) : 

pedagoga dos jardins de infância. / Milena Carolina Ribeiro. – 
Curitiba, 2022. 
     1 recurso on-line : PDF. 

 
Mestrado (Dissertação em História) – Universidade Federal do 

Paraná, Setor de Ciências Humanas, Programa de Pós-
Graduação em História. 

Orientador: Prof. Dr. Rafael Faraco Benthien. 
 
1. Hertz, Alice Sarah, 1877-1927. 2. História intelectual.                

3. Pedagogas – História - França. 4. Mulheres – História.               
I. Benthien, Rafael Faraco, 1979-. II. Universidade Federal do 
Paraná. Programa de Pós-Graduação em História. III. Título. 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO HISTÓRIA -
40001016009P0

TERMO DE APROVAÇÃO

Os membros da Banca Examinadora designada pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação HISTÓRIA da Universidade

Federal do Paraná foram convocados para realizar a arguição da dissertação de Mestrado de MILENA CAROLINA RIBEIRO

intitulada: A trajetória de Madame Alice Bauer-Hertz (1877-1927): pedagoga dos jardins de infância, sob orientação do Prof.

Dr. RAFAEL FARACO BENTHIEN, que após terem inquirido a aluna e realizada a avaliação do trabalho, são de parecer pela sua

APROVAÇÃO no rito de defesa.

A outorga do título de mestra está sujeita à homologação pelo colegiado, ao atendimento de todas as indicações e correções

solicitadas pela banca e ao pleno atendimento das demandas regimentais do Programa de Pós-Graduação.

CURITIBA, 25 de Fevereiro de 2022.

Assinatura Eletrônica

25/02/2022 14:15:07.0

RAFAEL FARACO BENTHIEN

Presidente da Banca Examinadora

Assinatura Eletrônica

25/02/2022 16:55:01.0

DAIANE VAIZ MACHADO

Avaliador Externo (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

Assinatura Eletrônica

25/02/2022 20:51:39.0

RAQUEL ANDRADE WEISS

Avaliador Externo (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL)

Rua General Carneiro, 460, Ed.D.Pedro I, 7° andar, sala 716 - Campus Reitoria - CURITIBA - Paraná - Brasil
CEP 80060-150 - Tel: (41) 3360-5086 - E-mail: cpghis@ufpr.br

Documento assinado eletronicamente de acordo com o disposto na legislação federal Decreto 8539 de 08 de outubro de 2015.
Gerado e autenticado pelo SIGA-UFPR, com a seguinte identificação única: 155906

Para autenticar este documento/assinatura, acesse https://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/autenticacaoassinaturas.jsp
e insira o codigo 155906



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para David da Fraga. 



 
 

AGRADECIMENTOS 
 

Este trabalho é o resultado de uma pesquisa que se desenvolveu, durante a 

pandemia do COVID-19, em um período extremamente complicado entre 2020 e 2022, 

no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Paraná, pela 

linha de pesquisa Espaço e Sociabilidades. A carreira acadêmica por si só é um caminho 

difícil a seguir, e tem sido ainda mais desafiadora devido às inúmeras crises que o país 

está imerso, agravadas pela situação de pandemia. Desta maneira, eu gostaria de dedicar 

este trabalho a todos aqueles que se foram nesses últimos dois anos, e aqueles que 

perderam seus entes queridos. As agruras foram muitas pelo caminho, mas também tenho 

muito a agradecer.  

Agradeço, primeiramente, a CAPES pelo fomento concedido ao longo desse 

período, sem o qual a pesquisa não teria sido possível. Agradeço, também, a todos os 

professores do Departamento de História da UFPR pela oportunidade de frequentar suas 

aulas, mesmo que de forma remota. Em especial, agradeço ao professor Dr. Rafael Faraco 

Benthien por sua paciência, diligência e orientação. Estas páginas não existiriam se ele 

não estivesse me auxiliando nesse caminho. Aproveito a oportunidade para registrar a 

minha gratidão para com as Professoras Dras. Daiane Vaz e Raquel Weiss, membros da 

banca de Qualificação deste trabalho. Foram os seus apontamentos, questões e sugestões 

que me mostraram direções a serem tomadas. Esta pesquisa discute como a maternidade 

foi usada como argumento para abrir caminhos para a educação e profissionalização 

feminina, e a qualificação desta dissertação foi um lindo espaço, que aconteceu de forma 

remota, devido a pandemia. A vida e a pesquisa aconteceram completamente fora dos 

muros da universidade, de forma intrincada, muito além das palavras escritas nestas 

páginas. Durante as colocações na banca tivemos a presença furtiva, porém ilustre, dos 

bebês destas duas pesquisadoras, mulheres e mães, Lucas e Violeta. E tudo ocorreu de 

forma natural e tranquila, e essa experiência foi muito emocionante e significativa para 

mim. Para além de pesquisar gênero, história das mulheres, história intelectual e 

sociabilidades, meu maior desejo enquanto mulher e feminista é presenciar e propiciar 

espaços como esse, que aconteceu por uma linda obra do acaso durante a minha 

qualificação. Em um país que tende a rejeitar a mulher como profissionais qualificadas, 

que paga menos, que não dá cargos de liderança, que coloca deliberadamente obstáculos 

nas trajetórias femininas, que fecha portas, que decide por elas sem ouvi-las, o que 



 
 

aconteceu aquece meu coração e reafirma minhas convicções. Eu não tenho palavras para 

descrever a minha felicidade.   

Agradeço, ainda, aos colegas de seminário e ao grupo de estudos por suas 

colocações, críticas e sugestões. Em especial, agradeço a Aline Dal Maso, pelas inúmeras 

conversas, os PDFs trocados, desabafos e devaneios durante todo esse período. E 

agradeço a todos os meus amigos, que me ouviram, que me aconselharam, que me 

distraíram e comemoraram comigo cada etapa. Só tenho a agradecer: a Ana Marcella de 

Carvalho, pela disponibilidade em ler tudo que eu mandava para ela, pela sua honestidade 

e apoio incondicional e, principalmente, por estar juntinho de mim nos primeiros meses 

de quarentena. A Barbara Lopes, pelas conversas que atravessam a noite, pelo seu 

companheirismo, por topar todas comigo e se divertir com as furadas. A Ana Clara 

Barcellos, pelo suporte e cuidado. A Liandra Pereira, pelas conversas, vinhos, drinks e 

comidinhas. A Crislaine Campana, pelas indicações de livros, desabafos e conversas. A 

Caroline Chen, por me levar para o mato andar em trilhas, subir morros e me ouvir. Ao 

Victor Colombo, meu unicórnio compreensivo. A piazada, Du, Gui e Índio aos muito 

churrascos e cervejinhas. 

Muito obrigada pelo apoio e amizade. 

Agradeço ainda a minha família, aos meus pais Rosi e Jairo Ribeiro, devo tudo 

que sou ao esforço deles em me garantir um futuro. Agradeço ao meu irmão e à minha 

cunhada, Marcel e Sheila, por serem minha inspiração. Aos meus bebês grandes, Julia e 

Cecilia, que me deixam mais leve e me mostram que ser tonta é traço genético. Aos meus 

bebês pequenos: Murilo, que fica perplexo por eu ser “grande” mesmo que meu 

aniversário seja uns dias depois do dele; e aos gêmeos, meus afilhados, Danilo e Manuela, 

por suas carinhas de felicidade e amor todas as vezes que me veem chegar. Vocês me 

salvaram muito mais vezes do que podem imaginar. Muito obrigada.  

 Agradeço, por fim, ao David da Fraga, meu companheiro, por todo apoio, pela 

sua calma, pelos seus abraços carinhosos, seu olhar pragmático e por cuidar de mim. Saiba 

“só pra você eu tenho os olhos e meu coração”, você é meu sol. Eu te amo. 

Obrigada.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Os cacos da vida, colados, formam uma estranha xícara.  

Sem uso,  
Ela nos espia do aparador.” 

 
Cerâmica - Lições de coisas  

 Carlos Drummond de Andrade 



 
 

 
RESUMO 

 
O presente trabalho remonta e investiga a trajetória da Alice Hertz (1877-1927), que nos 
permite explorar questões como: papéis sociais e de gênero; a educação fornecida pela 
IIIª República Francesa, em especial, no caso feminino; as profissões para mulheres; 
maternidade e educação infantil. Em 28 de novembro de 1877 nasceu Alice Bauer, em 
uma família judia abastada residente na França que investiu na educação dos filhos. A 
formação para moças oferecida pela IIIª República visava instruir para torná-las melhores 
esposas, mães suficientemente educadas e capazes de instruírem os filhos, alinhadas aos 
ideais republicanos do período. A Srta. Bauer, alguns anos após a conclusão do ensino 
secundário, se casou com o promissor normaliano Robert Hertz (1881-1915). Esse, por 
sua vez, foi um agrégé em filosofia, próximo a Émilie Durkheim e integrou o corpo 
editorial da l’Année Sociologique e da Notes critiques: Sciences sociales. Além de 
sociólogo, era um militante socialista muito ativo. Os deslocamentos de Robert, bem 
como suas sociabilidades, permitiram Alice realizar uma formação superior: ela se tornou 
então jardinière, isso é, professora de jardim de infância, especificamente formada no 
método Froebel. Ela se envolveu com a abertura dos primeiros jardins de infância 
parisienses, com a fundação da Union Froebelienne Française, com a revista de 
divulgação do método pedagógico, L’Éducation Joyeuse aux Jardins d’enfants et dans la 
famille (1913-1914) e com a institucionalização e regulamentação da profissão de 
jardinière como uma profissão feminina. Robert Hertz faleceu em 1915, nas trincheiras 
da Primeira Guerra Mundial, e Alice foi responsável pela publicação póstuma dos estudos 
de seu marido e pela organização do arquivo dedicado aos anos de trabalho do sociólogo, 
disponibilizados no Fonds Robert Hertz, que se encontra no Laboratoire d’antropologoie 
sociale do Collège de France. Em suma, o casal Hertz participava de várias sociabilidades 
de uma elite intelectual francesa do início do século XX. É através da investigação da 
trajetória de Alice Hertz, mulher, pedagoga, esposa, jardinière, mãe (e mais uma 
infinidade de rótulos possíveis), que investigamos e discutimos questões relacionadas a 
um papel social cristalizado na sociedade francesa do início do século XX.  

 

Palavras-Chave: Trajetórias femininas do século XIX e XX; Alice Hertz; Robert Hertz; 

Método Froebel na França; História Intelectual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

The present work traces back and investigate the trajectory of Alice Hertz (1877-1927), 
which allows us to explore issues such as: social and gender roles; the education provided 
by the Third French Republic, particularly for women; the professions for women, 
motherhood and early childhood education. On November 28, 1877, Alice Bauer was 
born, in a wealthy Jewish family residing in France who that invested in the education of 
their children. The education provided by the Third Republic aimed to educate the girls 
to become better wifes, mothers sufficiently educated and capable of instructing their 
children, in line with the republican ideals of the period. Miss Bauer, a few years after 
finished high school, get married with the promising normalian Robert Hertz (1881-
1915). Him, in turn, was an agrégé in philosophy, close to Émilie Durkheim and was part 
of the editorial board of l’Année Sociologique and Notes critiques Sciences sociales. In 
addition to being a sociologist, he was a very active socialist activist. Robert's 
displacements, as well as his sociability, allowed Alice to carry out a higher education: 
she became a jardinière, that means a kindergarten teacher, specifically trained in the 
Froebel method. She was involved in the creation of the first Parisian kindergartens, in 
the founding of the Union Froebelienne Française, in the magazine promoting the 
pedagogical method, L'Éducation Joyeuse aux Jardins d'enfants et dans la famille (1913 
– 1914) and in the institutionalization and regulation of the profession of jardinière as a 
female profession. Robert Hertz died at 1915, in the trenches of the First World War, and 
Alice was responsible for the posthumous publication of his studies and for organizing 
the archive dedicated to the sociologist's years of work, available at the Fonds Robert 
Hertz, which is located at the Laboratoire d' anthropology sociale of the Collège de 
France. In short, the Hertz couple participated in many sociability of an french intellectual 
elite at the beginning of the 20th century. It is through the investigation of the trajectory 
of Alice Hertz, woman, pedagogue, wife, gardener, mother (and a multitude of possible 
labels) that we investigate and discuss issues related to a social role crystallized in a french 
society at the beginning of the 20th century. 
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa reconstrói e investiga a trajetória de Alice Hertz (1877-1927), 

pedagoga especialista no método froebeliano para educação infantil na França no início 

do século XX, que foi casada com o sociólogo durkheimiano Robert Hertz (1881-1915). 

Refletimos nestas páginas, a partir dos trânsitos de Alice, sobre questões a respeito das 

possibilidades de atuação profissional para as mulheres do período, discutimos a 

educação feminina, o papel da mulher e a valorização da maternidade e da criança na 

sociedade francesa do início do século XX. 

Na graduação foi desenvolvida uma pesquisa a respeito da recepção dos trabalhos 

de François Simiand (1873-1935), colega de Robert Hertz, na revista Annales d’histoire 

économique et sociale, o que nos proporcionou entrar em contato com a trajetória de 

Simiand1, e nos suscitou curiosidade sobre os circuitos de sociabilidade privados desse 

agente, ao qual não tivemos acesso. As menções à sua vida privada eram escassas, e as 

referências sobre a sua esposa eram ainda mais raras, ainda que, entre os autores que se 

dedicaram escrever sobre Simiand, pairasse a noção de que ela foi responsável por revisar 

alguns de seus textos. Com o desenvolver da pesquisa foi impossível não notar a ausência 

de nomes femininos, tanto nas sociabilidades que envolviam Simiand quanto nas páginas 

da revista dos Annales. A partir do contato com o círculo durkheimiano, surge deslocada 

a figura de uma esposa que teve um desenvolvimento profissional, uma pedagoga, Alice 

Bauer-Hertz.  

É comum na literatura a respeito de intelectuais franceses do fim do século XIX e 

do século XX – como Robert Hertz, que possui um currículo que carrega marcas de 

prestígio e que nos permite supor uma carreira que ascende aos mais altos postos dentro 

do sistema de ensino francês – encontrarmos escassas referências sobre a vida privada. É 

como se esses grandes intelectuais tivessem suas carreiras completamente desassociadas 

das outras dimensões da vida. Porém, as esposas, muitas vezes citadas como secretárias 

particulares, aparecem como responsáveis por uma revisão não oficial dos textos de seus 

companheiros, ou por fichamentos ou traduções de línguas modernas. Mas dificilmente 

encontraremos seus nomes, suas formações e carreiras reconhecidas para essas mulheres. 

A menção aos filhos e outros familiares é ainda mais rara. E é buscando por essa dimensão 

 
1 RIBEIRO, Milena. François Simiand, sujeito e objeto: quando sociologia, economia e história se entram 
à luz dos Annales (1928-1938). Monografia (Graduação em História - Memória e Imagem), Departamento 
de História, Universidade Federal do Paraná, 2019. 
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da vida privada, indissociável da vida pública, que encontro Mme Robert Hertz, 

compreendendo-a como uma mulher, não apenas por cumprir seu papel social como 

esposa, como “secretária particular do marido” e mãe zelosa, mas também como uma 

mulher que possuía uma carreira pública. Alice tem uma formação profissionalizante, é 

uma educatrice, formada no método Froebel, portanto, uma jardinière, não sendo 

confinada ao mundo doméstico – o que a difere do papel social tradicional.  

A ideia de separação entre público e privado não é, portanto, uma noção nova, 

mas é no final do século XIX que se cristaliza a divisão dos sexos atrelada a ela e, 

concomitantemente, o privado é discutido intensamente, bem como seus limites, com 

efeitos sociais, econômicos e políticos novos. A historiografia acabou por privilegiar os 

assuntos do âmbito público, com uma longa tradição de história política e econômica. 

Muitos pensadores dedicaram-se a refletir sobre a teoria das esferas, a separação entre 

público e privado e como manter seu equilíbrio. Porém, o século XIX, em especial 

europeu, inaugurou uma “idade de ouro do privado”, onde essa noção de privado se refina, 

como íntimo e individual2. 

E essa ideia se combina com o pós-revolução onde “as mulheres estavam 

associadas a seu “interior”, ao espaço privado”3, símbolo de fragilidade que deveria ser 

protegido do “exterior”, caberia aos homens dar conta dos assuntos do âmbito público. 

Tendemos a tratar público e privado de maneira separada, esquecendo que nenhuma das 

esferas possui características autoexplicativas que se encerram em si, e que há 

permeabilidade e flexibilidade entre elas, portanto, só fazem sentido quando pensadas 

atreladas uma à outra4. A família, instituição civil, exemplo da permeabilidade entre 

público e privado, “no século XIX fornece-lhe seus personagens e papeis principais, suas 

práticas e rituais, suas intrigas e conflitos. Mão invisível da sociedade civil, ela é ao 

mesmo tempo ninho e núcleo”5. Cabe à mulher zelar pela integridade física e moral da 

família, mas o século XIX conhece mudanças estruturais profundas devido ao período 

pós-revolucionário e a industrialização, a sociedade se adapta aos novos ritmos 

capitalistas. Pensando na trajetória de Alice Hertz, podemos identificar muito bem esse 

 
2 PERROT, Michelle. Introdução. In:___. História da vida privada. Vol. 4. São Paulo: Companhia de 
Bolso, 2009, p. 9. 
3 HUNT, Lynn. Revolução Francesa e vida privada. In: PERROT, M. História da vida privada. Vol. 4. São 
Paulo: Companhia de Bolso, 2009, p. 45. 
4 ELIAS, Norbert; SCOTSON, John L. Os estabelecidos e os outsiders: sociologia das relações de poder 
a partir de uma pequena comunidade. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2000. 
5 PERROT, Michelle. Os atores. In:___. História da vida privada. Vol. 4. São Paulo: Companhia de Bolso, 
2009, p. 48. 
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ponto de intersecção que a família corresponde ao retomarmos a informação de que as 

esposas são citadas como uma espécie de secretárias particulares de seus maridos. 

 A mulher trabalhadora não é uma novidade no século XIX, mas a discussão do 

“problema” se acentua durante a IIIª República, as questões giram em torno do que é ou 

não apropriado às mulheres, o trabalho precisa ser compatível com a feminilidade 

“natural” da mulher. Segundo Joan Scott, a diferença dos sexos é entendida em um 

sentido de complementaridade, produção e reprodução são características dadas, 

respectivamente, a homens e mulheres, a força física do homem é lida como 

complementar a delicadeza feminina. Porém, essas características passam a ser 

hierarquizadas, ganhando valores diferentes. Segundo Scott, “a ideia de que o trabalho 

dos homens e das mulheres tinham valores diferentes, e de que os homens eram mais 

produtivos do que as mulheres, não excluía completamente as mulheres da força de 

trabalho dos países em industrialização, nem as confinava ao calor do lar”6. Porém, 

trabalhar é uma questão de subsistência em uma França cada vez mais industrial, é menos 

uma questão de querer trabalhar e muito mais uma necessidade. Desse modo, a mulher 

que trabalha fora, trabalha em algo feminino, em algo que combine a domesticidade 

feminina ao trabalho assalariado, como na indústria têxtil, como lavadeiras, babás, etc,   

aglomeradas em trabalhos de mulheres, agrupadas separadamente em 
sindicatos de mulheres, a sua situação demonstrou mais uma necessidade de 
reconhecer e restaurar as diferenças “naturais” entre os sexos. Assim se 
institucionalizou – através da retórica, da política e das práticas dos sindicatos 
– um entendimento da divisão sexual do trabalho que contrapunha produção e 
reprodução, homens e mulheres7. 

Então, se o trabalho feminino é subordinado ao masculino, de qualidade e menor 

valor, os salários são igualmente inferiores. A divisão sexual do trabalho é produto de um 

processo histórico que o século XIX não inventou, mas que teve um forte efeito no 

discurso hegemônico da época.  A IIIª República, com ares progressistas, vai encarnar o 

discurso da complementariedade das diferenças do sexo, defendendo que a função social 

feminina é zelar pela família e valorizar a maternidade. As meninas burguesas devem 

receber sua educação no ensino secundário laico, aprenderem os valores da república para 

ensiná-los aos seus filhos. No fim do século XIX, a infância passa a ser encarada como a 

 
6 SCOTT, Joan. A mulher trabalhadora. In: PERROT, M. História da vida privada. Vol. 4. São Paulo: 
Companhia de Bolso, 2009, p. 458. 
7 Ibidem, p.  468. 
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“idade fundadora da vida”8, e a criança é vista como um indivíduo em formação que vai 

compor a sociedade, portanto, um investimento no futuro. A cidadã francesa, nesse 

período, é cidadã porque é mãe de um futuro cidadão. E é através da valorização da 

maternidade que organizações femininas, feministas ou não, as francesas vão lutar e 

conquistar direitos nessa sociedade, extrapolando os limites dos seus próprios papeis 

sociais impostos a elas. Alice Hertz realiza uma formação para educação infantil, com 

ênfase no método Froebel, e posteriormente ela se torna professora na “escola normal dos 

jardins de infância” em Paris. Com a valorização da maternidade, há também, nesse 

mesmo período, a valorização da criança pequena. A primeira infância é pouquíssimo 

institucionalizada, e sendo um assunto feminino e feminilizado, a educação em seus 

primeiros anos cabe às mães, inclusive a alfabetização, e é daí que muitas vão derivar a 

vontade de se educarem9.  

Para Friedrich Froebel (1782-1852), a criança contém em si a semente de tudo 

que há de bom na natureza e que une o homem a divindade, e o trabalho da educadora, 

no caso, jardinière, consiste em cultivar essa semente10. Froebel11 reproduzia um ideal de 

mulher e mãe que vinha sendo construído no imaginário da época, o da mãe e esposa 

zelosa, que cuida dos afazeres domésticos e da família, a partir de uma dedicação ao outro 

incomparável. A família é de valor inestimável, porque é o primeiro exercício de 

socialização da criança. O que justifica e dá utilidade a mulher, para Froebel, é sua 

capacidade de gerar e uma suposta aptidão natural para cuidar. Portanto, durante o final 

do século XIX, surge um incentivo crescente da educação das mães e uma demanda por 

mulheres instruídas e com experiência nas boas práticas da educação infantil. Surge assim 

uma profissão para mulheres, que não escandalizava a sociedade, e habilitava as mulheres 

a uma profissão institucionalizada, regulamentada e remunerada.  

Alice Hertz estuda e tem uma profissão, tornando-se jardinière (educadora) e, 

posteriormente, professeur no Cours Normal Froebelien no Collège de Sèvigné 

(estabelecimento de ensino secundário e profissionalizante apenas para meninas). É 

oportuno esclarecer que optamos por manter títulos formais como madames (Mme), 

 
8 SERINA-KARSKY, Fabienne. La formation des jardinières d’enfants, une institutionnalisation 
conflictuelle (1910-1931) In: GARNIER, B. ; KAHN, P. Éduquer dans et hors l’école: Lieux et milieux de 
formation. XVIIe-XXe siècle. Presses Universitaires de Rennes, 2016. p. 148. 
9 PERROT, Michelle. Figuras e papéis. In: ___. História da vida privada. Vol. 4. São Paulo: Companhia 
de Bolso, 2009, p. 141. 
10 ARCE, Alessandra. Friedrich Froëbel: o pedagogo dos jardins de infância. Editora Vozes, 2002. 
11 Optamos neste trabalho pela grafia “Friedrich Froebel” idêntica à usada na versão de seu único livro 
traduzido por Maria Helena Camara Bastos para o português, A Educação do Homem, pela editora UPF, 
no ano de 2001. 
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mademoiselles (Mlle), e profissionais como professeur e jardinière em francês, porque 

acreditamos que perderíamos uma nuance hierárquica dessa sociedade. As moças 

solteiras atendem por madeimoselles, comumente assinam ou são referenciadas como 

“Mlle Nome Sobrenome do pai”, Alice solteira era Mlle Alice Bauer. As casadas são 

madames, assinam e são referenciadas completamente desprovidas de individualidade, 

“Mme Nome e Sobrenome do marido”, Mme Robert Hertz. Já no caso de professeur, é 

um substantivo usado apenas para professores de ensino superior, que tenham alcançado 

certa posição hierárquica dentro do sistema de ensino francês, essa palavra formalmente 

não tem feminino. E jardinière, porque as pessoas formadas pelo método Froebel 

reivindicavam essa diferenciação das demais educadoras infantis de outros métodos.    

Neste trabalho reconstruímos e investigamos a trajetória de Alice e acreditamos 

ser de extrema importância revelar os caminhos que esta pesquisa percorreu. O projeto 

inicial foi construído com base no conhecimento de um conjunto de fontes, a 

documentação epistolar do casal Hertz, que se encontra no Fonds Robert Hertz, no 

Laboratoire d’antropologie sociale do Collège de France, em Paris. Haviam sido feitos 

planos para obter acesso a esses documentos logo no início de 2020, porém a pandemia 

do COVID-19 se agravou. Os estabelecimentos públicos e privados foram fechados para 

impedir a circulação de pessoas e o alastramento do vírus e este trabalho se desenvolveu 

em lockdown. As aulas foram suspensas, as universidades e os arquivos fechados por todo 

o mundo. Tentamos de inúmeras formas obter essa documentação epistolar ao longo deste 

período, mas, quando a quarentena afrouxou, o arquivo onde estão essas fontes continuou 

fechado para o público por motivos internos. Simultaneamente, a busca por todo tipo de 

documentação e bibliografia a respeito dos Hertz se intensificou de forma on-line, o portal 

da Biblioteca Nacional Francesa (Gallica), o portal Persée, o Arquivo Nacional Francês, 

o site da Biblioteca Diderot de Lyon, e múltiplos portais de bibliotecas especializadas em 

educação. Além de avançar sobre uma extensa bibliografia a respeito das sociabilidades 

que sabíamos que ela estava envolvida, buscando pistas sobre ela enquanto os autores 

escreviam sobre os sociólogos durkheimianos, sobre os normalianos12, e sobre a 

instalação dos primeiros jardins de infância franceses. 

Então, em um primeiro momento nos dedicamos a reconstruir a biografia de 

Alice Hertz, a partir de todo material bibliográfico que nos davam pistas sobre mais 

pessoas e grupos que poderíamos investigar para entrever a figura de Alice. Então, esta 

 
12 Alunos e ex-alunos da École Normale Supérieure. 
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longa investigação teve como resultado o primeiro capítulo. No Capítulo 1 temos a 

apresentação da trajetória da Alice e adicionamos informações a respeito do sistema de 

ensino francês, principalmente, a diferença entre a educação masculina e feminina, 

passando por alguns ritos da vida burguesa francesa no fim do XIX (a escolarização, o 

casamento, a carreira e os filhos), a fim de tornar a trajetória de Alice inteligível a nós. 

As fontes utilizadas por nós para a realização desta etapa, a reconstituição da trajetória da 

Alice, como já comentado, são toda a bibliografia que pudemos encontrar e dar conta 

sobre Robert Hertz; sobre a escola em que Alice trabalhou; sobre os sociólogos; sobre os 

jardins de infância; e também incluímos uma breve análise do discurso de inauguração 

do Liceu Racine para educação de moças (onde Alice realizou sua formação secundária), 

feito pelo Eugène Spuller (1835-1896), para tentar entender o que era inculcado na cabeça 

dessas mulheres através dessa educação laica da Terceira República (1870-1940). 

Metodologicamente nos orientamos pela reativação e atualização da discussão a respeito 

de biografias de Sabina Loriga. A autora defende que a construção de uma trajetória ou 

biografia tem a ver com o equilíbrio de uma equação, cuja variáveis são dar ênfase a 

atitudes individuais dos agentes ou dar ênfase ao seu meio social. Neste trabalho 

almejamos equilibrar agente e contexto sem que um fosse determinante ao outro, mas 

como forças que se atravessam. O nosso interesse como historiadores é conexão entre o 

geral e o particular, de maneira a lançar luz sobre a alteridade do passado, como a autora 

sugeriu13.   

No Capítulo 2, uma vez que Alice já está apresentada, passamos o foco para sua 

profissão, porém as fontes que temos disponíveis não permitem afirmações contundentes 

a respeito de Alice. Porque o que usamos neste segundo capítulo é, principalmente, a 

revista L’Éducation Joyeuse Aux Jardins D’enfants et dans la Famille da qual Alice fez 

parte do comitê editorial, um periódico da l’Union Froebelienne Française. A partir de 

cartas trocadas entre Alice e Albert Thomas (1878-1932) 14, pudemos compreender que 

Alice preferia um trabalho de bastidor, não assumindo lideranças, e que seu engajamento 

se revelava em uma atuação através da sua rede sociabilidades, fazendo a ponte entre as 

pessoas.” Entretanto, partimos do pressuposto que as opiniões editoriais da revista e da 

união são opiniões que ela corrobora.  

 
13LORIGA, Sabrina. O pequeno x: da biografia à história. Belo Horizonte: Autêntica, 2011, p. 221-227. 
14 São cerca de 37 cartas trocadas com Alice Hertz no Fonds Albert Thomas, Archives Nationales 
(France).  
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Por fim, o Capítulo 3, nos aprofundamos ainda mais no universo de Alice, focando 

nos trabalhos de sua autoria.  As fontes utilizadas nesta etapa final são os textos 

publicados em revistas assinados por ela: o artigo l’Art au Jardin d’Enfants: Le Dessin 

publicada na revista L’Enfant (15/01/1907); quatro artigos publicados na revista 

L’Éducation Joyeuse Aux Jardins D’enfants et dans la Famille: Comment Habiller Nos 

Enfants (1913); Un Peu de Jardinage; En ouvrant les yeux: L’Étang; L’Aquarium Au 

Jardin D’enfants (1914), e o livro de atividades que ela escreveu Du Grain de Blé 

jusqu’au Pain (1920). Apresentamos uma leitura interna dos textos escritos por Alice e 

uma breve revisão bibliográfica a respeito do debate entorno da pedagogia, em especial, 

direcionada a educação infantil do período, de forma a nos ajudar a explicar e melhor 

compreender as ideias do método Froebel e a recepção dessas ideias na França.    

Com isso, temos a esperança de realizar nossos objetivos de reconstruir e 

investigar a trajetória de Alice Hertz, que além de esposa de um intelectual foi educatrice 

de crianças e professeur de um ensino superior feminino especializada na pedagogia 

froebeliana no início do século XX. Segundo Georges Duby e Michelle Perrot,  

 
as mulheres foram, durante muito tempo, deixadas na sombra da História. O 
desenvolvimento da antropologia e a ênfase dada a família, a afirmação da 
história das “mentalidades”, mais atenta ao quotidiano, ao privado e ao 
individual, contribuíram para as fazer sair dessa sombra15. 

Com este trabalho, discutimos sobre as sociabilidades que essa mulher transita, 

refletimos sobre a atuação profissional feminina possível ao período e discutimos a 

valorização da maternidade e da criança na sociedade francesa, e temos um vislumbre dos 

novos métodos pedagógicos que surgiram do início do século XX. O campo da história 

das mulheres e/ou gênero e o da história intelectual tem recebido prolíferas e variadas 

produções nas últimas décadas, mas sua extensão já ampla, está longe de ser esgotada, e 

este trabalho visa contribuir com esses campos.  

 

 

 

 

 

 
15 PERROT, Michelle; DUBY, Georges. Escrever a história das mulheres. In: PERROT, M.; DUBY, G.; 
FRAISSE, G. História das mulheres no ocidente Vol. 4. Porto: Edições Afrontamento, 1996. 
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1 CAPÍTULO MADAME ROBERT HERTZ: ADORADA FILHA, 

RESPEITÁVEL ESPOSA, MÃE, EDUCATRICE E PROFESSEUR. 

No século XIX, o amor é um rapaz comportado, correto como um notário, 
recebendo rendas do Estado. Frequenta a sociedade, ou vende alguma coisa 
numa loja. A política ocupa-o, os negócios tomam-lhe o dia das nove horas da 
manhã às seis da noite. Quanto a suas noites, ele as entrega ao vício prático, a 
uma amante que ele paga ou a uma mulher legítima que o paga16. 

Quando o assunto é casamento, a proposta de Émile Zola é fria e prática. Para 

ele, ricos e pobres constituem família, de maneira prática e objetiva, norteada pelos 

interesses econômicos, sugerindo que quanto mais alto o nível social ocupado pelo casal, 

mais o casamento assemelha-se a um negócio entre famílias. Sendo tratado como uma 

mera transação de bens desprovida de emoções, de maneira, que mesmo após o 

casamento, era comum o casal permanecer estranho um ao outro. Em uma época 

conhecida pelo esforço em acumular riqueza e pela velocidade das engrenagens, a 

diferença entre os sexos se acentua em múltiplos aspectos. Trataremos mais 

demoradamente sobre o fosso educacional entre homens e mulheres, para além da 

afirmação categórica de Zola sobre o período “o que se passa: nossos filhos sabem tudo, 

nossas filhas não sabem nada”17. O casal Hertz, superficialmente, parece se encaixar em 

boa parte dos pressupostos da época (quanto a constituição da família, o que era esperado 

de seu nível social e entre outros) ao mesmo tempo em que suas trajetórias nos auxiliam 

a questionar e repensar esses mesmos pressupostos. Neste capítulo nos dedicamos a 

reconstruir a trajetória de Alice Hertz, e para isso utilizamos como fonte informações 

bibliográficas produzidas sobre Robert Hertz, esposo de Alice, sociólogo durkheimiano; 

textos de pesquisadores como Nicolas Mariot e Stéphane Baciocchi, além dos archives 

de état-civil archives de Paris, état-civil, numerise du 16 arrondissement, acte de mariage 

829, a entrevista e o obituário de Edmond Bauer (1880-1963), bem como leis francesas a 

respeito do sistema educacional, em especial, ao que se trata de ensino feminino e outras 

inúmeras buscas on-line sobre pessoas e grupos próximos ao casal Hertz. Todos foram 

fundamentais para entender a cronologia e montar uma biografia de Alice.  

 
16 ZOLA, Émile. Como se casa, como se morre. São Paulo: Ed. 34, 1999, p. 10. 
17 Ibidem, p. 14. 
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Existem marcos na trajetória de um indivíduo da burguesia18 que indicam a 

entrada e saída de uma fase: o ingresso na adolescência, o fim dos estudos secundários, a 

entrada no mundo profissional, o matrimônio, os filhos e a morte. Desde os liceus 

instituídos por Napoleão I, mesmo após todas as reformas no sistema de ensino durante a 

Terceira República, até 1930, o ensino secundário deve ser pago pelas famílias, sendo, 

portanto, um privilégio de poucos.  É preciso pensar nos liceus como espaços de trânsito 

de pessoas em termos de classe. Trata-se do local onde se refina a educação da elite 

francesa. Os níveis de ensino (primário e secundário) não existem para se completarem, 

mas para se hierarquizarem. A distinção entre ensino primário e secundário nada mais 

é do que a divisão entre “povo” e “notáveis”.  Nos termos de Mariana Osés:  

Enquanto as classes baixas a educação rudimentar, funcional e menos 
especializada do ensino básico, à burguesia estaria reservado o nível 
secundário destinado à formação das elites e amplamente escorado nas 
habilidades de retórica e no estudo das letras clássicas19. 

  

Há, também, um fator regional em relação aos liceus: as instituições 

educacionais de maior prestígio estão até hoje em sua maioria concentradas em Paris. 

Desse modo, frequentar os espaços altamente letrados era fundamental para a formação 

da rede de contatos. Só famílias abastadas seriam capazes de enviar seus filhos ao centro 

para aprender com os grandes mestres. As exceções eram os estudantes da província 

que se destacavam nas atividades escolares, esses eram premiados com bolsas 

oferecidas pelos liceus para concluir seus estudos em Paris. Portanto, notamos que há 

uma hierarquia de estabelecimentos, de professores e de alunos nesses espaços20.  

As trajetórias, feminina e masculina, começam a se diferenciar logo na entrada da 

adolescência, os costumes e a educação se diferem substancialmente. O contraste se 

reforça e se institucionaliza ao longo das trajetórias.  

Os rapazes, como marco do término do ensino secundário, recebem o diploma 

de bacharel. Para as moças o exame de bacharel é impossível, uma vez que a formação 

que elas recebem não dá conta das condições para prestar o exame. As moças, em geral, 

 
18 Entendemos por burguesia neste trabalho a concepção marxista em que um indivíduo ocupa uma 
determinada posição dentro do sistema produtivo.  
19 OSÉS, Mariana. L. “Nós, os Annales”: Marc Bloch, Lucien Febvre e a produção da Revista dos Annales 
(1929-1944). Dissertação (Mestrado em História Social) - Programa de Pós-graduação em História Social, 
Departamento de História, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018, p. 60. 
20 PROST, Antoine. L'enseignement en France, 1800-1967. Paris : Armand Colin, 1968, p. 60.   
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não têm em suas escolas femininas estudos clássicos, estando limitadas ao diploma de 

curso elementar. De posse do seu diploma de bacharel, o rapaz está livre para entrar no 

mundo. Ele pode ir a uma universidade e buscar uma formação de profissional livre, ou 

para uma Grande École para ser um funcionário do Estado, ou ainda entrar imediatamente 

no negócio da família. A moça, ao fim do secundário, busca o matrimônio, até porque 

seus estudos foram voltados para desempenhar o papel de mulher do lar21. É importante 

salientar que estamos discutindo a respeito de mulheres de uma certa classe social. Joan 

Scott escreve sobre a “mulher trabalhadora” do século XIX sob a perspectiva da 

construção discursiva de uma divisão sexual do trabalho, desnaturalizando as divisões 

tomadas como “comuns” aos sexos. Desse modo, a autora vai de encontro com a questão 

da feminilidade e sua incompatibilidade com o trabalho assalariado e como a divisão entre 

“lar” e “trabalho” não ocorreu de maneira abrupta com a industrialização, mas apresenta 

continuidades ligadas à organização social daquele período, o que de fato se modifica, no 

século XIX, é a ênfase discursiva a respeito da diferenciação do sexo. E as discussões 

sobre o que é apropriado ao feminino e o que não é se acentuam22.  

Segundo a autora, inicialmente o discurso do período descreve como atividades 

complementares “produção” e “reprodução”, assim como as diferenças entre homem e 

mulher. Ao longo do século, contudo, as ideias sobre as diferenças se hierarquizaram e 

passaram a ser apresentadas como irreconciliáveis. Podemos considerar essa mudança a 

fonte dos problemas das mulheres que desejavam ou precisavam trabalhar. Os trabalhos 

possíveis às mulheres eram ligados à ideia do que era adequado a uma mulher realizar, 

apesar do espaço de trabalho não, necessariamente, continuar ligado ao ambiente de casa, 

havia algo de doméstico em sua essência. Por exemplo, o trabalho com as agulhas nas 

indústrias têxteis ou de lavadeira. Com o passar do século há também um grande 

deslocamento dos serviços domésticos para os empregos de “colarinho branco”, 

principalmente para as mulheres de classe média, que podiam instruir-se suficientemente 

para adotar o trabalho de secretárias, revisoras, datilógrafas, assumindo, portanto, 

posições de reprodução23. Nas próximas páginas apresentamos a trajetória de Alice Hertz 

indicando alguns marcos comuns à vida burguesa, como a formação, casamento, filhos e 

profissão. 

 
21 PERROT, Michelle. História da vida privada. Vol. 4. São Paulo: Companhia de bolso, 2009, p. 216-218. 
22 SCOTT, Joan. Op. Cit., p. 440-445. 
23 Idem. 
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Figura 1 - Árvore Genealógica Alice e Robert Hertz 
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1.1 TRAJETÓRIAS 

 Cabe destacar que não buscamos escrever uma “história de vida”, apresentando 

um conjunto coerente e ordenado logicamente sobre a vida de Alice Hertz, produzindo 

uma “criação artificial do sentido”. Atentos à crítica de Pierre Bourdieu, buscamos neste 

estudo analisar a trajetória de Alice Hertz, descrevendo seus deslocamentos e posições no 

espaço social, bem como considerar seus circuitos sociais24.  

Nos parece que Bourdieu toma a identidade individual produzida nesse 

ordenamento como algo fundamentalmente egotista e de identidade fixa. Porém, 

entendemos “o eu não é nem uma essência e nem um dado invariável, mas uma entidade 

frágil, que se desenvolve na relação com os outros”25. Portanto, entendemos a biografia 

não como um texto do ego, mas uma oportunidade de apreender a densidade social vivida 

por uma pessoa. Sendo as sociabilidades indissociáveis do sujeito, e esse, por sua vez, 

conserva sua autonomia, mesmo que limitada pela sociedade. É difícil, para não dizer 

impossível, medir a influência que uma coisa exerce na outra. É do nosso interesse expor 

essa complexa relação entre indivíduo e sociedade, mas como fazer isso? 

Loriga explora a longa e conturbada relação entre a história e a biografia. A 

retomada contemporânea das biografias é fruto do desejo de estudar as capacidades de 

iniciativa pessoal dos atores históricos, revelando experiências sociais diversas. A micro-

história, a história das mulheres, a história dos excluídos, entre outras, buscando restituir 

a história dos vencidos e lhes conferir dignidade pessoal, aliando convicção política e 

reflexão metodológica, dão origem ao que a autora chama de “vertigem na história”. Em 

resposta a essa sensação, duas utopias usadas para remediar, mas que são problemáticas 

quando levadas a cabo: a utopia da representatividade biográfica (que pode levar a uma 

generalização a partir do estudo sobre a vida de um indivíduo) e a utopia naturalista (que 

seria produzir conhecimento como uma cópia da realidade), ambas utopias são 

empreendimentos infrutíferos e desinteressantes. É importante para nós nos “afastar a 

lógica de submissão ou de dominação (da história sobre a biografia ou reciprocamente) e 

conservar a tensão, a ambiguidade, considerar o indivíduo, a um só tempo, como um caso 

particular e uma totalidade”26. E com prudência e paciência, ser capaz de reconhecer que 

a produção historiográfica é também um discurso sobre a realidade, ou seja, “é igualmente 

 
24 BOURDIEU, Pierre. A Ilusão biográfica. In: AMADO, Janaína; FERREIRA, Marieta de Moraes. Usos 
e abusos da história oral. (8ª edição) Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, p. 183-191.   
25 Ibidem, p. 219. 
26 Ibidem, p. 225. 
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um relato que necessariamente recorre a alguns instrumentos da ficção: ela cria 

continuidade entre os rastros descontínuos do passado, desenha uma trama, coloca em 

cena personagens, utiliza-se da analogia e da metáfora”27.  

Atentos às questões levantadas e devidamente atualizadas sobre o debate 

historiográfico a respeito de biografias, buscamos investigar as sociabilidades em que a 

Mme Hertz estava inserida, tendo em vista o matrimônio com Robert Hertz (sociólogo 

próximo a Émile Durkheim) e sua atuação profissional nos jardins de infância 

froebelianos, que influenciaram a vida dessa mulher francesa do fim do século XIX.  

Exploramos aspectos como classe, gênero e sociabilidades atravessadas por Alice Hertz, 

não apenas para tornar a trajetória dela inteligível a nós, mas para refletir com e contra 

essas categorias, buscando questões a respeito de família, casamento e maternidade como 

também de educação e profissão para mulheres. E como a Mme Hertz era professora na 

escola normal dos jardins de infância froebelianos, cabe também investigar questões 

relacionadas à família e à criança nessa sociedade francesa do início do século XX. 

Veremos que, apesar das afirmações de Zola, é possível, nesse período, um casal 

conservar, além das características comuns ao extrato social que pertencem, inúmeras 

particularidades que podem, inclusive, ser contraditórias, apresentando afinidades e 

cultivando um profundo afeto.  

 

 
27 Ibidem, p. 231. 
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1.1.1 Mademoiselle Alice Sarah Bauer 

 
Figura 2 - Alice Hertz na Biblioteca da família – Fonte: Collège de France. Archives LAS 
FRH_08_p_11_075. 

 

Alice Sarah Bauer nasceu em Paris na data de 28 de novembro de 1877, em uma 

família judia que investiu em uma boa educação para os filhos. Ela era filha de Abraham 

Bauer (1840-1927)28 e Irma Meyer29, bem como irmã mais velha do físico Edmond Bauer 

(1880-1963)30. A família Bauer era comerciante e possuía uma boa quantidade de 

dinheiro. Eles administravam um negócio de importação/exportação em São Francisco, 

nos Estados Unidos, desde 1856. 

 

 

 

 
28 Necrologie. In: l’Écho de Paris (1884-1938), 24 mai 1927, p. 2. 
29 Infelizmente não nos foi possível localizar as datas de nascimento e morte de Irma Meyer. 
30Informações biográficas absorvidas de: RENE, Taton. Edmond Bauer (1880-1963).  Revue d’histoire des 
sciences et leurs applications, tome 18, n. 1, 1965, p. 114-116. 
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Como prova desse investimento podemos 

verificar a trajetória acadêmica de Edmond Bauer, que 

frequentou o liceu Condorcert (próximo à Gare Saint-

Lazare) dos sete aos 14 anos e, em seguida, o liceu Janson-

de-Sailly, onde conheceu Robert Hertz, seu grande amigo 

e futuro cunhado. O Sr. Bauer, pai de Alice e de Edmond, 

desejava que Edmond fosse um químico na indústria, 

porém ele desenvolveu desde muito cedo interesse pela 

ciência teórica. Assim que ele pegou o seu baccalauréat, 

ele entrou para a Sorbonne, justificando ao pai (que era 

resistente à ideia de ele trabalhar em uma área teórica) que 

se ele tivesse créditos suficientes, teria que prestar apenas 

um ano de serviço militar. Preocupado com o seu futuro, 

dedicou-se a estudar para o concurso de agrégation31. 

Tornou-se agrégé em física em 1904, mesmo ano que Robert conquistou o primeiro lugar 

em filosofia. Assumiu um cargo no ensino secundário por um breve período e logo se 

tornou assistente de Jean Perrin32, bem como colaborador nas pesquisas de Paul 

Langevin33 e de Marie Curie34.  

 
31 KHUN, Thomas; KAHAN, Theo. Interview of Edmond Bauer on 1963 January 8, Niels Bohr Library & 
Archives, American Institute of Physics, Collège Park, MD USA. 
32 Jean Baptiste Perrin (1870-1942). Foi aluno bolsista no liceu de Lyon e depois no Janson-de-Sailly 
(mesmo liceu que Robert Hertz e Edmond Bauer frequentaram alguns anos depois), bacharel em letras e 
em ciências), entrou para a École Normale Supérieure (1890), licenciado em ciências matemáticas e 
ciências físicas, agrégé de física (1894, em 7º lugar), foi bolsista de doutorado na Faculdade de Ciências 
(1894) e se tornou doutor em ciências em 1897. Assumiu como Chargé de Cours no curso de química-
fisica na Faculdade de Ciências de Paris (1898), professeur na École Normale Superieur de Sèvres (1900-
1925), professor adjunto na faculdade de Ciências de Paris (1910). Recebeu diversos prêmios durante sua 
carreira, entre eles o Prêmio Nobel de Física de 1926. Aposentou-se em 1940. Para mais informações 
verificar: Jean Baptiste Perrin – Nobel Lecture. NobelPrize.org. Nobel; e CHARLE, Christophe ; TELKÈS, 
Eva. 94. Perrin (Jean). In : ___. Les Professeurs de la faculté des sciences de Paris. Dictionnaire 
biographique (1901-1939) Paris: Institut national de recherche pédagogique, 1989. p. 223-225. (Histoire 
biographique de l'enseignement, 25) 
33 Paul Langevin (1872-1946) estudou na École de Physique et Chimie, na École Normale Supérieure e 
em Cambridge. Fez o doutoramento em Paris, com Pierre Curie, em 1902. A partir de 1904, foi professor 
de Física no Collège de France, em 1926, tornou-se diretor da École de Physique et Chimie e, em 1934, foi 
eleito para a Académie des Sciences. É reconhecido pelos seus trabalhos sobre magnetismo. CHARLE 
Christophe; TELKÈS, Eva. 43. Langevin (Paul). In :___. Les professeurs du Collège de France – 
Dictionnaire biographique (1901-1939). Paris : Institut national de recherche pédagogique, 1988. pp. 121-
125. (Histoire biographique de l'enseignement, 3) 
34 Marie Sklodowska-Curie (1867–1934), nascida na Polônia, estudou no pensionato Sikorska e no ginásio 
governamental du faubourg de Cracóvia em Varsóvia, recebeu a medalha de ouro pelo fim dos estudos 
secundários em 1883, deu aulas para pagar seus estudos, foi preceptora de algumas famílias. Foi à França 
e se inscreveu na Faculdade de Ciências de Paris em 1891, porque a Universidade de Varsóvia proibia a 
entrada de mulheres, recebeu a bolsa Alexandrowich (1893), licenciada em ciências físicas (1893, 1º lugar), 

 

Figura 3 - Edmond Bauer - Fonte: 
AIP Emilio Segrè Visual Archives, 
Physics Today Collection 
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Os agrégés eram uma espécie de elite intelectual e, esse status estava ligado a 

forma como o recrutamento de professores secundários era realizado, nos termos de Osés: 

A qualidade desses profissionais oscilava conforme os níveis de ensino 
(primário, primário superior, secundário), o tipo de estabelecimento escolar 
(público, privado, collège, lycèe) e atuação profissional (Paris, província). 
Essas oscilações expressam e produzem, evidentemente, diferenças 
importantes de prestígio: os maîtres d’école de província, por exemplo, 
desfrutam de condições materiais e simbólicas muito inferiores às de um 
professor de liceu parisiense.35  

Alguns anos após a Guerra, Edmond Bauer foi professor na Universidade de 

Estrasburgo - onde foi colega de nomes conhecidos pelos historiadores até os dias de hoje, 

como Lucien Febvre (1878-1956), Maurice Halbawachs (1877-1945), entre outros – e, 

em 1928, assumiu como subdiretor do laboratório de física experimental do Collège de 

France, dirigido por Paul Langevin. Trata-se de um grupo que podemos considerar a 

vanguarda das ciências e uma elite intelectual. Essas instituições citadas aqui são 

consideradas marcos prestigiosos da carreira de um intelectual francês do período, algo 

que abordaremos com mais detalhes nas páginas seguintes. É importante destacar que 

Edmond Bauer bem como as trajetórias de quem ele esteve em contato ajudam-nos a 

perceber como alguns estabelecimentos se repetem em relação a carreiras consideradas 

bem-sucedidas e que por mais que não haja documentação a respeito do contato entre 

alguns, podemos intuir que são pessoas que por vezes frequentaram mesmos cursos, 

cruzaram os mesmos corredores dessas instituições e que acabam por constituir um grupo 

com inúmeras similaridades.  

 

 

 

 
licenciada em ciências matemáticas (1894), agrégée de ciências em (1897, 1º lugar) e doutora em ciências 
em 1903. Foi Chargée de conferences na École Normale Superieure de Sévres (ensino secundário de 
meninas,1900), Chef do curso de física na Faculdade de Ciências de Paris (substituindo Pierre Curie) em 
maio de 1906, e professora de física geral na Faculdade de Ciências de Paris em novembro de 1908, sendo 
a primeira mulher a assumir um cargo de professora na universidade de Paris. Nobel de Física em 1903 e 
Nobel de Química em 1911, primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel e a única pessoa a ganhar dois 
prêmios Nobel em duas categorias científicas. Casou-se com Pierre Curie em 1895, duas filhas Irène e 
Denise. Para mais informações: Facts. NobelPrize.org. Nobel Media. É interessante chamar atenção que 
mesmo Prêmio Nobel apresenta informações a respeito da vida privada de uma vencedora mulher, não é 
comum que os homens vencedores do prêmio tenham em suas descrições os nomes das esposas e quantos 
filhos eles tiveram, a biografia contenta-se em sua carreira e o motivo pelo qual eles ganharam o prêmio, 
no caso de Marie Curie é diferente.  
35 OSÉS, Mariana Op. Cit., p. 57. 
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No caso de Alice Bauer, irmã 

mais velha de Edmond, as informações a 

respeito de sua formação são escassas. O 

que sabemos é que ela teria tido uma 

educação tradicional, culta e musical que 

envolveu o estudo do piano, prática 

comum às famílias abastadas. A segunda 

prova do profundo interesse da família 

Bauer pela educação é que a jovem 

senhorita Bauer frequentou o liceu Racine, 

o estabelecimento de ensino exclusivo 

para moças, para seus estudos 

secundários, que teriam sido focados na 

área de ciências naturais e biologia. Foi 

neste local que ela conheceu sua melhor 

amiga Laure Ettinghausen (1878-1943, 

futura Mme Jules Isaac36). Alice é, portanto, integrante de uma minoria de 0,3% de 

mulheres, entre a idade de 16 a 19 anos, que realizaram o ensino secundário na França no 

fim do século XIX37. Segundo Michelle Perrot: 

Estudar, para uma adolescente da burguesia, significa se preparar para 
desempenhar seu papel de mulher do lar: cuidar de uma casa, dirigir 
empregados, ser interlocutora do marido e a educadora dos filhos. Para isso 
não há necessidade em saber latim, nem dominar conhecimentos científicos 
especializados, bastando um verniz de cultura geral, de artes recreativas – 
música, desenho – e uma formação teórica e prática em economia doméstica – 
cozinha, higiene, puericultura.38 

Anteriormente, os liceus eram reservados aos meninos e a educação das 

mulheres era realizada em casa, para as famílias que podiam pagar, por preceptoras ou, 

então, por estabelecimentos religiosos. Com a nova lei, a Igreja perdeu, enfim, o 

monopólio sobre a formação das moças. Segundo Françoise Mayeur, “era preciso, ao 

 
36Laure Ettinghausen foi artista e pintora. Jules Isaac (1877-1963) é um célebre historiador francês que 
escreveu manuais de história em coautoria com Albert Malet (1864-1915).  
37MARIOT, Nicolas. Histoire d'un sacrifice: Robert, Alice et la guerre (1914-1917). Paris: Seuil, 2017, p. 
49. 
38 PERROT, Michelle. Op. Cit., p. 218. 

Figura 4 - Fotografia legendada “Lycée Racien, année 
1894-1895, 6º année” Alice está sentada no chão a 
direita da mesa, com um vestido preto, Laure 
Ettinghausen na 3ª fila, a 3ª partindo da direita, com 
uma camisa xadrez (tradução nossa). Fonte: Fundo 
Jules Isaac. 
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mesmo tempo, não chocar os costumes e dar ao ensino recém-criado as suas cartas de 

nobreza, um passado longínquo, a um tempo filosófico, político e pedagógico”39. 

A Terceira República retomara com afinco pensadores utilizados na Revolução 

Francesa para defender a necessidade de instrução para as meninas e, ao mesmo tempo, 

preservar os costumes, reafirmando as diferenças entre os sexos. Essencialmente “os 

rapazes destinam-se à vida pública, no trabalho das armas e das leis. As raparigas são 

educadas para o lar e para a vida conjugal”40. 

 O currículo feminino exclui as humanidades clássicas, o grego, o latim e a 

filosofia, não é uma educação obrigatória e tão pouco diploma as meninas. Elas podem, 

inclusive, escolher não receber o certificado de conclusão do ensino secundário. De 

qualquer forma, o certificado de conclusão do ensino secundário feminino só será 

equivalente ao baccalauréat pelo decreto de 25 de março de 1924.  

Não havia proibição expressa sobre a matrícula de mulheres em instituições de 

ensino superior. Ainda assim, a educação feminina era suficientemente deficitária para 

impedir com eficiência o acesso das moças aos cursos de formação superior. Isto é, sem 

o latim, grego e a filosofia era impossível cumprir os pré-requisitos das instituições. Para 

cursar o ensino superior, as moças eram enviadas ao exterior por puro interesse e vontade 

de suas famílias.  

Alice teria sido impedida pelo seu pai de continuar estudando, o cenário mais 

comum da época. O Sr. Bauer aparentemente não via utilidade para uma moça, que tinha 

um dote de 250.000 francos, cursar o ensino superior.  

Em 1901, o relacionamento de Alice com o amigo de seu irmão mudou de status. 

Na primeira carta remetida a Alice por Robert, afirma-se: “Que alegria, cara, amada 

pequena Bauer, ter conhecido a doçura feita de ternura e ardor deste outono. Eu amo tudo 

em você, seus olhos, seu sorriso, suas mãos, tudo, minha querida”41. É apenas em 24 de 

agosto de 1904 que Alice passa a ser a Mme Robert Hertz. Vejamos agora com mais 

detalhes quem era esse seu par.  

 
39 MAYEUR, Françoise.  A educação das raparigas: o modelo laico. In: PERROT, Michelle. História das 
mulheres no ocidente, Vol 4, p. 278. 
40Ibidem, p. 279. 
41 Tradução nossa, trecho da carta de Robert para Alice, 1901, citado por MARIOT, Nicolas.  Op. Cit., p. 
51 : « quelle joie, chère, aimée petite Bauer, d’avoir connu la douceur faite de tendresse et d’ardeur de cet 
automne. J’aime tout de vous, vos yeux, votre sourire, vos mains, tout, ma chérie». 
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1.1.2 Robert Walter Hertz 

 

Robert Walter Hertz nasceu em 22 de junho de 

1881, em Saint-Cloud, filho de Adolphe Hertz (1841-

1899) e Finna Strahllheim (1855-1920). De família judia, 

Robert contava com mais três irmãs e um irmão: Fanny 

(1874-1978), Cécile Fleurette (1875-1974), Dorothéa 

Emma (1879-1962) e Jacques Adolphe (1889-1954).  

Robert nasceu na França, mas só se tornou 

francês, no papel, aos 12 anos de idade, em abril de 1893. 

O seu pai, Adolphe, nasceu em Brunswick, na Alemanha, 

filho de um joalheiro que servia à corte do ducado local, 

e foi enviado a Paris em 1865 como “comissário” dos 

negócios da família. Em 1868, Adolphe estabeleceu 

sociedade com Simon Strahlheim para fundar uma casa de comércio Strahlheim & Hertz, 

na 13 rue Trévise no quartier/distrito comercial de Faubourg-Montmartre, onde eles 

Figura 5 - Robert e Alice, Paris, 1902 – Fonte: Collège de France, Archives du LAS 
FRH_18_9_01_02_14 

Figura 6 - Robert Hertz (1881-
1915) Fonte: reprodução da capa 
HERTZ, R. Sociologia religiosa e 
folclore. Petrópolis: Editora vozes, 
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desenvolveram um comércio transatlântico de tecidos. Simon Strahlheim, que se tornaria 

sogro de Adolphe em alguns anos, era de uma pequena comunidade judaica próxima a 

Frankfurt e havia migrado poucos anos antes para os Estados Unidos, onde construíra 

uma suntuosa loja de tecidos que estava na época construindo no SoHo, em Nova York, 

e vinha a Paris com o intuito de abrir uma filial. Com ele, trouxe a filha mais velha, Finna, 

nascida nos Estados Unidos em 1855, que aos 18 anos se casa com Adolphe Hertz, em 

1873. Eles estabelecem residência na Avenue d’Alma, o que é uma clara marca de 

ascensão social, pois situa-se próximo à casa de comércio Strahlheim & Hertz, no centro 

do distrito burguês. Devido à Guerra Franco-Prussiana, Adolphe é obrigado a se refugiar 

em Bruxelas, na casa de uma das suas irmãs e em seu retorno procura regularizar sua 

situação na França. Em 1875, ele solicita “l’admission à domicilie”, que consegue, 

aparentemente, por estar à frente de um negócio lucrativo. Segundo Mariot, consta no 

relatório do gabinete da prefeitura a respeito de Adolphe que a casa de comércio 

alcançaria um volume de comércio de 2 milhões de francos e que sua esposa, Finna, teria 

trazido para ele um dote de 400 mil francos. Além do fato de que Adolphe cumpriu seus 

deveres militares através do “regime de substituição”42, o que favoreceu o comerciante 

por nunca ter lutado contra a França. É apenas em 1889 que Adolphe requer uma 

naturalização preocupado com a reforma ao acesso à nacionalidade e com as leis em 

relação ao serviço militar. Porém, esse pedido é negado pelos seguintes motivos: ele era 

judeu, e requeria naturalização apenas dele, afirmando que gostaria de deixar que os filhos 

escolhessem a qual país servir quando chegarem a idade. Quatro anos mais tarde, o 

comerciante tenta novamente por formulário a naturalização familiar, anexa ao novo 

requerimento cartas de recomendação: do prefeito do distrito e de Julius Oppert (1825-

1905)43, além dos documentos que testemunhavam o nascimento de seus 5 filhos em 

território francês, esses assinados por Simon Strahlheim e por Oppert. No requerimento, 

ele firma o compromisso que os filhos se apresentariam para o serviço militar na França. 

Desse modo, os Hertz se tornam franceses no papel44. Podemos levantar a hipótese de 

que se trata de uma família multilíngue, falando o alemão e o hebreu em casa, francês na 

rua e o inglês para o comércio.  

 
42 Esse sistema era permitido na França até 1872, basicamente é um regime que permite que os pais de um 
jovem paguem a um soldado pobre que concorde em ir às armas no lugar de seu filho.  
43 Assiriólogo do Collège de France, alemão naturalizado francês em 1860, membro do Institut de France, 
e conhecido do Diretor de Assuntos Civis do Ministério da Justiça. 
44 MARIOT, Nicolas. Op. Cit., p. 135-136. 
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Robert cresceu na bem localizada Avenue d’Alma e, conforme ganhou idade, 

passou a frequentar a casa da família Bauer, devido à sua grande amizade com Edmond 

Bauer, seu colega do liceu Janson-de-Sailly. Perrot afirma que “A rede de relações de 

família e amizade desempenham seu papel com toda naturalidade: os irmãos e irmãs dos 

(as) melhores amigos (as) facilmente se convertem em partidos”45. E é exatamente assim 

que parece ter ocorrido no caso que nos interessa: é junto de seu amigo que o jovem 

conheceu sua futura esposa, Alice, quatro anos mais velha que ele, mas de trajetória tão 

similar, que personificava um alter ego, perpetuando assim um perfeito exemplo de 

homogamia na escolha do cônjuge46. A escolha do parceiro é, também, uma estratégia 

dos indivíduos e famílias, a homogamia é uma prática de praxe nos meios burgueses 

somando diversos fatores de identidade47. Há muitas similaridades entre as famílias, 

ambas judias, por exemplo, as pretensões de carreira são muito próximas para os dois 

amigos e, a educação de Alice, mesmo que diferente da educação dos meninos, os 

aproxima ainda mais.   

Robert se destaca como aluno no liceu, elogiado por sua capacidade de escrever 

com solidez em francês e seu domínio do latim e do grego48. Em 1897, Robert entra em 

contato com as ideias socialistas, através de Fred Lawson Dodd (1868-1962), cirurgião 

dentista, dez anos mais velho que Robert Hertz, engajado na militância socialista inglesa. 

Dodd, por meio de trocas epistolares, convence o jovem Robert dos ideais socialistas e 

das qualidades do sistema cooperativo, incitando-o não apenas a militância intelectual, 

mas ao engajamento à “ação social”.  

Em 4 de agosto de 1899, Adolphe Hertz, o pai de Robert, sofreu um acidente 

durante uma corrida na montanha e faleceu, deixando aos 5 filhos e à esposa uma fortuna 

milionária fruto do desenvolvimento do seu negócio internacional em sociedade com seu 

sogro. Segundo Nicolas Mariot, ele lega, de acordo com o inventário de seus bens, pelo 

menos 45 imóveis diferentes pelo mundo, totalizando um patrimônio de 2.241.350 

francos a serem divididos para sua esposa (que ficou com a maior parte), e seus filhos. 

Nas palavras de Mariot, 

 
45 PERROT, Michelle. A vida em família.  Op. Cit., p. 218. 
46 MARIOT, Nicolas. Op. Cit., p. 50. 
47 PERROT, Michelle. Figuras e papéis.   Op. Cit., p. 122. 
48 MARIOT, Nicolas. Op. Cit., p. 140. 
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Para se ter uma ideia dessa fortuna, pode-se argumentar que o patrimônio 
móvel de 2,2 milhões de francos em 1901 produzia, por meio de uma 
rentabilidade média do capital investido de 4,5% uma receita de cerca de 
100.000 francos por ano, ou seja, digamos 86 vezes o salário médio anual de 
1152 francos em 1900. Sabendo que este mesmo rendimento médio anual antes 
de impostas ascendeu em 2013 a cerca de 30.000 euros, então o rendimento 
anual de Adolphe Hertz corresponderia a 2.600.000 euros para ativos de cerca 
de 57 milhões de euros (de acordo com o ranking anual da revista Challenges 
essa seria a 500ª fortuna francesa, avaliada em 2012 em 64 milhões de euros). 
49. 

 E em 1901, Robert, ao mesmo tempo que seu amigo Edmond Bauer, cumpre 

seu ano de serviço militar, e desimpedidos ingressam, respectivamente, na École Normale 

Supérieure (ENS) e na Sorbonne. A ENS é um estabelecimento de ensino cuja função é 

formar servidores públicos para atuarem na burocracia estatal, seja na instrução pública, 

seja em trabalhos de gabinete e/ou administrativos. Nesse mesmo ano, seu 

relacionamento com a irmã mais velha de Edmond, Alice, mudou. Eles, por assim dizer, 

começaram a namorar. E foi sob a patronagem de Albert Thomas que Hertz além de 

estudante se torna militante socialista extremamente ativo. Thomas teria sido responsável 

pelo mergulho que Robert deu em teóricos alemães socialistas, como Karl Kautsky. Em 

1902, a convite de Marcel Mauss (1872-1950), Robert realizou uma pequena palestra a 

respeito da “ação cooperativa”, na associação La Prolétarienne. No ano seguinte, ele 

organizou um “punch socialiste” na ENS, com intuito de recrutar alguns colegas à causa 

socialista. Foi também em 1903 que Robert passou a colaborar com a revista Notes 

critiques. Sciences Sociales publicação dirigida por François Simiand (1873-1935). 

 

 
49 Tradução nossa, do original: Pour donner une idée de cette fortune, on peut avancer que ce patrimoine 
mobilier de 2,2 millions de francs en 1901 produisait, à travers un rendement moyen du capital investi de 
4,5%, un revenu d’environ 100 000 francs par an, soit 86 fois le salaire annuel moyen de 1152 francs en 
1900. Sachant que ce même revenu annuel moyen avant impôt s’élevé en 2013 à environ de 30 000 euros, 
alors les revenus annuels d’Adolphe Hertz correspondraient à 2 600 000 euros pour un patrimoine 
d’environ 57 millions d’euros (du classement annuel du magazine Challenges, celui de la 500e fortune 
française était évalué en 2012 à 64 millions d’euros). Ibidem, p. 161-162. 

Figura 7 - Foto da promoção da turma de 1901 
Robert Hertz ao fundo, segundo da direita para 
esquerda Eggli, Rey, Picavet, Schlegel, Focillon, 
Hertz, Barry, Gautrea. – Fonte: ENS 
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Em 1904, a trajetória profissional de Robert Hertz culmina no 1º lugar na 

agrégation em filosofia. Quinze dias depois da divulgação dos resultados ele se casa com 

Alice Bauer. Em seguida, eles partem juntos para Londres, pois a primeira colocação 

rendeu a ele uma bolsa de estudos no British Museum.  

Mas o que significam esses deslocamentos na trajetória de Robert? Qual é o 

percurso “ideal” na carreira de um funcionário público ligado à docência? Quais são as 

marcas de prestígio? Para ficar mais claro, o caminho ideal a ser então percorrido por 

um aluno, com os devidos concursos de certificação, cujo objetivo era se tornar docente, 

era: ensino primário, ensino secundário em liceu parisiense, concurso de 

baccalauréat50, École Normale Superieure51, concurso de licence52, concurso de 

agrégation53 e, por fim, doutorado. O concurso de agrégation em filosofia é o mais difícil 

e concorrido (são poucas as vagas para professores de filosofia disponíveis dentro do 

sistema de ensino), portanto, o mais prestigioso54. Em geral, os primeiros lugares são 

sondados para assumir bolsas para realizar missões científicas no exterior.  

Isso se deve às reformas educacionais da Terceira República executadas a partir 

de 1870 pela corrente reformista, composta por importantes littéraires do período, entre 

eles havia nomes como o de Gabriel Monod (1844-1912) responsáveis por elaborar um 

programa diferente para o sistema de ensino55. Na mesma década, foram criadas bolsas 

para os candidatos à agrégation e à licence. Com efeito, pela primeira vez, alunos 

normalianos passaram a frequentar regularmente cursos da Sorbonne, o que acabou por 

alterar a estrutura das aulas, exigindo uma divisão do trabalho intelectual e o doutorado 

foi valorizado dentro da carreira docente. “Além disso, o estado francês passou a 

 
50 Exame nacional de fim do ensino secundário, instituído em 1808 por Napoleão. Era por meio dos exames 
que se obtinham o diploma de conclusão do ensino secundário. Durante a Terceira República que esses 
foram alvos de diversos debates entre políticos, instituições acadêmicas e intelectuais. 
51 A ENS não tem como um de seus pré-requisitos para ingresso o baccalauréat, realizando um exame 
admissional próprio. 
52 Exame requerido para todos os professores do ensino secundário, os profissionais que só possuíam essa 
certificação geralmente ocupavam cargos de níveis baixos dentro do ensino secundário. 
53 Concurso nacional que habilitava professores para o ensino secundário e superior. Dava acesso às 
posições mais altas do ensino secundário e, até mesmo, cargos em universidades da província. 
54 Como parâmetro de comparação, outros agregés em filosofia colaboradores do l’Année Sociologique: 
Célestin Bouglé (1870-1940) é o primeiro colocado em 1893; Marcel Mauss ficou em terceiro no ano de 
1895. François Simiand (1873-1935) em primeiro no ano seguinte. Bouglé, por exemplo, ganha uma bolsa 
de um ano para ficar na Alemanha. Mauss, por seu turno, ganha uma bolsa para ficar um semestre viajando 
entre Holanda e Inglaterra, frequentando seminários sobre história da religião e antropologia, tudo pago 
pelo Estado Francês. Estar nas cabeças implica receber esses convites primeiro. Os outros só recebem essas 
bolsas quando os primeiros as recusam por algum motivo. 
55 PROST, Antoine. Op. Cit., p. 229. 
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financiar o envio de bolsistas para missões e estágios científicos no exterior”56. Até 

então, a cooperação entre estado e universidade era sustentada pela necessidade da 

República em estabelecer novos parâmetros que a legitimam. Para isso, controlar 

setores produtores da memória coletiva era fundamental. Podemos entender essa relação 

nos seguintes termos de Osés: 

O apoio dos universitários vem, assim, acompanhado de concessões a suas 
demandas de autonomia administrativa e financeira, da criação de postos 
profissionais e bolsas, da liberdade associativa para essa categoria profissional 
e do culto oficial do Estado à Universidade e à ciência moderna, que institui 
um circuito retroalimentado de legitimidade.57 

O ensino superior foi, portanto, modernizado. E algumas gerações de 

intelectuais se beneficiaram dessas políticas. 

Robert Hertz e Edmond Bauer transitaram por esses espaços. Realizaram o 

ensino secundário em um bom liceu, como o Janson-de-Sally, que oferecia “cursos 

preparatórios” para grandes écoles58. Esse, por sua vez, permite o ingresso em instituições 

prestigiosas, no caso dos dois jovens a ENS. Com o êxito na agrégation, o recém-formado 

era direcionado a um cargo dentro do ensino secundário francês, os melhores colocados 

desfrutavam de bolsas de estudos no exterior. As missões científicas tinham também um 

outro atrativo, que é a progressão de carreira. Isto é, quando você passa em uma 

agrégation, você começa onde tem vaga, normalmente fora de Paris, e com as classes 

mais baixas. Cada ano de serviço te dá direito a dar aula para estudantes maiores e 

requisitar a transferência para liceus maiores, ou mais próximos de Paris. Para Hertz, 

aceitar a missão era ganhar uns bônus com o Ministério e não ter de assumir alguma 

posição em um liceu perdido no meio da França, longe de Paris. Desse modo, podemos 

afirmar que esses jovens faziam parte e tinham acesso a uma vasta, complexa e, 

principalmente, prestigiosa elite intelectual francesa. 

Vimos a partir das trajetórias de Alice e Robert como o sistema de ensino era 

central para as estratégias de conservação e ou ascensão social dos grupos burgueses que 

investiam nas carreiras liberais e estatais. Alice, inclusive, passou por uma das poucas 

brechas oferecidas por esse sistema às mulheres ao tornar-se professora. Para entender 

 
56 BENTHIEN, Rafael Faraco. Interdisciplinaridades: latinistas, helenistas e sociólogos em revista 
(França, 1898-1920). 2011. Tese (Doutorado em História Social) – Programa de Pós-Graduação em 
História Social, Departamento de História, Universidade de São Paulo, 2011, p. 8. 
57 OSÉS, Op. Cit., p. 62. 
58 No caso de Hertz, cujo interesse estava na área de literatura e humanidades, o curso se chama Khâge.  



41 
 

melhor a complexidade dessa posição, apresentaremos mais adiante neste capítulo um 

breve panorama e algumas considerações sobre a organização e as transformações desse 

sistema. 

 

1.1.3 Casal Hertz: socialismo, ciências sociais e educação infantil se encontram 
 

O antagonismo das duas educações persiste. Se o marido não refaz a sua 
mulher à sua imagem, ela permanecerá para sempre uma estranha para ele, com 
suas crenças, a inclinação de sua natureza, a estupidez incurável de sua 
instrução.59  

 
Essa ideia de Zola parece ser contrariada quando se trata do casal Hertz, que nos 

aparenta terem cultivado uma relação de grande afinidade e afeto. 

 Em 24 de agosto de 1904, Alice Bauer se 

casa com o promissor jovem normaliano Robert 

Hertz (1881 -1915). A viagem de lua-de-mel do 

casal é diferente do habitual, eles partem para 

Londres, porque Robert havia sido aprovado em 

primeiro lugar na agrégation em filosofia, e, por 

isso, recebeu uma bolsa para estudar na biblioteca do 

British Museum. No período de outubro de 1904 a 

julho de 1905, acomodados em Highgate, Alice 

aproveitou o seu tempo cursando pedagogia infantil 

na London County Councill. Em contato com os 

ideais de educação a primeira infância de Friedrich 

Froebel (1782-1852), ela passou a se dedicar à 

formação em educação infantil. Ainda em Londres, 

Robert aproveita para conhecer a cooperativa socialista modelo de Leeds. Nesse mesmo 

período, o agrégé é recrutado por Émile Durkheim e Marcel Mauss para o l’Année 

Sociologique. No grupo, Robert se dedicou a estudos antropológicos dentro das ciências 

sociais. Publicou no Tomo 10 da revista seu trabalho “Contribution a une étude sur la 

représentation collective de la mort». No ano seguinte, Hertz já se torna colaborador ativo 

da redação da revista. No mesmo ano, ele entra para outra redação, dessa vez da Revue 

 
59 ZOLA, Émile. Op. Cit., p. 15. 

Figura 8 - Casal Hertz, fotografia do 
casamento - Fonte: Collège de France, 
archives do LAS, FRH_18_P_01_01_001 
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de Syndicaliste, lançada por Albert Thomas. Em carta, de 17 de dezembro de 1904, para 

Roussel, Robert descreve que seu tempo em Londres é dividido em três atividades 

principais, o trabalho com a l’Année Sociologique, as tardes na biblioteca do Britsh 

Museum reunindo documentos e referências e o trabalho de “l’École”, em que se dedica 

a estudar antropologia e seus métodos60. Ao fim do ano seguinte, Robert parece ansioso 

para começar a dar aulas em algum liceu francês.  

 Em seu retorno à França, em 

1906, Robert assume uma posição de 

docência no Liceu Douai, próximo à 

Lille. Os Hertz não ficam nesse local 

por muito tempo, pois Robert logo 

decidiu por se colocar em “congé 

d’inactivité” da Instrução Pública. Em 

carta para Roussel (11 de fevereiro de 

1906), Robert declara sua satisfação em 

dar aulas no ensino secundário, apesar 

de já ter se queixado anteriormente ao 

amigo da falta de interesse dos alunos de 

família burguesa, ele afirma que ele e Alice gostam do local que estavam até então 

instalados, mas acabam por ceder às pressões de Dukheim e Mauss, que desejavam sua 

volta à pesquisa e à Paris61. Nas palavras de Mariot, no período de 1906 até 1914: “Robert 

permanece um rentista. Um rentista muito ativo, mas um rentista”62.   

Em 1908, de volta à Paris, o casal Hertz coloca em prática muitos de seus 

projetos. Alice inaugura os primeiros jardins d’enfants froebelianos da cidade. Muito bem 

localizados, próximos as famílias burguesas, na Rue Claude-Bernard e na Rue de la 

Source63. Alice, contudo, possui uma preocupação geral com a infância, se envolvendo 

em jardins de infância com objetivos filantrópicos intimamente ligados a militância 

socialista que o casal participava ativamente. Robert organiza o Groupe d’études 

 
60LANSON, Classe de. (1999). Letters from Hertz to Roussel. In: Durkheimian Studies / Études 
Durkheimiennes,5, 39-59. Retrieved August 19, 2021, disponível em: http://www.jstor.org/stable/238. De 
Lanson, C. (1999). Letters from Hertz to Roussel, p. 39-59. 
61 Ibidem, p. 47. 
62 Tradução nossa, do original: “Robert resta rentier. Um rentier três actif, mais um rentier”. MARIOT, 
Nicolas. Op. Cit., p. 165. 
63 Há a menção de pelo menos mais um jardim de infância social que ela teria aberto, porém não foi possível 
até o presente momento levantar maiores informações a respeito desse estabelecimento.  

Figura 9 - Casal Hertz - no escritório em Douai - Fonte: 
Collège de France, Archives LAS 
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socialistes (GES)64, fundado em fevereiro do mesmo ano, com o objetivo de refletir e 

debater sobre a sociedade e as ideias socialistas a fim de publicar periodicamente Les 

Cahiers du socialiste, para intelectuais e ativistas que tivessem interesse. Uma tentativa 

de resgatar o que era feito na revista Notes critiques. Sciences Sociales, que havia sido 

fundida a l’Année sociologique. Robert ocupou uma posição essencial no GES até o início 

da Primeira Guerra. Vários ex-normalianos engajaram-se a essa atividade extracurricular. 

Robert se tornou professor na l’École Socialiste du quartier latin. Nos anos que se seguem 

essas iniciativas militantes foram esfriando em função da Guerra65. E, ainda, a militância 

socialista e a atuação profissional de Alice Hertz ampliam muito a sociabilidade do casal.  

Em 1909, nasce o primeiro 

e único filho do casal, Antoine. E é 

também nesse mesmo ano que nasce 

a École Normale “des jardins” no 

Collège de Sévigné com colaboração 

ativa de Alice para sua organização, 

onde na qual se tornou professora. 

Mme Alice Hertz, não abandona sua 

vida profissional após o nascimento 

do filho, sendo uma figura engajada 

na institucionalização dos jardins de 

infância e no reconhecimento da 

profissão de jardinière para 

mulheres. Outra prova disso, é sua participação na direção da l’Union Froebelienne 

Française e na direção da revista L’Éducation Joyeuse aux Jardins d’enfants et dans la 

famille (1913-1914), periódico focado em discutir e divulgar informações a respeito do 

método froebeliano.  

 

 

 

 
64PARKIN, Robert. "Durkheimians and the Groupe D'Etudes Socialistes." Durkheimian Studies / Études 
Durkheimiennes, New Series, 3 (1997): 43-58. Acesso em : March 16, 2021. Disponível em : 
http://www.jstor.org/stable/44709252. 
65 A Guerra parou tudo. O partido rompe apenas após o congresso de Tours, em 1920. Todas as tendências 
estavam juntas. É no esforço da guerra que as divergências vão se colocando. A Revolução Russa acirra as 
disputadas, em função das posições Bolchevistas, que não são unanimidade entre os socialistas. 

Figura 10 - Robert, Alice e Antoine (1910-1913). Fonte: Collège 
de France, Archives LAS, FRH_08_P_11_052 
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A Primeira Guerra Mundial atravessa a vida dos franceses, trajetórias 

profissionais são interrompidas e famílias separadas. Nas palavras de Perrot: 

A guerra, precisamente. Sua “declaração” lembra a todos e a cada um o 
primado(sic) do público, os limites da vida privada, seu caráter subordinado e 
relativo. Faz soar o fim do recreio. Com o apoio de um Estado fortalecido, 
sustentada por técnicas eficazes, ela mobiliza as energias de uma juventude 
chamada a cumprir seu dever, recoloca cada sexo em seu lugar, cada indivíduo 
em seu posto de cidadão. A despeito de, na realidade, nada interromper jamais 
o fluxo da vida privada, cujos caminhos sob certa ótica se multiplicam, esta 
deve dissimular-se, esconder-se, tornar-se ainda mais secreta, sobretudo 
quando não obedece às estritas injunções do dever nacional.66 

 
Robert Hertz se alista voluntariamente para a linha de frente, nas trincheiras. A 

vida privada não cessa, o casal troca um grande volume de correspondências. Robert, 

como o antropólogo que é, observa seus colegas e manda suas impressões a Alice. Ela, 

por sua vez, demonstra sua preocupação com ele e, também, com as jovens que tiveram 

sua formação interrompida e com as crianças fora dos jardins de infância. Nicolas Mariot 

analisa meticulosamente a correspondência trocada durante o período de guerra do casal 

Hertz. A partir de uma abordagem metodológica sócio-histórica, o autor relaciona o 

comportamento de Robert nas trincheiras, explorando os modos de ser e de pensar 

adquiridos através de suas sociabilidades (familiar, formação escolar e militante), isso é, 

analisando as diversas reconfigurações identitárias do sociólogo67. Esse conjunto de 

cartas de Robert a Alice, no período em que esteve mobilizado, foi publicado por Philippe 

Besnard e Alexandre Riley 68.  Em 1915, Robert Hertz encontra sua morte nas trincheiras 

de Marchéville-en-Woëvre.   

 

1.1.4 A viúva Robert Hertz 

 

Em uma carta datada de 11 de abril 1924 enviada a Albert Thomas, Alice Hertz 

escreve, 

 
66 PERROT, Michelle. Op. Cit. (2009)., p. 572. 
67 Para mais informações a respeito desse período consultar MARIOT, Nicolas. Op. Cit. 
68 BESNARD, Philippe. ; RILEY, Alexander. Un ethnologue dans les tranchées aout 1914-1915: lettres 
de Robert Hertz a as Femme Alice. Paris: CNRS Editions, 2002. 
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Hoje Robert estava partindo para Marchéville. Ele havia lutado no dia 9 e os 
dias seguintes foram dias de marcha, descendo para as trincheiras, no Woëvre. 
Foi no dia 11, acredito, que conseguiu subir aos Hauts de Meuse, muito perto 
de Haramont onde está sepultado, e que teve um momento de grande emoção, 
contemplando a planície de Woëvre e a evolução dos exércitos. (Ele não me 
escreveu todos esses dias, mas eu ouvi sobre isso de seus companheiros). Ele 
morreu em 13 de abril.69 

A colaboração entre o casal não encontra seu fim após a morte de Robert em 1915, 

Alice atua de forma contundente para publicar a obra póstuma de seu companheiro. Ela 

também é responsável por organizar e disponibilizar um arquivo dedicado aos trabalhos 

do sociólogo: trata-se de uma documentação epistolar do período de 1901 a 1915, que 

hoje se encontra preservada no Fonds Robert Hertz, na biblioteca Claude Lévi-Strauss, 

do Laboratoire d’anthropologie sociale do Collège de France.  

O espólio de Robert era de cerca de 252 713 francos, a essa quantia deve-se 

adicionar os 250.000 francos do dote de Alice. Isso é, segundo Nicolas Mariot, o 

equivalente a aproximadamente um século de salário de um professor agrégé do período. 

As rendas do patrimônio declarado dos Hertz é cerca de 16 vezes o salário anual médio 

1413 francos de 1914. Uma fortuna que em 2012 corresponderia a aproximadamente a 

um capital de 10 milhões de euros, com proveitos anuais de cerca de 480 mil euros. “Para 

a militância ou de férias, os Hertz não precisavam contar [seu dinheiro]”70.  

Após o falecimento de Robert, Alice Hertz continua se dedicando à sua profissão 

como educadora e à abertura de novos jardins de infância com objetivos filantrópicos. Ela 

publica um livro com estudos de caso de atividades no jardim de infância, atividades e 

canções para serem executadas com crianças de 3 a 6 anos, em colaboração com Mme 

Louis Trouillon, em 1920, sob o título Du grain de Blé jusqu’au Pain. E, com ajuda de 

Albert Thomas, Alice pode publicar um segundo livro Minou a la montagne em 1924 

pela Editora Nathan assinado por “Deux Jardinières”. Falaremos sobre esses livros no 

 
69 Trecho Carta 11- Leysin, le 11 avril 1924. Correspondência Albert Thomas e Alice Hertz. 94AP/381. 
Fonds Albert Thomas, Archives Nationales. Tradução nossa, do original: Aujourd’hui Robert partait pour 
Marchéville. Il s’était battu le 9 et les jours suivants ont été des jours de marche, de descendre aux tranchées, 
dans la Woëvre. C’est le 11, je crois, qu’il a pu monter sur les Hauts de Meuse, tout près d’Haramont où il 
est enterré, et qu’il a eu un moment de grande émotion, à contempler la plaine de Woëvre et l’évolution des 
armées. (Il ne m’a pas écrit tous ces jours-là, mas je l’ai su par ses camarades). Il est mort le 13 avril. 
70 Tradução nossa, no original: Pour le militantisme comme en vacances, les Hertz n’avaient pas besoin de 
compter”. Ibidem, p. 162.   
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capítulo 3 deste trabalho. Há indícios também do trabalho dela colaborando com o Abée 

Viollet nas Oeuvres Moulin Vert (uma casa de acolhimento de crianças)71. 

Alice Hertz faleceu em 1927. No ano seguinte, Marcel Mauss, amigo da família 

e colega de Robert em L’Année Sociologique, presta homenagens com um breve texto 

biográfico na obra póstuma Sociologie religieuse et folklore72. Mauss reafirma a 

colaboração do casal, deixa clara sua admiração reconhecendo seus esforços e sua 

autoridade na área de educação infantil.  

 

1.2 O SISTEMA EDUCACIONAL NA TERCEIRA REPÚBLICA (1870-1940) E AS 

MULHERES 

 

Mais uma vez retomaremos as palavras de Émile Zola como ponto de partida 

para a investigação a respeito do sistema educacional francês e suas imensas 

transformações promovidas pela Terceira República, 

Vejamos Marie e o pequeno Pierre. Até os seis ou sete anos, deixam-
nos brincar juntos. Suas mães são amigas; eles se tratam com intimidade, 
trocam palmadas fraternais entre si, rolam pelos cantos, sem qualquer 
vergonha. Mas, aos sete anos, a sociedade separa-os e toma conta deles. Pierre 
é internado num colégio onde se esforçam para encher-lhe o crânio com um 
resumo de todos os conhecimentos humanos; mais tarde, ingressa em escolas 
especiais, escolhe uma carreira, torna-se um homem. Entregue a si mesmo, 
largado entre o bem e o mal durante esse longo aprendizado de existência, ele 
bordejou as vilezas, provou dores e alegrias, teve sua experiência das coisas e 
dos homens. Marie, ao contrário, passou todo esse tempo enclausurada no 
apartamento de sua mãe; ensinaram-lhe o que uma moça bem-educada deve 
saber: a literatura e a história expurgadas, a geografia, a aritmética, o 
catecismo; além disso, ela sabe tocar piano, dançar, desenhar paisagens com 2 
lápis. Assim Marie ignora o mundo que viu somente pela janela, e mesmo 
assim fecharam-lhe a janela quando a vida passou barulhenta demais pela rua. 
Jamais se arriscou sozinha pela calçada. Guardaram-na cuidadosamente, qual 
uma planta de estufa, administrando-lhe o ar e o dia, desenvolvendo-a num 
meio artificial, longe de todo o contato. E agora, imagina que, uns 10 ou 12 
anos mais tarde, Pierre Marie voltam a se encontrar. Tornaram-se estranhos, o 
reencontro é fatalmente cheio de constrangimentos, já não se tratam com 
intimidade, não se empurram mais nos cantos para rir. Ela, ruborizada, 
permanece inquieta, diante do desconhecido que ele traz consigo. Ele, entre os 
dois, sente a torrente da vida, as verdades cruéis, das quais não ouça falar alto. 
Que poderiam dizer um ao outro? Possuem uma língua diferente, não são mais 

 
71 Alice afirma que vem colaborando com o Abée Viollet em seu trabalho no Moulin Vert, Carta 12, 13 
juin 1924, la Charmille Chexbres sur Vevey. Correspondência Albert Thomas e Alice Hertz. 94AP/381. 
Fonds Albert Thomas, Archives Nationales. Mais informações sobre o Moulin Vert ver: 
(https://lemoulinvert.asso.fr/lassociation/notre-histoire/). Porém, infelizmente, não conseguimos localizar 
mais informações a respeito.  
72 Título em português: HERTZ, Robert. Sociologia religiosa e folclore: coletânea de textos publicados 
entre 1907 e 1917. Petrópolis: Vozes, 2016. Texto biográfico a respeito de Alice escrito por Marcel Mauss 
em Anexo nº 1. 
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criaturas semelhantes. Estão reduzidos às banalidades das conversas comuns, 
cada um se manter na defensiva, quase inimigos, já mentindo um ao outro.73  

Com a derrota Francesa na guerra Franco-Prussiana, após a batalha de Sedan, a 

captura do imperador Napoleão III, os republicanos parisienses foram rápidos em se 

organizar e conseguiram proclamar a Terceira República Francesa. Os republicanos 

ocuparam-se com a questão da separação entre Igreja e Estado, buscando reduzir a 

influência da Igreja Católica nos assuntos públicos. A instabilidade política e social, foi 

também um período de efervescência cultural (conhecido como Belle Époque) e de 

desenvolvimento econômico. Os republicanos adotaram políticas progressistas e usaram 

outros países considerados desenvolvidos como referência.  

 

1.2.1 O Sistema de Ensino (masculino) 

 

Com o Império de Napoleão III, o clero retorna à instrução pública, com os 

liceus74, cujo objetivo era um equilíbrio entre religião e laicidade. E com um programa 

que a revalorizava as letras clássicas e o ensino de assuntos como: retórica, lógica, 

moral, matemática e física. Porém, essas mudanças realizadas pelo Império trouxeram 

à tona uma tensão entre religião e ciência na educação, gerando, por volta da década 

1850, uma bifurcação curricular: o ramo literário (clássico) e o ramo científico 

(matemático). Retomando a organização dos colégios do Antigo Regime, caracteriza pela 

divisão dos alunos em classes sucessivas correspondendo cada uma a um nível de estudos, 

o que permite a aplicação de uma pedagogia simultânea, permitindo ao mestre um 

trabalho com vários alunos. Esses estabelecimentos funcionavam em regime de internato, 

característica fundamental da pedagogia humanista baseada em horas de aula e tempo de 

estudo integrais, sob supervisão. Havia também a possibilidade de realizar outras 

atividades através dos cursos extras (desenho, exercícios)75. 

As reformas no ensino são parte de um projeto nacional e a longo prazo para 

uma instrução pública que tem o potencial de moldar uma sociedade, e a Terceira 

República estava interessada em fazer com que o Estado tivesse pleno controle desse 

dispositivo. A derrota para a Prússia traz consigo uma noção de atraso francês, em 

 
73 ZOLA, Émile. Prefácio. Op. Cit., p. 12-13. 
74 Os Liceus surgem através de uma lei de instrução pública de 1795. 
75 PROST, Antoine. L'enseignement en France, 1800-1967. Paris: Armand Colin, 1968. 



48 
 

aspectos políticos e educacionais, restabelecer o país passa por um certo sentimento de 

revanche. Nas palavras de Picard: 

Repetiremos como um axioma que, se fomos derrotados por tropas superiores 
em número e comando, devemos isso à inferioridade das nossas escolas. Esse 
sentimento geral, seja qual for o valor, exerceu uma ação poderosa sobre o 
desenvolvimento da instrução na França nos anos posteriores.76 

Esse binômio escola-nação foi bastante discutido pela historiografia por autores 

como Antoine Prost, Fritz Ringer, Anne-Marie Thiesse, entre outros que revelam a 

complexidade dessa relação entre nação e instrução pública.  

A Terceira República vai de fato modernizar o sistema de ensino, mas é preciso 

ter em mente que como Thiesse formula77, e Mastaci sintetiza, “não haveria desde então 

nada mais internacional do que a definição de políticas escolares nacionais”78. Os 

republicanos adotaram a prática de enviar missões para países como Alemanha, Suíça, 

Inglaterra e Estados Unidos para produzirem pareceres sobre os sistemas de ensino 

desses países, procurando nas “experiências mundiais exemplos, modelos ou 

argumentos para justificar e legitimar propostas de reformas no plano nacional”79, 

mobilizando a experiência pedagógica estrangeira em função das necessidades 

francesas.  

Esse suposto atraso francês na educação se manifestava principalmente nos 

dispositivos legislativo e regulamentador da instrução pública. Jules Ferry (1832-1893), 

considerado pai da escola primária laica, gratuita e obrigatória, tem um grande projeto de 

renovação do sistema educacional colocado em prática em 1881 e 1882, visando 

modernizar as instituições e minar a influência das congregações religiosas na educação80.  

A escola primária republicana é a mesma para os dois sexos, exceto pelos 

trabalhos manuais considerados indispensáveis ao ensino das meninas. A educação de 

meninos e meninas se difere com maior contraste na entrada da adolescência. As meninas 

são educadas em casa pela mãe ou por preceptoras, ou são enviadas a colégios 

 
76 PICARD, Alfred. Exposition universelle internationale de 1889 à Paris. Rapport général. Paris: 
Imprimerie nationale, 1890, p. 357. 
77 THIESSE, Anne-Marie. La création des identités nationales : Europe XVII-XIX siècle. Paris: Seuil, 
2001. 
78  MATASCI, Damiano. A França, a escola republicana e o exterior: perspectivas para uma história 
internacional da educação no século 19.   História da Educação [online]. 2016, v. 20, n. 50, p. 143. 
79 Idem. 
80 RINGER, Fritz. Fields of Knowledge: French academic culture in comparative perspective. 1890-1920. 
Cambridge: University Press, 1992. 
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congregacionistas. Até que os republicanos avançam sobre o seu plano de instrução 

pública controlada pelo Estado. 

A Terceira República reforma os liceus em prol da laicidade e reajusta 

financeiramente esses estabelecimentos, investindo na construção da imagem de locais 

de uma educação moderna e de elite, através das contratações de professores 

especializados para assumirem cátedras. Para atrair esses letrados para as cátedras, 

estabelece um sistema de remuneração que faz com que a única forma de progredir na 

profissão seja subir na hierarquia das cátedras e na dos liceus, chegando a Universidade 

ou uma instituição de ensino superior. As posições, cátedras e estabelecimentos eram 

ranqueadas e esse ranqueamento interfere na remuneração desses profissionais. Mesmo 

quando a remuneração deixa de levar em consideração a classificação dos 

estabelecimentos e as cátedras específicas a partir de 1887, a hierarquia carrega uma 

força simbólica que não deixa de ser respeitada, a mobilidade e a aproximação de Paris 

seguem sendo marcos de prestígio81. Segundo Michelle Perrot, as taxas escolares vão 

caindo ao longo do século XIX, sobretudo os valores do ensino primário. Com a lei de 16 

de junho de 1881, a escola é considerada pública, porém não é gratuita (atualmente as 

taxas escolares estão relacionadas a cantina e as atividades periescolares tendo seu valor 

reduzido consideravelmente). Foi também um período de muita experimentação 

pedagógica, foram inúmeras modificações nos currículos do ensino secundário, tanto para 

se adaptar as profissões modernas que surgiam quanto para se adaptarem as modificações 

que o ensino superior atravessava.  

Toda a educação dos jovens era agora responsabilidade do Estado. Na década de 

1860, os profissionais formados pela ENS, funcionários do Estado, começaram a dar 

sinais vigorosos de descontentamento com a estrutura do ensino, principalmente no que 

diz respeito ao ensino superior. Há uma parte desses normalianos que tentam reformar 

o Estado agindo por dentro e fazendo uso de suas estruturas. Esse grupo tenta reivindicar 

reformas que aproximassem a universidade francesa da universidade alemã e anglo-

saxã, atraídos, sobretudo, pela possibilidade da produção de novos conhecimentos, isto 

é, a pesquisa.  

Os profissionais atuantes no sistema de ensino se tornavam cada vez mais 

interessados em uma pedagogia da observação, do experimento e da reflexão que se 

opõe ao método antigo. Em 1868, em Paris, a École Pratique des Hautes Études 

 
81 PROST, Antoine. Op. Cit., p. 65. 
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(EPHE)82 fundada com o objetivo de produzir pesquisadores. Porém, trata-se de um 

estabelecimento que surge como uma instituição à parte no sistema de ensino. Segundo 

Prost, ela é a responsável por preparar o caminho para o novo ensino superior, porque 

colocava em prática um sistema inédito para os franceses, baseado em seminários e 

apresentações de pesquisa83. No final da década de 1870, com a proclamação da 

Terceira República, que assumiu mais tarde, na década de 1880 com Gambetta, as 

bandeiras pró-ciência e anticlerical, o baccalauréat sofreu extensas modificações 

devido a alteração no programa do ensino secundário o que obrigou, consequentemente, 

a reformulação da licence e da agrégation, assim como, de todo o ensino superior. Teve 

início, portanto, a segunda fase do sistema de ensino francês, esquematizada por Prost, 

possuía como principal característica a ascensão das universidades, com a inserção da 

pesquisa às suas atribuições. 

A obtenção do baccalauréat era a certificação de conclusão do ensino 

secundário, sendo o pré-requisito para o ingresso nas Faculdades de Letras e Ciência84. 

Já o ingresso em uma Grande École acontecia através de concursos próprios. Os 

principais concursos avançados eram a licence e agrégation85.  

Em resumo, se pensarmos em ensino superior francês, temos instituições 

análogas: faculdades e Grandes Écoles. A primeira, tinha como propósito a formação 

de profissionais liberais, professores e administradores do secundário (os preparava 

para a licence e para a agrégation), e a segunda, como já comentado, formavam 

funcionários capacitados para os postos dentro do quadro do serviço público, as 

condições de trabalho nas Grandes Écoles são incomparavelmente melhores. Podemos 

destacar duas dessas Grandes Écoles: a École Polytechnique (1794), transformava civis 

e militares em engenheiros; e a École Normale, formava futuros professores e 

administradores do ensino secundário. Quanto a produção de novos saberes, a pesquisa, 

esta era inicialmente realizada por instituições à margem do sistema de ensino, tais 

como o Collège de France (1530), no Institut de France (1795), nos salões privados e 

nas sociedades provincianas.  

 
82 EPHE é composta inicialmente por quatro seções, Matemáticas, Física e Química, Ciências Naturais e 
Psicologia e Ciências Históricas e Filológicas, em 1885 é criada a quinta seção de Ciências Religiosas e em 
1946 a sexta seção de Ciências Sociais. 
83 Ibidem, p. 74–78.   
84 E, posteriormente, em 1820, também nas Faculdades de Direito e Medicina. 
85 E a certificação mais avançada oferecida pela Faculdade de Letras e Ciência, era o doutorado de estado 
aos candidatos com desejo de ocuparem o cargo de professor dentro das faculdades, era preciso defender 
duas teses, uma em latim e outra em francês, para obtenção deste título. 
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Os egressos da ENS garantiam uma posição altamente privilegiada. Eles 

monopolizavam os cargos mais altos do ensino secundário, devido ao caráter 

preparatório da instituição para os concursos, aglutinando uma elite intelectual. Prost 

afirma que “sociologicamente, os normalianos constituem uma elite porque eles 

ascendem imediatamente aos postos que são, para o resto do corpo docente, expectativas 

de fim de carreira”86. Eles configuram, portanto, uma “aristocracia letrada convertida 

em elite profissional do sistema de ensino”87.  

Permeados por esse meio, os agentes Edmond Bauer e Robert Hertz se 

desenvolvem e têm sua formação, como mencionado anteriormente. Os dois amigos que 

se conheceram no liceu Janson-de-Sailly e, em seguida, o primeiro ingressa na 

Universidade de Paris e presta agrégation para física, e o segundo, respectivamente, na 

ENS, preferindo o concurso para filosofia. Cabe a nós lembrarmos que quando se trata 

da educação dos rapazes não há qualquer menção a vida familiar, a qualquer papel de 

pai ou marido. Os rapazes são formados inteiramente para a vida pública, para ação e 

para o pleno desenvolvimento da ciência, da filosofia, da razão etc. Quando se trata da 

educação feminina, a coisa toda muda de perspectiva.  

 

1.2.2 O Sistema de Ensino e as Mulheres 

 

A Lei Camille Sée, de 21 de dezembro de 1880, sobre o ensino médio público 

para meninas, integra os planos da Terceira República para educação, Jules Ferry visava 

minar a influência das congregações religiosas da educação das moças. 

Esse projeto de lei que instaurou o ensino secundário feminino suscitou muitos 

debates no período, sendo objeto de grande controvérsia, o programa conserva 

importantes diferenças em relação ao programa de estudos dos meninos, como por 

exemplo: o ensino para meninas tem menor duração; os liceus e colégios funcionam 

principalmente em regime de externato (apesar da lei prever a possibilidade de internatos 

conforme demanda dos conselhos municipais); o programa substitui o ensino religioso 

por “ensino moral” –  a lei toma o cuidado de tornar claro que o ensino religioso apenas 

será oferecido sob demanda dos pais, por representantes de vários cultos diferentes 

 
86 Tradução nossa, do original: “Sociologiquement, les normaliens constituent une elite parce qu’ils 
accèdent d’emblée aux postes qui sont por le reste du corps enseignant, l’espoir des fins de carrière“. 
PROST, Antoine. Op. Cit., p. 72. 
87 OSÉS, Mariana. Op. Cit., p. 58. 
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aprovados pelo Ministro da Instrução Público, apenas dentro do estabelecimento de 

ensino e fora das horas das aulas.  

As disciplinas para o ensino secundário feminino, de acordo com a Lei Camille 

Sée, consistem em: 1. ensino moral; 2. estudo da língua francesa e das línguas modernas 

(a lei prevê o ensino de pelo menos mais uma língua viva); 3. literatura (antiga e 

moderna); 4. geografia e cosmografia; 5. história nacional e história geral; 6. aritmética, 

geometria, química, física e história natural; 7. higiene; 8. economia doméstica; 9. 

“trabalhos com agulha” (costura, bordado etc.); 10. noções gerais sobre as leis; 11. 

desenho; 12. música; 13. ginástica. É importante salientar que o conteúdo dessas 

disciplinas é superficial quando comparados ao conteúdo dos programas de ensino para 

meninos, são transmitidos a elas noções gerais sobre os assuntos mencionados.  

O liceu Racine para moças, onde Alice Bauer realizou o ensino secundário, foi 

inaugurado por Eugene Spuller (1835-1896)88, em 19 de outubro de 1887. Trata-se do 

segundo estabelecimento para meninas em Paris. Durante o discurso inaugural do liceu 

Racine, Spuller personifica a Terceira República, deixando claro os objetivos dos 

republicanos ao oferecer o ensino secundário às meninas da capital: trata-se de 

aperfeiçoar as futuras esposas e mães da elite. A instituição sob o aparato do Estado tem 

como objetivo tirá-las da influência clerical e nada tem a ver com uma igualdade dos 

sexos. O discurso lembra que as mulheres devem permanecer em seu papel tradicional de 

submissão à autoridade masculina. Durante o discurso, Spuller torna claro que o projeto 

de educação para as meninas não se trata de formar “femmes savantes”, interessa a eles 

formar as mulheres dignas, de bom senso e graça, trata-se de “formar esposas”. Afirma-

se ainda que os republicanos não acreditam na igualdade entre homens e mulheres, mas 

na complementaridade das diferenças entre os sexos:  

 
88  Eugene Spuller (1835-1896), ministro de l’Instruction Publique, des Cultes et des Beaux-arts, nasceu 
em uma pequena família provinciana, filho de pai alemão e mãe francesa, ambos falecidos, realizou os 
estudos em direito que o levaram à Ordem dos Advogados de Paris. Obtendo sucesso na área da educação. 
Frequentando círculos políticos ligados ao mundo do jornalismo na década de 1860, sua eleição em 1876 
como deputado pelo 3º arrondissement de Paris inaugurou sua longa carreira política (da qual não saiu até 
sua morte). Os valores republicanos forjaram esse homem do Estado.    
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Mulheres dignas deste país que é a França, que é a pátria do bom senso, da 
moderação e da graça; mulheres com uma noção correta e um senso apurado 
do papel que deveria pertencer a elas na sociedade moderna.  O que lhe 
pedimos é que formem esposas para os homens de nossa sociedade livre, 
igualitária e fraterna, surgida com a Revolução Francesa; e, para isso, é 
absolutamente necessário formar mulheres capazes de conjugar o saber 
intelectual com uma verdadeira elevação moral, que lhes permita superar as 
provações e as dores da vida. Não somos aqueles que acreditam que homens e 
mulheres são iguais: esta não é a nossa opinião e esta não é a nossa linguagem. 
Somos aqueles que pensam que o homem é diferente, mas chamados a apoiar-
se, a ajudar-se, a complementar-se. 89 

O papel social da mulher nessa sociedade é reafirmado, através da justificativa 

de que sua utilidade é dada pela capacidade feminina de perpetuar a espécie gerando 

crianças, e, consequentemente, novos indivíduos para a sociedade. Nem por um momento 

sugere que a educação oferecida a elas as torna aptas às mesmas funções que os homens, 

sob a justificativa de que “Há duas tarefas aqui, como duas naturezas distintas. As duas 

missões não se parecem: enquanto os homens são feitos para agir, as mulheres têm por 

missão para inspirar”90. E ainda lembra às mulheres: “Não esqueça de que sua principal 

tarefa é criar filhos que um dia serão mães de família, ou seja, mulheres que iniciarão elas 

mesmas em suas casas a educação que mais tarde você deverá completar”.91 

Mas o caso da luta pelos direitos das mulheres na França se desenrola de maneira 

particular. As feministas francesas, desse período, abraçaram esse discurso da diferença, 

essa função última de gerar os futuros indivíduos da nação, e tentam estrategicamente 

tirar proveito desse status por serem as primeiras em contato com as crianças dessa 

sociedade. Usam desse argumento para extrapolar os limites impostos a elas,  e, por tanto, 

esse conservadorismo republicano do século XIX marca a escolarização das meninas sem 

ser questionado. Spuller, “De fato, a mãe é a primeira professora de seus filhos: você, 

 
89  Tradução nossa, do original: “Des femmes dignes de ce pays de France, qui est la patrie du bon sens, de 
la mesure et de la grâce ; des femmes ayant la notion juste et le sens exquis du rôle qui doit leur appartenir 
dans la société moderne. Ce que nous vous demandons, c’est de former des épouses pour les hommes de 
notre société libre, égalitaire et fraternelle, issue de la Révolution française ; et pour cela, il faut de toute 
nécessité élever des femmes capables de joindre à des connaissances intellectuelles une véritable élévation 
morale, qui leur permette de dominer les épreuves et les tristesses de la vie. Nous ne sommes pas de ceux 
qui croient que les hommes et les femmes soient égaux : telle n’est pas notre opinion, et ce n’est pas là 
notre langage. Nous sommes de ceux qui pensent que les hommes et les femmes sont différents, mais, 
appelés a se soutenir, à s’aider, à se compléter mutuellement”. SPULLER, E. Auteur du texte. Inauguration 
du Lycée Racine à Paris.  In: Au Ministère de l'Instruction publique: discours, allocutions, circulaires / E. 
Spuller Hachette : Paris, 1888-1895, p. 245. 
90Tradução nossa, do orginal: il y a là deux tâches, comme deux natures distinctes. Les deux missions ne se 
ressemblent guère : tandis que les hommes sont faits pour agir, les femmes ont pour mission d’inspirer ». 
Ibidem, p. 245. 
91. Tradução nossa, do orginal : N’oubliez pas que votre tâche principale est d’élever des enfants qui seront 
un jour des mères de famille, c’est-à-dire des femmes qui commenceront elles-mêmes dans leurs maisons 
l’éducation que vous aurez plus tard à compléter. Ibidem, p. 248. 
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portanto, como ele conscientemente, pensará em fazer com que as crianças lhe sejam 

confiadas aos professores capazes de iniciar o trabalho que você terá que concluir”.92 

Anos depois, Alice Hertz usara desses mesmos argumentos para defender a 

criação do ensino superior e da profissão de jardineira (educadora da escola maternal do 

método Froebel). Uma característica do feminismo francês, segundo Perrot, é apoiar-se 

sobre as diferenças e a ideia de complementaridade entre os sexos, usando da maternidade 

e de outras “obrigações” femininas para fazer suas reivindicações93.  

 

1.3 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Consideramos importante reforçar alguns pontos a respeito de Alice Hertz em 

relação ao que foi dito até agora: em primeiro lugar, Alice tem uma formação 

profissionalizante, ela é uma educatrice, formada no método Froebel, portanto, uma 

jardinière, não sendo confinada ao mundo doméstico. O que a difere do papel social 

tradicional as mulheres que ocupam posições sociais similares a dela. É comum na 

literatura a respeito de intelectuais do período, como Robert Hertz, encontrarmos escassas 

referências as esposas, muitas vezes citadas como secretárias particulares, responsáveis 

por uma revisão não oficial dos textos de seus companheiros. Mas dificilmente 

encontramos seus nomes, sua formação e uma carreira reconhecida.  

Neste primeiro capítulo buscamos reunir as informações biográficas da forma 

mais completa possível a respeito de Alice Hertz, fazendo uso de categorias que não 

consideramos estanques e, muito menos, autoexplicativas. As distinções que estão 

presentes na trajetória de Alice em relação a um “tipo ideal” de mulher do período, ao 

mesmo tempo que vemos conexões diretas alinhadas a um discurso progressista 

republicano em voga no período, evidenciam alterações complexas na estrutura da vida 

social relacionada à “concepção de que as mulheres têm uma história e não são apenas 

destinadas à reprodução, que elas são agentes históricos e possuem uma historicidade 

relativa às ações cotidianas, uma historicidade das relações entre os sexos”94. Ao reunir 

essas informações foi preciso tensionar o que já sabíamos, como as afirmações 

 
92Tradução nossa, do orginal « En effet, la mère est la première institutrice de ses enfants : vous songerez 
donc, comme il conscient, à faire des enfants qui vous seront confiées des institutrices capables de 
commencer l’œuvre qu’il vous appartiendra d’achever ». Ibidem, p. 249. 
93 PERROT, Michelle. Op. Cit., p. 130. 
94 PERROT, Michelle. Escrever uma história das mulheres: relato de uma experiência. Cadernos Pagu, n. 
4, p. 9-28, 1 jan. 2008, p. 9. 
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categóricas de Émile Zola a respeito da vida dessas pessoas, com o que pudemos 

investigar a respeito de Alice, sua família e trabalho.  

Uma vez que vivemos no século XXI, com movimentos feministas 

reconhecidos, direitos assegurados, podemos estudar, ter e exercer qualquer profissão 

sem proibições (ao menos aqui no Brasil e no que convencionamos chamar Ocidente), 

ainda que haja muitos outros direitos a serem conquistados e dificuldades a serem 

superadas, nossas vidas são substancialmente diferentes da vida das mulheres do fim do 

século XIX, início do século XX. Apesar da nossa sociedade ser descendente direta das 

ideias desses períodos anteriores, é difícil lembrarmos que a possibilidade de estudar e 

trabalhar foi um direito conquistado, que não foi sempre assim. É difícil imaginar a vida 

sem escolhas, que hoje, para nós, são tão básicas. Hoje, por exemplo, discutimos a 

maternidade de forma muito diferente, defendemos, principalmente, que é uma escolha e 

não nossa finalidade última.  E avançamos lentamente sobre as complexas e, por vezes, 

problemáticas definições do que é ser mulher atreladas ao sexo e ao gênero. Não nos é 

evidente a subversão de uma mulher com uma trajetória como a da Alice, porque estamos 

mergulhadas no nosso próprio momento histórico. Mas é importante propormos um 

exercício reflexivo como esse de olhar para historicidade dos processos. Lembrarmos de 

que o caminho não esteve sempre aqui para nós, disponível, mas que foi aberto pouco a 

pouco, as vezes à força, as vezes disfarçadamente com calma e sutileza, por muitas e por 

muito tempo. Tendo isso em mente a perspectiva se amplia, nosso horizonte, e nos lembra 

que o caminho é longo. 

No próximo capítulo avançaremos sobre textos editoriais da revista L’Éducation 

Joyeuse aux Jardins d’enfants et dans la famille, partindo do pressuposto que os 

posicionamentos da revista são opiniões que Alice corrobora, sua atuação em favor da 

institucionalização da profissão de jardinière.   
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2 CAPÍTULO INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS JARDINIÈRES: L’UNION 

FROEBELIENNE FRANÇAISE E COURS NORMAL FROEBELIEN.  

 

O século XX é palco da entrada das mulheres na educação e no trabalho 

assalariado de forma massiva, as discussões do período sobre o que é apropriado a um 

corpo feminino realizar entram em suspensão quando a Primeira Guerra Mundial começa. 

Como os homens são mobilizados, as mulheres precisam assumir todo tipo de funções de 

retaguarda, as diferenças deixam de fazer sentido.  

O século XX define-se mais pela longa e lenta legitimação dos princípios de 
divisão sexual do mundo social, reinventando formas subtis de segregação no 
sistema de formação e no mundo do trabalho. Efetivamente, a ordem social 
funciona como uma espécie de estação de seleção que distribui com 
regularidade, embora de um modo imperfeito, homens e mulheres por esferas 
separadas de formação e de trabalho. A sua principal função é a de não 
organizar a concorrência entre os sexos e de eufemizar a violência da 
dominação masculina95. 

A partir de 1918 percebe-se o fim das hostilidades, o período entre guerras 

apresenta todo tipo de dificuldades: desde a reconstrução dos países, como a ausência 

daqueles que não retornaram dos campos de batalha, às crises capitalistas. Entretanto, “a 

educação e o trabalho feminino progridem”96. Os projetos de reconstrução nacional são 

também projetos de repovoamento. O Estado Nação precisa mais do que nunca das 

famílias com filhos numerosos. As esposas devem retornar aos lares e, para isso, é 

possível identificar duas estratégias empregadas: a proibição de mulheres, principalmente 

casadas, trabalharem e a revalorização do trabalho doméstico97.  

A política familialista apoia-se nas ligas femininas e no patronato, fortalecido 

através do apoio do catolicismo. As medidas radicais para podar a mulher trabalhadora 

não são evidentes, pois parece haver um consenso mínimo entre os patrões de recusar, ao 

menos, as casadas para empregos. Porém, a situação é complicada, porque empregar 

mulheres é também uma estratégia de redução de custos salariais das empresas, isto é, 

substitui-las por trabalhadores homens significava aos patrões aumentos consideráveis 

em seus custos e, consequentemente, reduções no lucro. Segundo Lagrave, “a esta 

ofensiva falta um pouco de habilidade: é preferível encarregar as mulheres de procederem 

 
95 LAGRAVE, Rose-Marie. Uma emancipação sob tutela: Educação e trabalho das mulheres no século XX. 
In: História das mulheres no ocidente. Vol. 5. Porto: Edições Afrontamento, 1995, p. 505-530. 
96 Ibidem, p. 508. 
97 Ibidem, p. 509. 
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à sua própria eliminação do mundo do trabalho”98. A valorização do lar é um 

empreendimento completo, que vem desde a inculcação desde a escola primária e na 

família, dois sistemas de valores e educacionais diferentes a meninas e meninos. Abrem-

se cursos femininos de educação doméstica, inventa-se a mãe educadora, a dona de casa 

racional, moderna e taylorizada. A educação familialista se adapta às diversas 

expectativas de classe. Às moças burguesas: 

Chega uma época em que se impõem os pensionatos e internatos. Entre os 
quinze e os dezoito nos, as moças seguem para lá, a fim de concluir sua 
educação moral e mundana, de adquirir essas “artes recreativas” destinadas a 
torná-las atraentes nos salões matrimoniais99. 

Apesar dessas estratégias, as mulheres se mantêm no mundo do trabalho. As 

francesas chegam a fazer uso desses mesmos argumentos familialistas para empurrar seus 

limites, preferindo conquistar direitos através da diplomacia, recusando o uso de qualquer 

tipo de violência. Recebem em troca, pouco a pouco, direitos sociais. Uma especificidade 

francesa na história das mulheres, que nos ajuda a compreender o porquê das francesas 

adquiriram direitos políticos tardiamente, é que apenas com o Decreto-Lei de 21 de abril 

de 1944 elas recebem o sufrágio. Segundo Françoise Thébaud, cidadania pode ser 

definida como uma relação entre Estado e indivíduo, em que, necessariamente, o Estado 

reconhece seus membros e o indivíduo participa de suas atividades100. Porém, a autora 

aponta para os conceitos de cidadania social e cidadania econômica que surgiram na 

historiografia a respeito dos movimentos feministas pelo mundo. Respectivamente, o 

primeiro diz respeito à conquista de direitos sociais e, o segundo, parte da ideia de que a 

cidadania só pode ser conquistada e exercida de forma plena se houver direito ao trabalho. 

Thébaud trabalha, portanto, com a concepção de que a cidadania tem três níveis, o 

político, o social e o econômico, que não se sobrepõem e não podem ser usados como 

contrapartida à ausência de algum outro nível101. Se considerarmos as duas dimensões de 

reconhecimento e de participação, no caso francês, vemos que as mulheres são 

reconhecidas nessa sociedade, principalmente sob a concepção de um papel social ligado 

ao ambiente privado, com uma supervalorização da maternidade. A elas é vedada, 

contudo, a participação na cidade, uma função pública, ligada ao masculino. Após a 

Primeira Guerra Mundial, surge entre os direitos sociais a proteção à maternidade. A 

 
98 Idem. 
99 PERROT, Michelle. Op. Cit., p. 150.  
100 THÉBAUD, Françoise. Mulheres, cidadania e Estado na França do século XX.  Tempo. Rio de Janeiro, 
nº 10, 2000, p. 119-135. p. 1. 
101 Ibidem, p. 2. 
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cidadania econômica, porém, devido à presença de um discurso hostil ao trabalho das 

mulheres, de origem sindical, moralista e católica, “foi e permanece, ainda, frágil”102. 

Apesar da participação das mulheres na Revolução, sua organização em clubes 
e sua reinvindicação de igualdade – particularmente manifesta na Declaração 
dos Direitos da Mulher e da Cidadã de Olympe de Gouges (1791), as mulheres 
são excluídas da cidadania política, os clubes femininos são fechados e 
Olympe é guilhotinada103.  

Autores como Geneviève Fraisse e Pierre Rosanvallon, dedicados a estudar o 

período, chegam a algumas conclusões que nos são importantes. Fraisse conclui que, sob 

um aspecto, os revolucionários tiveram receio de abolir a diferença entre os sexos, que o 

amor desapareceria frente à igualdade dos sexos; por outro lado, a mulher é atribuída aos 

costumes, sob uma concepção de separação estrita das esferas pública e privada104. 

Rosanvallon, apesar de afirmar que a exclusão das mulheres dos direitos políticos é “mais 

um problema filosófico que político”, conclui que, durante a Revolução, as mulheres não 

são consideradas indivíduos. O papel social da mulher naquele período só é concebido 

atrelado a família. O que se concretiza no Código Civil de 1804, em que as mulheres são 

tuteladas por seus pais e, após o casamento, por seus maridos. Sob essa perspectiva a 

mulher exerce sua cidadania à medida que é mãe de cidadãos105. Porém, com a Revolução, 

há a emergência do individualismo e o descompasso entre mulheres e homens se 

acentua106.  A exclusão feminina se retroalimenta, na medida em que é negada às 

mulheres a cidadania política, essa passa ser base para argumentação que justifica 

proteções especificas, como redução da jornada de trabalho, ou proibição do trabalho 

noturno e outros direitos sociais que acabam por limitar o trabalho feminino, impedindo-

as de adquirirem liberdade econômica107.    

A política familialista tem seus limites, porém sua influência é enorme. Segundo 

Lagarve “ela tem como consequência enviesar a estrutura do emprego feminino, 

deslocando-a para as variantes burocráticas e sociais do trabalho doméstico, para 

 
102 Ibidem, p. 4. 
103 Idem. 
104 Ver FRAISSE, Genèvive. Muse de la Raison. La déocratie exclusive et la difference des sexes. Aix-en-
Provence: Alinea, 1989 (reedição em 1995, pela Gallimard folio histoire). 
105 Ibidem, p. 5.  
106Ver ROSANVALLON, Pierre. Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France. Paris: 
Gallimard, 1992. 
107 Ibidem, p. 6. 
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empregos-tipo sexuados, apesar do avanço das mulheres nos bastiões profissionais 

masculinos”108.  

Neste capítulo apresentaremos a l’Union Froebelienne Francaise e sua revista 

mensal, que tem 20 números publicados entre 1913 e 1914. Como comentado 

anteriormente, Alice não era uma pessoa de assumir cargos de direção, presidências, ou 

similares, mas pudemos constatar seu engajamento em atividades de bastidores. 

Assumimos neste capítulo que as ideias defendidas pela união e pela revista são ideais 

que Alice corrobora.  

2.1 MME HERTZ, EDUCATRICE E PROFESSEUR 

Em 1904, Madame Alice Hertz, recém-casada com o sociólogo Robert Hertz, 

entrou em contato com as ideias froebelianas para educação e se dedicou à formação no 

curso froebeliano para educação infantil ofertado pelo London County Council. As ideias 

de Froebel se popularizaram pela Europa, sendo adaptadas às diferentes realidades dos 

países e dos grupos que se dedicavam a estudar sua pedagogia. A partir dessas revisões 

da pedagogia froebeliana, e do surgimento do movimento da Escola Nova109 pelo 

ocidente, ela obteve grande aderência na Inglaterra. Os froebelianos locais foram 

relativamente bem-sucedidos em enfrentar os desafios do período, que era bastante crítico 

à ortodoxia conservadora. A partir do surgimento de novos modelos pedagógicos, 

organizações e disciplinas, são constantes as incorporações de novos métodos e 

realinhamento do foco da pedagogia froebeliana britânica com as crianças pequenas (03 

a 06 anos) e a criança em idade para frequentar o ensino primário. Durante a primeira 

metade do século XX, eles conseguiram estruturar uma base sólida organizacional, com 

a Society Froebelien110, a Nursery School Association e membros associados dessas 

organizações assumindo cargos dentro do Conselho de Educação, fornecendo base teórica 

e prática para creches, escolas infantis e primárias. A tese de Jane Read argumenta que as 

mulheres froebelianas obtiveram algum sucesso nas negociações de relação de poder de 

 
108 LAGRAVE, Rose-Marie. Op. Cit., p. 510. 
109 O movimento escola novista, em especial o francês, será abordado de maneira mais profunda no terceiro 
capítulo deste trabalho.  

110 Para mais informações ver LIEBSCHNER, Joachim. Foundations of progressive education: the 
history of the National Froebel Society. Cambridge: The Lutterworth Press, 1991. 
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gênero, tanto para fazer avançar a agenda froebeliana quanto abrindo caminhos de 

carreiras femininas111. 

Friedrich Froebel contribuiu com um ideal de mulher e mãe que vinha sendo 

construído no imaginário da época, o da mãe e esposa zelosa, que cuida dos afazeres 

domésticos e da família com delicadeza, calma e amor, e é de uma dedicação ao outro 

incomparável. A família é de valor inestimável, porque é o primeiro exercício de 

socialização da criança. O que justifica e dá utilidade à mulher, para o autor, é sua 

capacidade de gerar e uma suposta aptidão natural para cuidar. Froebel chega a escrever 

um livro, The mottoes and commentaries of Friedrich Froebel’s mother play (1895), em 

que discute o papel da mãe e exalta a maternidade. 

O trabalho para que eram contratadas mulheres era definido como “trabalho de 
mulher”, adequado de algum modo às suas capacidades físicas e aos seus níveis 
inatos de produtividade. Este discurso produziu uma divisão sexual no 
mercado de trabalho, concentrando as mulheres em alguns empregos e não em 
outros, colocando-as sempre na base de qualquer hierarquia ocupacional e 
estabelecendo salários abaixo do nível básico de subsistência112.  

Desse modo, as ideias de Froebel, ao mesmo tempo que colaboram para a 

construção da imagem de rainha e anjo do lar, abre uma brecha. A mãe, com sua suposta 

aptidão natural em cuidar e instruir as crianças, é responsável por orientar esse espírito e 

prover as condições essenciais para seu franco desenvolvimento. Segundo Perrot, o 

feminismo francês “se apoia sobre a maternidade para fazer reinvindicações, essa 

insistência sobre a diferença certamente constitui uma especificidade”113.  

Para tanto, a mulher deveria ter domínio das mais diversas áreas e saberes. As 

“jardineiras”, como eram designadas as professoras nos quadros da pedagogia 

froebeliana, de fato deveriam frequentar cursos e serem formadas para a tarefa.  

 

2.1.1 Profissões para mulheres 

 

As profissões para mulheres surgem, em geral, atreladas ao mundo doméstico e 

nas brechas causadas entre o deslocamento do trabalho do espaço da casa para outro local, 

 
111Para mais informações sobre o movimento froebeliano na Grã-Bretanha ver: READ, Jane. The Froebel 
Movement in Britain 1900-1939. 2011. Tese (Doutorado em Educação) – Departamento de Educação, 
Universidade de Roehampton, Universidade de Surrey. Londres, 2012. 
112 SCOTT, 1991, Op. Cit, p. 454. 
113 PERROT, Michelle. Op. Cit., p. 130. 
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e são, portanto, um primeiro passo em direção a liberdade individual. No caso de Alice 

Hertz, uma educadora infantil, vemos a possibilidade de uma profissão atrelada a ideia da 

maternidade.  

Quando as mulheres progridem numa profissão ou numa disciplina, os homens 
abandonaram-na, ou já antes tinham abandonado. Não é uma situação de 
rivalidade, nem sequer de justa concorrência, é um abandono silencioso. Esta 
fuga para frente perpetua o afastamento estrutural das posições de homens e 
mulheres, assegurando ao mesmo tempo a alteração da estrutura, bem como 
adaptação à conjuntura114.  

O trabalho domiciliar cede espaço ao trabalho assalariado. No início do século 

XX, houve uma redistribuição industrial da mão de obra feminina, um aumento dos 

empregos femininos no setor de serviços e um avanço das mulheres nas carreiras 

intelectuais. A educação é usada como estratégia de mobilidade social das famílias 

trabalhadoras e estratégia de reprodução das famílias burguesas115. Segundo Lagrave, “a 

Escola é para todos o instrumento desses desígnios, apesar de se manter muito inadequada 

ao mercado de emprego”116. Na França, a paridade escolar do ensino primário é atingida 

no ano de 1901, a diferença substancial no ensino para as meninas era a inclusão de 

disciplinas de trabalhos manuais, considerados essenciais à época117. Essa paridade, 

contudo, não acompanha nas etapas seguintes do sistema de ensino, consequentemente é 

possível observar mulheres alfabetizadas, mas sem qualificações educacionais, em um 

período em que a divisão entre emprego qualificado e não qualificado é evidente e carrega 

valores muito diferentes. Mesmo quando, em 1924, os programas escolares de ensino 

secundário feminino e masculinos são “identificados” e sofrem atualizações, 

principalmente, no que diz respeito ao programa feminino, as meninas seguem sendo 

desencorajadas a avançarem na educação com fins públicos, a educação delas deveria 

continuar sendo útil ao matrimônio. Com a escolarização teve início uma longa marcha 

feminina para os trabalhos de escritório e algumas poucas na esteira de suas predecessoras 

avançaram para o ensino superior em profissões masculinas apesar das limitações 

impostas às suas carreiras. 

 
114 LAGRAVE, Rose-Marie. Op. Cit., p. 506. 
115 Ibidem, p. 510. 
116 Idem. 
117 Para mais informações a respeito do ensino feminino retornar ao tópico “1.2.2 O sistema educacional e 
as mulheres” deste trabalho. 
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Com o decreto de 25 de março de 1924 sobre a “identificação” dos programas 
de ensino masculino e feminino, o ensino secundário torna-se em França, para 
as raparigas, menos sexista e mais laico, sem, no entanto, lhes conceder as 
mesmas possibilidades que os rapazes. Todo o sistema escolar encoraja as 
raparigas a limitarem as suas ambições intelectuais ao certificado de estudos 
primários ou ao diploma de fim de estudos secundários118. 

 Para os empregos não qualificados era preciso apenas rentabilizar as qualidades 

“naturais”, uma vez que a técnica para o trabalho em questão é “espontânea”, não há 

necessidade de aprendizagem. A mulher trabalhadora, tida como naturalmente detalhista, 

de movimentos rápidos e precisos, econômica ou gananciosa, que se contenta com 

qualquer verba extra para fazer muito além do esperado, bastava119.  

Mas não basta colocar em evidência esta permanência das desigualdades entre 
os sexos, porque as desigualdades das mulheres entre si desempenham papel 
semelhante. Se, sob certos aspectos, as mulheres do século XX têm 
características comuns que os pensadores de todas as tendências se empenham 
em lembrar-lhes, as possibilidades de serem iguais aos homens estão muito 
desigualmente distribuídas. Da Servrienne que para o exame de admissão 
rivaliza com os estudantes da Rue d’Ulm às operárias que lutam lado a lado 
com os operários, guiadas por uma espécie de instinto de classe que se 
sobrepõe ao instinto do sexo, vai toda a distância das classes sociais120. 

As classes laboriosas aspiram para suas filhas os mesmos destinos das meninas 

de pequena e média burguesia, buscando empregos de “colarinho branco” nas áreas de 

serviços ou adquirindo ou aumentando o dote das meninas através da educação. Pensando 

ainda nas qualidades supostamente “naturais” aos sexos, os homens são instigados a 

abandonarem certos empregos que não combinam com a “energia masculina”, que 

necessitaria de posições ativas, racionais, altamente especializadas e de chefia para se 

manter vigoroso e produtivo, empregos sedentários e subordinados passam a carregar a 

ideia de pertencerem ao feminino. “A noção de empregos reservados às mulheres começa 

a impor-se”121.  

 

 

 

 

 
118 Ibidem, p. 512. 
119 Ibidem, p. 511. 
120 Ibidem, p. 506. 
121 Ibidem, p. 513. 
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2.2 UNIÃO FROEBELIENA FRANCESA  

 
Artigo Primeiro. É formada uma associação que tem como objetivo estudar o 
Método Froebel e sua adaptação à educação infantil, tanto na escola como nas 
famílias. 
Artigo 2. Esta associação leva o título de União Froebeliana Francesa.122 

 

Durante o século XIX e no início do século XX surgem diversas associações e 

uniões femininas dos mais variados gêneros alinhados a ideais diversos. É fundamental 

historicizar o feminismo e não projetar nossos critérios atuais sobre os movimentos do 

passado. Na França, é a partir da consolidação da Terceira República que podemos falar 

sobre movimento feminista. Houve grupos femininos organizados, inclusive 

antifeministas, que defendiam o retorno da mulher ao ambiente privado, valorizando a 

maternidade e lutando por direitos sociais para as mães. Como exposto anteriormente, a 

política famialiista vigente no período fará amplo uso dessas associações femininas em 

prol da valorização das funções do lar. Então, é preciso cuidado ao se referir a uma 

organização feminina, porque não necessariamente ela foi alinhada às ideias femininas 

ou progressistas da época. Porém, é importante ter em mente o quadro geral desses 

movimentos. A União Froebeliana Francesa não se autodeclara feminista, tampouco 

antifeminista. Os objetivos expressados em seu ato constitutivo são de formação técnica 

e propaganda do método froebeliano. 

Artigo 8. (Seção Técnica). Terá como objetivo estudar o Método Froebel, as 
melhorias ou aplicações que acarretam e a sua adaptação ao ensino na França. 
Esta Seção, uma vez organizada pela Comissão de Coordenação, constituirá 
ela mesma seu escritório e recrutará seus membros entre os membros 
participantes ou aderentes, bem como entre os membros pertencentes à 
Comissão de Mecenato. Estabelecerá o programa de disciplinas a seguir sem 
os conhecimentos que deverão ser justificados para a obtenção do diploma que 
será expedido na sequência de exame para o qual organizará o regulamento. 
Artigo 9. (Seção Propaganda). O objetivo é introduzir o Método Froebel no 
ensino e, para tal, organizar ou facilitar a criação, tanto em Paris como nas 
províncias, de associações subsidiárias com autonomia própria, mas 
vinculadas à associação principal. A missão dessas subsidiárias será dar a 
conhecer as vantagens do método Froebel, recomendar a sua aplicação e, se 
necessário, ajudar os interessados na obtenção do material necessário para esta 
aplicação. A secção de propaganda organizará também cursos práticos onde 
serão ministrados os princípios do método Froebel, de acordo com as 
indicações da Secção Técnica, de forma a formar professores que irão divulgar 

 
122 L’éducation Joyeuse Aux Jardins D’enfants Et Dans La Famille. Paris: Hachette,  1913, p. 27. Tradução 
nossa, do original : “Article premier. Il est formé une association qui a pour but l’étude de la Méthode 
Froebel et son adaptation à l’éducation de la première enfance, tant à l’école que dans les familles. Article 
2. Cette association prend le titre d’Union Froebelienne Française.” 
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este método, quer utilizando-o no seu próprio ensino, quer treinando outros 
professores.123 

 

É-nos interessante entender em que pé esses movimentos estavam no mesmo 

período. Algumas características do movimento feminino francês preocupado com a 

aquisição de direitos políticos destacados por Thébaud são que o sufragismo é uma pauta 

marginal dentro do movimento feminista francês do período, suas maiores campanhas 

eram direcionadas à educação das meninas, pelo direito ao trabalho e pela modificação 

do Código Civil e pela proteção da maternidade124. O sufragismo francês é duplamente 

moderado, primeiro porque em questão de objetivo, era majoritariamente defendido um 

direito político por etapas. O sufrágio municipal era como uma etapa de iniciação e aos 

poucos, progressivamente, o direito ao voto deveria ser estendido a cargos mais altos e 

de maior abrangência e importância do sistema político. Em segundo lugar, porque recusa 

o uso de toda e qualquer violência, elaborando petições, banquetes republicanos, apelando 

aos homens feministas, facilmente ignorados. Os argumentos para a conquista dos 

direitos se baseavam na ideia de igualdade entre os sexos, ou em nome da diferença dos 

sexos. A declaração da Primeira Guerra põe tudo em suspenso. É apenas em 1919 que o 

sufrágio feminino entra em discussão na Câmara. A Assembleia nacional vota em favor 

dos direitos políticos integrais das mulheres, mas o Senado bloqueia o projeto. A partir 

disso emerge o Estado-providência, com a implementação de seguros sociais. As 

femininas e outras organizações sociais então se voltam para garantir os direitos sociais 

às mães no pós-guerra125.    

 
123 Tradução nossa, do original: “Article 8. (Section Technique). Elle aura pour but l’étude de la Méthode 
Fröbel, des perfectionnements ou applications qu’elle comporte et de son adaptation à l’enseignement en 
France. Cette Section, une fois organisée par le Comité Directeur, constituera elle-même son bureau et 
recrutera ses membres parmi les membres participants ou adhérents, ainsi que parmi les membres faisant 
partie du Comité de patronage. Elle établira le programme des cours à suivre net des connaissances dont 
on devra justifier pour obtenir un diplôme qui sera délivré à la suite d’un examen dont elle organisera la 
réglementation. Article 9. (Section de propagande). Elle a pour but de faire pénétrer la Méthode Fröbel 
dans l’enseignement et, à cet effet, d’organiser ou de faciliter la création, tant à Paris qu’en province, 
d’associations filiales ayant leur autonomie propre, mais se rattachant à l’association principale. Ces 
filiales auront pour mission de faire connaitre les avantages de la méthode Fröbel, d’en préconiser 
l’application et au besoin d’aider les intéresses à se procurer le matériel nécessaire à cette application. La 
section de propagande organisera, en outre, des cours pratiques ou seront enseignes les principes de la 
méthode Fröbel, d’après les indications fournies par la Section technique, de façon à former des 
professeurs qui répandront cette méthode, soit en l’employant dans leur propre enseignement, soit en 
formant d’autres professeurs». Idem. 
124 THÉBAUD, Françoise. Op. Cit., p 7. 
125 Ibidem, p. 9. 
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Ao aceitarem as novas profissões e liberdades, as mulheres reivindicam mais 
fortemente o direito de trabalhar, viajar, amar. Expressão coletiva de 
aspirações muito mais difusas, o feminismo intermitente do século XIX, com 
frequência infiltrado nas brechas do poder, torna-se então um movimento 
constante; através de jornais (como La Fronde), grupos e congressos, reclama 
a igualdade de direitos civis e políticos, apoiando em uma dupla argumentação: 
a do papel social e maternal das mulheres, mas também a da lógica dos direitos 
naturais; se as mulheres são indivíduos, por que tratá-las como menores de 
idade? 126 

A União Froebeliana Francesa é composta por membros participantes e 

membros associados, para os quais, respectivamente, a taxa de adesão é de 6 francos e 2 

francos127. A gestão da associação se dava através de um Comitê Diretivo eleito por 

assembleia para os cargos de presidente, três vice-presidentes, secretário e secretário-

adjunto e tesoureiro e tesoureiro-adjunto. E, ainda, conta com um comitê de mecenato 

composto por pessoas notáveis que se comprometeram a apoiar os objetivos da 

associação128.   

 
Tabela 1- Comitê diretor da l'Union Froebelienne Française 1913 

 
Tabela 2 - Lista Membros l'Union Froebelienne Française 1913 

 
 

 
126 PERROT, Michelle. Op. Cit., p. 570. 
127 Para melhor compreensão, o franco francês foi substituído pelo euro em 1º de janeiro de 1999. Um euro 
é equivalente a aproximadamente 6,56 francos.  
128 L’éducation Joyeuse Aux Jardins D’enfants Et Dans La Famille. 1913. N1. Paris: Hachette, 1913, p. 27-
28. 



66 
 

 A União Froebeliana Francesa reuniu-se anualmente para prestar contas 

financeiramente e apresentar relatórios das atividades realizadas pela organização. Em 27 

de abril de 1913 ocorreu a primeira assembleia geral da união, no anfiteatro Richelieu da 

Sorbonne, sob a presidência de M. Ferdinand Buisson, para esses fins. O conteúdo da 

reunião foi publicado posteriormente na revista L’Éducation Joyeuse nº 5, de 1913. A 

secretária geral, Mlle Baudeuf, apresentou o relatório dos trabalhos realizados no último 

ano (1912) nos dois objetivos gerais dos atos constitutivos da união, técnico e propaganda. 

Em relação ao objetivo técnico, proporcionar um espaço de formação do método 

froebeliano, Mlle Baudeuf fala sobre o considerável aumento de alunas no Cours Normal 

Froebelien do Collège Sèvingé129. Mlle Baudeuf saúda o sucesso da união nessa seção, 

É, portanto, um grande sucesso para a União, e também uma grande alegria 
pensar que para todas as jovens que frequentam os nossos cursos, não só se 
preparem para o seu futuro papel de mães de família, mas também numa meta 
profissional, a questão da situação, tão preocupante para tantas outras, será 
resolvida para elas quando nos deixarem e, muitas vezes, mesmo enquanto 
estiverem conosco130. 

Quanto à seção propaganda, Mlle Baudeuf relata um total de 9 conferências 

diferentes realizadas por membros da União para divulgação do método Froebel. A 

secretária geral relata que as conferências foram um sucesso, visto que conseguiram 

atenção da imprensa local (como la Vie Heureuse, la Mode pratique) e especializada em 

educação (como le Foyer à l’École, la Revue Universitaire)131.  Além disso, ela também 

informa a circulação da revista L’Éducation Joyeuse desde janeiro de 1913 pela editora 

Hachette, como um guia sobre educação infantil para mães e jardinières, pois a revista 

ocupa suas páginas com teorias, princípios e práticas froebelianas, além de fornecer 

pequenas resenhas e indicações de bibliografia francesa e estrangeira sobre o assunto132. 

Em seguida, Mlle Fanta, então presidente da União Froebeliana Francesa, faz os 

devidos agradecimentos aos participantes e organização do evento e as pessoas 

envolvidas na união que possibilitaram esses resultados apresentados por Mlle Baudeuf. 

 
129 Maiores detalhes sobre o Cours Normal Froebelien no subtítulo seguinte. 
130 Tradução nossa, do original:  C’est donc pour l’Union un grand succès, et c’est aussi une grande joie 
de penser que pour toutes les jeunes filles qui suivent nos cours, non seulement pour se préparer a leur 
futur rôle de mères de famille, mais encore dans un but professionnel, la question de situation, si inquiétante 
pour tant d’autres sera résolue pour elles lorsqu'elles nous quitteront et souvent même pendant qu’elles 
seront parmi nous. L’éducation Joyeuse Aux Jardins D’enfants Et Dans La Famille. N. 5. Paris: Hachette, 
1913, p. 157.   
131 L’éducation Joyeuse Aux Jardins D’enfants Et Dans La Famille.  N. 5. Op. Cit.,  p. 158. 
132 Idem. 
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Chama atenção o agradecimento a obra de Mme Jules Ferry, la Coopération féminine, 

como referência para organização da união, como das estudantes do Cours Normal 

Froebelien. 

Por fim, M. Buisson encerra as formalidades com uma fala que comenta 

superficialmente as dificuldades que as ideias froebelianas têm encontrado na França, 

entretanto ele argumenta que é possível aproximar as ideias de Rousseau, principalmente, 

no que diz respeito a não existir um abismo entre educação e brincar para crianças, que é 

possível e quisto que educação e brincadeira sejam articuladas133, deseja ainda a 

popularização das jardinières e ressalta a importância dessa abordagem não ser destinada 

apenas aos filhos das classes mais abastadas, mas também aos filhos do povo134. Em 

seguida, M. Buisson dá início a parte recreativa do evento com apresentações musicais 

do coro das alunas do Cours Normal Froebelien, Mlle S. Dreyfus faz a apresentação de 

“Scènes d’enfants de Schumann”, Mlle Potel de la Briere, harpista, se apresenta junto à 

Mlle Lita de Klint (maestrina do coro da Igreja Sueca). E assim é feito o encerramento da 

primeira assembleia da Union Froebelienne Française.  

A assembleia geral de 1914 acontece na mesma localização da primeira, em 14 

de junho, com a presença de M. Liard, vice-reitor da l’Academie de Paris, sendo a sessão 

presidida por M. Chantavoine, professor na l’Ecole Normale Supérieure de Sevres e do 

Liceu Henri IV. Infelizmente não foram publicados na revista os resultados dos relatórios 

de atividades realizadas pela União sobre o período de 1913-1914. O comitê de trabalho 

da revista optou por privilegiar a fala de M. Chantavoine em suas páginas, publicando 

seu discurso escrito135. A revista de número VIII é publicada apenas em dezembro, com 

pouco conteúdo acumulado para o último trimestre daquele ano, ao final do período um 

breve adeus.  

 
133 Maiores explicações a respeito das ideias pedagógicas do período serão desenvolvidas no capítulo 3 
desta dissertação de mestrado.  
134 L’éducation Joyeuse Aux Jardins D’enfants Et Dans La Famille. Op. Cit. p. 160. 
135 L’éducation Joyeuse Aux Jardins D’enfants Et Dans La Famille. 1914. N. 7. Paris: Hachette, 1914,  p. 
193-195. 
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Os graves acontecimentos do presente momento não permitem que 
L’Éducation Joyeuse continue a aparecer em 1915 na sua forma atual. Além 
do pesar de oferecer apenas uma edição em dezembro para o último trimestre 
do ano, estamos tristes por fechar essas entrevistas educativas mensais. Não 
nos debruçamos sobre arrependimentos: a L’Éducation Joyeuse dá verdadeira 
vida à lembrança, então seu nome servirá como lema para os educadores 
formados por nossa União, e ela renascerá em dias melhores que estão 
próximos. Mais do que nunca, a educação das crianças e todos os problemas 
associados a ela estão demolindo a grande preocupação dos pedagogos de 
coração e valor que fundaram a educação alegre e que estão se preparando para 
ressuscitá-la136. 

A Primeira Guerra interrompe a vida de todos. 

 

2.2.1 A revista L’Éducation Joyeuse aux Jardins d’enfants et dans la famille, (1913-

1914) 

 

 

 

A revista L’Éducation Joyeuse 

aux Jardins d’enfants et dans la 

famille, foi um periódico mensal de 

divulgação do método Froebel, 

publicado pela editora Hachette em 

Paris nos anos de 1913 e 1914.No total 

foram publicados 20 números. Com o 

início da Primeira Guerra Mundial, o 

último trimestre de 1914 foi 

prejudicado, os conteúdos se 

 
136Tradução nossa, do original: « Les graves évènements de l’heure présente ne permettent pas a 
l’Education joyeuse de continuer a paraitre en 1915 sous sa forme actuelle. Au regret de n’offrir qu’un 
seul numéro en décembre pour le dernier trimestre de l’année, s’ajoute pour nous la tristesse de clore ces 
entretiens pédagogiques mensuels. Ne nous attardons pas aux regrets : l’éducations joyeuse de cette vraie 
vie du souvenir d’abord, puis son nom servira de devise aux éducatrices formés par notre Union, et elle 
renaitra en des jours meilleurs qui sont proches. Plus que jamais l’éducation des enfants et tous les 
problèmes qui s’y rattachent démordent la grande préoccupation des pédagogues de cœur et de valeur qui 
ont fonde l’éducation joyeuse et qui se préparent a la faire ressusciter. » L’éducation Joyeuse Aux Jardins 
D’enfants Et Dans La Famille. 1914. N. 8. Paris: Hachette, 1914. 

Figura 11 - Capas 1913 revue L’Éducation 
Joyeuse aux Jardins d’enfants et dans la 
famille – Fonte : Biliothèque Nationale de 
France, MFICHE 8-R-27612 (1913) 
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destinavam não apenas às profissionais (jardinières e educatrices), mas ao grande público 

(mães e moças). A revista é mantida pela l’Union Froebelienne Française (por seus 

membros e, principalmente, pela colaboração e doações dos membros do comitê de 

mecenato) e por anúncios de produtos voltados ao público da revista, que varia entre 

materiais lúdicos, móveis para estudos e produtos exclusivamente femininos, como 

cremes e roupas.  

Tabela 3 - Lista Comitê mecenato 1913 

 

A revista apresenta uma iconografia variada ao longo de suas páginas, com títulos 

decorados e ilustrações relacionadas ao texto, por vezes fotografias que reproduzem 

materiais produzidos por crianças dentro de uma atividade proposta pelo texto ou 

esquemas das atividades. No primeiro texto editorial da revista fica claro, logo nas 

primeiras linhas, a busca por comunicar-se com as cuidadoras dessa sociedade, jovens 

mães, irmãs mais velhas, mulheres e moças que buscam ajuda em sua tarefa.  

Esperamos que nossa Revista seja voltada para o público em geral e 
especialmente para mulheres e meninas. 
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Queremos interessar a todos os amigos das crianças e especialmente às jovens 
mães e irmãs mais velhas em nosso trabalho educacional, para mantê-los 
informados do que está sendo feito no exterior, na Inglaterra, na Alemanha, 
nos Estados Unidos, para ajudá-los a compreender cada vez melhor o que deve 
ser oferecido conosco para a atividade das crianças, dar-lhes indicações 
práticas e precisas para ajudá-las em sua tarefa137. 

A revista é dividida em três seções “Les idées Froebeliennes”, “Variétés” e “De 

l’idée a l’action”. Cada número se preocupa em trazer teoria, método, prática e 

atualizações sobre a educação infantil na França e em outros países europeus. Há também, 

ao fim da revista, indicação de bibliografia. Nas palavras de Mlle Baudeuf durante a 

primeira assembleia geral, em 1913, e posteriormente publicada na revista: 

Na verdade, há espaço para a teoria, para os princípios, para a prática também: 
é para as mães e para as Jardinières um guia precioso: centro de interesse, 
orquestra, trabalho manual, contos, contos encantadores ao alcance. É também 
eco fiel, eco de tudo o que se faz no campo da pré-educação, na França e no 
exterior138.  
 

A propaganda da União Froebeliana Francesa acontece em duas frentes: as 

conferências de membros em instituições de educação que lhe abrem espaço e a revista. 

Na revista, vemos a concentração dos assuntos sensíveis a esse grupo, o desenvolvimento 

infantil. Entretanto, não apenas isso, mas uma preocupação constante com a legitimação 

de deus debates e da profissão de jardineira como uma formação melhor a “simples” 

formação para educatrice. A revista é usada também para divulgação do Cours Normal 

Froebelien do Collège Sévigné e dos exames que certificam as estudantes do curso. Os 

conteúdos da revista estão alinhados aos objetivos da Union Froebelienne Française 

(1913), sendo eles: 
Promover o desenvolvimento físico e moral da infância em todas as classes da 
sociedade;  
Abrir uma nova carreira para moças;  
Ajudar as jovens mães de hoje e treinar as jovens mães de amanhã139. 

 
137Tradução nossa, do original: Nous Souhaitons que notre Revue s’adresse au grand public et 
particulièrement aux jeunes femmes et aux jeunes filles. Nous désirons intéresser tous les amis des enfants 
et surtout les jeunes mères et les sœurs ainées à notre œuvre éducative, les tenir au courant de ce qui se 
fait à l’étranger, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, les aider à comprendre mieux en mieux ce 
qu’il convient d’offrir chez nous à l’activité enfantine, leur donner des indications pratiques et précises 
afin de les aider dans leur tâche. 
138Tradução nossa, do original: Il y a place en effet pour la théorie, pour les principes, pour la pratique 
aussi : elle est pour les mères et pour les Jardinières un guide précieux : centre d’intérêt, orchestre, travaux 
manuels, contes, des contes charmants a la portée des tout petits. Elle est aussi un écho fidèle, l’écho de 
tout ce qui se fait dans l’ordre de la prééducation, en France et à l’étranger. L’éducation Joyeuse Aux 
Jardins D’enfants Et Dans La Famille. Op. Cit., 1913, n. 5,  p. 157. 
139 Tradução nossa, do original: “Favoriser l’épanouissement physique et moral de l’enfance dans toutes 
les classes de la société ; Ouvrir une carrière nouvelle aux jeunes filles ; Aider les jeunes mères 
d’aujourd’hui et former les jeunes mères de demain”. L’éducation Joyeuse Aux Jardins D’enfants Et Dans 
La Famille. 1913. N. 1. Paris: Hachette, 1913. 
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Com esse trecho constatamos que o avanço sobre a abertura de uma nova 

profissão para mulheres não é simplesmente consequência da preocupação com a 

formação da criança, sendo um objetivo proposital desse grupo. A seguir entraremos no 

aspecto institucional da formação das jardinières, seu programa e exame para 

certificação.  

 

2.2.2 Cours Normal Froebelien do Collège Sévigné 

 

Em 1909, Alice tornou-se professora no Collège Sévigné, estabelecimento 

privado, laico com ensino exclusivo para meninas de 1880 a 1969, no mesmo ano que o 

Collège abre seu primeiro jardim de infância e passa a estruturar o curso de formação em 

jardinière. Alice ministrara então aulas desde a primeira turma, se tornando professeur 

das cadeiras de “jardim de infância” e de “botânica”. Em 1913, o programa do ano letivo 

1912-1913 do Cours Normal Froebelien140 do Collège Sévigné foi publicado na revista 

L’Éducation Joyeuse aux Jardins d’enfants et dans la famille141.  Estruturado em dois 

eixos, o programa se divide em teoria e prática, pelo custo de 200 francos ao mês o ano 

escolar. 

 No eixo teórico, as mulheres estudavam pedagogia (com ênfase no método 

froebeliano), fisio-psicologia da infância, jardins d’enfants (aula ministrada por Alice 

Hertz, a respeito do ambiente adequado e atividades para o jardim de infância), geografia, 

geométrica, zoologia, botânica (aula ministrada por Alice Hertz) e higiene. Já o eixo 

prático da formação envolvia aulas de desenho, aquarela e modelagem, trabalhos 

manuais, música (piano e canto), ginastica e horticultura (uma vez que a base da 

metodologia é o cultivo de um jardim, nada mais justo que uma aula pratica de 

jardinagem). Todos esses conhecimentos eram testados através de provas escritas e orais 

e demonstrações práticas em um concurso que certificava as jardinières para o exercício 

da profissão. Seguem-se o quadro de professores do curso e breve descrição:  

 

 

 

 
140Curso Normal ou Escola Normal é em geral um curso oferecido no segundo grau, ou ensino secundário 
ou, ainda, ensino médio, para formar pessoas para lecionar no ensino elementar, ou primário ou seu 
equivalente ensino fundamental.   
141 L’éducation Joyeuse Aux Jardins D’enfants Et Dans La Famille. 1913. N. 1. Paris: Hachette, 1913. 
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Cours Normal Froebélien - Collège Sévigné 10, Rue de Condé -Paris (VIº) 
Ano escolar 1912-13 – Início dos Cursos: Segunda-feira, 04 de novembro de 
1912. 
 
CURSOS TEÓRICOS 
Pedagogia – Professeur Mlle Fanta (professora na l’Ecole Normale Supérieure 
de Sévres.) 
Froebel: O método – influência de Froebel na França – extensão do método 
nos diversos países. 
Fisio-psicologia infantil – professor: Dr Pierre Régnier 
Fisiologia do sistema nervoso – relação do sistema nervoso e funções orgânicas 
– a criança de dois a sete anos de idade: oscilação da vida psíquica de acordo 
com o estado do sistema nervoso - sensações e movimentos - atos reflexivos, 
instintivos, voluntários 
Jardin d’enfants – professeur : Mme Robert Hertz, ex-aluna da Fröbel Union, 
Londres.  
Agrupamento de obras, palestras e ocupações no Jardim de Infância de acordo 
com as estações e circunstâncias.  
Geografia – Professeur: M. Paul Dupuy, Secretário de L’école Normale 
Supérieure 
Estudo das adaptações da vida humana para diferentes ambientes geográficos: 
a floresta, as estepes, o deserto – caçadores, pescadores, pastores, agricultores. 
Geometria – professeur: Mlle Amieux, professeur au Lycée Victor-Hugo. 
Conceito de geometria experimental 
Zoologia – professeure: M. G. Colomb, diretor do laboratório de botânica na 
Sorbonne 
Descrição, classificação e modos dos animais mais conhecidos 
Botânica – professeur Mme Robert Hertz 
Observação das plantas habituais de nossas regiões – muitos passeios 
Higiene – professeur M. G. Colomb 
Higiene infantil, baseada nas noções necessárias de anatomia humana e 
fisiologia. 
 
CURSOS PRÁTICOS 
Desenho, aquarela, modelageme – professeur Mme Maurette, ex-aluna da 
Froebel Union, Londres 
Desenho de quadro-negro: silhuetas de árvores, animais, ilustração de história 
– desenho ambidestro no quadro-negro – aquarela da natureza, folhas, frutas, 
flores, etc. – modelagem (modelagem de argila, areia) 
Trabalhos manuais [Artesanato] – professeur Mlle Kotzenbergdiretora du 
Jardin d’Enfants de L’éducation familiale 
Os dons de Froebel: bola, bola, cubo, etc – mosaico, paus, contas – tranças, 
dobras, corte, cesta, carpintaria. 
Música – Direção de M. Maurice Emmanuel, doutor em letras, professor no 
Conservatório 
Professeur: Mlle Suzanne Dreyfus, premier prix d’harmonie du Conservatoire 
1º piano; 2º Canto (entonação e exercício de teoria musical; estudo de canções 
infantis e rodadas) 
Ginástica Rítmica – direção de M. Jean d’Udin – Professeur: Mlle Rey 
Movimentos e exercícios para crianças 
Horticultura – professeur: M. Rouhaud, chefe de viveiros no Jardin des Plates 
(O curso acontece em um jardim alugado para o Cours Normal). Noção sobre 
o layout de um jardim – Arado, enxerto, camadas, estacas – Crescendo na sala, 
em caixa – Exercícios práticos de jardinagem.142 

 

 
142Ibidem., p. 31. 
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Era recomendado às moças que elas fizessem exercícios práticos, o que hoje 

chamamos de estágio, no Jardin d’enfants do Collège Sévigné (sob a direção de Mme 

Maurette143) ou no Jardin d’enfants de l’éducation familiale (92, Rue du Moulin-Vert, 

sob a direção de Mlle Kotzenberg).  

E para obtenção de certificado (para alunas que cursaram o primeiro ano do 

Cours Normal Froebelien) ou diploma (para alunas que cursaram os dois anos), a União 

Froebelienne Française organizava provas anuais organizadas em 4 momentos: prova 

escrita, prova oral, demonstração prática e atuação junto às crianças. Para obtenção de 

certificado (1º ano), as provas são ligeiramente mais curtas do que as provas para diploma 

(2º ano). São realizadas 4 provas escritas, pedagogia, geografia, zoologia e botânica, em 

que a candidata recebia para realização cerca de 7 horas. As provas escritas de cada 

disciplina eram realizadas separadamente, porém não temos maiores informações na 

revista L’Éducation Joyeuse aux Jardins d’enfants et dans la famille (1913-1914) sobre 

o cronograma de aplicação. Já as provas orais eram perguntas que deveriam ser 

respondidas pela candidata sobre geografia, zoologia, higiene e pedagogia. A candidata 

então precisava apresentar para um júri seu domínio dos conteúdos de música (exercícios 

de entonação, teoria da música, intervalos, canções infantis e piano) e trabalhos manuais 

(colagem, modelagem, aquarela, desenho e desenhos no quadro negro). Por fim, era 

avaliada a atuação da candidata junto as crianças, era necessário entregar um “plano de 

aula” ao júri e executá-lo sob supervisão do júri esse plano em um jardim de infância 

popular escolhido para o exame.  

Para obtenção do diploma (2ºano), a prova escrita e oral em conteúdos expressos 

no edital parece muito similar, porém o tempo de preparação e execução das provas eram 

um pouco maiores, podemos influir que eram questões mais complexas e que se esperava 

das respostas um nível de domínio sobre os assuntos maior. A principal diferença está na 

prova de atuação junto às crianças. A candidata ao diploma precisava dirigir um jardim 

de infância por um tempo pré-determinado, em que a candidata era inteiramente 

responsável por aquele jardim de infância. O júri escolhia um “centro de interesse”, a 

candidata deveria preparar um “plano pedagógico”, com cronograma de aulas/ “planos 

de aula” e levantamento de material a ser utilizado, tudo isso devidamente justificado 

através das teorias pedagógicas. A candidata deveria desenvolvê-lo junto às crianças por 

 
143  Maurette é Marie-Thèrèse Maurette (1890-1989), diretora da Escola internacional de Genéve, filha de 
Paul Dupuy (normaliano), amiga de Alice, para mais informações: https://100elles.ch/biographies/marie-
therese-maurette/  
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algumas manhãs. Após esse período de avaliação, a candidata passava ainda por uma 

discussão sobre os diversos pontos que poderiam surgir sobre seu “plano pedagógico” ou 

sua prática144.   

O desenvolvimento progressivo do Cours Normal Froebelien pode por si 
mesmo responder a que ponto sua criação responde a uma demanda real. 
1º o número de alunas quadriplicou em 3 anos, e tudo se deve a sua tarefa, a 
essa tarefa adorável que é a educação dos pequenos, com um ardor que fez 
Mlle Fanta dizer em uma de suas conferências: “jamais eu vi um grupo de 
moças unidas, sérias, animadas, entusiasmadas por um trabalho”; 
2º O número de cursos aumentou em quatro desde o mês de novembro de 1912:  
Um curso de geometria aplicada, feito por Mlle Amieux, a distinta professora 
do Liceu Victor-Hugo; 
Um curso de fisio-psicologia, por Dr. Régnier; 
Um curso de ginastica rítmica por Mlle Rey, sob direção de M. Jean d’Udine; 
um curso de jardinagem sob a direção de M. Rouhaud, chefe dos viveiros no 
Jardin des Plates. 
3º Esses cursos deram os resultados esperados do ponto de vista dos exames: 
em junho de 1912, o diploma foi instituído pela primeira vez, enquanto seis 
alunos do primeiro ano obtiveram o certificado e permaneceram para fazer um 
segundo ano de estudo.  
Todos os graduados obtiveram situações e, para satisfazer os pedidos que nos 
vieram de todos os lados (instituições públicas e privadas, famílias, etc.), foi 
necessário recorrer a alguns de nossos alunos certificados e do primeiro ano145.  

 

 

2.3 MAIS ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

 

Exploramos neste capítulo o espaço que Alice se inseriu profissionalmente e 

partimos do pressuposto que, visto seu engajamento desde o início dessas organizações, 

ela partilhava das opiniões e posicionamentos da União Froebeliana Francesa e da revista 

L’Éducation Joyeuse. Alice, apesar de não assumir cargos de administração na União, 

participava ativamente das atividades de bastidor, temos indicações desse trabalho através 

 
144 Idem. 
145 Tradução nossa, do original: Le développement progressif du Cours normal Froebelien prouverait a lui 
seul à quel pont sa création répondait a un raison réel.1º le nombre de élèves a quadruplé depuis trois ans, 
et toutes se donnent a leur tâche, a cette tache adorable qu’est l’éducation des tous petits, avec une ardeur 
qui faisait dire à Mlle Fanta dans une de ses conférences : « jamais je n’ai vu un groupe de jeunes filles 
aussi unies, aussi sérieuses, aussi enjouées, aussi enthousiasmées par leur travail ». 2º Le nombre des cours 
s’est augmenté de quatre depuis le mois de novembre de 1912 : Un cours de géométrie appliquée, fait par 
Mlle Amieux, le distingué professeur du Lycée Victor-Hugo ; Un cours de physio-psychologie, par le Dr 
Régnier ; Un cours de gymnastique rythmique, par Mlle Rey, sous la haute direction de M. Jean d’Udine ; 
Un cours de de jardinage sous la direction de M. Rouhaud, chef des pépinières au Jardin des Plantes. 3º 
Ces cours ont donné les résultats espérés au point de vue des examens : en juin 1912 le diplôme institué 
pour la première fois, tandis que six élèves de première année obtenaient le certificat et restaient a leur 
tour pour faire une seconde année d’études. Toutes les diplômées ont obtenu des situations, et, pour donner 
satisfaction aux demandes qui nous sont arrivées de toutes parts (institutions publiques et privées, familles, 
etc.), il a fallu recourir à quelques-unes de nos certifiées et de nos élèves de première année même. Ibidem, 
p. 156. 
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de algumas poucas cartas, que tivemos acesso ao longo dessa pesquisa, trocadas com 

Albert Thomas146. Salientamos que o campo de experiência de Alice é maior do que o 

exposto neste trabalho, visto que ela também atuou nas escolas socialistas junto a crianças 

de que tem um perfil muito diferente das crianças burguesas que frequentavam o Collège 

Sévigné. Vislumbramos a partir dessa atuação a perspectiva multifacetada da militância 

política praticada por ela. Assim como não conseguimos localizar informações a respeito 

da militância socialista é também de extrema dificuldade encontrar informações a respeito 

de outros membros da união, uma lacuna que pode e deve ser preenchida a respeito da 

sociabilidade desse grupo de pessoas em pesquisas futuras.  

Para Friedrich Froebel (1782 - 1852), a criança contém em si a semente de tudo 

que há de bom na natureza e o que une o homem a divindade, e o trabalho da educadora, 

no caso, jardinière, consiste em cultivar essa semente e, o espaço adequado a essas 

crianças para se desenvolverem é o Jardim de Infância. Essa metáfora do jardim, como 

pudemos observar nos conteúdos do Cours Normal Froebelien do Collège Sévigné é 

levada muito a sério. O jardim é usado com as crianças para observação e para elas 

trabalharem em suas atividades como pelas jardinières em formação. Uma vez que elas 

precisavam cultivar as crianças, nada mais justo do que elas aprenderem a cultivar o 

jardim. Podemos perceber que o programa do curso normal não se difere radicalmente do 

programa de ensino secundário para meninas, nada das letras clássicas, uma grande 

quantidade de horas de disciplinas de artes recreativas e trabalhos manuais vistos como 

necessários a uma boa educação feminina. Entretanto, o aprofundamento dos conteúdos 

desse programa é justificado através de uma nova abordagem educacional sobre a criança, 

mas quando olhamos com atenção para essa brecha que se abre, notamos o impulso em 

constituir uma profissão, possuir uma carreira, ter seu próprio rendimento. Há aí um 

desejo emancipatório latente, disfarçado e preocupado em não chamar atenção para si, 

que se esforça em botar em foco a criança e a maternidade levando a reboque a mulher.  

Mas o que é essa “nova abordagem da criança”? Quais sãos as questões que 

rondam a infância nesse período? O que é o método Froebel e por que ele é inovador? 

Estas são alguns temas que buscamos nos aprofundar e discutir no próximo capítulo. 

 

  

 
146 Esse material será melhor explorado para a versão final desta dissertação.   
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3 CAPÍTULO. A PEDAGOGIA E MME ALICE HERTZ 

 

Investigaremos, aqui no capítulo final, a questão da criança na sociedade 

francesa do início do século XX, explorando as ideias pedagógicas vigentes no período 

para, então, nos aprofundarmos sobre o método froebeliano e em suas particularidades de 

aplicação nos jardins de infância franceses. Em seguida faremos uma análise interna dos 

textos assinados por Alice Hertz na revista L’Éducation Joyeuse aux Jardins d’enfants et 

dans la famille, publicado pela Editora Hachette entre 1913 e 1914, pela l’Union 

Froebelienne Française e do livro Du grain de Blé jusqu’au Pain (1920).  

 

3.1  A PEDAGOGIA NA FRANÇA DO INÍCIO DO SÉCULO XX 

 

A educação no início do século XX modernizou-se, fruto do processo 

efervescente e renovador que ocorreu durante todo o século anterior. A segunda metade 

do século XIX, particularmente os países desenvolvidos conheceram uma “época de 

ouro” na pedagogia, em que o estatuto de “ciência da educação” é alcançado. Longe de 

serem pioneiros nesse assunto, há de fato uma mudança substancial na qualidade, nos 

métodos e nas preocupações ao pensar educação. É um período que reconheceu como 

precursores da educação, alinhados a uma ideia de progresso contínuo do trabalho e da 

ciência, nomes como Rousseau (1712-1778) e Pestalozzi (1746-1827)147. No início do 

século XX houve uma ampla proliferação de propostas pedagógicas, e todas as classes da 

sociedade foram seduzidas pela esperança de ascensão social como recompensa pelo 

trabalho intelectual ou material. Baseado nas ciências, que exigem uma educação variada 

e profunda, falava-se em “ciências da educação”, no plural porque não se tratava apenas 

de um método que orientava sobre a melhor maneira de ensinar algo a um aluno, mas 

todo um conjunto interdisciplinar que se preocupava com o desenvolvimento individual 

da criança e sistematizava conhecimentos,  preocupado com um resultado de impacto para 

a sociedade148.  

A preocupação com a educação é, também, um projeto social coletivo. Da 

burguesia ao operário, todos os pais querem que seus filhos tenham uma educação que 

 
147 POUCET, Bruno;  PROST,, Antoine. (2016). La réforme en éducation au XX e siècle en France. 
Carrefours de l'éducation, n. 41, p. 11-15.  
148 HAMELINE, Daniel. « PÉDAGOGIE - Le statut », Encyclopædia Universalis [en ligne], Acesso em : 
20 dezembro  2021. Disponível em: https://www.universalis.fr/encyclopedie/pedagogie-le-statut/ 
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permita empregos melhores remunerados e, com isso, uma ascensão social. Cada detalhe 

em relação ao estabelecimento educacional passou a ser teorizado, desde o mobiliário, o 

edifício da escola, o professor e os métodos, tudo deveria garantir a saúde do corpo e da 

mente ao aluno. A educação moderna buscava preparar a criança de uma maneira mais 

completa, a partir de aspectos culturais, sociais e morais, assuntos recorrentes entre 

aqueles pensadores que se dedicaram a refletir e desenvolver as ciências da educação 

nesse período. As rápidas informações a respeito de Rousseau e de Pestalozzi, que são 

apresentadas a seguir, foram extraídas de diversos autores, historiadores da educação, 

como März, Ribeiro, Souza, Piletti e Terra, que se dedicaram a escrever ou organizar 

obras que esquematizam a História da Educação149, e que compilaram informações 

similares sobre esses dois autores. Importante salientar a importância de trazer estas 

sínteses sobre Rousseau e Pestalozzi ao texto, por terem exercido influência na pedagogia 

de Froebel, segundo historiadores da educação, e assim, indiretamente, também 

influenciaram o trabalho de Alice Hertz. 

 

3.1.1 Friedrich Froebel 

 

O pedagogo alemão Friedrich Froebel 

(1782-1852), de família protestante, defendia que o 

princípio que faz de todos os homens iguais e que 

pode melhorar a sociedade está na relação entre 

infância, natureza e Deus. A natureza, para o 

pedagogo, é um dos pilares de seu método, sendo o 

símbolo do espírito divino, uma exteriorização da 

perfeição de Deus, onde tudo que há de bom está 

presente na natureza. Segundo ele, a infância deveria 

ser valorizada porque a criança ainda não se afastou 

da natureza150. Portanto, a criança contém em si a 

semente de tudo que há de bom dela e através do 

devido cuidado poderia fazer florescer esses 

 
149 MÄRZ, Fritz. Grandes educadores. São Paulo: EPU, 1987, p. 76-80.; RIBEIRO, Max. E. dos; SOUZA, 
Karla Isabel D.; LIMA, Caroline. C. N.; et al. História da educação: Grupo A, 2018.; PILETTI, Claudino. 
História da educação: de Confuncio a Paulo Freire. São Paulo: Contexto, 2021; TERRA, Márcia de Lima 
Elias. História da educação. São Paulo: Pearson education do Brasil, 2014. 
150 ARCE, Alessandra. Op. Cit.,p.  

Figura 12 - Friedrich Froebel (1782-1852) 
Fonte: Wikimedia Commons 
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germens. O processo de aprendizagem deveria estar em concordância com o princípio de 

manter a relação com a natureza de forma harmônica. Podemos perceber que ele defendeu 

a ideia de que o homem é essencialmente bom, virtuoso e com o devido cuidado poderia 

plenamente se desenvolver para melhor, havendo a ideia de progresso e melhoria contínua 

em todo seu trabalho151. 

Froebel é um dos primeiros autores a considerar a educação infantil de crianças 

pequenas, isto é, crianças menores de 06 anos, como uma idade fundamental para a 

formação. E é normalmente listado como um autor clássico e fundamental na história da 

educação infantil junto a autores como Rousseau, Pestalozzi e Maria Montessori (1870-

1952). No entanto, os livros do Froebel foram pouco traduzidos para o português e, 

relativamente, pouco estudado no Brasil, apesar da denominação Jardim de Infância 

(Kindergarten) ser considerada quase como um sinônimo de creche. Segundo Saito, a 

divulgação de seu ideário no Brasil aconteceu principalmente no fim do século XIX, 

sendo Dr. Joaquim José Menezes Vieira (1848-1897) responsável pela criação do 

primeiro jardim de infância, o qual publicou “Manual para os Jardins de infância” (1882) 

para divulgação das ideias e da metodologia de Froebel no país. Foi apenas com a “Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional” (LDB) de 1996 que o termo “jardim de 

infância” foi substituído por educação infantil em documentos oficiais brasileiros a 

respeito da educação152.  

É curioso, portanto, que haja apenas uma obra do autor traduzida ao português, 

A Educação do Homem153, obra originalmente publicada em 1826 em alemão. Bastos 

aponta como indícios desse esquecimento do autor a algumas características de sua obra: 

como a posição filosófica-religiosa; o movimento escolanovista que acaba por favorecer 

a divulgação de Montessori e as metodologias para uso dos jogos de Froebel em sala de 

aula, dando uma importância menor à sua teoria; a característica romântica e humanista 

em suas ideias, sendo bastante associado à intenções democráticas-socialistas; e, por fim, 

o fato de seus escritos serem em alemão, língua pouca dominada pela intelectualidade 

brasileira no fim do século XIX154. Precisamos ressaltar que não necessariamente esse 

conjunto de característica explique toda a situação, uma vez que sua obra foi adaptada em 

muitos países. Quanto à questão do caráter religioso presente em toda a obra, ela pôde 

 
151 SAITO, Heloisa Toshie. História, Filosofia e educação: Friedrich Froebel. Curitiba: CRV, 2019, p. 95. 
152 Ibidem, p. 18. 
153 FROEBEL, Friedrich. A Educação do Homem. Tradução Maria Helena Camara Bastos. Passo Fundo: 
Editora UPF, 2001. 
154 BASTOS, M. H. C. Apresentação. In: FROEBEL, Friedrich. Op. Cit.,  p. 309. 
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não representar uma dificuldade tão grande, por exemplo, na França, a qual tinha como 

um dos pilares dos governos do período da IIIª República a laicidade, sendo a obra 

adaptada, exaltando a característica romântica e humanística. É interessante também 

ressaltar que apesar das ideias de Froebel serem associadas aos ideais sociais-democratas 

e ter grande aderência por parte de socialistas no período seguinte, o autor não explicita 

suas intenções a esse respeito, bem como, durante sua vida, não se envolveu publicamente 

em grupos de militância.  

Autoras como Alessandra Arce, Heloisa Saito e Maria Bastos discorrem sobre 

como a teoria de Froebel é melhor compreendida quando temos em mente a trajetória do 

autor. Podemos influir que muito da sua perspectiva pedagógica tem relação direta com 

sua própria experiência de vida. Friedrich Froebel nasceu em 1782, sexto filho de um 

pastor luterano, na vila de Oberweissbach, principado de Schwarzburg-Rudolstadt, 

próximo a floresta da Turíngia, atualmente região sudeste da Alemanha. Ficou órfão de 

mãe no ano seguinte. Seu pai casou-se de novo imediatamente e ele foi enviado para 

Stadtilm aos cuidados de um tio materno recém viúvo.  

Como Froebel não se destacava na escola, sendo aconselhado que ele fosse 

enviado para aprender um ofício mais prático, aos quinze anos, em 1797, foi enviado para 

morar junto a um guarda florestal onde viveu por 3 anos. Em 1800 foi para a universidade 

de Jena cursar filosofia, frequentava os mais variados cursos, como matemática, 

mineralogia, direito administrativo, silvicultura, entre outros. Porém, com dificuldades 

financeiras, foi obrigado a abandonar a universidade, conseguindo um emprego como 

guarda-livros, posteriormente como escrivão da administração florestal e, depois, 

trabalhou como agrimensor. Em 1804 foi a Frankfurt na intenção de estudar arquitetura, 

mas precisando trabalhar para sobreviver tornou-se preceptor, na Escola-modelo, cujo 

diretor era Gottlieb Anton Gruner (1778-1844), que havia estudado com Pestalozzi em 

Inverdon (Suíça). Em 1807 Froebel tornou-se então preceptor dos filhos da Baronesa 

Caroline Von Holzhaisen (1775-1846), e em 1808 a 1810 ele é enviado com as crianças 

à Iverdon para junto de Pestalozzi.  

Segundo Arce, após algum tempo junto à Pestalozzi eles começaram a divergir 

em alguns aspectos. Pestalozzi envolvia-se nas discussões sociais contemporâneas e 

chocava-se com a pobreza que se abatia sobre boa parte da sociedade, que começava a ter 

sua força de trabalho amplamente explorada nos países mais industrializados do período. 

O pedagogo acreditava que através da alfabetização oferecia a oportunidade de uma vida 

menos miserável às pessoas, defendendo que o quanto antes a alfabetização fosse 



80 
 

realizada, melhor. Froebel trata essas ideias como reducionistas, acreditando que um 

pedagogo não deveria se preocupar com as condições materiais do homem, mas com seu 

espírito. Froebel mantinha seus escritos alheios a essas discussões sociais, defendendo 

que a criança deveria ser deixada livre para externalizar sua riqueza interior e não forçada 

a se alfabetizar prematuramente155. Apesar dessas divergências, muitos dos princípios de 

Pestalozzi foram incorporados à teoria que Froebel produziria nos anos seguintes, como 

a observação e percepção constituir a base tanto para o conhecimento do mundo como 

para a linguagem, tendo como ponto de partida o contato sensorial e o próprio interesse 

da criança pelas coisas156.  

Froebel acaba demitido de seu trabalho de preceptor, por supostamente ter 

havido um envolvimento com a baronesa, e vai para a universidade de Gottingen, onde 

retomou seu interesse pelas ciências naturais. Em 1816 fundou sua primeira escola, o 

Instituto Geral Alemão de Educação em Keilhau (1817 a 1831), e durante esse período 

parece ter tido um tempo de experimentações pedagógicas, onde ele colocou suas ideias 

à prova junto às crianças de Keilhau, é também quando ele escreveu uma série de 

brochuras para divulgação de seu método de educação infantil e o seu principal livro A 

Educação do Homem.  

 

3.1.2 Método Froebel e suas influências (Rousseau e Pestalozzi) 

 

Froebel absorveu para sua teoria muito do que aprendeu junto à Pestalozzi em 

seu tempo passado na Suíça. É interessante compreendermos de uma forma mais 

abrangente o que essas ideias pedagógicas traziam de inovador para a educação, visto 

que, posteriormente, essas ideias servirão de inspiração para o movimento Escola Nova, 

que tem desdobramentos e influências diretas na nossa pedagogia contemporânea157.  

 

 
155 ARCE, Alessandra. Op. Cit. 
156 Idem. 
157 RIBEIRO, Max E. dos. Op. Cit., p. 105-112. 
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Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) nasceu em 

Genebra, na Suíça, e abandonado à própria sorte por volta 

dos 10 anos de idade, nunca foi à escola.  Autodidata, sua 

educação foi obra de si mesmo, das pessoas que o 

acolheram ao longo da vida e da observação da natureza. 

Em Paris, trabalhou como secretário particular e tutor, e 

casou-se com Thérèse Levasseur, com quem teve cinco 

filhos, abandonados um a um logo após o nascimento em 

casas de enjeitados. Entretanto, qualquer decisão a 

respeito dos próprios filhos não o impediu de ter sido um 

forte tradicionalista, com seus projetos educacionais que 

denunciavam a educação de sua época e propunham um 

“retorno” à origem, um resgate da natureza.  Os planos 

educacionais formulados em seus primeiros anos em Paris para seus alunos, demonstram 

que algumas passagens anunciam ideias que foram organizadas e desenvolvidas mais 

tarde na composição de “Emilio ou da educação”, publicado em 1762158.  

Jean-Jacques Rousseau pode ser considerado o precursor geral da psicogenética 

infantil e juvenil, considerando a infância uma parte importante do desenvolvimento. O 

objetivo que ele atribuiu à educação era a formação do homem natural, isto é, o homem 

degenera quando se afasta do estado natural, porque a natureza é boa por ser uma criação 

direta de Deus. Em poucas palavras, o homem originalmente é bom e a sociedade é 

corrupta, sendo assim, Rousseau recomendou para a criança um ambiente educacional 

livre de qualquer corrupção, para basear a educação na experiência, nos interesses da 

própria criança e no respeito ao tempo. Os ideais do pensador são voltados para 

construção de um novo tipo de sociedade e, para isso, é preciso uma pedagogia renovada. 

Segundo Rousseau, era preciso basear-se em uma psicologia da criança, equilibrada por 

uma observação permanente e de cunho científico. Considerando que há uma 

continuidade na vida da criança, a educação também deveria ser progressiva. Ele atribuiu 

grande importância à educação dos sentidos e ao desenvolvimento harmonioso de 

habilidades. Rejeitando as aulas verbais, Rousseau defendeu a observação da natureza 

como prática diária e individual da criança, afirmando que o conhecimento está dentro da 

alma no momento do nascimento, por isso, não deveria haver intervenções, a criança 

 
158 MÄRZ, Fritz. Op. Cit., p. 77. 

Figura 13 - Jean- Jacques Rousseau 
(1712-1778) Fonte: Retrato feito 
por Maurice Quentin de La Tour, 
Getty images. 
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deveria ser deixada só. Apenas a partir dos 15 anos seria inserida uma educação moral 

como parte da adaptação à vida em sociedade. A principal crítica que os historiadores da 

educação (como Piletti, März, etc.) fazem a Rousseau é o egoísmo e individualismo 

presente em sua obra, seu cidadão ideal, produto da educação “natural” que ele propôs, 

não tem senso de humanidade e carece de calor, humor, criatividade e fantasia. Sua 

pedagogia é baseada em uma atitude forte de isolar, aguardar e deixar crescer sozinho, o 

que hoje é consenso entre os estudiosos do desenvolvimento infantil, é uma atitude 

bastante negativa para a formação de uma criança159. No entanto, podemos reter algum 

valor de suas ideias, como: uma pedagogia baseada na psicologia, um desenvolvimento 

da criança em estágios sucessivos, importância dada à educação e por métodos sensíveis, 

intuitivos e ativos; e o valor atribuído aos interesses da criança.  

Johan-Henrich (Jean-Henri) Pestalozzi (1746-

1827), nascido em Zurique, na Suíça, foi órfão desde os 6 

anos. Abriu sua primeira escola agrícola em Neuhof para 

crianças pobres e abandonadas em 1769, que ficou aberta 

até 1780. Foi também em 1769 que se casou com Anna 

Schulthess (1738–1815), com quem partilhava muito dos 

afazeres da escola. Após a ocupação militar francesa nos 

cantões suíços, ele reuniu as crianças abandonadas da 

região no orfanato de Stanz. Aproveitando as crianças mais 

velhas que apresentavam melhores resultados acadêmicos 

para auxiliar as crianças mais novas, acabou por descobrir 

o que hoje chamamos de educação mútua. Foi diretor da 

escola Burgorf e instituiu uma escola primária e uma faculdade entre os anos 1799 e 1804. 

Sua passagem pela escola de Yverdon foi famosa, e sua metodologia bastante popular no 

período, acabou por atrair outros educadores estrangeiros como Herbart160 e Froebel. Os 

estabelecimentos educacionais de Pestalozzi atendiam principalmente as crianças 

carentes, dependendo da ajuda de filantropos. De acordo com Piletti, Pestalozzi não foi 

um bom administrador e, ao que parece, todas as suas escolas sofreram dificuldades 

financeiras até que, por fim, encerraram suas atividades161. 

 
159 Ibidem, p. 80. 
160 Johann Friedrich Herbart (1776-1841), filósofo, psicólogo e pedagogo alemão é considerado fundador 

da pedagogia como disciplina acadêmica. 
161 PILETTI, Claudino. Op. Cit., p. 90-99. 

Figura 14 - Johan-Henrich (Jean-
Henri) Pestalozzi (1746-1827) 
Fonte: reprodução da Associação 
Pestalozzi Barra do Piraí 
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 O pedagogo publicou a respeito de seu método entre 1780 a 1826, e todos as 

obras foram escritas em alemão. Como exemplo de títulos temos: As horas noturnas de 

um Ermitão (1780); Léonard et Gertrude (1781); Livros Elementares (1801 - 1803); Le 

Livre des Mères (1803); Canção do Cisne (1826), entre outros.  

A obra de Pestalozzi defende uma educação abrangente, que envolve 

desenvolvimento físico, intelectual, moral e até profissional do indivíduo. Inconformado 

com a pobreza de algumas classes, seus ideais pedagógicos são também propostas para 

problemas sociais. Buscando resolver o problema da miséria e da ignorância do povo, ele 

defendia uma escola universal, gratuita e secular, de qualidade intelectual para crianças 

ricas e pobres. Preocupando-se que as crianças não têm as mesmas condições e pré-

disposições dentro da escola, Pestalozzi acredita ser fundamental que o educador esteja 

ali para desenvolver as disposições mais naturais de seus alunos, sem impor um ensino 

de maneira uniforme que, segundo o autor, mais atrapalharia o desenvolvimento dessa 

criança do que ajudaria. As tarefas do educador consistem, portanto, em encontrar 

atividades mais propícias aos talentos das crianças, de modo que as ajudassem a se 

desenvolverem. O educador entende que a criança observa, procura compreender, imita 

e inventa, e é a partir desse movimento que a criança desenvolve seus talentos.  

Pestalozzi buscava adaptar o ensino proposto por Rousseau às novas descobertas 

sobre a psique infantil, descobertas por uma neurociência ainda em estágio embrionário. 

Pestalozzi queria realizar o desenvolvimento sistemático das ideias estabelecendo uma 

verdadeira mecânica da educação, um método hoje conhecido como “organogenético” 

que faz uso de atividades lúdicas, permitindo que o aluno use a intuição e seja criativo162. 

O educador deve desenvolver as faculdades de acordo com sua ordem de 

sucessão natural sem forçar a criança. Em cada ramo, é necessário passar do simples ao 

complexo e progredir lenta e gradativamente acompanhando o desenvolvimento da 

criança. Cada ponto deve ser sistematizado de forma que a criança o possua 

completamente e disponha dele livremente. O educador deve desenvolver e aumentar as 

forças da inteligência infantil. O poder deve estar ligado ao conhecimento, o saber fazer 

ao conhecimento. Em vez de impor um trabalho, o educador deve deixar a criança livre e 

conquistá-la por meio da diversidade e da atração. 

Com o avanço da neurociência e da psicologia focada em desenvolvimento 

infantil, sabemos que o autor cometeu alguns equívocos em relação a algumas 

 
162 MÄRZ, Fritz. Op. Cit., p. 88–97. 
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concepções, como a intuição, não se dão como o autor escreveu163. Porém, muito dos 

atuais métodos ativos requerem observação, expressão, imaginação, manipulação, 

criatividade e imitação por parte da criança. Com isso em mente, constatamos, a partir de 

nossas leituras, e com base na bibliografia, que Froebel foi muito influenciado por esses 

autores no desenvolvimento de sua metodologia, como observaremos a seguir. 

 

3.1.3 Jardins de infância: o espaço modelo para o desenvolvimento da criança 

 

Em 1837, Froebel fundou o primeiro Jardim de Infância (Kindergarten), e anos 

mais tarde transformou seu estabelecimento de ensino para crianças em uma espécie de 

escola normal, para preparação das jardineiras. Froebel incorporou das ideias de 

Pestalozzi também a importância do papel da mãe para educação das crianças, porque e 

estão sob os cuidados maternos nessa sociedade, é fundamental que a mãe estimule 

corretamente a educação dessa criança, através de atividades adequadas que revelem o 

pleno potencial dessa criança. Froebel vai além e afirma que a mulher é uma educadora 

nata. Daí deriva sua preferência por alunas mulheres em seu jardim de infância que era 

também uma escola normal. Segundo Bastos, 

 
ao criar o Jardim de Infância pensava em abolir os asilos de crianças do seu 
tempo, mas não pensava numa organização social-pedagógica complementar 
da família, e sim numa instituição modelo, em que jovens mulheres, 
interagindo com crianças, brincando, se preparassem para a sua mais 
importante tarefa dentro da família164. 

 

 No decorrer dos anos outros jardins de infância surgiram, entretanto, com a 

Revolução de 1848, seus estabelecimentos foram fechados. Froebel morreu em 1852, com 

seus jardins de infância ainda proibidos em sua terra natal. Em 1856 foi aberto o primeiro 

jardim de infância nos Estados-Unidos, em 1857 na Bélgica, e apenas em 1860 o governo 

da Prússia autoriza os jardins de infância em seu território, impulsionando assim a 

divulgação de suas ideias pela Europa de uma forma mais abrangente.  

Alessandra Arce investiga “o mito da mulher como educadora nata”, e aponta 

como essa naturalização corrobora com a não-valorização da profissão justamente por 

não conseguir desvincular a mulher do ambiente doméstico e do papel social de mãe165. 

 
163 Ibidem, p. 88-104.  
164 BASTOS, M. H. C. Op. Cit., p. 309. 
165 ARCE, Alessandra. Documentação oficial e o mito da educadora nata na educação infantil. Cadernos 
de Pesquisa, n. 113, p. 167-184, julho/2001. 
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Rousseau e Froebel corroboraram com o ideal de mulher rainha do lar. Rousseau afirmou 

que o lugar da mulher na sociedade é marcado e definido pelo seu útero, pois para o 

filósofo a mulher é considerada como um ser sensível, débil, que deveria ser protegido da 

vida pública e resguardado no lar166, para exercer sua função materna. Nas palavras do 

filósofo: 

 
a educação primeira é a que mais importa, e essa primeira educação cabe 
incontestavelmente às mulheres: se o Autor da natureza tivesse querido que 
pertencesse aos homens, ter-lhes-ia dado leite para alimentarem as crianças. 
Falai portanto as mulheres, de preferência, em vossos tratados de educação; 
pois além de terem a possibilidade de para isso atentar mais de perto que os 
homens, e de nisso influir cada vez mais, o êxito as interessa também muito 
mais...167   

 

E é nesse sentido que Froebel dedica a oferecer uma formação às mães, que 

segundo Arce mesclava uma psicologia do desenvolvimento com a religião. O pedagogo 

transforma a rainha do lar em jardineira, e o seu manual para formação era destinado 

indistintamente para a jardineira e para a mãe. Além de divulgar seu método, ressaltava e 

valorizava o papel materno nessa sociedade sem tirar a mulher do seu domínio doméstico. 

Segundo Arce, “no cotidiano da educação infantil, predomina a utilização de termos como 

“professorinha” ou “tia”, que configura uma caracterização pouco definida da 

profissional, oscilando entre o papel doméstico de mulher/mãe e o trabalho de educar”168. 

É interessante destacar a astúcia de Froebel em relação à sua intenção de formar 

jardineiras. Froebel ao longo de toda sua trajetória teve problemas financeiros, e muitos 

dos estabelecimentos abertos por ele acabaram fechados por má gestão. A constituição de 

uma espécie de escola normal em um de seus jardins de infância, pode ser encarado 

também como a forma de não ter despesas salariais com outros educadores, uma vez que 

as estudantes a jardineiras deveriam pagar por sua formação.  

Os jardins de infância se espalharam pela Europa, e as ideias de Froebel foram 

amplamente divulgadas após a sua morte. Na França, no entanto, sua implementação foi 

mais tardia e difícil. Os franceses eram acostumados aos espaços conhecidos como salles 

d’asile, e as écoles maternelles instituídas por Pauline Kergomard (1838-1925). 

Conhecida como a fundadora da creche na França, Pauline foi a primeira mulher a integrar 

 
166 Ibidem, p. 171. 
167 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emílio ou da Educação. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1973, p. 
439. 
168 ARCE, Alessandra. Op. Cit., p. 173. 
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o Conselho de Instrução Pública Francês169. As salles d’asile eram estabelecimentos 

particulares que executavam exercícios de memorização com as crianças e tinham um 

adulto para supervisioná-las, já nas écoles maternelles, Pauline Kergomard atribuía 

importância fundamental ao bem-estar físico, intelectual e moral dos pequenos. 

Estudiosos de história da educação infantil francesa como Serina-Karsky, Terdjman, 

Plaisance, entre outros, argumentam que Pauline Kergomard defendeu o que já era uma 

Escola Ativa (ou Escola Nova), muito antes de Ferrière170 e Dewey171, pedagogos do 

século XX. Pauline Kergomard insistiu fortemente na necessidade de disponibilizar 

equipamentos lúdicos para as crianças, no entanto, ela expressou algumas reservas sobre 

o uso sistemático de material educativo de aparência geométrica, recomendado por 

Froebel. Segundo Serina-Karsky, é a partir de 1910, com a popularização do 

montessorianismo que os jardins de infância entram na moda francesa, aplicando uma 

metodologia hibrida que combina a metodologia froebeliana, principalmente no que diz 

respeito aos jogos e a valorização do lúdico e a metodologia de Maria Montessori172. 

Os jogos visam uma educação completa e harmônica. Ao graduá-los (da forma 

mais simples para as mais complexas), Froebel propôs iniciar a criança de forma concreta 

no conhecimento das leis que regem o universo. Para animar o trabalho, os exercícios 

foram acompanhados por canções. Para aplicar sua lei de atividades, Froebel elaborou 

toda uma gama de material educativo: os dons. Eles eram sólidos geométricos que se 

prestavam à uma série de combinações e construções diferentes. 

Como comentado no capítulo 2 desta dissertação, as jardinières recebem uma 

formação específica, com foco na aplicação rudimentar, do que hoje chamamos de 

metodologias ativas173 e desenvolvimento infantil (baseado em neurociência e 

psicologia). As moças realizavam o curso normal no Collège Sévigné, ou na École 

Normale de Sévres para conseguirem um certificat d’État (certificado) que as autorizava 

 
169 Para mais informações a respeito de Pauline Kergomard ver: PLAISANCE, É. Pauline Kergomard et 
l’école maternelle. Paris: PUF, 1996 ; TERDJMAN, Élise. Le système préscolaire selon Pauline 
Kergomard (1838-1925). Communications, Les débuts des sciences de l’homme,  v. 54, 1992,. p. 135-148. 
170Adolphe Ferrière (1879-1960) pedagogo suíço ligado ao Movimento da Escola Nova, habitualmente 
considerado como uma dos seus criadores e uma das suas referências teóricas. 
171 John Dewey (1859-1952) filósofo e pedagogo estado-unidense considerado como grande divulgador e 
teórico da Escola Nova.  
172SERINA-KARSKY, Fabienne. La formation des jardinères d’enfants, une institutionnalisation 
conflictuelle (1910-1931) In : Éduquer dans et hors l’école : lieux et milieux de formation XVIIXX siècle. 
Rennes: Presse Universitaire de Rennes, 2016.  
173 Metodologia ativa é, na pedagogia, metodologias de aprendizagem em que o aluno é o centro do seu 
próprio processo de aprendizagem,  
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a conseguir um emprego nos jardins de infância e nas classes infantis dos liceus 

burgueses174, essa dinâmica acaba a partir de 1931. 

A pedagogia froebeliana carregada de preceitos germânicos, baseada na 

unificação do povo e uma moral assentada sobre um espiritualismo religioso são 

características que dificultaram a adesão a essa metodologia na França e definitivamente 

não está alinhada às ideias de Jules Ferry para uma educação laica. O tripé froebeliano, 

Deus, natureza e infância, foi transformado em apenas natureza e infância, que 

desenvolvidas plenamente revelam o que há de melhor no homem. De fato, a metodologia 

froebeliana, principalmente no seu aspecto lúdico foi combinado a outros autores 

escolanovistas e assim, sem sua base empírica, foi se popularizando. As ideias de Froebel 

serão divulgadas a partir de inciativas privadas de mulheres interessadas pela área e suas 

associações femininas bastante populares no período.  

 

3.1.4 Desdobramentos na educação: A Escola Nova  

 

Como comentado anteriormente, os jardins de infância froebelianos na França 

ganham força com o boom das “Casas de crianças” montessorianas, e as duas pedagogias 

passam a ser combinadas devido ao seu caráter de valorizar as atividades lúdicas para o 

ensino e sua característica de metodologia ativa. As experiencias de Pestalozzi, Froebel e 

Montessori, no que se trata de educação de crianças pequenas, isto é, crianças menores 

de 06 anos, são consideradas laboratório de um movimento pedagógico chamado Escola 

Nova, ou Escola Progressista, que tem início no século XIX e se populariza na primeira 

metade do século XX.  

O movimento escolanovista é a manifestação de uma mudança de paradigma da 

sociedade, em geral, podemos afirmar que defendiam uma escola pública, laica, 

igualitária e universal. Seus adeptos contestam o modelo tradicional de escola, altamente 

disciplinado, com o professor como agente responsável por ensinar aos alunos que 

deveriam absorver e reproduzir os conteúdos de maneira passiva. Além de serem 

contrários às discrepâncias entre metodologias pedagógicas que se diferenciavam em 

“escola de rico” e “escola de pobre”. As ideias da Escola Nova foram amplamente 

 
174 É importante destacar que os jardins de infância franceses têm um caráter bastante burguês, existiam 
sim iniciativas como as de Alice Hertz em aplicar a metodologia froebeliana na escola maternal do 
sindicato, ligado as organizações socialistas que ela e o marido participavam, porém há pouca 
documentação a esse respeito e a bibliografia nos leva a crer que tratava-se de iniciativas pontuais.  
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defendidas e divulgadas a partir dos anos 1920 aqui no Brasil por nomes como o de Anísio 

Teixeira (1900-1971), Fernando de Azevedo (1894-1974), Lourenço Filho (1897-1970), 

entre outros responsáveis pelo “O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova", datado 

de 1932. 

Os adeptos da Escola Nova se fundamentaram em uma série de autores anteriores 

a eles, como o filósofo Rousseau, os pedagogos Heinrich Pestalozzi, Freidrich Froebel e 

Maria Montessori, foram inspiração e considerados como uma espécie de vanguarda da 

Nova educação. O filósofo Edouard Claparède (1873-1940), o educador Adolphe Ferrière 

(1879-1960) e o biólogo Jean Piaget (1869-1918), entre muitos outros pensadores 

europeus e estadunidenses se dedicaram a refletir e construir um ideário sobre a educação 

para ser aplicada na sociedade contemporânea a eles.  Segundo Gouveia, esse ideário 

afirma-se sobre “a construção de uma nova concepção de aluno, na negação do modelo 

anterior, postulando que tal sujeito deveria constituir-se o centro da instituição escolar175, 

isto é, o foco do estabelecimento de ensino, independente da faixa etária, deveria ser o 

aluno, e a educação passaria a ter mais a ver com o processo de aprendizagem e com a 

autonomia dele.  

Para Fröbel, a escola deve levar o aluno à consciência da natureza essencial da 
realidade e de si próprio. Portanto, o magistério perde o tradicional caráter de 
transmissor de conhecimentos. Que estes sejam bem ou mal transmitidos é 
indiferente, pois a verdadeira função consiste em apontar e tornar inteligível a 
natureza espiritual interior da realidade. [...] o processo educativo consiste em 
levar o homem, enquanto ser pensante, inteligente, que cresce na consciência 
de si, a chegar à representação consciente e livre da lei interior da unidade 
divina e ensinar-lhe os caminhos e só meios para alcançar este objetivo. [...] 
enquanto ser único, a criança deve desenvolver-se conforme seu próprio 
ritmo176.  

E o movimento Escola Nova que surge posteriormente reconhece que a educação 

é um direito universal, sendo função do Estado garantir a gratuidade, a laicidade e que ela 

seja pública177. É interessante perceber que a pedagogia froebeliana faz parte de um 

processo histórico mais longo e que acabou por ser absorvida por um projeto pedagógico 

mais amplo, que tem forte influência na pedagogia contemporânea.  

 

 
175 GOUVEA, M. C. S. A escolarização da “meninice” nas Minas oitocentistas: a individualização do aluno. 
In: FONSECA, T. N. L.; VEIGA, C. G. (Org.). História e historiografia da educação no Brasil. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2003, p. 218. 
176 GILES, T. R. História da educação. São Paulo: EPU, 1987. P. 201-202. 
177 GADOTTI, M. História das ideias pedagógicas. São Paulo: Ática, 2003. 



89 
 

 

3.2 MME ALICE HERTZ AUTORA 

 

A seguir apresentaremos uma síntese dos trabalhos de autoria de Alice Hertz, 

acompanhada de uma análise interna dos textos assinados por Alice Hertz na revista 

L’Éducation Joyeuse aux Jardins d’enfants et dans la famille, publicado pela Editora 

Hachette entre 1913 e 1914, pela l’Union Froebelienne Française e do livro Du grain de 

Blé jusqu’au Pain (1920).  

 

3.2.1.1 Artigos 
 

L’Art au jardin d’enfants: le dessin, é um texto publicado na revista l’Enfant em 

1913. É um breve texto sobre como a atividade de desenho é realizada nos jardins de 

infância. Segundo Alice, “no jardim de infância, procuramos desenvolver suas 

disposições naturais e, para isso, entendê-las”178, então a criança deve ser estimulada a 

desenhar livremente, usando todo o corpo, e realmente explorar e descobrir sozinha como 

fazer. Ela chama atenção, para como os desenhos das crianças não tentam corresponder 

à realidade ou a mostrar uma cena estática, a criança tem sempre uma história ou ação 

que está se desenrolando, e está ligada aos elementos que aparecem em seu desenho. A 

autora afirma que o desenho é "Acima de tudo, um meio de expressão que complementa 

sua linguagem hesitante"179, e que exigir de crianças pequenas (menores de 7 anos) que 

façam linhas finas, simétricas, formas geométricas perfeitas, poda a criatividade da 

criança, deixando-a irritada e pouco disposta em sala. Essas atividades são para crianças 

que já descobriram o desenhar, sendo mais eficiente para crianças mais velhas.  

Froebel tem lições detalhadas sobre desenho, mas o princípio é ir do mais simples 

ao mais complexo, de acordo com as capacidades da criança e daquilo que ela já sabe 

realizar bem sozinha. O papel do educador é estimular a atividade, escolher bons materiais 

para que a criança trabalhe e seja conduzida a um desenvolvimento adequado de suas 

capacidades, “assim, sem violência, procuraremos dar à criança as condições mais 

 
178 HERTZ, Alice. Le dessin. L’ENFANT, organe des Sociétés protectrices de l'enfance. Nº 144, 6º ano, 
1907-01-15. Paris. p. 773-775. Tradução nossa, no original : « Au jardin d’efants, on essaie de développer 
leurs dispositions naturelles et, pour cela, de els comprendre ».  
179Tradução nossa, do original : « avant tout,un moyen de’expresson qui complète son langage hésitante ». 
Ibidem, p. 774. 



90 
 

favoráveis para o desenvolvimento do seu instinto, e levá-la-emos à idade em que se 

tornará realista, onde tentará copiar a natureza180. 

 

 
Figura 15 - Título Comment Habiller nos enfants: Fonte: L'éducation Joyeuse aux jardns d'enfants et dans 
la famille, 1913. 

 

Comment habiller nos enfants, ou em português, “Como vestir nossas crianças”, 

foi publicado em 1913 na L’Éducation Joyeuse aux Jardins d’enfants et dans la famille. 

Dividido em duas partes: 1. Les Pieds (os pés) e 2. Les Vetments (as roupas), trata-se de 

um texto que orienta as melhores combinações de roupas a serem adquiridas e usadas 

pelas crianças, de maneira coerente e que pode ser justificada pelas ideias do método de 

Froebel. De maneira bastante prática, o texto apresenta sugestão de tipo levando em 

consideração as estações do ano, quantidades, e em qual regiões de Paris seria possível 

comprar as roupas consideradas adequadas. 

Alice inicia o texto com uma citação de Herbert George Wells (1866-1946)181,  

“Essa miséria dos sapatos!”182 para entrar no assunto, afirmando que quando vê os 

calcados esfarrapados ou impróprios de uma criança lembra-se desta citação e atesta sua 

veracidade, porque a miséria, segundo a autora, começa pelos pés.    

 
180 Tradução nossa, do original: « Ainsi, sans violence, ou s’efforcera d’assurer à l’enfant les conditions 
les plus favorables au développement de son instinct, et on le conduira jusqu’à l’âge où il deviendra realste, 
où il essaiera de copier la nature. ». Ibidem, p. 775. 
181 Escritor britânico membro da Sociedade Fabiana. Texto original em inglês circulava entre os meios 
socialistas, foi traduzido para o francês com autorização da Fabian Society em 1912, impresso pela Librarie 
du Parti Socialiste et de l’humanité em 1920. 
182 HERTZ, Alice. Comment habiller nos enfants. In : L’éducation Joyeuse Aux Jardins D’enfants Et Dans 
La Famille. Paris : Hachette, 1913. p. 262. Tradução nossa, do original: Cette misère dees souliers!  
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Eu sempre penso neste livro quando eu vejo os sapatos de muitas crianças 
pequenas, porque a miséria começa aos pés, e ela se manifesta de uma forma 
aguda pela maneira cujo eles são calçados. A mãe pode sempre tricotar um 
bom xale, encontrar algo para fazer uma anágua apresentável e quente... mas 
os sapatos! São caros, eles não duram (“essas crianças malditas correm e pulam 
como se os calçados não custassem nada”) e visivelmente encolhem183. 

A seguir Alice adentra ao assunto, primeiro critica os calçados de lã, por não serem 

práticos e nem resistentes. Em seguida, ela indica o uso de botinas com solas grossas e 

que não sejam estreitas, aconselhando a leitora a percorrer as lojas da Champs-Elysées ou 

ao bosque da Boulogne, para conseguir um par de botinas para o inverno e um par de 

sandálias (do estilo kneipp) para o verão. Alice adverte para a necessidade de observar 

que os sapatos não devem ser demasiadamente grandes, para que não machuquem os pés 

e prejudiquem o movimento, ou apertado para que não corra o risco de deformar os pés.  

Botas são certamente a parte da roupa que deixam mais a desejar, embora seja 
uma das mais importantes. Pés deformados são para vida toda. A criança 
apertada, ou balançando as botas, anda dolorosamente, fica mal-humorada e 
pega resfriado o tempo todo. É um mal-estar constante, quase uma doença, 
estar em sapatos ruins. 
Mas como perceberíamos isso, nós mães, que consentimos em calçar sapatos 
com saltos imensuráveis, sem nos rebelar? ou quando arrastamos os pés em 
casa em calçados de lã, quentes e ruins? 184 

Sobre as roupas, Alice lista alguns pontos que devem ser levados em consideração 

na hora de vestir as crianças, pensando em encontrar um equilíbrio entre não deixar a 

criança desprotegida ou muito enrolada em suas roupas, as roupas infantis, em primeiro 

lugar, precisam ser simples. Alice detalha dizendo que a roupa não pode causar 

desconforto à criança, nada que impeça os seus movimentos ou que as deixe com muita 

a pele à vista, pois as crianças caem o tempo todo, e a roupa deve proteger a pele dos 

arranhões, do frio e do calor. Ela sugere roupas que tenham poucos botões, cordas e 

ganchos, que facilitem a troca e que a criança consiga se vestir sozinha, ou se 

 
183 Idem. Tradução nossa, do original: Je pense toujours a ce livre quand je vois le souliers de beaucoup de 
petits enfants, car la misère commence aux pieds, et elle se manifeste d’une façon aiguë par la façon dont 
ils sont chaussés. La maman peut toujours tricoter un bon châle, trouver de quoi faire un jupon présentable 
et chaud… mais les souliers ! C’est cher, cela ne dure pas (« ces maudits enfants courent et sautent comme 
si les chaussures ne coutaient rien ») et cela rapetisse à vue d’œil !... 
184 Idem. Tradução nossa, no original: Les bottines sont certainement la partie du vêtement qui laisse le 
plus a désirer, quoiqu’elle en soit une des plus importante. Les pieds déformés, le sont pour toute la vie. 
L’enfant serré, ou qui patauge dans ses bottines, marche péniblement, est grognon et s’enrhume tout le 
temps. C’est un malaise constant, presqu’une maladie que d’être mal chaussé. Mais comment nous en 
rendrions-nous compte, nous les mères, qui consentons a monter dans les chaussures à talons 
incommensurables, sans nous révolter ? ou a trainer le pied a la maison dans des savantes de laine, chaudes 
et vilaines ?. 
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desembaraçar das roupas com tranquilidade a uma ida ao banheiro ou situações cotidianas 

como essa. Para os meninos a sugestão de roupas de Alice é a seguinte: camisa lisa, 

macacão grosso de algodão no inverno ou de aertex no verão, calça com ponte presa ao 

casaco (para eliminar o suspensório), em sarja no inverno, em flanela lavável no verão. 

Cabelo muito curto, com um chapéu leve, sem nenhum tipo de borracha. A ideia é que o 

menino consiga se mexer com liberdade independente do clima, o casaco ou jaqueta deve 

ser quente, mas não de um material muito pesado, e a sugestão de tecido de Alice para 

esse item são lã merino ou flanela. E para o verão um suéter leve. No caso de chuva, ela 

indica o uso dos capuzes que todos os escolares franceses têm. Ela encerra o texto 

rechaçando o uso da roupa de marinheiro inglês para os meninos, ela usa como uma 

espécie de contraexemplo das suas sugestões, uma muda de roupa que demora para ser 

vestida na criança, porque tem muitos acessórios. Alice diz o seguinte, “em suma, a moda 

nos impôs essa fantasia, nascida na mente de um inglês chauvinista que amava a marinha 

de seu país, mas que não corresponde, conosco, a nada”.185  

Ao longo dos textos temos indicações que as roupas sugeridas não são para 

qualquer um, as sandálias kneipp por exemplo, Alice afirma que só é possível encontrar 

em paris em duas ou três lojas. Sobre as botas, ela afirma rapidamente que o valor que se 

paga compensa porque elas são mais resistentes que sapatinhos de lãs, mas devido a 

localização da região que ela sugere a compra desses itens, sabemos que não tinham 

preços acessíveis.  E no caso das jaquetas, Alice se queixa de não conseguir encontrar 

esses itens com bons preços, essa observação vindo de uma mulher cujo marido vive 

principalmente dos rendimentos da sua herança parece-nos um item bastante caro.  

Outros dois pontos que gostaríamos de chamar atenção, dois parágrafos parecem 

destoar um pouco do tom do texto, apesar de estarem alinhados ao tom geral da revista. 

A crítica velada de Alice a uma passividade feminina ao “código de vestimenta” feminino 

e o último parágrafo sobra a roupa de marinheiro, onde nos parece transparecer a opinião 

da autora.  

 
185Ibidem, p. 263. Tradução nossa, do original : Bref, la mode nous a imposé cette fantaisie, née dans la 
tête d’un anglais chauvin qui aimait la marine de son pays, mais qui ne correspond, chez nous, à rien. 
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Por fim, um quarto e último ponto 

que chamamos a atenção é ao fato de 

Alice fazer referência apenas às roupas 

ideais para meninos, ela só fala das 

meninas para exemplificar um 

comportamento considerado por ela ruim, 

o fato de as mães de “brincarem de 

boneca”, principalmente com suas filhas, 

vestindo-as para serem bonitinhas e 

entreterem aos adultos sendo “fofas”. 

Apesar de não haver sugestão no texto, o 

artigo é ilustrado com a imagem, do que 

nos parece duas meninas, como pode ser 

visto na Figura 18. Duas questões que 

podemos levantar aqui, e que não temos 

como responder é: para Alice, menos 

importante a mobilidade de uma menina 

em suas roupas durante a infância? Ou é 

esse um texto escrito baseado apenas na 

experiência pessoal de Alice com seu 

próprio filho, Antoine, que em 1913 tinha 

apenas 4 anos?  

 

 
Figura 17 - Título Un Peu de Jardinage Fonte: L'éducation Joyeuse aux jardns d'enfants et dans la famille, 
1914 

 

Un peu de jardinage, “Um pouco de jardinagem”, foi o primeiro texto de autoria 

de Alice que foi publicado em 1914, na L’Éducation Joyeuse aux Jardins d’enfants et 

Figura 16 - Ilustração Comment habiller nos enfants: 
Fonte: L'éducation Joyeuse aux jardns d'enfants et 
dans la famille 
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dans la famille 186. Nesse artigo, que apresenta por sua extensão uma serie de ilustrações 

relacionadas com o tema, Alice Hertz discorre sobre como é o trabalho em um Jardin 

d’enfants, e exemplifica rapidamente uma série de atividades que podem ser 

desenvolvidas a partir de um jardim e, justifica o contato e o trabalho da criança como 

lições morais que podem se desenrolar do trabalho coletivo e da observação, e do trato 

com a natureza. Escrito em primeira pessoa o texto começa descrevendo um jardim que 

pertence ao Jardin d’enfants d’Auteuil.  

Alice descreve quando foi no outono a primeira vez que levou as crianças a esse 

espaço, como elas foram orientadas para o trabalho no jardim e todas juntas começaram 

a limpar e preparar a terra. Alice não detalha no texto, mas explica que cada ação no 

jardim, cada detalhe foi justificado para as crianças. Ela ainda afirma que cada nova 

descoberta, como minhocas e besouros resultou em pequenas explicações para elas. 

Segundo a descrição de Alice, as crianças trabalharam na terra sob a supervisão da 

jardineira, as visitas aos jardins foram muitas, observando a terra, a germinação, se 

livrando de ervas daninhas, fazendo regas, protegendo os brotos, etc. Todo tipo de 

trabalho que uma horta e um jardim podem oferecer para as crianças estarem envolvidas. 

Quando o clima não permitia o trabalho no jardim, a jardinière poderia se aprofundar em 

alguma atividade cujo ponto de partida seja a experiência que a criança já teve, como por 

exemplo, comparar as sementes, os frutos, suas quantidades, formas e tamanhos.  

Nas palavras de Alice “eu acredito que a jardinagem desenvolve muitas 

qualidades boas e úteis”187. Segundo a autora, o trabalho na terra ensina à criança 

paciência, o respeito à vida, que tomam gosto pela observação e pelo trabalho honesto e 

minucioso. A organização das crianças para as tarefas lhe ensina o valor de trabalhar em 

conjunto, socialmente, para alcançar um objetivo comum. Alice declara que a jardinagem 

é uma das melhores atividades com que as crianças do jardin d’enfants podem se ocupar, 

porque “Assim, fazendo jardinagem, as crianças aprendem agindo, ou seja, aprendem 

com seus sentidos, com seus músculos, com todo o seu ser e não apenas com o 

cérebro”188.  

 
186 HERTZ, Alice. Un peu de jardinage. In: L’éducation Joyeuse Aux Jardins D’enfants Et Dans La Famille. 
Paris : Hachette, 1914, p. 60-63. 
187 Ibidem, p. 62. Tradução nossa, do original: “ je crois que le jardinage développe beaucoup de qualités 
bonnes et utiles.   
188 Ibidem, p. 63. Tradução nossa, do original: Ainsi, en faisant du jardinage, les enfants apprennent en 
agissant, c’est-à-dire qu’ils apprennent avec leur sens, avec leurs muscles, avec toute leur personne et non 
plus seulement avec leur cerveau.  
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Alice discorre ainda sobre algumas 

condições essenciais para que essa atividade 

seja proveitosa, como é fundamental que as 

crianças trabalhem por elas mesmas em todo 

tipo de atividade e que elas sejam 

supervisionadas e dirigidas por uma pessoa 

competente. Como vimos no capítulo anterior 

deste trabalho, as jardineiras tinham uma parte 

de sua formação para dominarem o manejo de 

um jardim e/ou horta. Alice afirma em seguida, que simplesmente plantar uma semente 

na frente das crianças, em uma terra já preparada por outra pessoa não é suficiente para 

ensinar as qualidades morais descritas por ela.  

A autora critica o uso do cinematógrafo nas escolas. 

Não sei quem quis introduzir em nossas escolas o cinematógrafo, isso é, a vida 
manipulada, arranjada, vista em resumo: um feijão, que, em três minutos, 
germina, cresce, carrega flores e frutos. Que imprudência! E como é conhecer 
pouco sobre crianças, que precisam de calma, um ritmo lento, pacífico e 
regular de vida.189 

O quão horrorizada Alice ficaria ao ver a impaciência das nossas crianças do dia 

de hoje, que crescem olhando para telas assistindo uma quantidade absurda de vídeos, 

que recebem diariamente uma hiper estimulação de informações, que são acostumadas a 

pular os anúncios em poucos segundos e que tem sérias dificuldades em esperar o tempo 

de um intervalo em um programa de TV sem perder o interesse ou a paciência? 

Alice encerra seu texto com a defesa dos jardins em jardins de infância, desejosa 

de que espaços como esses se popularizem e que mais crianças desfrutem dessa 

experiência.  

 
189 Idem. Tradução nossa, do original: Je ne sais qui voulait introduire dans nos écoles le cinématographe, 
c’est-à-dire la vie truquée, arrangée, vue en raccourci : un haricot, qui, en trois minutes, a germé, pousse, 
porte des fleurs et de fruits. Quelle imprudence ! et comme c’est connaitre mal les enfants, qui ont  besoin 
de calme, d’un rythme de vie lent, paisible et régulier. 

Figura 18 - Ilustração Un peu de Jardinage - Fonte: 
L'éducation Joyeuse aux jardns d'enfants et dans la 
famille 
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É por isso que a jardinagem deve ter um lugar de destaque em todas as escolas, 
e como as fortificações nos darão "espaços livres", em vez de fazer apenas 
parques íngremes, com ruelas estreitas, gramados proibidos, ou mesmo 
"campos de jogos" de onde apenas “futebol” se beneficia, por que não fazer 
hortas escolares, onde as crianças de Paris viriam trabalhar ao ar livre? por que 
não haveria um jardim anexo em cada escola pública, onde as crianças viriam 
uma vez por semana se a escola for no centro, e todas as tardes no verão, se a 
escola for perto? Estou convencida de que o trabalho da manhã seria suficiente, 
porque é impossível para uma criança saudável, ou seja, ativa, cheia de vontade 
de gritar, brincar, mexer, ficar toda a manhã e depois - meio-dia tranquilo na 
escola, e fazendo um trabalho eficaz e lucrativo por cerca de cinco horas por 
dia. - quantas forças perdidas e até vidas desperdiçadas poderiam ser salvas... 
simplesmente pela jardinagem!190 

Salvar vidas perdidas “simplesmente pela jardinagem” nos soa um exagero, mas 

inquestionavelmente podemos perceber a crença de que a educação, quando bem 

realizada, pode ser transformadora. Bem como podemos atestar que a paciência e a 

valorização do trabalho honesto, conjunto, metódico e minucioso são qualidades em alta 

conta por Alice. 

 

 
Figura 19 - Título En Ouvrant Les Yeux: L'Étang - Fonte: L'éducation Joyeuse aux jardns d'enfants et dans 
la famille, 1914. 

 

En ouvrant les yeux: l’Étang, ou, “Abrindo os olhos: a Lagoa”191, é um artigo 

temático presente em cada número da revista, “abrindo os olhos” uma série de conteúdos 

que podem ser empregados pelas jardinières ou mães que leem a revista e gostariam de 

 
190 Idem. Tradução nossa, do original : C’est pourquoi il faudrait que le jardinage tint une grande place 
dans toutes les écoles, et puisque les fortifications vont nous donner des « espaces libres », au  lieu de ne 
faire que des parcs raides, aux allées étroites, aux pelouses défendues, ou même des « terrains de jeu » 
dont ne profitent que des  que des équipes de « foot-ball », pourquoi ne ferait-on pas des jardins écoles, ou 
les enfants de paris viendraient travailler en plein air ? pourquoi n’y aurait-il pas un jard annexe a chaque 
école publique, ou les enfants viendraient une fois par semaine si l’école est au centre , et toutes les après-
midi l’été, si l’école est proche ? je suis convaincue que le travail du matin serait suffisant, car il est 
impossible que un enfant sain, c’est-à-dire actif, plein du désir de crier, de jouer, de remuer, reste toute la 
matinée et toute l’après-midi tranquille a l’école, et fasse un travail effectif et profitable pendant cinq ou 
si heures par jour. – que de forces perdues que de vies gâchées même pourraient être sauvées… simplement 
par le jardinage ! 
191 HERTZ, Alice. En ouvrant les yeux: l’Étang. In : L’éducation Joyeuse Aux Jardins D’enfants Et Dans 
La Famille. Paris : Hachette, 1914, p. 211-213. 
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aplicar o método em uma atividade de observação para as crianças sob sua 

responsabilidade. O artigo sobre a lagoa escrito por Alice é dividido em quatro partes: Na 

beira da lagoa, a libélula, a minhoca e o sapo, com uma breve história para ser contada 

para as crianças. 

A primeira parte do texto é uma descrição do 

que pode ser observado na paisagem do lago, seus 

animais e pequenos insetos e as plantas que ali 

crescem. É também um convite para explorar esse 

ambiente e quem sabe caçar algumas dessas “pequenos 

animaizinhos”. Sob o subtítulo “a libélula”, o primeiro 

animal é preso, e o tom descritivo desse texto é o 

seguinte: “Nosso primeiro lançamento da rede foi 

feliz: pegamos, com muita lama, um monstro negro 

que tem uma cabeça grande, três pares de pernas e um 

grande abdômen. É o filho da libélula”192. As crianças 

passam minutos observando o inseto enquanto, com 

tom de uma aventura que está sendo narrada, muitas 

informações são passadas sobre esse inseto, como o 

tempo de vida, do que ele se alimenta, a transformação 

em libélula.  O mesmo exemplo da libélula é seguido 

com o trecho escrito sobre a minhoca e sobre o sapo, 

com uma breve história infantil sobre o coaxar dos 

sapos.  

 

 

 
192 Ibidem, p. 212. Tradução nossa, do original: Notre premier coup de filet a été heureux: nous avons pris, 
avec beaucoup de vase, un monstre noiratre qui a une grosse tete, trois paires de pattes et un gros abdomen. 
C’est l’enfant de la libellule.  

Figura 21 - Ilutração A  En Ouvrant 
Les Yeux: L'Étang - Fonte: L'éducation 
Joyeuse aux jardns d'enfants et dans la 
famille, 1914. 

Figura 20 - Ilustração B  En Ouvrant 
Les Yeux: L'Étang - Fonte: 
L'éducation Joyeuse aux jardns 
d'enfants et dans la famille, 1914. 
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Figura 22 -  Título L'Aquarium au Jardin d'enfants - Fonte: L'éducation Joyeuse aux jardns d'enfants et dans 
la famille, 1914. 

 

L’Aquarium au Jardin d’enfants, ou, “O aquário no jardim de infância”193, é um 

texto que aparece muito mais tarde na revista, L’Éducation Joyeuse aux Jardins d’enfants 

et dans la famille, mas é uma espécie de continuação do artigo sobre A Lagoa (que foi 

publicado no número de julho). O texto faz referência aos insetos do lago, a ideia aqui é 

construir um aquário que reproduza o ambiente do lago, permitindo as crianças 

observarem o desenvolvimento de alguns bichos.   

No jardim de infância, todo mundo tem que ser feliz, bichos e as pessoas. Se 
não podemos colocar nossos animais e plantas em uma atmosfera que lhes 
convém, onde eles podem viver e se desenvolver normalmente, vamos trazê-
los rapidamente de volta para o lago onde os levamos. Não queremos essa vida 
miserável de peixes dourados famintos, em um frasco sem ar e onde penetra 
muita luz, animais que vegetam dolorosamente e que não nos ensinariam nada, 
exceto talvez crueldade ou indiferença.194 

Alice fala sobre construir um 

ambiente que os pequenos animais 

consigam viver normalmente, ela fala 

também de hóspedes temporários do 

aquário, como larvas de libélula e girinos, 

uma vez que cheguem à vida adulta podem 

ser devolvidos aos seus locais de origem.  O 

 
193 HERTZ, Alice. L’Aquarium au Jardin d’enfants. In : L’éducation Joyeuse Aux Jardins D’enfants Et 
Dans La Famille. Paris : Hachette, 1914, p. 350-352. 
194 Ibidem, p. 350. Tradução nossa, do original: Au jardin d’enfants, il faut que tout le monde soit heureux, 
bêtes et gens. Si nous ne pouvons pas mettre nos bêtes et nos plantes dans une atmosphère qui leur 
convienne, où elles puissent vivre et se développer normalement, allons ben vite les rapporter dans la mare 
ou nous les avons prises. Nous ne voulons pas de cette vie misérable des poissons rouges affames, dans un 
bocal sans air et ou pénètre trop lumière, des animaux qui végètent péniblement et qui ne nous 
apprendraient rien, excepte peut-être la cruauté ou l’indifférence. 

Figura 23 -  Ilustração A  L'Aquarium au Jardin 
d'enfants  - Fonte: L'éducation Joyeuse aux jardns 
d'enfants et dans la famille, 1914. 
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texto, após a introdução, se divide então em alguns pontos-chave: 1. como construir um 

aquário, “tentaremos construir o aquário nós mesmos, pois no jardim de infância você 

precisa aprender a fazer as coisas sozinho, às suas próprias custas”195, Alice passa uma 

lista de materiais, indica as dimensões que ela sugere e dá um breve passo-a-passo para a 

construção, ela sugere inclusive que as crianças mais velhas (7, 8 anos) ajudem em sua 

construção; 2. escolher um recipiente, no caso de construir o seu próprio aquário seja 

muito difícil, ou as crianças sejam muito novas para participarem do processo, Alice 

sugere a aquisição de um recipiente pronto, com algumas características que devem ser 

notadas na peça, indicando a região de Paris onde essa compra pode ser feita; 3 o manejo 

do aquário, sua organização e trato, “nós vamos tentar imitar 

em miniatura o que observamos”196 [no lago]; 4. o que 

colocar no aquário, a sugestão são girinos e insetos, para que 

as crianças acompanhem seu desenvolvimento diariamente; 

5. o cuidado com os animais do aquário e, por fim, uma 

conclusão sobre o desenvolvimento de uma atividade como 

essa, a lição moral por trás do aquário é que a criança entenda 

que nenhuma vida está isolada, que existe harmonia na vida 

conjunta, as plantas, insetos e sapos contribuem para um 

equilíbrio. Ensinamentos valiosos para a sociedade que 

podem ser transmitidos a partir da observação dos hábitos 

alimentares de uma larva de libélula, Alice discorre “A larva não era cruel. Ela só comia 

quando estava com fome. Ela não matou por prazer, mas só quando seu instinto a levou 

a alimentar-se”197. 

 

 

 

 

 

 

 
195 Idem. Tradução nossa, do original: nous allons essayer de construire nous-memes l’aquarium, puisqu’au 
jardin d’enfants il faut apprendrre a fair eles choses soi-meme, fut-ce a ses depens”. 
196 Idem. Tradução nossa, do original: “nous allons essayer d’imiter em miniature ce que nous avons 
observe”.  
197 Ibidem, p. 352. Tradução nossa, do original: La larve n’etait pas cruelle. Elle ne mangeait que quand 
elle avait faim. Elle ne tuait pas par plaisir, mas seulement quand son instinct la poussait a se nourrir ». 

Figura 24 - Ilustração B 
L'Aquarium au Jardin d'enfants 
- Fonte: L'éducation Joyeuse 
aux jardns d'enfants et dans la 
famille, 1914. 
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3.2.1.2 Livros 
 

 

Du Grain Du Blé Jusqu’au Pain198 foi 

produzido em 1913 e publicado pela editora 

Nathan (Librairie Classique Fernand Nathan) 

apenas em 1920, assinam a autoria Mme Robert 

Hertz e Mme Louis Trouillon199, com as canções 

harmonizadas por M. L. Pereyra. O livro está 

organizado em “centros de interesse”, vêm 

acompanhados de um breve texto com notas e 

impressões das educadoras sobre a atividade e 

seus objetivos, podendo conter alguma indicação 

bibliográfica e uma leitura para inspiração. Não 

são planos pedagógico detalhados, mas uma 

espécie de relato da experiência vivida no jardim 

de infância que tem como objetivo inspirar a 

educatrice para sua própria prática.  

Além disso, as Notas e impressões do mestre não são, em nosso livro, um ponto 
de partida didático e fundamentado, mas um trabalho pessoal, para se inspirar 
no assunto ao invés de estudar seus diferentes aspectos. Entende-se que a essas 
notas é necessário acrescentar um estudo exato e preciso do “centro de 
interesse”. Assumimos que o mestre sabe o que é uma maçã, como o fruto se 
forma e se desenvolve na árvore; que ele saiba, se é um gato, os costumes dos 
felinos, seus dentes, o mecanismo das garras retráteis, etc. Mas essas noções, 
gostaríamos de não trazê-las prontas para a criança. Gostaríamos de deixar-lhe 
o prazer de encontrar as coisas por si mesmo, à sua maneira, de aprender 
fazendo, gostaríamos de ficar sempre em segundo plano, como uma mãe que 
vê seus filhos desabrocharem, e maravilhados com o milagre de sua infância200. 

 
198 HERTZ, MME. (Alice) Robert. E TROUILLON, MME. Louis. Du grain du blé jusqu’au pain: plusieurs 
suites de causeries, travaux manuels, chants et jeux pour les enfants de 3 a 6 ans. Chansons harmonisées 
par M. L. Pereyra. Paris : Nathan, 1920.  
199 Directrice d’école Maternelle. 
200Ibidem, p. VI. Tradução nossa, do original: Aussi, les Notes et impressions du maitre ne sont-elles pas, 
dans notre livre, un point de départ didactique et raisonné, mas un travail personnel, pour s’inspirer du 
sujet plutôt que pour en étudier les différents aspects. Il est bien entendu qu’à ces notes, il faut ajouter une 
étude exacte et précise du centre d’intérêt. Nous supposons que le maitre sait ce qu’est une pomme, 
comment le fruit se forme et se développe sur l’arbre ; qu’il connait, s’il s’agit du chat, les mœurs des 
félins, leur dentition, le mécanisme des griffes rétractiles, etc. Mais ces notions, nous aimerons ne pas les 

 

Figura 25 - Folha de rosto Du Grain du blé 
jusqu'au pain. Fonte: Du Grain du Blé jusqu'au 
Pain, 1920. 
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 Ao longo do livro são apresentadas muitas ilustrações sobre os “centros de 

interesse” produzidas pelas crianças da école Maternelle de Drôme, localizada no Bourg-

de-Péage. Segundo as autoras, trata-se de uma cidade essencialmente de operários, as 

crianças nessa escola são filhos de trabalhadores, pequenos comerciantes e pequenos 

industriais. A écolle maternelle é a única escola da cidade que recebe crianças de dois a 

seis anos201. As autoras apresentam ainda um subtítulo que descreve o trabalho realizado 

com as crianças e outras sugestões de atividades e trabalhos manuais.  

O livro está dividido em quatro partes: le blé (o trigo), de la moisson au pain (da 

colheita ao pão), les provisions d’hiver (as provisões de inverno) e le feu (o fogo). Dentro 

de cada uma dessas partes existe uma série de “centros de interesse” a serem abordados 

com as crianças.   

A estrutura apresentada pelos “centro de interesse” são: as notas e impressões do 

mestre; trabalho com as crianças (pode ser uma caminhada, uma história a ser contada); 

um momento de observação sobre o centro de interesse; e por fim, atividades e trabalhos 

manuais (uma série de sugestões de trabalhos manuais como aquarela, colagem, jogos, 

desenhos, modelagens, músicas, etc.). Ao longo do livro podemos perceber muitas 

canções temáticas para serem usados com as crianças.  

Como esperado as lições do livro são alinhadas aos preceitos froebelianos, em 

uma versão adaptada à realidade francesa. A essência religiosa é substituída pela 

contemplação da natureza e o caráter nacionalista por uma valorização regional. Há uma 

ênfase no trabalho, no fazer com as próprias mãos, acredito que isso se deva ao trabalho 

prático com as crianças, sem dúvida trabalhos manuais ocupam as crianças por muito 

mais tempo do que uma sessão de observação de uma planta, ainda que a observação seja 

uma parte do processo.  

 

 

 

 

 

 

 
apporter toutes faites à l’enfant. Nous aimerions lui laisser le plaisir de trouver les choses lui-même, à sa 
façon, d’apprendre en agissant, nous voudrions rester toujours à l’arrière-plan, comme une mère qui 
regarde s’épanouir ses petits, et s’émerveille du miracle de leur enfance.  
201 Ibidem, p. V. 



102 
 

 

 

 

 

Minou a la montagne202, 

publicado em 1926, com ajuda de 

Albert Thomas (1879-1948), pela 

editora Nathan, especializada em 

conteúdos sobre educação. O livro é 

assinado por “Deux Jardinières”, 

através das cartas que ela trocou com 

Albert Thomas a respeito da 

publicação, essa é a única obra de 

Alice, apresentada neste trabalho, 

que não obtivemos acesso ao seu 

conteúdo. Acreditamos que se trata de um livro infantil sobre um gato passeando nos 

Alpes, com indicações metodológicas para uma leitura mais orientada à pedagogia 

froebeliana.  

Albert Thomas, como comentado no primeiro capítulo, conheceu Robert Hertz 

na ENS, onde se tornaram grandes amigos e, Thomas teria influenciado Robert a ler 

alguns títulos socialistas, eles parecem ter frequentado muitos meios militantes em 

comum. Após o falecimento de Robert, Alice segue amiga do casal Thomas (Albert e 

Madeleine), eles trocaram notícias e novidades através de cartas ao longo dos anos. 

O Fonds Albert Thomas tem reunido arquivos relacionados ao seu tempo no 

Bureau International du Travail (BIT)203, as correspondências de Albert e Alice são dos 

anos de 1922 a 1932 (as últimas cartas arquivadas, após a morte de Alice em 1927, são 

endereçadas a Antoine Hertz), que estão arquivadas no Archives Nationales (France), 

sendo um total de 37 cartas salvaguardadas.  

Albert Thomas foi um normaliano que se destacou em uma carreira diplomática 

e política, foi Ministro das munições durante a Primeira Grande Guerra. Em seguida foi 

enviado a Rússia para estabelecer relações diplomáticas, e em 1919 tornou-se o primeiro 

 
202 DEUX JARDINIÈRES. Minou a la montagne. Paris: Nathan, 1926. 
203THOMAS, A. HERTZ, A. Correspondência Albert Thomas e Alice Hertz. 94AP/381. Fonds Albert 

Thomas, Archives Nationales. 

Figura 26 - Capa Minou a la montagne  
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diretor geral do BIT (conhecido posteriormente como Organização Internacional do 

Trabalho, OIT), associado à Liga das Nações. Bem relacionado, Alice recorre ao amigo 

para pedir ajuda para algumas instituições que ela tem contato, como o Collège Sévigné, 

Alice diz o seguinte:  

Eu tinha algo para te perguntar. Está ciente da situação precária de Collège 
Sévigné? Temos uma reunião antes das festas, e a própria existência do Collège 
está em jogo. [...] Em suma, é difícil sair da situação financeira em que a 
faculdade se encontra atualmente. No entanto, posso dizer-lhe, que tenho 
colaborado por quase quatorze anos com a Mademoiselle Sance, que a 
faculdade merece viver e que é lamentável ver, na França, morrer de fome 
instituições que realmente representam algo raro e que custaram tanto trabalho 
e esforço204. 

Albert Thomas muito simpaticamente responde: “Conheço a situação no Collège 

Sevigne. A senhorita Sance me escreveu. Desde então, dei dois passos: um do lado da 

[palavra ilegível] em Estrasburgo, o outro do lado da Instrução Pública”205. Apesar de ser 

um homem muito ocupado, Albert Thomas mantém certa constância nas 

correspondências com a amiga e interessado em seus projetos. E nas cartas, o livro de 

Alice, Minou à la Montagne, é citado 21 vezes. Alice já havia tentado publicá-lo, mas os 

custos para sua produção eram muito altos. Thomas, após ler o manuscrito se convence 

da publicação e ele mesmo envia o manuscrito a editora Nathan. Em 26 de julho 1924 

Thomas informa: “Eu li e depositei com o editor Minou à la Montagne. Acho seu livrinho 

excelente. Insisto que seja publicado apesar dos custos que fizeram Nathan recuar. Espero 

que tenhamos sucesso. Vou informá-la da decisão por esses dias”206  

 
204 Trecho Carta 1, não datada. Correspondência Albert Thomas e Alice Hertz. 94AP/381. Fonds Albert 
Thomas, Archives Nationales. Tradução nossa, do original: J’avais quelque chose à vous demander. 
Connaissez-vous la situation précaire du Collège Sévigné ? Nous avons une réunion avant les vacances, et 
l’existence même du collège est en jeu. […]. Bref, il est difficile de sortir de la situation pécuniaire dans 
laquelle le collège se trouve actuellement. Or, je puis vous dire moi qui collaboré depuis prés quatorze ans 
avec Mademoiselle Sance que le collège mérite de vivre et qu’il est malheureux de voir, en France, mourir 
d’inanition des institutions qui représentes vraiment quelque chose de rare et qui ont coûté tant de travail 
et d’efforts.  Mlle Sance, ou  Thérèse Sance, então diretora do Collège Sévigné, para mais informações: 
https://docplayer.fr/203787650-Perspectives-historiques-de-la-formation-des-enseignants-des-ecoles-
nouvelles-en-france.html 
205 Trecho Carta 2, 28 de setembro 1922, Correspondência Albert Thomas e Alice Hertz . 94AP/381. Fonds 
Albert Thomas, Archives Nationales. Tradução nossa, do original: Je connais la situation du Collège 
Sevigne. Mlle Sance m’a écrit. J’ai, depuis, fait deux a démarches : l’une du côté du [mot ilisible] à 
Strasbourg, l’autre du côté de l’Instruction Publique. 
206 Trecho Carta 15, le 26 juillet 1924. Correspondência Albert Thomas e Alice Hertz. 94AP/381. Fonds 
Albert Thomas, Archives Nationales. Tradução nossa, do original : j’ai lu et j’ai déposé chez 
l’éditeur Minou à la Montagne. Je trouve votre petit livre excellent. J'insiste pour qu’il soit édité malgré 
les frais qu'avaient fait reculer NATHAN. J'espère que nous aboutirons. Je vous informerai de la décision 
ces jours-ci. 
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O livro acaba por ser aprovado pela editora, mas tem algum problema e o 

responsável da editora não responde Alice Hertz, Albert intervém novamente e fica claro 

que ele encaminha alguma carta da Alice para ele com comentários sobre a publicação, e 

acabamos por perder essas informações. Nesse meio tempo, Albert Thomas se envolve 

com a direção da Revue de l'enseignement primaire et primaire supérieur, e chega 

inclusive a convidar Alice a ajudá-lo com a revista207, mas Alice recusa, e pela primeira 

vez dá mais detalhes de sua saúde e acaba por indicar uma amiga, e colega professeur de 

Sévigné, Mme Marie Therese Maurrete para o trabalho208.  

Os textos de Mme Hertz trazem consigo um encontro entre pedagogia, prática 

pedagógica e ciência, e Alice articula em seus textos além das influências dos pedagogos 

e das embrionárias teorias de desenvolvimento infantil, materiais didáticos e propostas de 

atividades que estão de acordo com a ciência da época, em Du grain de blé jusqu’au pain 

há indicações de leitura livros de vulgarização cientifica, como os livros de história 

natural como Leçons Élémentaires de Sciences naturelles,  de Jacquarrd et Henchoz, e 

L’Oiseau (1856) de Jules e Athénaïs Michelet. Podemos constatar que certa preferência 

temática de Alice tem a ver com sua própria experiência, como comentado no primeiro 

capítulo sua formação no ensino secundário foi em ciências naturais e biologia, e no 

segundo capítulo pudemos observar que ela aparece nos quadros do Cours Normal 

Froebelien como professora de botânica. Além dos Hertz serem conhecidos por passarem 

todo o tempo livre que tinham ao ar livre, nas montanhas ou no litoral.  

Outro ponto interessante é notar que os artigos das revistas são voltados aos 

jardins de infância urbanos, com jardins ou parques próximos e os livros remetem a uma 

experiência da criança em jardins de infância do interior, em áreas rurais e que permitem 

o contato com o cultivo e opções mais abrangentes de paisagens e variedade de animais 

e plantas.  

 

 

  

 
207 Carta 15, le 26 juillet 1924. Correspondência Albert Thomas e Alice Hertz. 94AP/381. Fonds Albert 
Thomas, Archives Nationales.  
208 Carta 16, 10 août 1924. Correspondência Albert Thomas e Alice Hertz. 94AP/381. Fonds Albert 
Thomas, Archives Nationales E Carta 19, 28 Août 1924. Correspondência Albert Thomas e Alice Hertz. 
94AP/381. Fonds Albert Thomas, Archives Nationales.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da abordagem desses tópicos buscávamos com este trabalho dar conta 

da proposta inicial de reconstruir e investigar a trajetória de Alice Hertz, pedagoga 

especialista no método froebeliano para educação infantil na França no início do século 

XX, que foi casada com o sociólogo durkheimiano Robert Hertz. Produzindo reflexões 

sobre as possibilidades de formação educacional e atuação profissional para as mulheres 

do período e sua profunda ligação com a valorização da maternidade e o surgimento de 

uma nova proposta pedagógica.  

No Capítulo 1 temos a apresentação da trajetória da Alice e acionamos 

informações a respeito do sistema de ensino francês, principalmente a diferença entre a 

educação masculina e feminina, passando por alguns ritos da vida burguesa francesa no 

fim do XIX (a escolarização, o casamento, a carreira e os filhos), a fim de tornar a 

trajetória de Alice inteligível a nós.  

Observamos, então, que Mme Alice Hertz tem uma trajetória que não fica 

confinada ao mundo doméstico, além de filha, esposa e mãe ela foi educada, recebeu uma 

formação profissionalizante, tornou-se jardinière, engajou-se com a institucionalização 

da própria profissão, tornou-se professeur e, ainda, foi uma autora. Mesmo assim, as 

referências à sua pessoa são escassas, é apenas com trabalhos mais recentes sobre Robert 

Hertz, sociólogo durkheimiano e esposo de Alice, que observamos algumas esparsas 

informações sobre ela. A trajetória de Alice apresenta distinções em relação a um “tipo 

ideal” de mulher do período, ao mesmo tempo que vemos conexões diretas alinhadas a 

um discurso progressista republicano da época, que demonstram mudanças complexas na 

estrutura da sociedade e nos costumes.  

Ao reunir as informações a respeito de Alice, sua formação, família e profissão, 

foi preciso tensionar o que já sabíamos, sobre os costumes da burguesia, com as imagens 

criadas a respeito das mulheres “rainhas do lar” do século XIX e a modernização da 

sociedade, com brechas que permitiram novos tipos de trabalhos. Fazendo uso de 

elementos tradicionais do ideário republicano, como a valorização da maternidade e 

manutenção dos costumes tradicionais como argumento para abrir caminhos para a 

educação e profissionalização feminina. Desse modo foi possível ampliar nosso 

entendimento sobre a educação feminina da IIIª República e as possibilidades de 

profissionalização. E, também, incluímos uma breve análise do discurso de inauguração 
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do Liceu Racine para educação de moças (onde Alice realizou sua formação secundária), 

feito pelo Eugène Spuller (1835-1896), para tentar entender o que era inculcado na cabeça 

dessas mulheres através dessa educação laica da Terceira República (1870-1940), o que 

nos permitiu intuir que os republicanos conhecidos por serem progressistas, não 

defendiam posições tão modernas e inovadoras em relação aos costumes. 

Já no Capítulo 2, passamos o foco para a profissão de Alice, sua 

institucionalização, a formação da União Froebeliana, sua propaganda para divulgação 

do método Froebel e a estrutura curricular do Curso Normal de Jardins de Infância. 

Exploramos ao longo deste trabalho o espaço que Alice se inseriu profissionalmente 

partindo do pressuposto que, visto seu engajamento desde o início dessas organizações, 

ela partilhava de suas opiniões e posicionamentos. Os textos editoriais acabaram por 

revelar um desejo emancipatório latente, que se esforça em botar em foco a criança 

levando a reboque a mulher.  

Por fim, o Capítulo 3, nos aprofundamos ainda mais no universo pedagógico em 

que Alice estava imersa, fizemos uma breve revisão bibliográfica a respeito do debate 

entorno da pedagogia, em especial, direcionada à educação infantil do período, de forma 

a nos ajudar a explicar e melhor compreender as ideias do método Froebel e a recepção 

dessas ideias na França e, em seguida, focamos nos textos de autoria de Alice Hertz, onde 

pudemos observar uma relação direta entre seu trabalho e preferências temáticas com sua 

experiência pessoal. 

Fomos apresentados a um grande número de madames e madeimoiselles que 

assumiram cargos na União e assinaram diversos artigos da revista L’Éducation Joyeuse 

aux Jardins d’enfants et dans la famille, que devido à natureza desta dissertação, não 

puderam ser investigadas com atenção. O que constitui uma lacuna que pode e deve ser 

preenchida a respeito das sociabilidades desse grupo de mulheres educadoras em 

pesquisas futuras.  
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ANEXO 2. DOCUMENTOS TRANSCRITOS L’ÉDUCATION JOYEUSE AUX 

JARDINS D’ENFANTS ET DANS LA FAMILLE 

Texto editorial L’Éducation Joyeuse 
 [1913. N.1.páginas 1-3] 

Nous Souhaitons que notre Revue s’adresse au grand public et particulièrement 

aux jeunes femmes et aux jeunes filles. 

Nous désirons intéresser tous les amis des enfants et surtout les jeunes mères et 

les sœurs ainées à notre œuvre éducative, les tenir au courant de ce qui se fait à l’étranger, 

en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, les aider à comprendre mieux en mieux ce 

qu’il convient d’offrir chez nous à l’activité enfantine, leur donner des indications 

pratiques et précises afin de les aider dans leur tâche. 

Nous espérons orienter la pensée et l’énergie agissante de nos jeunes filles vers 

ce qu’on a appelé leur « volontariat ». Les initier à la question de la pédagogie enfantine, 

c’est les préparer à la vie. Toutes auront à s’occuper de ‘enfants, que ce soit des leurs ou 

de ceux des autres. Leur bonne volonté et leurs loisirs ne sauraient trouver d’emploi 

meilleur, plus sain, plus utile, plus éducatif au vrai sens du terme que le contact avec les 

tout petits.  

Nous chercherons le moyen de les encourager à porter leur aide bénévole partout 

où cette aide sera utile.  

Nous désirons enfin mettre les adhérents de notre Union Froebelienne française 

au courant de nos travaux : création d’une École Normale de « Jardinières », création de 

« Jardins d’Enfants » dans l’enseignement public e privé, fondation de sections 

froebeliennes en province, écho de cours et de conférences sur Froebel et sur toutes les 

questions qui touchent la prééducation de l’enfant de trois à six ans par le jeu.  

Notre organe répondra ainsi à la tâche précise et vaste que s’est proposée l’Union 

Froebelienne française : 

Favoriser l’épanouissement physique et moral de l’enfance dans toutes les 

classes de la société ; 

Ouvrir une carrière nouvelle aux jeunes filles ;  

Aider les jeunes mères d’aujourd’hui et former les jeunes mères de demain.  

  



116 
 

 

Union Froebelienne française son but extrait des statuts. 
 

  [1913. N.1 páginas 27e 28]. 

Article premier. Il est formé une association qui a pour but l’étude de la Méthode 

Froebel et son adaptation à l’éducation de la première enfance, tant à l’école que dans les 

familles. 

Article 2. Cette association prend le titre d’Union Froebelienne Française. 

Article 3. L’association est composée de membres participants et de membres 

adhérents. Les membres participants paient une cotisation annuelle de 6 francs, qu’ils 

peuvent racheter en versant une somme forfaitaire de 150 francs. Les membres adhérents 

paient une cotisation annuelle de 2 francs.  

Article 4. La Société est administrée par un comité de direction composé de seize 

membres au moins et de vingt au plus. Ces membres sont désignés pas l’assemblée 

générale des membres participants, laquelle les désigne pour quatre ans, à la majorité des 

présents, au scrutin secret. Exceptionnellement, les membres élus dans la première 

assemblée le seront pour un tirage au sort qui eu permettra ainsi le renouvellement en 

quatre années par quart ; ils sont indéfiniment rééligibles. Les membres adhérents qui 

donneront un concours actif a l’association seront admis par le comité directeur à faire 

partie de l’assemblée générale.  

Article 5.  Le Comité directeur nomme son bureau à savoir : un président, trois 

vice-présidents, un secrétaire-adjoint, un trésorier, un trésorier-adjoint.  

Article 6. Le Comité directeur repreprésente l’association et a les pouvoirs les 

plus étendus pour l’administrer ; il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, soit à son 

président, soit à l’un ou plusieurs de ses membres. A défaut de désignation spéciale, le 

président peut ester en justice au nom de l’association, tant en demandant qu’en 

défendant.  

Article 7. Il sera constitué, par le comité directeur un comité de patronage 

compose des personnes notables qui auront bien voulu accorder à œuvre l’appui de leurs 

conseils et de leur autorité. Il sera en outre établi, par le Comité directeur, une Section 

technique et une Section de propagande, dont pourront faire partie les membres 

participants et les membres adhérents. 

Article 8. (Section Technique). Elle aura pour but l’étude de la Méthode Fröbel, 

des perfectionnements ou applications qu’elle comporte et de son adaptation à 
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l’enseignement en France. Cette Section, une fois organisée par le Comité Directeur, 

constituera elle-même son bureau et recrutera ses membres parmi les membres 

participants ou adhérents, ainsi que parmi les membres faisant partie du Comité de 

patronage. Elle établira le programme des cours à suivre net des connaissances dont on 

devra justifier pour obtenir un diplôme qui sera délivré à la suite d’un examen dont elle 

organisera la réglementation.  

Article 9. (Section de propagande). Elle a pour but de faire pénétrer la Méthode 

Fröbel dans l’enseignement et, à cet effet, d’organiser ou de faciliter la création, tant à 

Paris qu’en province, d’associations filiales ayant leur autonomie propre, mais se 

rattachant à l’association principale. Ces filiales auront pour mission de faire connaitre 

les avantages de la méthode Fröbel, d’en préconiser l’application et au besoin d’aider les 

intéresses à se procurer le matériel nécessaire à cette application. La section de 

propagande organisera, en outre, des cours pratiques ou seront enseignes les principes de 

la méthode Fröbel, d’après les indications fournies par la Section technique, de façon à 

former des professeurs qui répandront cette méthode, soit en l’employant dans leur propre 

enseignement, soit en formant d’autres professeurs.  

Article 10. Le Comité directeur proposera à l’Assemblée générale les membres 

honoraires qui lui paraitront mériter ce titre pour les services qu’ils auront rendus ou 

seront appelés à rendre à l’association.  

Article 11. L’assemblée générale sera convoquée au moins une fois l’an pour 

entendre le rapport du comité de direction sur la situation financière et sur la situation 

matérielle et morale de l’association. Son bureau sera celui du comité directeur. L’ordre 

du jour dresse par le comité directeur et porte sur les lettres de convocation ne pourra 

entre modifie pendant l’assemblée. L’assemblée générale aura le pouvoir de modifier les 

statuts et de voter la dissolution ; mais elle devra réunir au moins la moitié du nombre des 

membres de l’association ayan le droit d’y prendre part, lorsqu’elle aura délibéré sur des 

propositions de cette nature. Si l’assemblée n’atteint pas ce quorum, une seconde 

assemblée ayant le même objet sera convoquée dans le mois et pourra statuer cette fois, 

quel que soit le nombre des assistants. En cas de dissolution, l’actif net restant en caisse 

serai attribué à un ou plusieurs établissements d’enseignement publico ou reconnus 

d’utilité publique.  
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Union froebelienne sur l’assemblé 27 avril 1913 
[1913. N. 5. paginas 156 – 157] 

 

L’Assemblé générale de l’Union Froebelienne française s’est réuni à la Sorbonne, 

amphithéâtre Richelieu, le dimanche 27 avril, à deux heures et demie, sous la présidence 

de M. Ferdinan Buisson.  

Après la lecture du compte rendu financier et l’approbation des comptes, Mlle 

Baudeuf, directrice du Collège de Jeunes Filles de Tourcoing, secrétaire générale de 

l’Union, a pris la parole, dans les termes suivants : 

« Rendre compte du travail accompli par l’Union Froebelienne Francaise depuis 

l’assemblée générale de l’œuvre, une tache doublement agréable, car c’est à la fois rendre 

hommage au dévouement et à l’activité de notre chère présidente et rendre compte des 

succès obtenus grâce a tous les collaborateurs et amis qu’elle a su gagner a l’œuvre.  

En effet, que nous considérions, soit le Cours normal Froebelien, soit les Jardins 

d’Enfants, anciens et nouveaux, soit la propagande faite par les conférences ou par les 

revues pédagogiques, partout nous avons lieu d’être satisfaits et d’être reconnaissants. 

Le développement progressif du Cours normal Froebelien prouverait a lui seul à 

quel pont sa création répondait a un raison réel 

1º le nombre de élèves a quadruplé depuis trois ans, et toutes se donnent a leur 

tâche, a cette tache adorable qu’est l’éducation des tous petits, avec une ardeur qui faisait 

dire à Mlle Fanta dans une de ses conférences : « jamais je n’ai vu un groupe de jeunes 

filles aussi unies, aussi sérieuses, aussi enjouées, aussi enthousiasmées par leur travail ». 

2º Le nombre des cours s’est augmenté de quatre depuis le mois de novembre de 

1912 : 

Un cours de géométrie appliquée, fait par Mlle Amieux, le distingué professeur 

du Lycée Victor-Hugo ; 

Un cours de physio-psychologie, par le Dr Régnier ; 

Un cours de gymnastique rythmique, par Mlle Rey, sous la haute direction de M. 

Jean d’Udine ; 

Un cours de de jardinage sous la direction de M. Rouhaud, chef des pépinières au 

Jardin des Plantes. 
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3º Ces cours ont donné les résultats espérés au point de vue des examens : en juin 

1912 le diplôme institué pour la première fois, tandis que six élèves de première année 

obtenaient le certificat et restaient a leur tour pour faire une seconde année d’études. 

Toutes les diplômées ont obtenu des situations, et, pour donner satisfaction aux 

demandes qui nous sont arrivées de toutes parts (institutions publiques et privées, 

familles, etc.), il a fallu recourir à quelques-unes de nos certifiées et de nos élèves de 

première année même.  

C’est donc pour l’Union un grand succès, et c’est aussi une grande joie de penser 

que pour toutes les jeunes filles qui suivent nos cours, non seulement pour se préparer a 

leur futur rôle de mères de famille, mais encore dans un but professionnel, la question de 

situation, si inquiétante pour tant d’autres sera résolue pour elles lorsqu’//elles nous 

quitteront et souvent même pendant qu’elles seront parmi nous. 

Si, des cours préparatoires pour les futures Jardinières, nous passons maintenant 

aux Jardins d’Enfants proprement dits, nous constatons avec plaisir que leur nombre a 

presque triplé depuis un an. 

En mai 1912, quatre Jardins d’Enfants étaient en plein fonctionnement : 

Un à Versailles ; 

Un au Cllège Sévigné ; 

Un au Collège de Jeunes Filles de Langres. 

L’ouverture du Jardin d’Enfants de l’Ecole alsacienne était annoncée por la 

rentrée d’octobre. Depuis cette ´poque, nous en avons vu s’ouvrir quatre autres à Paris : 

Un au Lycée Fénelon ; 

Un au Lycée Victor-Duruy ; 

Un à Auteuil ; et un Jardin d’Enfants populaire, boulevard de Clichy, dans les 

établissements philanthropiques de l’Ouest-État. 

Trois autres se sont ouverts en province dans les Lycées de Garçons de Tourcoing 

e de la Rochelle, et a l »cole normale de Chaumont, ce qui fait pour l’annee huit 

etablissement nouveaux ou transformes. D’Autres s’annoncent de la manière plus 

heureuse pour la rentre prochaine. 

Les établissements d’enseignement secondaire trouvent en effet pour ces 

transformations des crédits disponibles dans leurs bonis des années précédentes ; c’est 

ainsi que le Lycée de Garçons de Tourcoing a pu, avec l’autorisation du ministère , 

organiser entièrement le sien, tandis que le Collège de Jeunes Filles la même ville était 

autorisé à employer une somme 700 francs pour compléter son installation : bibliothèque 
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froebelienne, collections a l’usage des enfants, décoration de salles, et surtout 

ménagement d’une basse-cour dont les enfants prennent soin et dans laquelle ils 

apprennent par la pratique à aimer les bêtes et a respecter la vie.  

A côté des Jardins d’Enfants proprement dits, l’Union Froebelienne a pu encore 

aider les Écoles maternelles, soit en les subventionnant dans la mesure de ses ressources, 

comme celles d’Étampes et d’Haubourdin, soit en les dotant d’instruments de jardinage, 

de phonographes comme celles de Versailles et de Sèvres ; soit en envoyant aux 

directrices des auxiliaires de bonne volonté (40 élèves de Sèvres se sont fait inscrire dans 

ce but). Soit encore, comme à Tourcoing, en constituant à cote du patronage de couture, 

un patronage de tout petits, 80 environ de trois à sept ans, qui sous la direction de la 

Jardinière dévouée, aidée de quelques élèves ou anciennes ´lèves du Collège, constituent 

une sorte de Jardin d’Enfants populaire. 

Quant à la propagande, déjà si féconde et si active l’an dernier, elle l’a été 

beaucoup plus encore pendant ces douze derniers mois. 

Mlle Fanta a fait dans le Nord deux conférences, l’une à Tourcoing le 22 mai, 

l’autre à l’École Normal d’Institutrices de Douai. Cette dernière, dans laquelle elle 

renouvelait sous la forme particulière qui convenait a un milieu nouveau son « Appel aux 

Jeunes Filles », était la première d’une série de quatre magistrales conférences. 

Le 28 novembre, en effet, M. Maurice Emmanuel, l’éminent professeur du 

Conservatoire de Paris, venait nous parler du chant au jardin d’enfants, ou plutôt de 

l’éducation de l’oreille, qui doit précéder l’éducation de la voix, comme l’éducation de 

l’œil procède celle de la main, dans l’éducation du dessin. 

Au mois de décembre, M. le Dr Sollier nous montrait comment la méthode 

froebelienne est en rapport avec les données le plus récentes de la science, comment ce 

qu’il appelle « le cycle sensitivo-ideolmoteur », c’est-à-dire le cycle formé par la 

sensation, l’image, l’idée et l’acte, était contenu dans le principe de Froebel : « Il faut 

rendre intérieur ce qui /158/ est extérieur, et ensuite extérieur ce qui « est intérieur ».  

Huit jours après, M. Paul Dupuy tentait une agréable réhabilitation de la 

géographie, qui n’est point une science aride comme on le croit trop souvent, mais une 

science d’observation et même d’imagination, et qui, comme telle, doit avoir sa place 

dans la culture des Froebeliennes.  

A ces conférences succédèrent, pendant le premier trimestre de l’année 1913, deux 

causeries d’une caractère tout a fait familial, faites au Collège de Jeunes Filles de 

Tourcoing par Mlle Roux et Dreyfus, professeurs au Collège Sévigné ; a a ces causeries 
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assistaient un grand nombre de directrices et adjointes des Écoles maternelles de la région, 

tandis que l’école normale de Douai ouvrait de son cote ses portes, non seulement aux 

membres de l’Enseignement primaire, mais aux institutrices des collèges voisins, 

qu’intéressent tout spécialement les questions relatives à la prééducation.  

De ce mouvement dans lequel nous avons rencontré les encouragements 

bienveillants de M. le Recteur et de M. le Directeur départemental de l’Académie de Lille, 

et le précieux concours de Mme Eidenschenk, directrice de l’Ecole Normal de Douai, et 

Mme Joly, inspectrice des écoles maternelles de Lille, nous surtout restée une impression 

très douce et très réconfortante. C’est une grande joie, en effet, d’avoir pu marcher la 

main dans la main, et unir ses efforts quand on a un but commun : l’enfant, qui est toujours 

le même, avec les mêmes besoins, avec les mêmes droits, qu’il appartienne aux classes 

pauvres ou aux classes plus favorisées. 

A cette propagande parla parole s’est ajoutée fort heureusement la diffusion de 

notre œuvre par la presse. Les conférences de Douai et de Tourcoing ont paru in exteno 

dans les journaux de la région ; la Vie Heureuse, la Mode pratique nous ont consacré 

quelques-unes de leurs cordonnes, tandis que des articles paraissaient dans les revues 

pédagogiques : le Foyer à l’École, la Revue Universitaire, etc.  

 Enfin, depuis le mois de janvier, nous avons, nous aussi, notre 

bulletin :l’Éducation Joyeuse, édité par la Maison Hachette, une revue qui s’ouvre si 

largement à toutes les collaborations qu’elle représente vraiment sous sa forme la plus 

tangible l’esprit de l’Union Froebelienne. Il y a place en effet pour la théorie, pour les 

principes, pour la pratique aussi : elle est pour les mères et pour les Jardinières un guide 

précieux : centre d’intérêt, orchestre, travaux manuels, contes, des contes charmants a la 

portée des tout petits. Elle est aussi un écho fidèle, l’écho de tout ce qui se fait dans l’ordre 

de la prééducation, en France et à l’étranger. Des comptes rendus des revues étrangères 

nous tiennent au courant du mouvement froebelien en Angleterre et en Allemagne ; Mme 

Destrée, l’inspectrice généreuse des jardins d’enfants de Bruxelles, nous a, dans le dernier 

numéro, fait entrevoir son œuvre d’intelligence et de bonté dans les quatorze Jardins 

d’enfants de sa ville ; Mlle Babut, directrice du jardin d’enfants de lecole alsacienne, nous 

a fait connaitre d’une manière très heureuse les case dei Bambini de Mlle Montessori ; 

c’est dire que l’air du dehors pénètre largement dans la revue comme dans l’union, e et 

que tous ceux qui veulent apporter leur pierre, si petite soit-elle, a la « maison de 

l’enfant », sont surs d’y être accueillis avec reconnaissance, car c’est une maison solide 
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et sure que nous voulons pour lui, l’enfant du XX siècle, une maison ou il sera heureux 

parce qu’il saura vivre de la manière la plus harmonieuse et la plus complète ».  

 

Après la lecture du rapport, M. Buisson a donné la parole à Mlle Fanta, présidente 

de l’Union. Celle-ci a remercie tous ceux, toutes celles qui, depuis un an, l’ont aidée dans 

la réalisation des vœux formulés en mai 1912 : 

Propagation du mouvement froebelien ;  

Création d’un Jardin d’Enfants populaire// modèle (163 bis, avenue de Clichy) ; 

Publication d’une revue mensuelle, écho de l’nion Froebelienne française : 

l’Education Joyeuse. 

Mlle Fanta a exprimé as gratitude émue à M. Buisson, qui n’a pas hésité à revenir 

de la campagne et à sacrifier un jour de vacances pour apporter à l’Union un témoignage 

de haute sympathie et les encouragements de sa forte et généreuse parole. Elle a tenu à 

dire au public avec quelle bonne grâce Mlle Suzanne Dreyfus a improvisé une séance 

musicale d’une valeur et d’un charme rares. Enfin, elle n’a pu passer sous silence l’aide 

précieuse qu’elle trouve dans la trésorière-adjointe de l’Unions, secrétaire de la Revue. 

Mlle Fanta a exposé le puissant appui que la Maison Hachette donne a l’Union, 

non seulement par la publication de l’Education Joyeuse, dont la forme si soignée, si 

séduisante, aidera a la diffusion des idées froebeliennes, mas par la mise au point d’un 

materiel scolaire irréprochable et la preparation d’une serie d’ouvrages destines aux 

jeunes méres de famille, la collection Éducation J0oyeuse au jardin d’Enfants et dans la 

famille, dont le premier volume sera un livre contes.  

Mlle Fanta n’a pas voulu s’attarder au détail de ce qui est fait, préférant insister 

sur ce qui reste a faire. Elle a développé l’idée féconde de Mme George Coulon, qui 

souhaite introduire un élément nouveau, une heure récréant de jeu, au patronage ; il suffit 

d’un groupe de dix jeunes filles par école pour qu’un roulement régulier s’établisse.  

Or, l’œuvre de Mme Jules Ferry, la Coopération féminine, permettrait une 

organisation sérieuse pour l’hiver de 1913, et la présidente compte sur ses jeunes élèves 

du Cours Normal Froebelien et sur les associations d’anciennes élèves des lycées de 

jeunes filles de Paris pour réaliser cette belle idée. 

M. Buisson a pris ensuite la parole. Tout d’abord il complete l’allocution de Mlle 

Fanta, qui avait remercie tout le monde, elle-même exceptée. «  Mlle Fanta méritait de 

trouver l’idée forbelienne et l’idée froebelienne de trouver Mlle Fanta ». 
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Puis il a parlé de l’idée froebelienne elle-même, avec toute l’autorité que lui donne 

« son ancien métier », comme il dit. Froebel est une figure étrange et n peu revêche. Il y 

a une difficulté, un malaise, pur des esprits français, a le pénétrer, a le comprendre, a 

s’assimiler sa pensée. Et cependant elle en vaut la peine. S’il faut, assurément, en prendre 

et en laisser, l’idée essentielle est juste, profonde dans sa simplicité et infiniment féconde. 

Froebel a vu très clairement ce que Rousseau avait dit, ce que bien d1autres on 

senti, mais n’ont pas su faire assez comprendre et surtout assez pratiquer, que, entre 

l’education et le jeu, il n’y a pas un abime comme se le figurent certains pédagogues, qui 

croient que travailler et jouer sont opposes. Froebel a compris que, pour l’enfant, jouer 

c’est travailler, et travailler c’est jouer, et c’est parce qu’il a eu cette idée-là, et qu’il l’a 

facilement, naturellement appliquée au jeune age, qu’il a introduit le germe de toute une 

grande reforme pédagogique. Froebel a compris que le rôle de l’enfant est suivant une de 

ses expressions, un peu ambitieuse, d’être un créateur. Oui, un enfant de trois ans, être 

créateur. Le mot choque un peu ; il choque, et cependant l’idée est très juste. Cet enfant, 

si petit qu’il soi, veut imiter son papa, sa maman, il croit, lui aussi, faire quelque chose, 

agir, produire, créer ; il exerce ce qu’il y a en lui de meilleur. Voilà un trait de lumière. 

Occupez-vous de donner à l’enfant ce qui lui permettra de développer heureusement, 

spontanément, librement, joyeusement son intelligence. Si vous faites cela, ma métaphore 

un peu étrange qui a été employée se comprend : jardin d’enfants, jardinière. Je ne sais si 

le mot jardinière se popularisera beaucoup en France ; l’idée // cependant est bien 

ingénieuse et, a quelques égards, elle est vraie. C’est presque la fidélité même de dire que 

vous opérez comme le jardinier pour certaines plantes auxquelles il se garde de toucher, 

qu’il ne se prétend pas capable de former. Former, façonner, suivant l’audacieuse 

métaphore tant de fois employée dans la vieille pédagogie : pétrir l’âme des enfants » 

Gardez-vou-en bien, ne vous préoccupez pas de faire reproduire exactement le type que 

vous avez voulu, gardez-vous de tout ce qui ferait passer dans ces jeunes intelligences 

votre empreinte, votre image. Ce que vous pouvez souhaiter avant tout, c’est devoir la 

main délicate, c’est que ce soit la nature elle-même qui se développe, que vous ne fassiez 

qu’assister, qu’aider a son libre et heureux dépliement » 

M. Buisson estime que l’idée froebelienne ne doit pas, ne peut pas rester 

monopolise en quelque sorte par la classe enfantine. Elle se répandra, montera tout 

naturellement dans les classes élémentaires. 

Quand on aura appliqué cette méthode aux tout petits, on continuera ; quand on 

aura élevé ces bébés dans une atmosphère de liberté et de joie avec un appel constant a la 
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spontanéité et au bonheur de vivre, et qu’ils passeront dans une classe supérieure, six ans, 

je suppose, n ne va pas changer tout a coup, on ne voudra pas traites l’enfant de la petite 

classe plus mal qu’on ne traitait le bebe ».  

En terminant, sans oser souhaiter, ce serait trop audacieux, que se généralise 

complètement cette institution, qui est du luxe, il espère fermement que «  ce qui sera fait 

pour les enfants de la classe aisée, tôt ou tard, servira aussi aux enfants du peuple, car la 

force de la démocratie amène l’usage pour tous de ce qui était le privilège de quelques-

uns.  

Ainsi, leus jeune Froebeliennes doivent travailler de tout leur cœur a faire des 

heureux dans leurs jardins d’enfants, sures qu’un jour la France entière en profitera et les 

en remerciera » 

L discours de M. Buisson a été chaleureusement applaudi. 

Le bureau procede ensuite au tirae au sort des quatres membres sortants du Comite 

directeur. Ce sont : 

1º Mlle Baudeuf 

2º Mlle S Dreyfus 

3º Mlle Constance Monod 

4º M. Paul Dupuy 

Ils sont réélus a l’unanimité 

Quatre membres nouveaux sont proposés aux suffrages de l’assemblée 

Mmes Georges Coulon, Jules Ferry, Jules Siegfried, M. Emile Bourgois. 

Leurs noms sont acclamés. 

________ 

Les membres du bureau cedent alors l’estrade aux artistes.  

Les élèves du Cours normal Froebelien se font d’abord entre dans un délicieux 

chœur a deux voix de César Franck sur une poésie d’Alphonse Daudet : aux petits enfants. 

Puis Mlle S. Dreyfus exécute les Scènes d’enfants de Schumann. 

On applaudit ensuit Mlle Potel de la Briere, jeune harpiste déjà remarquée dans 

plusieurs concerts, et Mlle Lita de Klint, maitre de chapelle de l’égalise suédoise, qui 

chante avec un talet remarquable le roi des aulnes de Schubert et des chansons populaires 

suédoise ; après elle, une violoniste et son charme  dans une sonate de Grieg et dans des 

pièces anciennes ; enfin les élèves du Cours normal forebelien reparaissent pour terminer 

gaiement le concert par un chœur de Bourgault-Ducondray sur le motif d’une ronde 

bretonne. 
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Examens Froebeliens 1913 

Conditions d’admission, règlement des examens 

Sont asmises à passer le certificat de première année les élèves qui auront, pendant 

une année scolaire, suivi tous les Cours Froebeliens du Collège Sévigne et fait un stage 

pendant le même temps, reulierment, et, plusieurs fois par semaine. 

Sont admises à passer le diplôme de deuxième années scolaires, suivi tous les 

Cours Froebeliens du Collège Sevigne et fait un stage pendant le même temps, 

régulièrement, et plusieurs fois par semaine.  

Les examens on lieu au colle sevigne. L’epreve pratique de jardin d’enfants aua 

lieu soi au jardin d’enfants du collège sevigne, soit a un jardin d enfants populaire. Les 

candidates seront informees d’avance du jardin d’enfants ou elles doivent subir l’ereuve 

pratique. 

Les examens auront lieu en juin. Ls dates precises seront fixées ultérieurement. 

Les epreves seront notes de z a 20 et figurernt sur le certificat et sur le diplôme, 

ainsi qu’une apreciation, en qualquer lignes, sur les capacités de la candidate. 

Les candidates por le diplôme de deuxième anne seront classes por ordre de 

merite. 

Le jury se reserve de refusewr certificat ou le diplôme pour cause d’inferiorite des 

epreve, ou même d’une seule épreuve. 

PROGRAMME 

(matières communes aux deus examens) 

Pédagogie – froebel, origines, action influence, la question froebelienne au 

moment present. 

Psychologie enfantine 

Zoologie- description, classification et mœurs de animaux les plus connus.  

Hygiene – hygiene de l’enfant fondée sur les notions nécessaires d’anatomie et de 

osychologie humaines 

Botanique – fruits d’automne, geuilles composées, fougères, mousses, 

chamoungnos, algues, lichens, les plantes das leurs diver milieux, notions sommmaires 

d’anatomie et de psysiologie végétales et de classification 

Centres d’interet – automne : les recoites, hiver, la maison, la rue, la boutique ; 

Printemps : l’eau, le vent, la riviere ; Été : l’éte aux champs. 

Géographie  - notions de géographie humaine : le foret, la steppe, etc.. (une liste 

de questions sera communiquee aux candidates un mois avant l’examen) 
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Travaux manuels, musique, dessin, aquarelle, modelage – exercice divers. 

 

 

1º Année (Certificat) 

Cet examen ne confere qu’un certificat d’ordre exclusivement prive contatant 

l’assiduite des candidates aux cours froebeliens et aux ecercices pratiques, et appreciant, 

après une année d’etudes et de stage, la valeur du travail qu’elles ont fourmi et les 

aptitudes qu’elles ont montrées. 

Epreuves écrites 

1º composition de pédagogie : 3 heures 

2º cmposition de géographie : 1heure e demie 

3º composition de zoologie : 1 heure et demie 

4º composition de botanique : heure et demie 

 

Epreuves orales 

1º interrogation de géographie 

2º interrogation de zoologie et d’hygiene 

//29// 

(dix minutes de réflexion sont accordées a la candidate) 

3º exposé de pédagogie, suivi de conversation : preparation 1 heure/ epreuve, un 

quart d’heure 

 

Epreuves pratiques 

1º epreuve de musique : 

A. Solfège : exercicies d’intonation ; intervalles (octave, quinte, quarte juste, tierce 

majeure et mineure), theorie de la musique (trois questions tirées au sort). 

B. Chanson enfantines : chaque candidate devra préparer trois chansons a son choix : 

le jury en designera une qu’elle devra chanter, étant accompagnée. 

C. Piano : exécution d’un morceau très facile 

2º Épreuve de Travaux Manuels : 

A. Exécution de travaux manuels tires au sort (decoupage, tressage, etc) duree de 

l’epreuve : une demi-heure 

B. Exécution d’un modelage, d’apres nature, duree de l’épreuve : une demi-heure. 
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C. Executiond’une aquarelle, d’apres nature. Durée de l’epreuve : une demi heure 

D. Exécution instantanee au tableau noir d’un dessin de feuilles, fleurs ou fruits 

(d’apres nature) et d’arbre (de mémoire). 

3º épreuves de jardin d’enfants : 

Chaque candidade doit faire aux enfants un ensemble de trois leçons se rapportant 

a un même centre d’interet, savoir : 

a. Leçons d’obsrrvations 

b. Jeu et gymnastique 

c. Travaux manuels ou histoire racontée. 

Duree maximumum de la triple leçon quarante-cinq minutes. La candidate 

dispose de quize jours pour préparer les leçons ; le centre d’interet lui est indique ; 

elle choisit les questions, établit son plan par ecrit, et devra, au moment de 

l’epreuve, remettre ce plan au jury. 

 

2º ano (DIPLOME) 

Cet examen ne confere qu’un diplôme d’ordre exclusivement prive 

constatant l’assiduite et appreciant la capacite des aspirantes qui se destinent a 

diriger un jardin d’enfants. 

Épreuves écrites  

1º composition sur un sujet de pédagogie ou psychologie enfantine. Durée 

del’epreuve : 4 heures 

2º composition de zoologie et d’hygienem, sur deux questions, une de zoologie, 

une d’hygiene, ou sur une question ineressant a la fois la zoologie et l’gygiee. Durée de 

la composition: 2 heures 

3º composition de botanique sur une question de connaissance pratique des plantes 

de nos regions ou sur une question de classification, d’anatomie ou de physiologie 

vefgetales. Duree de l’epreuve : 2 heures 

4º composition de géographie. Duree de l’epreuve : 2 heures. 

ÉPREUVES ORALES. 

1º Leçon de pédagogieou de psychologie enfantine : preparation 2 heures dure de 

l’épreuve une demi heure  

2º interrogation de zoologie avec dessin sur tableau noir, preparation 1 heure durée 

de l’épreuve un quart d’heure 
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3ºinterrogation de géographie, diz minutes de réflexion sont accordees a la 

candidate. 

ÉPREUVES PRATIQUES 

1º travaux manuels : 

a. On demandera, en deux mois, de constituer un travail complet et original 

(chambre de poupée, cuisine, ferme, etc) 

b. Modelage d’un objet, d’apres nature. En une demi-heure, et d’un objet de mémoire 

en une demi-heure 

c. On demandera de raconter une histoire enfantine, avec illustratins improvisées au 

tableau noir, en une demi-heure, ou a l’aquarelle, en une heure 

2º Musique 

a. Soljège : exercice d’’intonation (intervalles simpels) Theorie (trois question au 

sort). Dechiffrage d’une leçon de solfège facile et accompagnée. 

b. Chansons enfantines : chaque candidadate devra préparer trois chansons 

enfantines. Le jury en designe une que la candidate devra chanter, sans 

accompagnement 

c. Piano : exécution d’un morceau facile 

 

ÉPREUVE PRATIQUE DE JARDIN D’ENFANTS 

Les aspirantes devront savoir diriger un jardin d’enfants pendandt un temps donne 

et en être entièrement responsables.  

Un mois avant le commencement des épreuves pratiques, un centre d’interet sera 

propose aux candidates. Chacune d’elles devra peparer une composition écrite detaillee 

sur ce même sujet, indiquant notamment : 

A ; l’achat et le rangement du materiel ; 

//30// 

B. le plan des occupations se rapportant au centre d’interet 

c. l’meploi du temps, au jardin d’enfants, pour quinze jours, autour du centre 

d’interet. 

Le jury choisira un certain nombre de matinees, dans ces divers emplois nombre 

de chaque candidate, pendant une de ces matinees, devra diriger un jardin d’enfants, en 

suivant les indications de sa composition écrite et devant le jury. Elle sera uniquement et 
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entièrement responsable du jardin d’enfants pendant ce temps. Elle aura deux jours pour 

préparer a l’rptruvr pratique de la matinée 

Après l’epreuve pratique, le jury interrogera la candidate et l’invitera a discuter 

sur divers points de sa composition ou de sa pratique. //31//  

 

Union Froebelienne sur l’assemblée générale 1914 
 [1914.  n07. pagina 193] 

L’Union Froebelienne Française a tenu son assemblée générale annuelle, 

dimanche  14 juin a 2h, ½ a la Sorbonne (amphithéâtre Richelieu), sous la présidence 

d’honneur de M. Liard, vice-recteur de l’Academie de Paris et sous la présidence effective 

de M. Henri Chantavoine, professeur a l’ecole normale supérieure de sevres et au lycée 

Henri IV. 

Après la lecture du compte rendu financier par Mlle C. Monod, trésorière, et la 

lecture du compte rendu moral par Mlle Baudeuf, directrice du Collège de Tourcoing, 

secretaire générale, M. Henri Chantavoine a pris la parole. Voici pour nos lecteurs, l’in 

extenso  de cette allocution qui a charmé et ému la nombreuse assistance. 

DISCOURS DE M. HENRI CHANTAVOINE 

Mesdames, 

En m’invitant a parler aujourd’hui devant vous et a ouvrir notre séance par une 

brève allocution, la présidente de l’Union Froebelienne française, Mlle Fanta, qui m’a 

défendu de faire son éloge, mais qui ne m’empêchera pas de dire en passant tout le bien 

qu’une âme comme la sienne répand autour d’elle par le seul rayonnement de sa bonté, 

m’a fait un honneur que je ne méritais pas ; elle m’a fait aussi un très vif plaisir dont je 

suis encore ému et reconnaissant. Rassurez-vous : une allocution d’ouverture n’est pas un 

discours. Je ne suis ici, je le sais, que le délégué modeste de mon chef éminent, M. Liard, 

rectteur de Paris. Il vous eut parle mieux que moi ; j’essaierai simplement, mesdames, de 

ne rien dire qui ne mérite d’être écoute par vous et approuvé par lui. 

J’ai pourtant- et vous m’excuserez de m’en prévaloir tout de suite – un autre titre 

a votre confiance, a votre amitié. J’ai été, il y a longetemps, un très jeune père, je suis 

aujuord’hui un vieux grand-père ; personne, je crois, n’a plus aimé et n’a mieux aimé les 

enfants. J’ai su et je sais encore toutes les joies que des enfants nous donnent ; je sais 

aussi toute la peine qu’ils nous font et qui ne s’oublie jamais, quand ils partent avant nous 

et nous quittent au milieu du chemin. C’estnen pensant a eux, a ceux qui nous restent a 

ceux que nous n’avons plus, que pour accomplir toute notre tache, il faut élargir notre 
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cœur, entendre au dela de notre foyer le cewrcle de nos affections et apprendre a aimer, 

un peu comme s’ils étaient a nous, les enfants des autres. Vous savez toutes ce vers 

délicieux de notre Musset : 

C’est mon opinion de gâter les enfants… 

Il n’y a pas de conseil plus doux, plus facile a suivre, et, j’ose le dire après un 

longue expérience, de pédagogie meilleure que celle-la. 

Je suis sur de répondre, Mesdames, au vœu secret de votre instinct maternel et a 

la bonte de votre âme, en ajoutant qu’il faut et réparatrice, les petits qui ont besoin plus 

que les autres d’être aimes : les petits orphelins qui n’ont pas connu, des le berceuau, la 

douceur d’une mère, le charme de ses yeux, la tiedeur de son sein, la purete de son lait, la 

grâce inoubliable, si profonde que les vieux s’en souviennent encore, de sa voix, de 

sespropos et de ses caresses ; les petits malades, chez qui la fragilité même des organes 

et les epreuvesde la souffrance créent souvent une ame plus delicate et plus vulnerable ; 

les petits pauvres, qui sont sevres des joies humaines, qui vivent dans des chambres /193/ 

misérables, l’hiver sans feu, l’été sans soleil, sans pain quelquefois et presque toujours 

sans gâteaux, quand ils ne vivent et ne vagabondent pas dehors, au grand air qui n’est pas 

le bon air, exposés, comme des victimes innocentes et menacées, a tous les risques de la 

rue. Ceux-la, Mesdames, ces pauvres petits desherites, dont il faut alléger la peine et 

accroitre la joie, sont j’en suis sur, et je ne vous en louerais pas, tant cela vous semble 

doux et juste, vos favoris, vos privilégies. 

[….] 

La présidente de l’Union Froebelienne, Mlle Fanta, a remercie M. Henri 

Chantavoine e bermes émus ; elle a rappelé a l’auditoire que le président était le parrain 

de l’Education Joyeuse. Elle a remercie tous ceux qui de ores ou de loin on favorisé la 

marche de l’œuvre. 

Un concert organisé par les soins de M. Alfred Casella termina la seance ; des 

œuvres de Faured, Debussy, Ravel, merveilleusement interpretes par Mlle Bonnard, de la 

Societe des Concerts, par Mlle Yvonne Lumley, MM. G Willaume et A. Casella 

charmerent our a tour les invités. Enfin les ´leves-maitresses du cours normal froebel 

chanterent deux chœurs « le petit chaperon rouge », de j. Tiersot et la « la chanson de 

mai » de bouchor, accompagnes et dirigées par leur remarquable professeur Mlle Suzanne 

Dreyfus.  

  



131 
 

 

Adieu a nos lecteurs – la rédaction  
[1914. Nº8. Pagina não numerada] 

Les graves évènements de l’heure présente ne permettent pas a l’Education 

joyeuse de continuer a paraitre en 1915 sous sa forme actuelle. Au regret de n’offrir qu’un 

seul numéro en décembre pour le dernier trimestre de l’année, s’ajoute pour nous la 

tristesse de clore ces entretiens pédagogiques mensuels. Ne nous attardons pas aux 

regrets : l’éducations joyeuse de cette vraie vie du souvenir d’abord, puis son nom servira 

de devise aux éducatrices formés par notre Union, et elle renaitra en des jours meilleurs 

qui sont proches.  

Plus que jamais l’éducation des enfants et tous les problèmes qui s’y rattachent 

démordent la grande préoccupation des pédagogues de cœur et de valeur qui ont fonde 

l’éducation joyeuse et qui se préparent a la faire ressusciter.  

La rédaction 
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ANEXO 3. SUMÁRIO DU GRAIN DU BLE JUSQU’AU PAIN 
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