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RESUMO 

 

 

Nesse trabalho de conclusão de graduação em Pedagogia, busco olhar e resgatar um pedaço da 

história da Unidade Escolar de Educação Infantil Julieta Botelho, localizada no bairro do 

Fonseca, na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. A escola, que foi uma das primeiras instituições 

de Educação Infantil no município, hoje é referência para a população de Niterói e dos 

municípios vizinhos, pelo compromisso das educadoras e pela qualidade em seu ensino. A 

UMEI Julieta Botelho venceu o tempo, sobrevivendo há muitas décadas e suas mudanças, 

trazendo, em sua história, marcas das diferentes concepções de Educação Infantil: Escola 

Maternal, Jardim de Infância e Educação infantil atualmente e a diferentes políticas 

educacionais. Sua história inicia-se no período da Primeira República e ainda é construída pelas 

pessoas que por lá passam. A presente pesquisa está organizada em quatro capítulos. Ao longo 

deste estudo, a investigação em periódico foi instrumento metodológico da pesquisa. Autores 

como BENJAMIM (1994), BORGES (2015) e MARTINS (2008) compõe o referencial teórico 

com o qual o trabalho dialoga. 

 

 

 

Palavras-chave: Julieta Botelho. Jardim de Infância. Escola Maternal de Niterói. Educação 

Infantil. Primeira República.  

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

In this work of graduation in Pedagogy, I seek to look at and rescue a piece of history from the 

Julieta Botelho School of Early Childhood Education, located in the Fonseca neighborhood, in 

the city of Niterói, Rio de Janeiro. The school, which was one of the first institutions of Early 

Childhood Education in the municipality, today is a reference for the population of Niterói and 

neighboring municipalities, due to the commitment of the educators and the quality of their 

teaching. UMEI Julieta Botelho has overcome time, surviving for many decades and its 

changes, bringing, in its history, marks of different conceptions of Early Childhood Education: 

Nursery School, Kindergarten and Early Childhood Education and different educational 

policies. Its history begins in the period of the First Republic and is still built by the people who 

pass through it. This research is organized in four chapters. Throughout this study, research in 

a journal was a methodological instrument of research. Authors such as BENJAMIM (1994), 

BORGES (2015) and MARTINS (2008) make up the theoretical framework with which the 

work dialogues. 

 

 

 

 

Keywords: Julieta Botelho. Kindergarten. Nursery School of Niterói. Child Education. First 

Republic.  

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS  

 

 

Figura 1 – Pasta amarela de arquivo escolar.... ........................................................................ 13 

Figura 2 – Documento escolar contido na pasta amarela – Ato legal.......................................14 

Figura 3 – Documento escolar contido na pasta amarela – Informação sobre Julieta..............14 

Figura 4 – Documento escolar contido na pasta amarela – espaço físico.................................14 

Figura 5 – Documento escolar contido na pasta amarela – histórico de diretoras....................14 

Figura 6 – Documento escolar contido na pasta amarela – organização do tempo..................14 

Figura 7 – Documento escolar contido na pasta amarela – identificação ................................14 

Figura 8 – Documento escolar contido na pasta amarela – Estrutura organizacional..............14 

Figura 9 – Feliciano Sodré – Oliveira Botelho – Nilo Peçanha................................................21 

Figura 10 – Nota de falecimento...............................................................................................24 

Figura 11 – Missa de sétimo dia...............................................................................................25 

Figura 12 – Notas Necrológicas – Senhora Julieta de Oliveira Botelho...................................26   

Figura 13 – Casa onde morou Julieta........................................................................................29 

Figura 14 – Túmulo onde está sepultada Julieta Botelho.........................................................29 

Figura 15 – Túmulo de Julieta Botelho.....................................................................................29 

Figura 16 – Placa no parque de Resende..................................................................................29 

Figura 17 – Placa no refeitório da UMEI de Niterói ...............................................................20 

Figura 18 – Visita a Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda em Resende.......................30 

Figura 19 – Visita a fundação Casa da Cultura Macedo Miranda em Resende........................30 

Figura 20 – Jornal Tymburibá...................................................................................................30 

Figura 21 – Contrato de Construção.........................................................................................36 

Figura 22 – Prédio recentemente inaugurado...........................................................................37 

Figura 23 – Instituição do Copo de Leite..................................................................................39 

Figura 24 – Festa do Copo de Leite em 1941...........................................................................39 

Figura 25 – Festa Junina 1980- Adriana Karla e a Professora Ana Regina..............................42 

Figura 26 – Auto de Natal 1981- Adriana Karla, a colega de turma e a Diretora Sueli...........42 

Figura 27 – Vale Mineirinho.....................................................................................................43 

Figura 28 – Apresentação de Poesia de Natal para os pais.......................................................43 

Figura 29 – Auto de Natal 1983 – Ana Kátila e Professora Maria Lia.....................................43 

Figura 30 – Crianças após distribuição de presentes................................................................44 

Figura 31 – Rotinas diárias na escola Julieta Botelho..............................................................45 



 
 

Figura 32 – Destaques na matéria apresentada.........................................................................45 

Figura 33 – Grupo de crianças uniformizadas..........................................................................48 

Figura 34 – Uniforme branco década de 1970..........................................................................49 

Figura 35 – Uniforme de verão década de 1980.......................................................................49 

Figura 36 – Camisa uniforme xadrez vermelho........................................................................50 

Figura 37 – Uniforme de verão década de 1990.......................................................................50 

Figura 38 – Uniforme da rede educacional do município de Niterói- RJ.................................51 

Figura 39 – Juju – Mascote da UMEI Julieta Botelho..............................................................51 

Figura 40 – Fachada da escola no ano de 1926.........................................................................52 

Figura 41 – Fachada da escola no ano de 1986.........................................................................53 

Figura 42 – Fachada da escola no ano de 2017.........................................................................53 

Figura 43 – Construção da Ponte Rio-Niterói – Sem data........................................................54 

Figura 44 – Pátio Frontal – 1980..............................................................................................55 

Figura 45 – Verificação da ampliação da rua em direção a calçada.........................................55 

Figura 46 – Construção da Rampa de acesso............................................................................56 

Figura 47 – Rampa de acesso....................................................................................................56 

 

 

  



 
 

SUMÁRIO 

 

 

 Da Formação à história: Notas sobre o encontro com o tema da pesquisa.............. 12 

1. Um Campo fértil para a Semente de um Jardim............................................. 17 

1.1. Francisco Chaves de Oliveira Botelho............................................................. 19 

2.  A Distinta Senhora Julieta................................................................................ 24 

3. UMEI Julieta Botelho......................................................................................... 34 

3.1. Criação e Construção........................................................................................ 34 

3.2. Cotidiano escolar entre 1926 e 1990................................................................. 40 

3.3. A municipalização.............................................................................................. 46 

3.4. Outras mudanças significativas........................................................................ 52 

4. Considerações finais........................................................................................... 57 

 Referências .................................................................................................................... 58 

 

 
  



12 
 

DA FORMAÇÃO À HISTÓRIA: NOTAS SOBRE O ENCONTRO COM O TEMA DA 

PESQUISA. 

Escolher um tema para ser abordado no trabalho de conclusão de um curso superior de 

ensino é uma ação crucial nos últimos períodos do curso universitário. Nas faculdades da UFF, 

esse trabalho é denominado monografia. A escolha do tema indica qual o tipo de pesquisa e o 

percurso a ser tomado dali para frente. Não foi fácil escolher um tema entre um vasto leque de 

opções. 

Quando pensei no tema do meu trabalho final, queria pesquisar a respeito da vida moderna, 

com suas tecnologias e facilidades dentro do campo escolar, dialogando com as ideias do 

filósofo e sociólogo Zygmunt Bauman, sobre a teoria da vida líquida. Mas os professores 

orientadores das disciplinas de sociologia e filosofia não dispunham de tempo para orientar-me 

naquele momento. Comecei novamente a buscar outras opções de pesquisas. Foi quando, numa 

dinâmica de grupo, em uma roda de conversa sobre Educação Infantil, surgiu o interesse a 

respeito da brincadeira de roda, que era a brincadeira que eu mais gostava de brincar quando 

era pequenininha. 

 Questões brotaram em meus pensamentos: “porque eu gostava tanto de brincar de roda? ”. 

“Por que crianças gostam de brincar de roda, sendo esta, uma brincadeira simples de dar as 

mãos, saltitar e cantar? ” O que me levou a pensar -“Essas perguntas podem gerar uma boa 

pesquisa”. Comecei, então, a ler artigos sobre o assunto e me inscrevi na disciplina de Atividade 

Cultural, cujo tema era “Danças Circulares: cultura, arte, educação”, oferecida no segundo 

semestre de 2017 e ministrada pela professora Luciana Ostetto. Busquei autores com os quais 

poderiam dialogar sobre o tema para iniciar aquela conversinha básica que normalmente 

fazemos em trabalhos acadêmicos. 

Nesse mesmo semestre de 2017, me inscrevi também na disciplina de Estágio, Pesquisa e 

Prática Pedagógica V, cujo estágio deveria ser realizado em uma instituição de Educação 

Infantil. Resolvi fazê-lo na escola onde estudei, para relembrar o espaço e matar saudade, 

reunindo o compromisso do estágio com o afeto, e aproveitando a observação para pesquisar 

também sobre a brincadeira de roda. 

A imersão no campo do estágio possibilitou que eu conhecesse, além dos espaços e 

interações, aspectos administrativos e organizacionais da escola, questões essas que foram me 

instigando pouco a pouco no que diz respeito aos arquivos escolares1: 

                                                           
1 Ao longo do processo de construção da pesquisa que origina esta monografia participei de atividades 

científicas, nas quais apresentei recortes deste trabalho. 
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Estando já dentro da escola como estagiária e tentando acabar com uma 

curiosidade natural de saber sobre meus arquivos pessoais. Para minha 

surpresa, a diretora da época Maria Antônia, me informou que a escola só 

possuía arquivos de alunos que estudaram lá a partir de 1990, que a escola 

havia sido municipalizada e que não sabia o destino dos arquivos anteriores. 
(ROCHA, 2018 n.p) 

 

A curiosidade a respeito dos arquivos escolares levou-me a conversar com professoras 

e outras funcionárias do colégio, na tentativa de descobrir algo sobre o paradeiro dos arquivos 

e “descobri que pouco se sabia sobre a história da instituição e que havia um mistério em torno 

da pessoa que dá o nome à escola” (ROCHA, 2018 n.p). 

Questionando a equipe administrativa sobre a história da instituição, recebi, em mãos, 

uma pasta amarela com algumas informações sobre o colégio. Nessa pasta continha cópias de 

pouquíssimas informações datilografadas e, após ver e ler seu conteúdo, comecei a pensar. – 

“Como uma instituição tão antiga tem tão pouco de sua história para apresentar? ”.  O que havia 

lá era superficial, apesar dos quase 100 anos de vida escolar. O fato de os funcionários não 

conhecerem direito a história da patrona da escola, me fez questionar: “Quem foi Julieta 

Botelho? ” E a busca da resposta a essa pergunta despertou em mim o desejo de investigar fatos 

passados:  

Foi assim que decidi modificar o tema de minha monografia, deixando de 

escrever sobre as brincadeiras de roda para escrever sobre a história da 

Unidade Municipal de Educação Infantil Julieta Botelho, recuperando-a desde 

a sua criação em 1925 e investigando as pessoas que estão por trás do nome 

da escola em seu contexto histórico. (ROCHA, 2018 n.p) 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1 – Pasta amarela – Arquivo da UMEI Julieta Botelho 

Fonte: Arquivo pessoal -  Imagem capturada por mim no dia 25 set.  2017 
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Sempre gostei de desvendar mistérios, minhas leituras infanto-juvenis eram em torno de obras 

de suspense investigativo, romances e séries policiais.  Então pensei: “Oba! Vou poder fazer 

minha própria investigação”. Não teria como dar as costas a uma boa oportunidade. E, para esse 

trabalho, utilizo como metodologia de pesquisa a narrativa, pois segundo as autoras 

ABRAHÃO e BRAGANÇA (2020): “Os autores Bolivar, Domingo e Fernández (2001) [...] 

conceituam a narrativa como acontecimento, isto é, como fenômeno de estudo; Como método 

de investigação e como instrumento promotor de desenvolvimento e de identidade. (p.16). 

 Na narrativa oral, apresentada em algumas partes do texto, foi aplicada a metodologia 

de entrevistas coletivas e individuais às professoras e ex-professoras, realizadas em diferentes 

datas e locais, entre os dias 25 de setembro de 2017 e 03 de maio de 2018. Foi solicitada às 

participantes, a assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido, autorizando que as 

Figuras 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8 – Documentos escolares contidos na pasta amarela 

Fonte: Arquivo pessoal -Imagens capturadas por mim no dia 25 set.  2017 
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entrevistas constassem deste trabalho. Algumas das professoras optaram por não preencher o 

formulário proposto, não fazendo objeção a serem identificadas. Outras, porém, optaram pelo 

anonimato, mantendo suas identidades preservadas, não assinalando no formulário, nem mesmo 

a opção de usarem nome fictício.  

Quando iniciei a pesquisa, descobri o quanto gosto de conhecer histórias, modos de 

viver de outros tempos, de contrapô-las às questões contemporâneas, fazendo um movimento 

de conhecer a história a contrapelo, como afirma Walter Benjamim (1994), que aqui, nesse 

texto, tem o sentido de escavar e trazer à tona o que estava escondido. Outra coisa que descobri 

durante a pesquisa, foi que gosto de ver fotografias de pessoas em épocas passadas, gosto de 

pensar nas circunstâncias daquelas imagens, de observar artefatos para deduzir fatos de sua 

época. “É nessa perspectiva que se pode encontrar o elo entre a cotidianidade e a fotografia” 

(MARTINS, 2008 p.36). O autor José Martins traz um estudo sociológico da relação entre a 

fotografia e aquilo que ela acrescenta à indagação sociológica, com pluralidade de sentidos, no 

que diz respeito às pessoas envolvidas: fotógrafo, fotografado e o expectador da fotografia. Ele 

ainda complementa: “[...] a fotografia como representação social e memória do fragmentário, 

que é o modo próprio de ser da sociedade contemporânea” (MARTINS, 2008 p. 36). 

Fiquei contente por encontrar um tema que me deixou mais interessada que o anterior. 

E, ao olhar e contar a história da escola onde estudei, percebi o quanto sou saudosista e 

nostálgica pois, quando entrei novamente na instituição, minha memória foi tomada de 

recordações felizes que tornaram esse processo de pesquisa singular, no qual me vi diante da 

possibilidade de encontrar histórias, formações e vidas. 

Este trabalho, que foi escrito ao som do Concerto para flauta, harpa e orquestra em dó 

maior, k.299 de Wolfgang Amadeus Mozart, tem por objetivo resgatar e compartilhar 

fragmentos de fatos históricos encontrados em periódicos do início do século XX, relatos de 

pessoas que contam como foi sua passagem pela instituição investigada, de modo que possam 

contribuir com uma leitura sobre a história da Unidade Municipal de Educação Infantil Julieta 

Botelho. A história da escola é um processo de construção identitária e progressista e, ao narrá-

la, busco contribuir na continuidade desse processo de sustentação de sua identidade. Essa 

trama resulta de um processo de troca e de soma entre a pesquisa e a narrativa. 

O estudo sobre a instituição foi realizado através de uma metodologia histórica original 

de investigação de fontes primárias, documentais, orais, de arquivos institucionais e pessoais, 

jornais, fotografias, livros, relatos, memórias etc., que enriquecem esse trabalho, com diferentes 

fontes de consultas e lugares visitados. 
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 Ao pesquisar e escavar informações de periódicos do início do século XX, os mesmos 

passam a fazer parte da narrativa, virando histórias notáveis, beneficiando um relato, e 

transformando seu valor, pois para o autor Walter Benjamim, a informação aspira a uma 

verificabilidade imediata como descreve a autora RETO (2015): 

 

Para Benjamim (1994), na modernidade o homem é pobre de experiência e 

também de histórias notáveis, porque quase nada mais do que acontece 

beneficia o relato, mas quase tudo beneficia a informação. Ao ponto de que, 

quando surge uma nova informação, várias outras surgem juntamente, e ela 

acaba tendo o valor e a importância de um instante. (RETO, 2015 p.84) 
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1. UM CAMPO FÉRTIL PARA A SEMENTE DE UM JARDIM  

 

Para conhecer a história da criação da UMEI Julieta Botelho, antes se faz necessário 

conhecer quais fatores levou a sociedade precisar construí-la. E, para conhecer esses fatores, é 

preciso discorrer um pouco sobre a história da época em que ela foi criada, no início do século 

XX. 

A implantação do regime republicano, no período entre 1889 e 1930, conhecido como 

República Velha ou Primeira República, foi marcada pela fraqueza de um poder central e pela 

configuração de oligarquias regionais. Na Província Fluminense havia disputas e conflitos de 

diferentes grupos oligárquicos que geraram instabilidade política, crise econômica e grande 

impacto nas políticas de educação, resultando em processos de rupturas e continuidades, que 

marcaram a vida brasileira na década de 1920. 

Em nome da modernidade, para marcar o início do período republicano e o fim do período 

imperial, a historiografia, com contribuições de algumas representações na construção de uma 

memória, coloca os projetos de escolarização como se estivessem sido elaborados com o 

advento da República. No entanto, como esclarecem as autoras Alessandra SCHUELER e Ana 

Maria MAGALDI, esses projetos iniciaram ainda no período imperial e as escolas eram 

conhecidas como “Escolas do Imperador”: 

 

A simplificação das reformas educacionais ocorridas em vários pontos do 

Império era uma estratégia que referendava o esquecimento a respeito do 

legado educacional do século XIX: a difusão de novos métodos de ensino 

simultâneo, intuitivo (as lições de coisas) e de alfabetização (os métodos 

analíticos, que buscavam conciliar o ensino da leitura e da escrita); a 

propagação das bibliotecas escolares e a criação do Museu Pedagógico (1883); 

a expansão da iniciativa privada, dos colégios, escolas, cursos de preparatórios 

e de jardins-de-infância; o progressivo incremento da atuação de mulheres no 

magistério público e particular e o processo tenso de criação das Escolas 

Normais, como modelo de formação escolarizada de professores, coexistente 

e concorrente com os mecanismos tradicionais de formação pela prática; a 

realização das Conferências Pedagógicas de Professores da Corte, nos anos de 

1870 e 1880, e a crescente participação do magistério na imprensa pedagógica 

e nos movimentos associativos; a transformação da cultura material da escola 

primária (mobiliários, livros, textos, mapas e globos, lousas e ardósias 

individuais, caixas econômicas escolares etc.); a efervescência do mercado 

editorial de livros didáticos; a constituição de novos espaços e temporalidades 

escolares, a partir da construção de prédios específicos para o ensino primário 

e a afirmação de uma arquitetura escolar moderna, com os “palácios 

escolares” da Corte imperial, edificados nos anos de 1870 e 1880. Estas 

escolas (oito, no total) foram simbolicamente denominadas “Escolas do 
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Imperador”, apesar do financiamento e da construção dos prédios terem 

resultado de iniciativas variadas, oriundas de diferentes setores do Estado 

(doações da Coroa, recursos do Ministério do Império e da Câmara Municipal 

do Rio de Janeiro) e da sociedade imperial (doações de particulares, como 

associações leigas e religiosas e a Associação Comercial do Rio de Janeiro).  

Embora tenham resultado na reunião das escolas isoladas e tenham 

contribuído para a introdução gradual do ensino simultâneo e seriado e dos 

novos mecanismos de divisão e controle do trabalho docente (direção, 

inspeção escolar, hierarquia burocrática etc.) na cidade do Rio de Janeiro, as 

“Escolas do Imperador” não foram ainda analisadas sob a perspectiva da 

modernização da cultura escolar no final do século XIX, sendo 

desconsideradas, ou minimizadas como expressões da modernidade 

pedagógica, pela historiografia dedicada ao estudo dos grupos escolares. 

(SHUELER; MAGALDI, 2009 p.37-38). 

 

Essa observação na historiografia em relação à história da educação e seu processo 

educativo, também é problematizada pelo autor Aristeo Leite Filho (2011), no que diz respeito 

à história da educação infantil brasileira, que tem sua caracterização de expansão na década de 

1980, o que sugere o período como sendo o início da educação infantil no Brasil: 

 

Reconhecia-se, desde sempre, uma lacuna na história da educação e, mais 

ainda, na Educação Infantil. Outra questão que esteve presente no estudo em 

pauta, informando as reflexões que se faziam, foi a sombra existente no 

período que vai do final do século XIX até os anos de 1930 – justamente o 

final do Império e o início da República no Brasil. Tinha-se inicialmente 

levantado a hipótese de que, com a expansão do atendimento à criança nos 

anos de 1980, passou-se a considerar esse período como praticamente o início 

da educação infantil no Brasil, ignorando as origens da pré-escola no Rio de 

Janeiro. (LEITE FILHO, 2011 p.46). 
 

A pré-escola surge na Europa, no século XVIII. Na Holanda, em 1770, eram conhecidas 

como escolas de jogos e, na França, em 1774, eram conhecidas como refúgios ou asilos e 

abrigavam filhos de mães operárias. Um fato social que, com o crescimento da industrialização, 

muitas mulheres precisaram trabalhar fora de casa. Os asilos, em 1848, passam a constituir as 

Escolas Maternais Francesas, com caráter assistencial. Na Alemanha, no século XIX, surge o 

‘jardim de infância’. Froebel, seu criador, comparava a criança a uma semente, que sendo bem 

adubada, desabrochava numa bela árvore, que poderia dar frutos: 

 

Para Froebel, a criança, tal como a planta, deve desenvolver-se por uma 

atividade interna que ninguém pode realizar por ela. O mestre, tal como o 

jardineiro, deve apenas colocá-la em condições mais favoráveis de 

desenvolvimento. (LEITE FILHO, 2011 p.30). 
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No final do século XIX, surge na Europa e logo se espalha pela América, um movimento 

de mudança radical na renovação do ensino, a Escola Nova. No Brasil, este movimento ganhou 

força, depois da publicação do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, em 1932, mas a 

proposta do jardim de infância de Froebel foi o projeto educacional que mais marcou 

significativamente a história da educação infantil, aqui no Brasil. A concepção francesa e a 

concepção alemã é que vão ser fontes de inspiração para a educação das crianças brasileiras no 

século XIX e início do século XX, período da criação da escola Julieta Botelho. 

A cidade de Niterói, onde a escola foi construída, era capital do Estado do Rio de Janeiro. 

Por esse motivo, as disputas oligárquicas eram mais acirradas.  Alguns políticos se destacaram 

por suas influências e feitos construtivos no Estado, como Nilo Peçanha, Feliciano Sodré e 

Oliveira Botelho. 

 

 

1.1 Francisco Chaves de Oliveira Botelho 

 

A busca para a resposta ao questionamento: “quem foi Julieta Botelho”, impulsionou o 

início de minha pesquisa. Depois de mudar o tema, fui até a Biblioteca Parque de Niterói 

procurar na história da cidade, alguma pista sobre a patrona da escola. Minha pesquisa começou 

pela busca de nomes de pessoas que se destacaram na sociedade. Ao pesquisar o sobrenome 

Botelho, na obra de Carlos Eduardo de Almeida Barata e Antônio Henrique da Cunha Bueno, 

sobre as famílias brasileiras, pensei inicialmente na possibilidade de haver algum parentesco 

entre Benjamim Constant e Julieta, em razão do mesmo sobrenome “Botelho de Magalhaes. 

Com poucos resultados, me dirigi ao Centro de Memória Fluminense, localizado dentro da 

Biblioteca Central do Gragoatá – BCG. Lá, após muitas leituras, encontrei algo que me deixou 

animada: uma notícia do periódico A Lanterna que, em 1904, produziu uma edição especial 

para Niterói. Na notícia havia a informação de que o prefeito de Niterói, Dr. Paulo Alves, havia 

feito um projeto para construção de um Jardim de Infância no prédio onde morou Bejamim 

Constant.  No entanto, o próprio Paulo Alves relatou, em um documento chamado “Relatório 

dos Prefeitos de Niterói”2, que me foi passado por arquivo em formato pdf, que o projeto não 

havia sido aprovado. 

                                                           
2 A Universidade Federal Fluminense (Centro de Memória Fluminense/NDC e Centro de Informação sobre 

Resíduos Sólidos) e a Coordenadoria de Microrreprodução da Biblioteca Nacional realizaram a microfilmagem 

dos exemplares disponíveis até 1930, com o objetivo de preservar os relatórios de governo dos prefeitos de 

Niterói. 
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Visto que não consegui as informações que buscava, iniciei uma nova investigação pela 

internet com o nome Julieta Botelho e encontrei o blog do colégio Oliveira Botelho, localizado 

na cidade de Resende/RJ, que contava um resumo da história do seu patrono, Francisco Chaves 

de Oliveira Botelho. Nesse blog “ o seguinte trecho me chamou a atenção: “[...] Depois de ter 

exercido a medicina em Barreiro e Areias, fixou residência em Resende, onde se casou com 

Julieta Ferreira Leal de Oliveira Botelho (Julieta Botelho) ” (ROCHA, 2028 n.p) 

 Naquele momento descartei a hipótese de Julieta Botelho ter algum parentesco com 

Benjamim Constant. 

 Querer saber quem foi Julieta Botelho, ofuscou meu olhar às informações que eu já 

obtinha. Somente após a publicação do artigo “Jornada em busca da identidade da UMEI Jardim 

de Infância Julieta Botelho” (2018), percebi que não precisava fazer tantos caminhos para saber 

que a patrona era a esposa do Dr. Oliveira Botelho. A informação contida no documento da 

pasta amarela era explícita: “Foi a dinâmica esposa do presidente do Estado do Rio de Janeiro 

(o título hoje é governador do Estado...), Dr. Oliveira Botelho. ” Porém, foi através de horas 

dedicadas à pesquisa nas páginas da internet, que encontrei a ferramenta principal no auxílio 

deste trabalho: A “Hemeroteca Digital”, sítio eletrônico pertencente à Biblioteca Nacional, que 

disponibiliza periódicos digitalizados de seu acervo3.   

Dr. Francisco Chaves de Oliveira Botelho, nasceu em Montevidéu, em 19 de fevereiro 

de 1869. Seu pai, Dr. Joaquim Antônio de Oliveira Botelho, era médico-diplomata e, à época, 

servia no Uruguai. Formou-se médico pela Faculdade de Medicina da Bahia em 1890 e mudou-

se para o Rio de Janeiro, passando a clinicar na cidade de Resende, onde casou e iniciou sua 

carreira política. Também “Foi delegado municipal da instrução no município de Resende, antes 

da criação do cargo dos inspetores gerais do ensino. ” (RODRIGUES, 2014 p.110), o que pude 

observar sua ligação com assuntos educacionais.  

Oliveira Botelho, além de presidente do Estado do Rio de Janeiro, foi vereador e 

presidente da Câmara Municipal de Resende, deputado estadual, três vezes deputado federal e, 

por último, Ministro da Fazenda.4 Sua carreira política foi construída no período da primeira 

república, anteriormente mencionado.  

Envolvido nas disputas oligárquicas recorrentes no período da Primeira República, sua 

história na política é de continuidades e de rupturas. Quando assumiu o governo do Estado do 

                                                           
3 Disponível em < https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/> 
4 Vereador e Presidente da Câmara de Resende: Anos anteriores a 1901; Deputado Estadual RJ: 1901-
1905; Deputado Federal RJ: 1905-1906/1907-1910/ 1912-1927; Presidente do Estado: 1906/1910-1914; 
Ministro da Fazenda: 1927-1930. 

https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
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Rio de Janeiro, em 1910, deu continuidade aos programas do governo anterior de Nilo Peçanha, 

que foram “[...] caracterizados pelo fortalecimento do poder executivo, à redução da autonomia 

municipal, e a intervenção do Estado na economia [...]” (LOPES, 2015 p.157). Segundo o autor 

Raimundo Hélio Lopes, sua ruptura com Nilo Peçanha se deu com as divergências sobre a 

sucessão de Hermes da Fonseca ao governo do Estado em 1914: 

 

O rompimento definitivo veio com a sucessão estadual, quando Oliveira 

Botelho, apoiado por Hermes da Fonseca e Pinheiro Machado, lançou o nome 

do prefeito de Niterói Feliciano Sodré. Nilo Peçanha não concordou com essa 

indicação nem com a interferência federal na política estadual, e candidatou-

se ao governo fluminense. (LOPES, 2015 p. 157) 

 

 A amizade com o político Feliciano Sodré também é uma marca na sua carreira política. 

Oliveira Botelho o nomeou prefeito da cidade de Niterói durante seu governo como presidente 

do Estado, no ano de 1911, e o apoiou em suas candidaturas. Sua ligação com o político 

macaense foi fortalecida, levando-os a permanecer aliados em suas trajetórias políticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Figura 9 – Feliciano Sodré - Oliveira Botelho - Nilo Peçanha 

Fonte: Revista da Semana. Rio de Janeiro - edição nº 00012, 1914. Acervo da Biblioteca Nacional 
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O período que vai do final do século XIX ao início do século XX, também foi marcado 

pela presença dos médicos-sanitaristas. Segundo o autor Aristeo Gonçalves Leite Filho, os 

médicos, influenciados pelo cientificismo, substituíram os bacharéis do Império. Esses novos 

intelectuais tinham o objetivo de implementar, junto ao Estado, uma política de mudanças de 

hábito e de saúde: 

 

O médico, no final do século XIX, era uma espécie de cientista social, e 

juntamente com os engenheiros e os educadores formavam um grupo de 

intelectuais cientificistas, uma geração com idéias liberais e vontade de 

transformar a estrutura sociopolítica-economica. (LEITE FILHO, 2011 p.41) 

 

Sendo o Dr. Oliveira Botelho médico, político que convivia com os grupos intelectuais, 

pensei: “seria ele um desses médicos-sanitaristas com vontade de transformar a estrutura 

sociopolítica-economica? ” O autor Rodrigo Rosselini Julio Rodrigues descreve em seu 

trabalho: 

 

Num contexto belicoso entre os backeristas e os nilistas, envolvendo inclusive 

conflitos armados entre forças militares federais e estaduais no município de 

Macaé, base política do presidente Backer, após a sua derrota nas eleições para 

a ALERJ em 1910, iniciava-se em 31 de dezembro daquele ano o governo 

nilista de Oliveira Botelho. Logo no início de seu mandato foi implantada uma 

grande reforma da instrução pública, principalmente do ensino primário, com 

a publicação do Decreto nº 1200, de 7 de fevereiro de 1911.   

Nesta reforma o Conselho Superior de Instrução seria formado pelo Secretário 

Geral do Estado; pelo Inspetor Geral da Instrução, cargo que substituía o do 

antigo Diretor da Instrução Pública; um Inspetor Escolar; três professores 

primários da capital e um diretor ou professor de Escola normal.  

Para fins de inspeção do ensino o Estado estaria dividido em 5 circunscrições, 

fiscalizadas por Inspetores Escolares escolhidos pelo Conselho Superior entre 

os professores do Estado para exercer o cargo remunerado por 2 anos, 

auxiliados por Delegados Municipais gratuitos. A inspeção era 

responsabilidade do Inspetor Geral, que visitaria as escolas quando necessário. 

(RODRIGUES, 2014 p.115) 

 

 

 Apesar de compreender que naquele período histórico houve muitas disputas políticas, 

não tenho como saber se seus atos surgiram de uma vontade de transformação social ou de uma 

disputa pelo poder político. Mas seus feitos contribuíram para a história do percurso da escola 

primária no Estado do Rio de Janeiro, ao implementar escolas complementares. 
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As escolas complementares apresentavam um modelo de escola primária graduada, 

muito próximo ao modelo dos grupos escolares, que, nos anos de 1920, foram consolidadas e 

convertidas em grupos escolares. 

Francisco chaves de Oliveira Botelho casou-se com Julieta Ferreira de Souza Leal. Esta passou 

a chamar-se Julieta Ferreira Leal de Oliveira Botelho
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2. A DISTINTA SENHORA JULIETA 

 

 

 Com o achado da hemeroteca digital, parti para a busca do passado de Julieta Botelho. 

O que eu sabia a respeito dela naquele momento da minha pesquisa? O que tinha em mãos era 

suficiente para encontrar algo a mais? Será que com poucas informações eu conseguiria puxar 

o fio que me levaria a mais descobertas? Para Walter Benjamim (1994) “o passado só se deixa 

capturar como imagem que relampeja irreversivelmente no momento de sua conhecibilidade” 

(p.243). 

 O que eu sabia naquele momento era que ela nascera no dia 08 de outubro de 1875 e 

falecera em 15 de outubro de 1921. Essas datas estão registradas no busto de bronze, fixado no 

refeitório do colégio e, como ela era casada com o Doutor Oliveira Botelho, um político muito 

conhecido na época, eu poderia encontrar algo substancial nos periódicos antigos 

disponibilizados no sítio da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Foi quando comecei a 

pesquisar alguma notícia de seu falecimento nas colunas fúnebres. 

 A pesquisa foi cansativa, havia cento e setenta e três periódicos no Rio de Janeiro no 

período que correspondia entre os anos de 1920 e 1929. Reduzi minha busca, procurando, entre 

os dias 15 e 22 de outubro de 1921, dando, assim, uma margem de sete dias para o possível 

tempo de elaboração e publicação da matéria. O tempo que eu dispendia para ler cada página 

era longo, porque o arquivo da imagem digitalizada demorava um pouco para ser carregado e 

ser visualizado. Após muitas leituras de matérias escritas ao estilo da época, encontrei uma nota 

sobre seu falecimento na edição 13511 de 17 de outubro de 1921 do periódico O Paiz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Nota de falecimento 

Fonte: O Paiz. Rio de Janeiro - edição nº 13511, 1921. Acervo da Biblioteca Nacional 
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Como a nota do jornal era pequena e o cansaço havia dado espaço à alegria de encontrar 

o que procurava, cresceu em mim a esperança de descobrir mais. Aumentou também o desejo 

de conhecer Julieta, de saber quem foi a mulher que levou um número considerado de pessoas 

a participar de seu funeral. Continuei minha pesquisa madrugada a dentro. Logo encontrei, na 

edição 11815 de 21 de outubro de 1921, do jornal O Fluminense outra pequena nota. Esta, 

porém, refere-se a um comunicado de uma missa de sétimo dia, oferecida por um amigo de seu 

marido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havia ainda muitos periódicos a serem vistos e, com a redução do intervalo das datas, 

ficou mais prática minha pesquisa. Até então não estava satisfeita com que havia encontrado 

naqueles dois periódicos, eu queria encontrar algo mais volumoso, com mais informações sobre 

a Julieta, mais detalhes. Saber qual foi a causa de sua morte, o que ela fazia em vida, se era de 

fato uma professora, como fora especulado nos corredores do colégio. Havia uma certa 

esperança na minha busca, porque minha intuição vinha ao encontro do pensamento de Walter 

BENJAMIM (1994): 

 

O passado traz consigo um índice secreto, que o impele à redenção. Pois não 

somos tocados por um sopro do ar que envolveu nossos antepassados? Não 

existem, nas vozes a que agora damos ouvidos, ecos de vozes que 

emudeceram? [...] Se assim é, então existe um encontro secreto marcado entre 

as gerações precedentes e a nossa. Então, alguém na terra esteve à nossa 

espera. Se assim é, foi-nos concedida, como a cada geração anterior à nossa, 

uma frágil força messiânica para a qual o passado dirige um apelo[...]. 

(BENJAMIM,1994 p.242) 

 

Fonte: O Fluminense. Rio de 

Janeiro - edição nº 11815, 1921. 

Acervo da Biblioteca Nacional 

Figura 11 – Missa de sétimo dia 
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 Os acontecimentos históricos, bem como seus personagens, para que não fiquem 

eternamente esquecidos, de certa forma, aguardam que a geração futura tenha um olhar para o 

passado. Sempre podem existir histórias, narrações escondidas, que não foram faladas ou 

apresentadas, que podem ser objeto para a história. E eu tive esse olhar sobre Julieta, 

ouvi seu apelo do passado. Sabia que havia um encontro secreto marcado entre mim e ela.  

A busca por Julieta dura mais alguns dias no vasto garimpo de notícias. Até que, enfim, 

encontrei minha pepita de ouro na Revista FonFon, edição de nº 0043, de 22 de outubro de 

1921, que merece um grande destaque: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Notas Necrológicas – Senhora Julieta de Oliveira Botelho 

Fonte: Revista da Fon Fon. Rio de 

Janeiro - edição nº 0043, 1921. 

Acervo da Biblioteca Nacional 
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A nota na revista FonFon não deixa dúvidas: “Era uma senhora de grandes virtudes [...] 

Typo modelar de esposa e de mãe. ” (1921, p.25), o que me leva a refletir que naquela época 

dava-se uma dignidade a mulher independentemente de ela ter uma profissão, pois que a ela era 

dado o papel principal na formação de sua família. Algumas revistas destinadas às mulheres, 

nas primeiras décadas do século XX, publicavam matérias que ressaltavam o papel da mulher, 

como nos mostra ABRANTES (2006): 

 

Entre os conselhos às mulheres, reforçava-se o seu papel na família, para que 

procurassem manter bem alto o nível do lar, considerado tão sagrado como o 

templo católico, pois sobre as mulheres pesava a responsabilidade pela 

conduta espiritual do homem. Considerando o dever de mãe e a missão 

civilizadora, deveriam procurar sempre o caminho da honra e do dever. 

(ABRANTES, 2006 p.06) 

 
 

 

 Na edição 15240-15241 de 12 e 13 de julho de 1926 do periódico O Paiz, o doutor 

Oliveira Botelho, em sua carta ao presidente Feliciano Sodré, agradecendo a homenagem feita 

à Senhora Julieta na escolha do seu nome para a UMEI de Niterói, afirma que ela tinha seu 

papel dedicado ao lar:  

 

[...] desvelado em preparar as novas gerações, incutindo-lhes reverencia ás 

virtudes excelsas de uma alma cândida e pura que, circunscrevendo sua 

existência ao âmbito do lar, erigiu-o em santuário onde desempenhou, 

exemplarmente, os deveres de esposa e de mãi. (O PAÍZ, 1926 p.07). 

 

 

No início do séc. XX houve, em Niterói, como na cidade do Rio de Janeiro, surtos 

epidêmicos de várias doenças, dentre elas varíola, tuberculose, febre amarela e gripe espanhola. 

O artigo diz que Julieta contraiu a enfermidade da neta, quando estava auxiliando sua filha, 

porém não esclarece qual era o tipo da enfermidade. 

 Pesquisando nos periódicos as doenças existentes no Rio de Janeiro no ano de seu 

falecimento, encontrei um artigo no jornal O Fluminense, edição 11547 de 10 de janeiro de 

1921, dizendo que naquele ano houve um aumento nos casos de tuberculose: 

 

Estão tomando proporções assustadoras os casos innumeros de obitos por 

turbeculose em nossa capital, e que sem exagero seguramente garantem 50% 

da mortalidade [...] visto como ella é agora um fóco perigosíssimo de 

moléstias varias, dentre as quaes a tuberculose tem o primeiro lugar. (O 

Fluminense, 1921) 
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O autor Sidney CHALHOUB (1996) afirma em seu livro, que fala de assuntos públicos 

de saúde no final do século XIX e início do século XX, que a tuberculose foi a doença que mais 

matou “durante todos esses anos de crise aguda de saúde pública na cidade do Rio (entre 

aproximadamente 1850 e 1920), a tuberculose matou muito mais do que quaisquer das outras 

doenças epidêmicas. (p. 57). 

Apesar da pesquisa no periódico de Niterói me levar a supor que a doença contagiosa 

que matou a distintíssima Senhora teria sido a tuberculose, não houve nenhuma evidência que 

comprovasse esse fato, visto que no período mencionado, referiam-se a todas e quaisquer 

doenças com o sinônimo moléstia. Continuando a investigação, constatei, observando em duas 

das três notas encontradas, que eu estava procurando por Julieta na cidade errada. Como a 

Unidade Municipal de Educação Infantil, da qual estou olhando a história, está localizada no 

município de Niterói, supus que Julieta Botelho fosse cidadã niteroiense. Ledo engano! 

Comecei uma nova pesquisa na Hemeroteca, procurando por periódicos da cidade de Resende, 

na expectativa de encontrar algo a mais sobre sua doença. Como não localizei nada na referida 

plataforma, parti para uma busca direta na internet, encontrando somente algumas imagens de 

capas de jornal “A Lira e Tymburibá”. Porém não consegui nenhum arquivo digital. 

 Na internet, fiz buscas relacionando o nome de Julieta e a cidade de Resende. Descobri 

que existe um bairro chamado Vila Julieta, um parque denominado Julieta Botelho e uma escola 

de educação infantil que também tem a distinta senhora como patrona, o que me fez questionar 

qual seria a relação de Julieta Botelho com as crianças menores, uma vez que as únicas unidades 

educacionais que levam seu nome no país, são de educação infantil.  Seria pelos cuidados para 

com sua netinha nos seus últimos dias? A essa questão, não obtive nenhuma resposta no 

decorrer de minha pesquisa. 

 As novas descobertas, envolvendo o nome de Julieta, me levaram ao município de 

Resende. Localizado no sul do Estado do Rio de Janeiro, o município, em 1848, elevou seu 

status de vila a cidade e, de acordo com o censo de 2019, do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística, possui uma estimativa de 131.341 habitantes. 

No dia 18 de dezembro de 2018, aproveitando o período de férias do trabalho, consegui 

ir até a cidade de Resende. No entanto, eu tinha poucas horas para a visita, pois deveria voltar 

a Niterói no mesmo dia. O que procurar? Onde exatamente ir? Para melhor otimizar o meu 

tempo, fiz um planejamento e um roteiro, sabendo que os locais onde poderia visitar eram 

distantes uns dos outros e tinham horários para fechamento. Então escolhi conhecer o Centro 

Municipal de Educação Infantil e o prédio do Arquivo Histórico de Resende. E, como sobrou 
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tempo, consegui visitar, além dos lugares previstos, a fachada da casa em que a família morou 

e o cemitério onde Julieta está sepultada. Ao chegar em seu túmulo, com certa emoção, fiz uma 

oração pelo descanso de sua alma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante a visita ao colégio CMEI Julieta Botelho, havia esperança de descobrir alguma 

informação no documento de PPP (Projeto Político Pedagógico), onde normalmente é 

informada a história da instituição. Não foi possível pesquisar nada, pois a secretária já tinha 

ido embora e eu não pude ter acesso ao documento. A escola fica localizada no bairro Alvorada, 

dentro da Área de Lazer que também se chama Julieta Botelho, mas é popularmente conhecido 

como Parque Tobogã. No parque havia uma placa em bronze do busto da Julieta, igual à que 

existe no refeitório da UMEI de Niterói. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem cedida pelo Arquivo 

Histórico de Resende 

Figura 13 – Casa onde morou Julieta  

Fonte: Arquivo pessoal – Cidade de Resende - Imagens capturadas por mim no dia 18 dez. 2018. 

Figura 16 – Placa no Parque de Resende 

Figura 14 e 15 – Túmulo onde está sepultada Julieta Botelho 

Figura 17 – Placa no refeitório da UMEI de Niterói 

Fonte: Arquivo pessoal – Imagem capturada 

por mim no dia 11 set. 2017. 
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Não conseguindo acessar documentos existentes no colégio, dei prosseguimento ao meu 

roteiro, indo visitar o Arquivo Histórico da fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, no 

Centro da cidade. Fui recebida com muita cordialidade pelo Senhor Claudionor Rosa, que logo 

acionou sua equipe para me ajudar na pesquisa sobre Julieta Botelho. Procuramos em livros e 

em periódicos originais do início do século XX que, sem dúvida, para mim, foi o ápice do dia. 

Como descrever a emoção de tocar em um documento histórico produzido há mais de 100 anos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O periódico que descrevo acima é o Tymburibá. Nas páginas desse jornal, consegui 

encontrar as notícias do falecimento das filhas de Julieta Botelho, uma na edição de número 18, 

de 17 de maio de 1917, onde há o relato de que a jovem Marietta Botelho, havia falecido no dia 

14 do referido mês e outra na edição de número 25, de 06 de julho de 1917, onde relata que a 

jovem Annita Botelho, permaneceu enferma seis dias após o falecimento de sua irmã, vindo a 

falecer no dia 28 de junho daquele mesmo ano. O que reafirma a matéria da revista FonFon. 

Como os periódicos antigos de Resende estão guardados em formato de livro e ainda 

não foram digitalizados, tive que limitar minha pesquisa, de acordo com as informações e datas 

que tinha em mãos. Ah se eu pudesse folhear cada página daquela fonte histórica! Talvez 

encontraria mais relatos a respeito de Julieta. Porém, tive que me conter e restringir minha 

pesquisa ao periódico que falaria de sua morte. No texto da edição de número 38, de 20 de 

outubro de 1921, encontrei frases como: “insidiosa enfermidade”, “os que de perto a que 

conheciam pelas nobres virtudes e requintado espírito caridoso” e “ Muitas casas commerciais 

Figuras 18 e 19 – Visita a Fundação Casa da cultura Macedo Miranda em Resende 
Figura 20- Jornal Tymburibá 

Fonte: Arquivo Pessoal – Imagens capturadas no dia 18 dez. 2018. 



31 
 

cerraram suas portas como demonstração de pesar”. Mas nada que informasse exatamente de 

que moléstia Julieta Botelho morreu. 

O historiador Angelo Neto, que também era responsável pela gestão dos documentos, 

apresentou-me um livro de título Notas Genealógicas de Itamar Boop (1972) que, em suas 

páginas, traz a genealogia de algumas famílias de Resende. Nesse livro, consta a genealogia de 

Julieta Botelho que, comparada ao artigo da revista FonFon, apresenta poucas divergências a 

respeito do nome e título de seu pai. 

Julieta Ferreira de Souza Leal era filha do Capitão João Ferreira de Souza Leal e de Julia 

Ramos de Souza Leal, neta paterna do comendador Luiz Ferreira de Souza Leal e trineta paterna 

do coronel João Ferreira de Souza, que era sargento mor da guarda de honra de D. Pedro I, o 

que vem justificar a informação do artigo da revista FonFon a respeito da proximidade com a 

Princesa Isabel e o Conde d’Eu. O blog do historiador Glauco Santos5 também comprova essa 

proximidade com membros da família real: “em 1874, o Conde D’Eu hospedou-se na Fazenda 

São Miguel, do comendador Luiz Ferreira de Souza Leal, para caçadas com nobres da corte. ” 

Julieta cresceu na fazenda de seu avô, em São José do Barreiro, estado de São Paulo, cidade 

que fica a 36 km de Resende.  

O seu trisavô João Ferreira de Souza foi um dos fundadores da cidade de São José dos 

Barreiros e seu nome também está ligado a uma importante parte da história da economia do 

país, que é o início do ciclo cafeeiro na região Vale do Paraíba. Entre as fazendas de sua 

propriedade estava a fazenda de Pau D’alho, que foi construída especialmente para o cultivo do 

café. A fazenda foi tombada, em 1968, pelo Patrimônio Histórico Nacional e Estadual, para ser 

transformada em museu nacional do café. 

Estendendo um pouco mais minha pesquisa sobre as propriedades da família de Julieta 

em São José do Barreiro, um trecho da história da fazenda Pau D’alho, postado no site cidadee 

cultura.com, me chamou atenção no que diz respeito a generosidade familiar: 

 

Quando da data do falecimento do fazendeiro que era o então proprietário do 

local, seu inventário registrou seu desejo que todos seus escravos fossem 

libertados após sua morte, com a exceção de dois, que foram excluídos por 

mau comportamento. Além disso, ele deixou 60 alqueires de terra e 60000 pés 

de café aos seus escravos. Este foi um caso raro de bom relacionamento entre 

senhor e seus escravos, lembrado até os dias de hoje. (CIDADE 

CULTURA.COM, acesso em 25 de abril de 2020) 

 
 

                                                           
5 Disponível em <https://nospassosdoimperador.wordpress.com/tag/sao-jose-do-barreiro/> acesso em 25 abr. 

2020. 

https://nospassosdoimperador.wordpress.com/tag/sao-jose-do-barreiro/


32 
 

Teria Julieta herdado de seu trisavô o requintado espírito caridoso relatado na matéria 

sobre seu falecimento no periódico Tymburibá? Teria sido por reconhecimento a esse espírito, 

o número considerado de pessoas presentes em seu funeral? No dia de minha visita ao Arquivo 

Histórico, o diretor Claudionor Rosa relatou-me que o terreno do Parque Tobogã, fora doado 

por Julieta e, por esse motivo, o parque leva seu nome e tem em seu interior a placa de bronze 

em sua homenagem
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3 UMEI JULIETA BOTELHO 

 

 

3.1 Criação e construção 

 A UMEI Julieta Botelho é uma escola muito antiga no bairro do Fonseca, no município 

de Niterói. Foi criada e denominada pela deliberação 141 de 09 de julho de 1926. Essa 

deliberação foi publicada no dia 11 de julho do mesmo ano. O ato legal para sua criação é o 

decreto de número 2.105 de 02 de março de 1925, que é um decreto que autorizava a criação 

de Jardins de Infância e Escolas Maternais e que alterava a organização do ensino primário, 

dividindo este em três graus. A instituição iniciou suas atividades como uma escola maternal e, 

concomitantemente com a UMEI Alberto de Oliveira6, foi uma das primeiras escolas de 

educação infantil na cidade. Na edição 00001 do Relatório dos Presidentes dos Estados 

Brasileiros (RJ) do ano de 1926 encontrei a seguinte informação: 

 

Das quatro escolas maternaes, creadas por força do disposto no vigente 

regulamento da instrucção primaria, como institutos de educação preliminar, 

uma já se acha condicentemente installada, com o adminiculo do jardim da 

infância, em próprio estadoal, especialmente construído e aparelhado para o 

seu funcionamento pela actual administração, situado na Alameda de S. 

Boaventura, nesta capital, com a denominação de “ Escola Maternal Julieta 

Botelho”, que lhe deu a deliberação n. 141, de 9 de julho do corrente anno, em 

homenagem ás virtudes excelsas e boníssimo espirito da extincta esposa do 

Dr. Francisco Chaves de Oliveira Botelho, ilustre deputado federal e ex-

presidente deste estado. (RELATÓRIO DOS PRESENTES, 1926 p. 49) 

 

 

 Iniciando suas atividades com cinquenta crianças entre três e sete anos, sendo sua 

primeira diretora, a Professora Cenira de Oliveira Vianna, irmã do sociólogo Francisco de 

Oliveira Vianna, a escola Maternal Julieta Botelho ministrava a primeira etapa do ensino 

público do Estado, denominada Educação Preliminar, como podemos ver na página seguinte 

do documento anteriormente mencionado: 

 

Educação Preliminar – E’ especialmente ministrada na “Escola Maternal 

Julieta Botelho”, e, bem assim, no Jardim da infância, também construído pela 

actual administração, annexo á Escola Modelo, complementar da Escola 

Normal de Nictheroy, a cento e dez creanças, de ambos os sexos, na edade 

                                                           
6Jardim de infância do anexo da escola Normal, onde hoje é o colégio Liceu Nilo Peçanha. 
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pre-escolar de tres a sete annos, sendo cincoenta do primeiro e sessenta do 

segundo daqueles institutos de educação preliminar, assim nos offerecendo 

essa matricula que dentro em pouco estará quintuplicada, attento o seu 

montante já assignalavel, apenas se inicia o funccionamento desse typo de 

escolas, cuja utilidade social é dispensável encarecer. (RELATÓRIO DOS 

PRESIDENTES, 1926 p.50) 

 

 

Construída numa localidade conhecida popularmente como “Ponto Cem Réis”, a escola 

tem sua fachada virada para a lateral da igreja de São Lourenço, sendo de fácil acesso para 

quem vem de outras localidades como Icaraí, Centro, São Gonçalo, Maricá e Rio de Janeiro. 

Atende às crianças do entorno e de alguns bairros próximos. Sua criação foi voltada para uma 

população operária, de mercado fabril que, na época, boa parte era constituída de mulheres que 

antes tinham somente o papel de educadoras de seus filhos, como mostra ROCHA: 

 

Até o século XIX, aqui no Brasil, no tocante à educação da infância, a 

concepção geral era de que as mães deveriam cuidar e educar seus filhos. E 

essa estrutura familiar que pensava no papel da mãe na educação dos filhos 

ficou abalada pelo deslocamento da mulher, de sua casa para seu trabalho no 

mercado fabril, gerando assim um grande conflito; para resolvê-lo, foram 

criadas as instituições para acolher os filhos dos operários. (ROCHA, 2018 

n.p) 

 

Apesar de o ato legal de sua criação ter sido no ano de 1925, a escola foi pensada em 

anos anteriores e o início de sua obra se dá no ano de 1924, como mostra a notícia do periódico 

O imparcial, edição nº 04363 de 03 de dezembro de 1924, que diz que o secretário da 

Agricultura e Obras Públicas do Estado, Doutor Pio Borges, aprovara o orçamento para a 

construção de um prédio destinado à implantação de uma escola maternal na cidade de Niterói 

e que “foram determinadas as necessárias providencias para a abertura da respectiva 

concorrência pública.” (O IMPARCIAL, 1924 p.5). 

As chamadas públicas da Diretoria de Obras iniciaram alguns meses depois da 

publicação da liberação do orçamento. Várias edições de variados periódicos publicaram em 

suas páginas que, no dia 24 de setembro de 1925, haveria uma reunião de concorrências para 

empresas interessadas na execução das obras de construção da Escola Maternal Julieta Botelho, 

na Alameda São Boaventura. Por um custo de 88:000$000 (oitenta e oito contos de réis), o 

contrato foi lavrado com a firma Araújo Oliveira & Cia. Conforme podemos verificar na 

imagem da edição nº 14962, de 07 de outubro de 1925 do periódico O Paiz: 
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Infelizmente, a construção do prédio obteve um retardo de cinco meses e foi finalizado 

em oito. Na mesma edição do Relatório dos Presidentes dos Estados Brasileiros (RJ), encontrei 

detalhes da construção: 

 

[...] Em estylo “Bungalow”, consta este edifício de 3 salas de aula, 1 sala de 

repouso, uma ampla sala de refeições, cosinha, copa, banheiro e installações 

sanitárias, além do vestibulo lateral e duas varandas. Foram executadas obras 

complementares no valor de 19:253$520, que não haviam sido computadas no 

orçamento approvado. (RELATÓRIO DOS PRESIDENTES, 1926 p.138) 

 

  O que me chamou atenção na imagem desta pequena nota, foi que o nome da escola já 

estava dado antes mesmo de ela ser construída, o que me fez rever as informações históricas 

contidas na pasta amarela: 

 

Havia uma escola experimental denominada Rui Barbosa, em frente ao 

Palácio do Ingá. Esta escola denominou-se depois Julieta Botelho, ou seja, 

Escola Maternal Julieta Botelho. Depois foi inaugurada a da Alameda São 

Boaventura, denominada “Jardim de Infância Julieta Botelho”. (ARQUIVO 

ESCOLAR, acesso em 25 de setembro de 2017) 

 

Em minhas pesquisas, não encontrei até o momento, informações que pudessem 

comprovar a indicação de que houve uma escola no Ingá denominada Escola Maternal Julieta 

Botelho, mas a escola da Alameda São Boaventura só passou a se chamar “Jardim de Infância 

Fonte: O Paiz. Rio de Janeiro - edição nº 14962, 1925. Acervo da Biblioteca Nacional 

Figura 21 – Contrato de Construção 
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Julieta Botelho” no ano de 1935, pelo decreto do Interventor Fluminense, publicado no dia 10 

de agosto, no periódico Gazeta de notícias, edição 00188. 

Apesar de não conseguir descobrir a data exata do início das atividades da escola, 

encontrei, em algumas revistas semanais, a foto do prédio recentemente inaugurado. A imagem 

retirada da revista semanal Careta-RJ, em sua edição de nº 0945 do dia 31 de julho de 1926, 

foi a que me pareceu mais nítida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O jornal O Paiz dedicou metade de uma coluna em uma matéria intitulada “ Escola 

Maternal Julieta Botelho”, na edição 15240-15241 de 12 e 13 de julho de 1926, para falar da 

criação: 

 

O problema da protecção á infancia é hoje preoccupação constante dos 

homens de governo que encaram patrioticamente os deveres do cargo em que 

foram investidos. Trate-se de instrucção ou de protecção physica, a infancia é 

o ponto culminante, por onde se póde devidamente julgar da previsão dos 

administradores, por isso que cada criança que se desenvolve physica, moral 

e intellectualmente, é um factor provável a contar-se entre as riquezas 

patrimoniaes de um Estado, de uma nação. 

D’ahi as modalidades diversas que tem de encarar o administrador no circulo 

de acção que lhe compete, ao propor-se solucionar o problema da protecção á 

criança. Entre estas, encontram-se os estabelecimentos destinados a substituir 

o lar, no que diz respeito aos cuidados de hygiene e de pedagogia, nem sempre 

accessiveis, ou mesmo possíveis á mai proletaria, quando a sua prole é 

chegada á idade pre-escolar, por isso que as condições actuaes da sociedade 

já permitem que a mulher tambem se entregue á conquista de proventos para 

auxiliar a cabeça do casal, na manutenção da familia. Para esse fim- existem 

as escolas maternaes, E o Estado do Rio, quando reformou o regulamento da 

Fonte: Revista Careta. Rio de Janeiro - edição nº 0945, 1926. Acervo da Biblioteca Nacional 

Figura 22 – Prédio recentemente inaugurado 
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sua instrucção publica, já governo o Illustre presidente Feliciano Sodré, 

cogitou, entre muitas outras innovações da maior relevância, da creação de 

escolas maternaes. 

Agora, em acto recente, o presidente Sodré creou uma escola desse genero, no 

bairro do Fonseca, que é, dos de Nitheroy, o que acolhe maior população 

proletaria, instalando o útil estabelecimento em proprio nacional, construido 

especialmente para tal fim pelo governo de sua excellencia. E, como que, para 

completar o vinculo de sympathia com que este acto foi acolhido por todos 

aquelles que têm um coração bem formado, o chefe do governo fluminense 

deu ao novo instituto o nome respeitavel e digno da saudosa patricia D. Julieta 

Botelho. 

A lembrança desse nome, tão caro aos fluminenses, provocou do deputado 

Oliveira Botelho e familia a seguinte carta: “ Rio – O espontaneo e 

magnânimo acto expedido por V. Ex. em data de 9 do corrente, hoje 

publicado, dando á escola maternal do Fonseca, o nome de Julieta Botelho, 

minha saudosissima esposa, e os considerando com que fez preceder o 

respectivo decreto, salientando os elevadíssimos dotes de espirito e de coração 

que a caracterizaram, commoveram-nos profundamente, a meus filhos e a 

mim. Ao culto de veneração que tributamos á sua memoria, veiu V. Ex. juntar, 

generosamente, uma consagração publica, oficial, que, pela sua elevação 

moral, penhora o nosso immorredouro reconhecimento. Curvamo-nos 

respeitosos diante da magnitude desse gesto de estadista moço, desvelado em 

preparar as novas gerações, incutindo-lhes reverencia ás virtudes excelsas de 

uma alma candida e pura que, circumscrevendo sua existencia ao ambito do 

lar, erigiu-o em santuario onde desempenhou, exemplarmente, os deveres de 

esposa e de mãi. Procuraremos a V. Ex. para reiterar-lhe os nossos 

commovidos agradecimentos e pedir-lhe licença para offerecer á escola um 

retrato a óleo daquella que V. Ex. houve por bem instituir sua patrona, e 

combinar sobre os premios que, em nome della, destinaremos, annualmente, 

aos mais applicados alunnos. Com o mais alto apreço e distincta consideração, 

temos a honra de subscrevemo-nos de V. Ex. administradores, amigos 

devotados – F.C. de Oliveira Botelho – Octavio Botelho – Oscar Botelho – 

Julieta Botelho Osorio de Almeida – Maria Amelia Botelho – Sylvia de 

Oliveira Botelho – Brasilia Botelho – Francisco Botelho Filho.” (O PAÍZ, 

1926 p. 07) 

 

Encontrei na edição de 03033, de 16 de outubro de 1928, do periódico O Jornal, uma 

nota a respeito do dia em que o busto de bronze foi doado pela família Oliveira Botelho, o 

mesmo que, por muitas vezes eu, enquanto aluna, ficava olhando enquanto merendava. Nesse 

mesmo dia foi inaugurado o “Copo de Leite”, instituição filantrópica patrocinada pela Liga da 

Bondade7. 

 

                                                           
7 Instituição que tinha como compromisso auxiliar a escola na educação da infância, oferecendo 

ensinamentos morais, de higiene e saúde.  
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Após ler a notícia, na nota acima, fiquei curiosa para saber o que seria “o Copo de Leite” 

e observei que houve comemorações na escola, em anos futuros, a respeito dessa inauguração. 

Resolvi abrir um pequeno parêntese na pesquisa principal, para compreender o que viria ser o 

Copo de Leite. Continuei na plataforma da Hemeroteca Digital pois, percebendo que certos 

periódicos, traziam explicações sobre o que eram algumas instituições e como elas 

funcionavam, fiquei esperançosa de encontrar o significado de tal evento. Consegui encontrar, 

no mesmo periódico, O Jornal, em edições anteriores, explicações a respeito do Copo de Leite: 

foi uma campanha que começou na Argentina, sugerida pelo Doutor Genaro Sisto, professor de 

pediatria e diretor do corpo médico das escolas de Buenos Aires e tinha como objetivo auxiliar 

Fonte: O Jornal. Rio de Janeiro - edição nº 03033, 1928. 

Acervo da Biblioteca Nacional 

Fonte: A Noite. Rio de Janeiro - edição nº 00632, 

1941. Acervo da Biblioteca Nacional 

Figura 23 – Instituição do copo de Leite 

Figura 24 – Festa do Copo de Leite em 1941 
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na alimentação dos alunos pobres, que iam à escola insuficientemente alimentados. Na edição 

de n° 03032, de 14 de outubro de 1928, encontrei este pequeno resumo: 

 

Como é sabido, o Copo de Leite, como o proprio nome indica, consiste na 

entrega desse alimento, naquella quantidade, aos alunnos da escola, para sua 

melhor nutrição, ou, noutros termos, equivale a uma merenda gratuita. Antes 

do recreio, a criançada recebe um copo de leite, com biscouto ou bolacha, e o 

bebe em local apropriado, ou numa especie de refeitorio, entrando, depois, 

para o pateo de recreio. (O JORNAL, 1928 p.03) 

 

3.2 Cotidiano escolar entre 1926 e 1990 

 

Após ler o resumo e saciada a curiosidade, meu olhar voltou-se para o cotidiano 

escolar. Os termos “antes do recreio” e “entrando, depois, para o pateo”, fizeram-me buscar 

informações de como era a rotina da escola. Conversando com a ex-diretora Isaura Thomé, 

em outubro de 2017, que dirigiu a unidade durante 20 anos, no período correspondente entre o 

final da década de 1980 e início da década de 2000, obtive algumas informações sobre o 

assunto: 

 

Eram dezesseis turmas: oito na parte da manhã e oito na parte da tarde. Teve 

um ano que eram nove turmas em cada turno. Era um sistema de rodízio, se 

movimentavam sempre. As turmas eram de 30 a 35 crianças e as professoras 

só tinham ajuda quando iam para o parque. As professoras ficavam duas 

horas com as crianças em sala de aula. Depois tinha o recreio, educação 

física e merenda. Na sala de aula, começávamos a primeira atividade com a 

rodinha e havia uma primeira leitura de livro. Falávamos com as crianças a 

programação do que ia fazer e como fazer. Depois tinha massinha, pintura 

no cavalete e outra contação de história. (ISAURA THOMÉ, 2017) 

 

Para ouvir mais relatos sobre histórias do Julieta Botelho, em maio de 2018, fui 

apresentada, pela ex-diretora, a um grupo de professoras aposentadas, que sempre que podem 

encontram-se para celebrar a amizade, que foi formada nos corredores daquele colégio. A maior 

parte desse grupo lá atuou somente no período da administração Estadual. Essas professoras 

relataram que, apesar das dificuldades que havia, sentiam um carinho especial pela instituição. 

Suas lembranças são vivas e perduram até hoje. Lembranças de várias atividades desenvolvidas 

no cotidiano escolar. A professora Jucelma Velozo comentou: “As músicas eram direcionadas, 

havia pedagogia e, na hora do lanche, fazíamos uma oração de agradecimento pelo alimento.” 
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Essa lembrança da professora fez-me recordar de como eu gostava das músicas, quando nos 

deslocávamos de um ambiente para o outro, ou quando já estava na hora de ir embora. 

Em um desses encontros com o grupo das professoras, que se denominam “Julietes”, 

pude “ouvir histórias singulares e coletivas de experiências e de fragmentos do cotidiano 

vividas na unidade escolar” (ROCHA, 2018 n.p) e elas relataram que, em todo lugar, encontram 

com ex-alunos que lembram com carinho a época em que estudaram na escola. Ao conversar 

com minha irmã Adriana Karla, e dizer-lhe como foi agradável o encontro com o grupo, ela 

recordou seus momentos de aluna, nos anos de 1980 e 1981: 

Que dizer do Jardim de Infância Julieta Botelho? Foi lá o meu primeiro 

contato com o mundo exterior, estranho ao meu lar. Excetuando as lições que 

desde bem cedo aprendi no seio da minha família, foi lá que tive as primeiras 

lições de civilidade, de convivência em grupo, respeito às regras, etc. Lembro-

me bem dos primeiros dias de aula, da amorosa professora Ana Regina: sua 

voz rouca ainda ecoa em meus ouvidos. A turminha era formada por poucas 

crianças; talvez para que a professora pudesse estar mais atenta à elas. Tão 

marcante foram esses meus dois primeiros anos de vida de estudante que, 

ainda hoje, aos 42 anos, tenho vivas lembranças daqueles dias 

primaveris.  Lembro-me das musiquinhas. Canto-as até hoje. Lembro-me 

também do gracioso uniforme. Quem não se alegrava ao ver as criancinhas 

bem pequenininhas com aquela blusinha de xadrez vermelha e a sacolinha da 

mesma cor?  Foi naqueles dois primeiros anos da década de 80 que foi 

plantada em meu coração a primeira sementinha do senso de 

responsabilidade, de cooperação. Torcia para ser a ajudante da semana e, 

quando era a minha vez, aquele reloginho de plástico que colocavam em meu 

pequenino pulso, para destacar os ajudantes, valia mais que uma joia. 

Ajudava com um indescritível e quase inexplicável prazer a servir a merenda, 

o doce na colher, a trazer as sacolinhas, a buscar o material de chamada na 

secretaria e a fazer outras coisas mais que fossem necessárias. Cada lugar do 

colégio era mágico. Dentro das salinhas, quando não estávamos desenhando, 

ou pintando com tinta guache no papel pardo (lembro-me do aventalzinho 

azul que usávamos), modelávamos massinhas, colávamos farinhas coloridas, 

etc. Também brincávamos de casinha, a qual era a sensação das meninas, 

tinha fogãozinho, bercinho, até saias que, muitas vezes, colocávamos na 

cabeça para fazer de conta que eram longos cabelos. Ali estávamos 

protegidos de todo o sofrimento do mundo. Como éramos felizes! 

Aprendíamos manusear os livrinhos de historinhas sem amassá-los. Lembro-

me da professora pondo a palma da mão por baixo da página do livro e em 

seguida virando-a com cuidado, mostrando-nos como devíamos usar os 

livrinhos. Uma ou duas vezes na semana íamos ao parquinho. Ah o 

parquinho! Era um pátio fresco, agradabilíssimo, sob árvores, na parte detrás 

da escolinha, com vários brinquedos, além de um tanque de areia. Nos outros 

dias, durante o recreio, brincávamos com pneus no pátio da frente. Nesse 

pátio, muitas vezes eu me entretinha com uma palmeira que existe, ainda 

hoje, no terreno ao lado. Admirava-me a sua quase infinita altura e sentia-me 

uma formiguinha ao seu lado. Essa palmeira testemunhou muitas e muitas 

gerações de alunos. Ansiava também pela festa junina, ainda me vem à 

memória o gosto do cachorro-quente feito pela tia Valdinéa. Tenho ainda bem 

vivas na memória, as palavras do auto de Natal que apresentávamos no 

encerramento do ano letivo, que a menina e o menino, representando Nossa 
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Senhora e São José, falavam juntos: “Há lugar para descansar? ” e outros 

respondiam: “Não, não há lugar” (quando S. José e Nossa Senhora procuram 

lugar na estalagem).  Não é sem propósito que se denomina Jardim de 

Infância, esse primeiro contato que temos com a escola, pois sendo ele a 

primeira porta pela qual entramos no mundo acadêmico, deve ser essa porta 

bela e florida, como um jardim. O Jardim de Infância Julieta Botelho foi para 

mim, um lindo vestíbulo da minha vida escolar. E nesse jardim florido, foi 

plantada a primeira sementinha do saber, acompanhada de disciplina, 

obediência, responsabilidade e de amoroso respeito às professoras e 

coleguinhas. Lá também foi plantada a sementinha da gratidão que tenho por 

todas as pessoas que lá trabalharam. Gratidão à tia Regina, tia Lia, tia Sueli 

(diretora), tia Dayse, tia Angela, tia Sônia, tia Soninha, tia Jerusa, tia Ieda, 

tia Iara, tia Valdinea, etc, etc. (ADRIANA KARLA, maio 2018) 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O relato de minha irmã fez-me recordar momentos felizes e marcantes na escola: datas 

comemorativas, teatros e o Mineirinho, refrigerante que era vendido para merenda. Os pais 

adquiriam cupons verdes, que eram uma espécie de vale-Mineirinho e, a cada dia, a criança 

levava um cupom no bolso, que era entregue à professora que, por sua vez, entregava-lhe o 

Figura 26 – Auto de Natal 1981 

Adriana Karla, a colega de turma Alessandra e a Diretora 

Sueli  

Figura 25 – Festa Junina 1980  

Adriana Karla e a Professora Ana Regina 

Fonte: Arquivo pessoal – Imagem capturada 

em 15 jul. 1980. 
Fonte: Arquivo pessoal – Imagem capturada 

em dez. 1981. 
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refrigerante. Não era sempre que os meus pais podiam comprar cupons do Mineirinho, mas 

quando compravam, eu pulava de alegria, mais pelo entusiasmo de pegar o ticket verde do 

Mineirinho no bolso da camisa na hora do lanche, que pelo sabor da bebida. Durante o encontro 

com a ex-diretora, ela explicou: 

 

Havia um livro-caixa do mineirinho, que era auto-suficiente, ele era usado como 

estimulante para a criança que não queria comer. E a criança que tinha comprado o 

mineirinho era estimulada a dividir com aquela que não tinha. (ISAURA THOMÉ, 

outubro 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ao direcionar o olhar para o cotidiano da escola, fui buscar na plataforma da 

Hemeroteca Digital elementos que pudessem apresentar vestígios da rotina escolar em anos 

anteriores. Encontrei pequenas notas de alguns eventos, em diversas publicações, e resolvi 

juntar as informações em um quadro: 

 

Figura 27 – Vale Mineirinho 

Figura 28 – Apresentação Poesia de Natal 

para os Pais 

Figura 29 – Auto de Natal 1983 

Ana Kátila e Professora Maria Lia 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Imagem capturada por 

mim no dia 03 abr. 2019. Fonte: Arquivo Pessoal 

Imagem capturada em 

dez 1983. 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Imagem capturada em 

dez 1982. 
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 Dentre as notas encontradas, escolhi duas para apresentar com certo destaque, por se 

tratarem de imagens fotográficas pois, ao ler o que apresenta o autor José MARTINS (2008), 

em seu trabalho “A fotografia e a vida cotidiana: Ocultações e revelações”, compreendi que a 

“fotografia tece uma história. Revela-se o oposto do congelamento” (p.37) e pode não ser vista 

como um simples fragmento imagético e isolado. Quando juntada a outras fotos, ela pode ser 

vista como um conjunto narrativo de histórias, o que torna “inevitável a emoção diante da 

fotografia. ” (p.45).  

  

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 – Diversos periódicos 

Fonte: Elaboração própria a partir dos periódicos digitalizados na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional 

Figura 30- Crianças após distribuição de brinquedos  

Fonte: Jornal das Moças. Rio de 

Janeiro - edição nº 00968, 1934.  

Acervo da Biblioteca Nacional 
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Das duas edições apresentadas, a de nº 0217 da revista semanal “O Malho” do dia 29 de 

julho de 1937, foi a que mais me chamou atenção no que diz respeito ao cotidiano escolar. A 

revista traz imagens de atividades diárias de alguns Jardins de Infância da cidade de Niterói. 

Das oito fotografias apresentadas, três representam um traço da rotina da Escola Julieta Botelho, 

que mostra, além do recreio, aula de jardinagem: 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Figura 31 – Rotinas diárias na escola Julieta Botelho 

Fonte: Revista O Malho. Rio de Janeiro - edição nº 0217, 1937. Acervo da Biblioteca Nacional 

Figura 32 – Destaques na matéria apresentada 

Fonte: Revista O Malho. Rio de Janeiro - edição nº 0217, 1937. Acervo da Biblioteca Nacional 
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3.3 A municipalização 

 

Ao longo dos anos que complementam sua história, foram dadas três titularidades 

distintas à instituição. Primeiramente Escola Maternal, depois Jardim de Infância. “A mudança 

de Escola Maternal para Jardim de Infância se deu no ano de 1935 e o decreto foi publicado na 

edição 00188 do periódico Gazeta de Notícias” (ROCHA, 2018 n.p). A terceira e atual 

denominação é Unidade Municipal de Educação Infantil Julieta Botelho.  

A escola foi administrada por duas esferas de governo: estadual e municipal. 

Desde sua criação até o ano de 2009, a escola foi administrada pela Secretaria de 

Educação do Estado do Rio de Janeiro. E, com 83 anos de existência, ela passou a ser 

administrada pela Secretaria Municipal de Educação da cidade de Niterói. Essa mudança se deu 

por conta da política de descentralização/municipalização no Estado do Rio de Janeiro, 

explanada pela autora Eliane Fernandes em seu artigo: 

 

Na gestão de Nilo Batista, 1994 -1995, é sancionada a lei n° 2.332/1994, que 

“autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Municipalização da 

Educação Pré – Escolar e de Ensino Fundamental”. Nesta lei estadual e não 

mais por Resolução da SEE, além da nova nomenclatura do nível de ensino, 

alterado de 1° grau para ensino fundamental, há, ainda, a inclusão da educação 

pré-escolar. Tal legislação define também, que a transferência de encargos e 

serviços educacionais será progressiva e não, necessariamente, com repasse 

aos municípios das escolas do estado que oferecem a educação pré-escolar e 

o ensino fundamental, observando que o repasse poderá restringir-se à 

execução de serviços pelas administrações locais. (FERNANDES, 2014, p.8)  

 

 De fato, a transferência foi feita de forma progressiva. Fui informada “que houve um 

acordo entre as secretarias de educação [...] as professoras continuariam na escola à medida que 

chegasse o tempo de sua aposentadoria. ” (ROCHA, 2018 n.p).  No entanto, para as professoras 

houve um período de muita apreensão, um momento delicado, porque antes do acordo entre as 

secretarias ou qualquer tipo de informação de como seria na prática esse processo de 

municipalização, elas “tinham sentimentos de ameaça, tinham receio de que fossem separadas: 

‘um dia fomos até parar na Comissão de Educação na Alerj’, relatou uma professora.” 

(ROCHA, 2018 n.p). 

 A mudança no colégio não se deu somente com a troca da administração interna e do 

corpo docente, também houve mudanças na maneira de como era implantada a pedagogia. No 

dia 06 de dezembro de 2017, em entrevista a algumas professoras que atuaram nas duas esferas 
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de governo, que optaram para manter suas identidades preservadas, obtive relatos das diferentes 

formas de atuação entre as secretarias. “Olhando hoje esses momentos, a impressão que tenho 

é de ter vivido o AM e o FM.”, comentou uma delas. Uma das diferenças mais notadas foi a 

merenda escolar. “Não havia uma renda muito boa no período do Estado, com o município 

houve variedade. ” relatou outra. A história oral valoriza as lembranças, as memórias das 

pessoas e resgata uma experiência vivida e é considerada como um método de coleta de dados. 

Outra importante diferença foi detectada no relato de que, na administração municipal, 

existe mais registro pedagógico, enquanto durante o período estadual, não se dava muita 

importância ao registro na educação infantil, o que estava de acordo com a política exigida da 

época, ou seja, não se relatava. O que havia eram fichas prontas. A professora Jucelma, que 

antes estava aposentada e voltou a atividade no colégio como professora de apoio, contou: 

 

A diferença maior entre o município e o estado é que no município tem mais 

profissionais que ajudam. Não tinha pedagogia no Estado, o que tinha era a 

experiência de cada uma e o trabalho era muito bem feito com as professoras 

mesmo. No início foi difícil a mudança. Tudo é metodologia e projeto, mas 

depois consegui me adaptar. A fundação sempre dá curso de capacitação, no 

Estado, não havia valorização, o que havia eram poucas reuniões de 

professores na secretaria estadual que não falava sobre pedagogia. 

(JUCELMA VELOZO, 04 outubro de 2017) 

 

 É inevitável perceber que houve diferença também ao que é externo, naquilo que vai 

além dos muros, o que antes caracterizava e que fazia com que a escola fosse única no bairro: 

o uniforme escolar. Visto também como representatividade histórica e social, o uniforme 

escolar não é considerado somente um vestuário, ele “compartilha modos de pensar, sentir, crer, 

imaginar, indicando assim produções de reconhecimento” (BORGES, 2015 p.322). 

 Em seu artigo A produção de identidade através dos uniformes escolares, a autora 

Letícia Borges (2015) explana como o uniforme auxilia na produção da identidade da 

instituição, “Sendo assim, o uniforme representa pertença a um determinado grupo social, 

cultural e intelectual germinando uma identidade [...]” (p.324). E também na identidade do 

aluno, no tocante do seu desenvolvimento psicossocial: 

 

Muitos ainda defendem o uso do uniforme, pois, sua utilização caracteriza, ou 

ao menos pretende, um sentimento de identificação com um determinado 

grupo, o que é fundamental para o desenvolvimento psicossocial da criança. 

Isso marca consideravelmente aqueles que amam ou odeiam usá-lo. 

(BORGES, 2015 p.324) 
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E no tocante ao sentimento de pertencimento: “Esse processo em andamento chamado 

identificação se dá também através dos uniformes escolares, uma vez que o mesmo faz com 

que o sujeito sinta-se pertencente a um grupo, uma instituição, uma representação”. (p.326). 

Fazendo pesquisas a respeito do uniforme do colégio, a imagem mais antiga que 

encontrei, na Hemeroteca Digital foi a do ano de 1931, da revista O tico tico, edição 1324, de 

18 de fevereiro de 1931: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de, na descrição da fotografia, não haver comentário sobre o uniforme, podemos 

identificá-lo na imagem, porém, não dá para saber ao certo quais cores eram usadas, além do 

branco da camisa. Porém, ao ler o trecho de uma nota em um periódico anterior à data descrita 

acima (O Fluminense – edição 13612 de 21 de agosto de 1927), intitulada “A escola das 

Criancinhas”, escrita por Ruben Baptista Pereira: “[...] a caminho da Escola Julieta Botelho, 

voando com as suas ropazinhas vermelhas [...]”, gerou-me uma dúvida: A cor vermelha 

Figura 33- Grupo de crianças uniformizadas 

Fonte: Revista O Tico Tico. Rio de Janeiro - edição nº 1324, 1931. Acervo da Biblioteca Nacional 



49 
 

mencionada seria a cor utilizada na parte de baixo do uniforme da imagem acima, ou o uniforme 

teria mudado de cor? Quanto a essa questão, não obtive resultado. No entanto, durante a 

entrevista feita com a ex-diretora Isaura Tomé, em outubro de 2017, fui informada de como era 

o uniforme na década de 1970: 

 

Na época de 1973, o uniforme era camisa branca de manga, aberta de gola, 

com o bolso na lateral com o nome da criança e com o símbolo da escola na 

lateral da manga, as meninas usavam sainha de preguinha azul marinho de 

short por baixo, e os meninos de short azul marinho. Tinham uma sacola 

branca feita de tecido. (ISAURA THOMÉ, 2017) 

 

  A partir dos anos 1980, o uniforme era uma camisa de manga, feita com tecido tricoline, 

de xadrez vermelho, que fechava com botões atrás. Na frente, havia um bolso grande com o 

nome da criança bordado nele. O short era azul marinho, tanto para os meninos, quanto para as 

meninas.  Durante o verão, a criança poderia usar uma camisa sem mangas, feita do mesmo 

tecido. Não se usava mochila, era uma sacolinha confeccionada com o mesmo tecido da camisa, 

com o nome do aluno bordado em linha azul, igual ao bolso da camisa. Dentro da sacola, a 

criança trazia uma toalha de cor azul, com seu nome bordado, uma canequinha e um pratinho 

de plástico, que também era azul e deveria ter, em ambos, o nome gravado.  Na década de 1990, 

a camisa usada no verão, já não era mais xadrez, era de malha, toda vermelha com o nome da 

criança bordado nela, o que facilitava a identificação dos alunos, pelas as professoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 – Uniforme branco década 1970 
Figura 35 – Uniforme de verão década 1980 

Fonte: Imagem cedida pela da ex-

diretora Isaura Thomé 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Imagem capturada em 

1980. 
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Uma história bastante interessante foi contada pela ex-diretora Isaura Tomé, ela narrou 

que havia uma mãe que sempre deixava seu filho na escola antes de ir trabalhar.  Pegava duas 

conduções, uma até o Ponto Cem Réis e outra na Rua Benjamim Constant, que liga Niterói à 

cidade de São Gonçalo, onde era o seu trabalho. E entre um ônibus e outro, ela deixava seu 

filho na escola. Certa vez, essa mãe que estava atrasada e muito preocupada com o trabalho, 

esqueceu seu filho de 4 anos dentro do primeiro ônibus. Quando este chegou no ponto final, no 

centro de Niterói, o cobrador viu que havia uma criança pequena, sozinha e que estava 

chorando. Por estar uniformizada, o motorista logo identificou em que escola aquela criança 

estudava. No itinerário de volta, subindo a Alameda São Boaventura, o motorista do ônibus 

parou o veículo no ponto próximo ao colégio e foi pessoalmente entregar a criança à autoridade 

escolar, que tomou as devidas providências. Se essa história tivesse ocorrido após o processo 

de municipalização, o motorista não iria saber em qual escola aquela criança estudava, só 

saberia que era da educação infantil, porque o uniforme é o mesmo para todas as escolas da 

rede municipal de ensino. 

 

  

 

 

 

Figura 36 – Camisa uniforme xadrez vermelho 

Figura 37 – Uniforme verão década 1990 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Imagem capturada por 

mim no dia 25 jun. 2020. 
Fonte: Arquivo Pessoal - Imagem capturada em 1990. 
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 Para marcar a mudança de esfera administrativa e a nova fase de trabalho na escola, 

houve, entre os meses de maio e novembro de 2012, uma votação, com a participação de toda 

comunidade escolar, para escolha de “uma mascote” para representar a escola. Havia dois 

desenhos pré-selecionados pela administração e o corpo docente: o desenho de uma senhora 

idosa e de uma criança pequena. Com o apelido de “Juju”, a imagem da menininha ganhou o 

direito de representar a escola visualmente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal – Imagem capturada por mim no dia 25 set. 2017 

Figura 38 – Uniforme da rede educacional do município de Niterói-RJ 

Fonte: Arquivo Pessoal – Imagem capturada por mim no dia 25 set. 2017 

Figura 39 – Juju - Mascote da UMEI Julieta Botelho 
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3.4 Outras mudanças significativas 

 

Percebi, ainda, que houve outras mudanças significativas, feitas ao longo dos anos de 

história da instituição. Essas mudanças não estão diretamente ligadas à municipalização, mas 

tem a ver com o que se revela das políticas sociais. A autora Marie –Chistine Josso descreve 

que: 

 

[...] vidas humanas estão constantemente se movendo em direção a/ou em 

novos territórios [...] as mudanças sociais geram novos problemas pessoais e 

coletivos que tornam necessário perceber que nossas representações e nosso 

ponto de vista de observação se tornaram insatisfatórios, até obsoletos ou 

marcados historicamente. (JOSSO, 2020 p.42) 

 

 

 A observação das imagens da fachada do colégio, em épocas diferentes, pode nos 

marcar historicamente e nos levar a refletir sobre os motivos que levaram a escola a realizar 

tais mudanças:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 40 – Fachada da escola no ano de 1926 

Fonte: Revista Careta- edição 0945- 1926 –acervo da Biblioteca Nacional. 
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A primeira mudança pode ser observada pela elevação do muro da escola. Até o 

momento, não encontrei a data da modificação e nem o motivo. Porém, em uma matéria 

publicada na terceira página do periódico O Fluminense, edição 02559 de 05 de agosto de 1978, 

encontrei a informação de que, naquele ano, a escola havia sido assaltada quatro vezes por falta 

de um vigia ou zelador. Apesar de a leitura da matéria sugerir que a elevação do muro pode ter 

sido feita por motivo de segurança, não há como comprovar essa hipótese.  

Em maio deste ano, recebi do meu irmão, André Luiz, uma fotografia da construção da 

Ponte Presidente Costa e Silva, popularmente conhecida como “Ponte Rio-Niterói”, que fora 

copiada por ele, da página Guia de Niterói da rede social Facebook. No lado esquerdo da 

imagem, podemos visualizar o pátio da escola. Ao analisar a fotografia e confrontá-la com a 

Figuras 41 – Fachada da escola no ano de 1986 

Figuras 42 – Fachada da escola no ano de 2017 

Fonte: Mural da Escola – Imagem capturada por mim no dia 12 abr. 2018. 

             

Fonte: Arquivo Pessoal – Imagem capturada por mim no dia 13 nov. 2017. 
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imagem encontrada na edição nº 0217 da revista semanal O Malho, do dia 29 de julho de 1937, 

anteriormente apresentada, percebi que seria possível determinar um intervalo temporal da 

elevação do muro, o que reduziria a minha busca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              8 

Apesar de não saber a data exata da fotografia, publicada na página do Facebook Guia 

de Niterói, posso deduzir que ela foi tirada antes de 1974, ano em que a Ponte foi inaugurada. 

Com essas informações, concluo que o a elevação do muro da escola se deu entre os anos de 

1937 e 1974. Mesmo reduzindo a busca, não consegui encontrar nenhuma informação. 

Continuando a observação da imagem da construção da Ponte, percebi outra mudança 

significativa em relação à calçada e ao pátio da escola. Ambos eram espaçosos. Nas imagens a 

seguir, tiradas no ano de 1980, é possível observar o espaço do pátio da frente da escola e a 

ampliação da rua em direção à calçada. O processo de urbanização da cidade resultou na 

redução do passeio público, o que se tornou perigoso para as crianças, segundo a ex-diretora 

Isaura. 

                                                           
8 Postada no dia 28 mai. 2020 - Disponível em < https://www.facebook.com/guiadeniteroi> acesso em 16 

jul.2020. 

 

Figura 43 – Construção da Ponte Rio-Niterói – sem data 

Fonte: Página Guia de Niterói da rede social Facebook 

https://www.facebook.com/guiadeniteroi
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Assim, para a segurança dos alunos, o muro foi recuado. A doação de um pedaço do 

espaço do pátio frontal para a calçada pública, fez com que diminuísse fisicamente o ambiente 

de recreação da escola, dificultando o rodízio das turmas nos horários de recreio e modificando 

a rotina escolar. O novo espaço da calçada pode ser observado na terceira imagem da fachada 

da escola, apresentada anteriormente. 

A mais recente mudança está relacionada com a política educacional de inclusão social 

que, sendo uma demanda histórica, passa a atender a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (LDB). Para implementar essa política 

e poder oferecer a inclusão social, houve uma necessidade, em muitas instituições, de 

estruturação física e sistemática. Segundo o MEC/SECADI: 

 

[...] A partir dos referencias para a construção de sistemas educacionais 

inclusivos, a organização de escolas e classes especiais passa a ser repensada, 

implicando uma mudança estrutural e cultural da escola para que todos os 

estudantes tenham suas especificações atendidas. (MEC/SECADI, 2007) 

 

 

Figura 44 – Pátio frontal - 1980  
Figura 45 – Verificação da ampliação da rua em direção a calçada 

Fonte: Arquivo pessoal – Fotografia de 15 

julho de 1980. 

Fonte: Arquivo pessoal – Fotografia de 15 

julho de 1980. 
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Atendendo ao desafio posto pelas políticas educacionais e as recomendações observadas 

nas normas de acessibilidade da legislação em vigor, a escola passou por uma obra de reforma 

e reestruturação, que coincidiu com o período em que eu estive cumprindo as horas de estágio 

na unidade escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A placa de identificação e as grades de proteção, observadas na imagem da fachada da 

escola no ano de 2017, foram colocadas por recomendações do órgão normativo do sistema de 

ensino do município, para atender aos artigos 18,19,20 e 21 da Deliberação CME nº 009/06, 

que fixa as diretrizes para o funcionamento de unidades de Educação Infantil no sistema 

municipal de ensino de Niterói.  

Figura 46 – Construção da rampa de acesso 

Figura 47 – Rampa de acesso 

Fonte: Arquivo pessoal- Imagem capturada por mim no 

dia 12 abr. 2018 

Fonte: Arquivo pessoal- Imagem 

capturada por mim no dia 02 out. 2017 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após refletir sobre as mudanças significativas da fachada da UMEI Julieta Botelho, 

conclui que a placa, o muro e as grades, escondem uma beleza singular da arquitetura quase 

secular e as histórias ali produzidas. No entanto, a obra de reforma trouxe melhorias para a 

conservação de sua estrutura. 

Outras mudanças ali instaladas, como professoras de apoio que fazem mediações para 

alunos que tenham alguma necessidade, equipamentos da sala de recurso, a própria sala de 

recurso e algumas histórias que, por algum motivo ficaram de fora deste trabalho, como a 

criação do caixa escolar e, consequentemente, a associação de pais para fins de contribuição 

financeira para a escola, são assuntos que deixo em aberto para pesquisadores que tenham 

pretensão de contribuir e enriquecer a história da instituição.  

Foi muito gratificante fazer minha própria investigação. Conhecer histórias passadas, 

visitar outras cidades, aprender sobre a metodologia da narrativa, assim também como aprender 

a observar fotografias como representações sociais e narrativas do fragmentário, conhecer e 

estreitar os laços com as “Julietes”, aprender que o uso do uniforme escolar pode ajudar na 

construção da identidade do aluno e, por fim, saber quem foi Julieta Botelho, mesmo que a 

história dela aqui contada, não esteja em sua totalidade, foi de uma grandeza inestimável. 

Quanto aos arquivos escolares que motivaram a construção deste trabalho, gostaria de 

chamar atenção para a memória escolar que, ao longo dos anos, foi desvalorizada por algumas 

instituições. Muitos documentos escolares não foram preservados, por não lhes ter sido dada a 

devida importância. “Os problemas comumente verificados se devem à dispersão desse tipo de 

documentação e à pouca importância a este tipo de acervo, situação que tem provocado a 

destruição de materiais valiosos” (SHUELER; MAGALDI, 2009 p.18).  

Conhecer, pela visão da instituição, nosso desenvolvimento, como pessoa e como aluno, 

talvez não seja para muitos, objeto interessante de estudo mas, para pessoas como eu, que acham 

importante ver-se também com o olhar do outro, documentos desse tipo servem como fonte 

para a compreensão do processo de formação do nosso ser. 
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