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RESUMO 

 
A assistência à infância vem vivendo transformações na sua concepção ao longo do 

tempo. O advento da Constituição Federal de 1988 marcou formalmente a sua nova 

concepção, agora relacionada à dimensão educacional. Porém, a forma com que 

tradicionalmente se prestava assistência às crianças das camadas populares estava associada à 

assistência social, por meio das Creches Comunitárias que formalmente pertencem à rede 

privada de ensino.  

 

Os desafios impostos às Creches Comunitárias na incorporação ao sistema educacional 

serão analisados na perspectiva do município de Niterói. Em um contexto político cuja 

diretriz é a de ampliação do acesso à educação infantil, o município trabalha por meio da 

ampliação das Unidades Municipais de Educação (UMEI). O que pode ser analisado em 

contraste com o processo de desmonte vivido pelas creches comunitárias. 

 

As dificuldades encontradas pelas Creches Comunitárias no seu reconhecimento como 

instituições educacionais puderam ser examinadas a partir dos significados com que esse tipo 

de atendimento foi compreendido ao longo de sua trajetória histórica, na qual sua associação a 

um atendimento inferior repercute ainda nos dias atuais. 

 

Palavras –chave: Creches Comunitárias, UMEI, Educação, Assistência social 
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ABSTRACT 
 

            Child care has undergone transformations in its conception over time. The advent of 

the 1988 Federal Constitution formally marked its new conception, now related to the 

educational dimension. However, the traditional way of assisting children in the grassroots 

was associated with social assistance through Community Daycare Centers that formally 

belong to the private school system. 

  

The challenges imposed to Community Daycare Centers in the incorporation into the 

educational system will be analyzed from the perspective of the municipality of Niterói. In a 

political context whose goal is to increase access to early childhood education, the 

municipality works through the expansion of the Municipal Education Units (UMEIs). This 

can be analyzed in contrast to the dismantling process experienced by Community Daycare 

Centers. 

  

The difficulties found by Community Daycare Centers in their recognition as 

educational institutions could be examined from the meanings with which this type of care 

was understood along its historical trajectory, where its association with lower care has 

repercussions even nowadays. 

 

Key-words: Community Day Care, UMEI, Education, Social Assistance. 
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INTRODUÇÃO 
 

No que diz respeito à assistência à infância no Brasil, as Creches Comunitárias 

surgem durante a década de setenta e se constituem como instituições de grande relevância no 

atendimento às crianças das classes trabalhadoras. Idealizadas e concretizadas a partir dos 

esforços da própria comunidade, em especial, do movimento de mulheres que reivindicavam 

o atendimento às crianças e se esforçavam com recursos próprios para suprir a ausência do 

Estado. Pretende-se desenvolver este trabalho levando em consideração a influência das 

Creches Comunitárias na elaboração de políticas para a educação, seja pela luta como 

movimento social¹, seja pelo seu pioneirismo na prestação de um atendimento educativo1 para 

as crianças pobres. Será utilizada a perspectiva da cidade de Niterói, no estado do Rio de 

Janeiro para essa finalidade. A escolha deste município foi realizada por ter sido nesta cidade, 

no seu contexto de notícias e histórias, onde verificou-se literatura a respeito dos processos 

vividos pela assistência às crianças. Além disso, por ser a cidade onde a pesquisa está sendo 

realizada, naturalmente é aqui onde é possível observar melhor os impactos das políticas 

públicas 

 

Ainda que tenham surgido de iniciativas particulares, as Creches Comunitárias ainda 

hoje representam uma parcela significativa do atendimento público2 à população infantil do 

município através de uma rede de colaboração estabelecida, constituindo a rede de creches 

conveniadas. Apesar de sua relevância no atendimento, são muitas vezes desqualificadas 

como instituições de educação e sofrem as consequências de processos e projetos políticos 

que tem a intenção de extingui-las. Logo, vivem um processo de desmonte gradual. Mesmo 

assim, o atendimento ainda resiste e a discussão da rede municipal e dos convênios ainda 

envolve muitas contradições e embates. 

 

Paralelamente, a rede de educação Municipal direta de Niterói expande suas 

Unidades Municipais de Educação infantil (UMEI), a fim de dar conta das novas metas 

determinadas pelo Plano Nacional de Educação (PNE): a universalização, até 2016, da 

educação infantil na pré-escola para as crianças de quatro a cinco anos de idade e a ampliação 

da oferta de educação infantil em creches, de forma a atender no mínimo cinquenta por cento 

                                                 
1 Considerando que as creches foram geradas a partir de um ideal educativo para as crianças da comunidade, 

ainda que nesse momento histórico as instituições infantis não fossem associadas à educação 
2 Atendimento feito em cooperação com o poder público municipal por meio de convênios 
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das crianças de até três anos até o final da vigência do PNE, em 2024. E isso traz o 

questionamento: se o município ainda não dá conta do todas as vagas atuais, e precisa ainda 

ampliar o serviço, apartar as creches comunitárias é mesmo a melhor alternativa? 

 

Este trabalho tem como objeto analisar a assistência à primeira infância no município 

de Niterói, considerando as diversas rupturas e contradições envolvidas com esse 

atendimento, e também, observando a rede de Creches Conveniadas em contraste com a rede 

de Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEI). Diversos aspectos relevantes instigam 

a curiosidade de entender o que representam essas creches tanto do ponto de vista das 

políticas públicas, quanto da especificidade desse tipo de atendimento para as comunidades, 

considerando o empenho dessas pela manutenção de suas Creches Comunitárias.  

 

Busca-se neste trabalho, por meio de uma análise bibliográfica e documental, pontuar 

e discutir questões teóricas a respeito da assistência à criança, incluindo uma contextualização 

histórica e geográfica para melhor compreender as repercussões das políticas públicas nas 

formas de prestação dessa assistência em Niterói. Este trabalho também foi desenvolvido com 

vistas a dar continuidade ao desenvolvimento do tema em um estudo futuro, sob outras 

perspectivas e contando com uma vivência de campo prolongada. Espera-se que seja possível 

observar, por meio dessa vivência, os impactos das transições das políticas públicas nas 

comunidades afetadas diretamente pelo fechamento das creches, pela expansão das UMEIs e 

pela municipalização de Creches Comunitárias ao sistema municipal de ensino da 

administração direta. 

 

As políticas públicas para a educação infantil e suas articulações despertam em mim 

um genuíno interesse pessoal especialmente pelo impacto direto que representa na vida das 

famílias, em particular das classes mais baixas e das mães trabalhadoras. O direito à educação 

para as crianças ainda é um desafio a ser conquistado. Essa assistência engloba o aspecto 

educacional, mas não se limita a ele, tem impacto objetivo na sociedade e também no papel 

social da mulher dentro dela. Todas essas questões se mostram ainda mais presentes ao se 

pensar nas Creches Comunitárias, que nasceram a partir da ausência do poder público, e, 

tendo surgido de suas próprias articulações, e sob suas bases materiais próprias, podem 

evidenciar que há uma representação verdadeira do tipo de atendimento que desejam que 

pudesse ser oferecido às crianças e à comunidade. 
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A definição de infância a ser utilizada neste trabalho entende que não há uma 

essência infantil, uma forma abstrata ideal que compreenderia todas as crianças como iguais 

por natureza, mas sim o entendimento das crianças como indivíduos sociais e históricos que 

se constituem de acordo com sua inserção na sociedade de classes sendo mais ou menos 

afetados por ela (KRAMER. 1984 p.24). Da mesma maneira, serão analisadas as creches e 

pré-escolas de acordo com o contexto político e histórico, observando as possíveis disputas de 

interesses que resultaram na existência simultânea das creches conveniadas e das Unidades 

Municipais de Educação Infantil no município de Niterói. 

 

O percurso histórico das formas de amparo oferecidas às crianças e a própria 

concepção de creche desde a sua instituição são especialmente marcantes para a sua 

concepção prática e para seu entendimento simbólico, e, ainda marcam as políticas públicas 

até os dias atuais. Desse modo, recorrer ao desenvolvimento breve de um panorama histórico 

do atendimento à infância no Brasil, representará uma oportunidade de um bom 

desenvolvimento dos sentidos, conflitos e contradições que envolvem a atual educação 

infantil. O recurso histórico também contribuirá para situar cronologicamente marcos 

históricos, e marcos legais nas transformações formais e simbólicas desse tema e seus 

impactos nas vidas das famílias. 

 

Apesar de alguns autores defenderem que as políticas sociais foram inexistentes no 

Brasil até a década de 1990, e que até então as iniciativas Estatais para melhorar as condições 

de vida da população existiriam apenas para a legitimação da ordem política e social, percebe-

se que as movimentações sociais em busca da solução de suas próprias demandas aconteciam 

a todo o momento, e, em maior ou menor grau, influenciaram na evolução da legislação social 

brasileira. Além disso, verifica-se que o surgimento da assistência à criança ligada a setores 

privados está ainda hoje repercutindo nas formas de conceber o serviço das creches 

comunitárias e de pensar as políticas públicas para a educação. 

 

Os movimentos sociais de mulheres tiveram as Creches Comunitárias como 

resultado de sua atuação em prol de um atendimento às crianças pequenas, filhas de pais e 

mães trabalhadores em situação economicamente desfavorecida. Certamente elas esperavam 

que essas representassem mais para a vida de seus filhos do que apenas um depósito de 

crianças, que é a forma como esse atendimento muitas vezes é compreendido até os dias 

atuais, graças às marcas dos processos sofridos pelo amparo às crianças pobres, dentro de uma 
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conjuntura socialmente desigual. Por mais que as comunidades se empenhassem no propósito 

de oferecer a melhor educação possível, um atendimento concebido por pobres para os pobres 

naturalmente enfrentaria mais dificuldades em ser reconhecido fora das concepções 

assistenciais. 

 

Ademais, a noção de classe traz consigo a noção de relação histórica. Como 

qualquer outra relação, é algo fluido que escapa à análise ao tentarmos imobilizá-la 

num dado momento e dissecar sua estrutura. A mais fina rede sociológica não 

consegue nos oferecer um exemplar puro de classe, como tampouco um do amor ou 

da submissão. A relação precisa estar sempre encarnada em pessoas e contextos 

reais. Além disso não podemos ter duas classes distintas, cada qual como um ser 

independente, colocando-as a seguir em relação recíproca. Não podemos ter amor 

sem amantes, nem submissão sem senhores rurais e camponeses. (THOMPSON, 

1987, p10) 

 

A trajetória das transformações históricas no Brasil mencionada anteriormente, assim 

como outras experiências ao redor do mundo a respeito das crianças pequenas, resultaram não 

só em preconceitos diversos, mas também na dificuldade em se obter definições claras quanto 

ao atendimento prestado: sua lógica, objetivo e até mesmo a idade dos atendidos. Hoje, dando 

conta de algumas discussões, a legislação formaliza a definição de educação infantil, que aqui 

pontuo para fins de delimitação do objeto: “A educação infantil, primeira etapa da educação 

básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em 

seu aspecto físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade” (art. 29 lei Nº 9.394/96).  

 

Nessa perspectiva, também serão consideradas as particularidades da cidade de 

Niterói, que influenciam o contexto da análise. A cidade foi elevada à condição de cidade 

desde 1835, ainda no império e ostentou o status de capital até meados da década de 1970, 

momento em que o movimento de creches comunitárias estava crescendo. Outra 

especificidade relevante, no que concerne a esse trabalho, é a existência de uma Fundação 

Pública para administrar, gerir e prestar o serviço de educação 

Será dispensada maior atenção ao que se considera como educação infantil pública3  

para as crianças da classe trabalhadora, e, como se passou a compreender, sob a lógica da 

educação, um atendimento para uma camada da sociedade que até então era percebida com 

necessidades apenas assistenciais. Ademais,  se a prática superou esse legado simbólico, e 

como isso se reflete nas políticas públicas nos dias atuais. Buscarei abordar, também, o que 

                                                 
3Ou pública não-Estatal, no que diz respeito às creches conveniadas.  
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representam as creches para a inclusão feminina no mercado, e, assim, no desempenho de 

outras funções sociais além da maternidade.  
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PANORAMA HISTÓRICO: A ASSISTÊNCIA À INFANCIA NO 

BRASIL 
 

O panorama histórico a ser desenvolvido neste trabalho tem a intenção de 

contextualizar o percurso das instituições de assistência à infância buscando dar conta, ao 

menos parcialmente, dos significados históricos e subjetivos que essa assistência representou 

ao longo do tempo. Esse recurso metodológico permitirá uma melhor compreensão a respeito 

da educação infantil, pois percebe-se que ainda está carregada de preconceitos e juízos de 

valor que se formaram ao longo do tempo e precisam ser entendidos, levados em consideração 

e superados em qualquer estudo que pretenda discussões que colaborem com políticas sociais 

efetivas para melhorar a vida das classes dominadas. 

 

O trabalho busca analisar a os posicionamentos do Estado diante da assistência à 

infância, mas, neste capítulo, ao transcorrer sobre o desenvolvimento ao longo da história, não 

será considerado um momento de análise do ponto de vista de políticas sociais até os anos 90, 

por conceber que a preocupação política com um estado de bem-estar social nasceu associada 

à industrialização e às lutas sociais. Até então, o atendimento oferecido às crianças, quando 

não era de cunho filantrópico, envolvia muito mais um caráter de controle e moralização, das 

classes hegemônicas sobre as camadas populares. Além disso, a questão das crianças não 

representava uma preocupação pública e atribuía-se sua responsabilidade exclusivamente às 

famílias, só entrando em pauta quando considerada um problema de saúde. 

 

Eram as creches que surgiam, com o caráter assistencialista, visando afastar as 

crianças pobres do trabalho servil que o sistema capitalista em expansão lhes 

impunha, além de servirem como guardiãs de crianças órfãs e filhas de 

trabalhadores. Nesse sentido a pré-escola tinha como função precípua a guarda de 

crianças. (KRAMER, 2009, p.23) 

 

 

A divisão do capítulo foi feita a partir de marcos históricos e legais que se mostraram 

suficientemente importantes e convenientes para organizar e distribuir os conteúdos de forma 

clara e inteligível. Os recortes tendem traçar a história com foco nas questões que tiveram 

uma repercussão mais significativa para a população das classes sociais mais baixas, por ser 

essa a população que dependeu da assistência pública/gratuita à infância durante seu 

surgimento, e depende dela até os dias atuais. 
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1.  Do Descobrimento até 1930 (o Estado Novo) 

 

a) A Casa dos Expostos e a Escola de Aprendizes Marinheiros 

Moncorvo Filho, a fim de observar a situação das crianças brasileiras, buscou atos 

oficiais do poder público, o que o levou à Carta Regia de 12 de dezembro de 1693. Na Carta, 

o monarca solicitava que os expostos, crianças que eram abandonadas nas ruas e praças, 

fossem alimentadas com os recursos do conselho. O autor destaca que deste documento nada 

de concreto foi feito no que diz respeito à situação dessas crianças, mas essa Carta pode, 

porém, ilustrar o tipo de preocupação que resultou no surgimento da “Casa dos Expostos”, 

vulgarmente conhecida como “Roda”, instituição que oferecia em caráter de caridade, abrigo 

às crianças órfãs e abandonadas, sob a administração da Santa Casa de Misericórdia. A 

primeira “Roda” foi criada por Romão Duarte em 1739, abrigando crianças abandonadas nas 

primeiras idades. Essa instituição era conhecida como Casa dos Expostos, Roda ou Casa dos 

Enjeitados. 

A Roda teve séde em vários edifícios, em quase todos sempre mal installada. A 

principio localisada em uma das salas do velho Hospital da Misericórdia, sendo 

muitos engeitados dados a criar fóra, passou a funccionar n’um modesto predio 

edificado em um becco como já dissemos, conhecido por “Corredor do Trem”, em 

terreno doado em 1810 pelo Tenente José Dias da Cruz.(MONCOVO. 1927 p.36) 

 

A Escola de Aprendizes Marinheiros foi inspirada nos moldes europeus nos quais se 

recrutava crianças na tenra idade para suprir as guarnições (ELIAS. 2006 p.98). No Brasil, o 

governo imperial criou as companhias de aprendizes marinheiros entre os anos de 1840 e 

1875 e atendia a crianças abandonadas de mais de sete anos de idade, retirando-as das ruas. 

 

Ainda que a situação das crianças abandonadas fosse considerada nas discussões das 

câmaras municipais, as ações efetivas para essa população vinham de articulações privadas, 

da sociedade civil, ou de entidades filantrópicas como explica FREIRE (2011) a partir de 

estudos de SANGLARD: 

 

No Brasil, as singularidades do movimento de proteção infantil vinculavam-se ao 

cenário econômico, político e social. Conforme a historiografia especializada, na 

sociedade colonial e escravista a cultura da infância associava-se, em grande parte, à 

pobreza, à doença, à fragilidade das estruturas familiares, ao trabalho e à violência 

doméstica. Infanticídio e abandono de crianças eram práticas correntes, e ainda que 

o amparo à infância desvalida fosse considerado da alçada das câmaras municipais, 

o problema era enfrentado, sobretudo, pela sociedade civil, por meio da adoção 

informal. Durante o regime imperial, esse padrão foi sendo gradualmente 

modificado pela intervenção do Estado, com a formação de uma rede de assistência 

composta por instituições como as Rodas dos Expostos - também chamadas Casas 
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das Rodas -, os Recolhimentos para Meninas Pobres e os Colégios de Órfãos. Esses 

estabelecimentos, apesar de submetidos à administração privada, sobretudo das 

irmandades das Misericórdias, recebiam subvenção e regulação públicas. Tal 

arranjo, longe de constituir uma situação atípica, expressava a relação que o Estado 

brasileiro estabeleceu historicamente com as Misericórdias - instituições privadas 

que exerciam uma função pública (FREIRE,M.at all 2011 Apud Sanglard) 

 

b) Os jardins de infância 

KISHIMOTO (1990 p.56) afirma que no século XVIII começa a mudar a concepção 

relativa à infância, que passa a ser entendida como um período especial no desenvolvimento 

humano. Passa-se a admitir que um novo tratamento, diferente do dispensado aos adultos, seja 

direcionado às crianças. Essa mudança na percepção do que é ser criança se reflete em novas 

formas de inserção desses indivíduos na sociedade, propiciando o surgimento dos Jardins de 

Infância, criados por Froebel4 na Alemanha em 1837, e das Escolas Maternais5 na França em 

1848, tais como outras organizações destinadas a atender as crianças pequenas. 

 

Inspirados pelas experiências estrangeiras, colégios de elite brasileiros começam a 

implementar jardins de infância para atender crianças de zero a seis anos. O contraste da 

concepção de assistência à infância nos moldes educacionais vividas na Europa logo gerou 

confusão com a experiência nacional de instituições asilares e caritativas. Isso pode ser 

ilustrado a seguir com as palavras proferida pelo Senador Junqueira: 

 

Kindergarten! É allemão, é protestante, o nome catholico de asylos ou salas de 

infância, deve ser banido pela escola liberal. Mas o meu fim é demonstrar que isto 

não tem nada com a instrucção primária: é uma instituição de caridade para meninos 

desvalidos, que serve para que a mãe ou o pai, sendo nimiamente pobres, quando 

vão para seu trabalho, entreguem seus filhos aquelles asylos, como já se fez entre 

nós e até na Bahia, em algumas casas dirigidas pelas irmãs de caridade. Mas aqui era 

preciso dar-se este nome pomposo – jardins de infância (KISHIMOTO 1990, Apud 

Senador Junqueira) 

 

Neste período houve poucas experiências de jardins de infância e essas tinham caráter 

elitista e preconceituoso. Mesmo quando se instalou o primeiro jardim de infância público, 

com o advento da república, esse era fruto de um projeto político da burguesia. Isso se 

manifestava no acesso à essa instituição que atendia majoritariamente crianças de famílias 

abastadas. Os jardins de infância públicos enfrentaram dificuldades políticas para se expandir, 

                                                 
4Os “Kindergarten” criados por Froebel, preconizavam um trabalho sistemático com as crianças pequenas, 

fundamentado em jogos e brincadeiras, seguindo uma minuciosa rotina de atividades, tinham um caráter 

disciplinador visando promover uma boa formação moral. (Khulman jr)  
5 instituições que já nascem com caráter educativo pelo próprio nome, destinada a acolher e moralizar as crianças 

das classes urbanas pobres 
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pois isso demandaria dispêndio de recursos públicos com uma educação não obrigatória, uma 

vez que naquele momento, a obrigatoriedade do ensino ocorria a partir dos sete anos de idade. 

 

É o que demonstra KISHIMOTO (1988) ao evidenciar a existência simultânea de duas 

formas conflitantes de se pensar a assistência à criança, cuja distinção era feita a partir da 

classe social ocupada. 

 

A coexistência de dois sistemas de educação pré-escolar, à semelhança da França, 

como escolas maternais dirigidas aos filhos de operários, anexos a fábricas ou a 

centros industriais, e jardim de infância, anexos aos colégios e grupos escolares, para 

a elite e classe media, demonstra a discriminação que o sistema educativo efetuava, 

criando dois sistemas conflitantes. Assim, os estabelecimentos destinados às classes 

populares são chamados de assistenciais, e em decorrência, indignos de figurar na 

categoria de unidades pré-escolares. (kishimoto, 1988, p. 158) 

 

Em contraste aos jardins de infância que surgiram com caráter educativo e pensados 

para a elite, para as classes trabalhadoras, o atendimento à infância conservava o aspecto 

assistencialista e excluía o aspecto educativo. Com o processo de urbanização e 

industrialização, surgem novos tipos de creches e escolas maternais. Por exemplo, em 1920, o 

governo paulista participou deste processo fixando um arcabouço legal permitindo a 

instalação das creches junto às empresas.  

 

  

Para o idealizador desse convênio, Sampaio Dória, a creche, concebida como “mal 

necessário”, fruto do desajustamento moral e econômico, oriundo da urbanização e 

industrialização, não poderia ser considerada estabelecimento educativo e fica ilijada 

do sistema público de ensino. 

Desta forma, pode-se dizer que a representação social de criança freqüentadora de 

creche que emerge é a de um pequeno ser necessitando apenas de guarda,de 

proteção, enquanto os pais trabalham. Essa era a idéia de infância do operariado 

vigente inclusive em países desenvolvidos. Por entender que filhos de operários só 

precisam de assistência médica, higiênica e alimentar, as creches buscavam 

implementar apenas funções assistenciais.  (KISHIMOTO. 1990 p.61) 

 

c) Instituto de Proteção e Assistência à Infância 

O IPAI foi fundado em meio às discussões higienistas6, que eram em grande parte 

eugênicas e racistas. Atribuía-se a alta mortalidade infantil da época ao nascimento de filhos 

ilegítimos e ao aleitamento mercenário-feito por escravas de aluguel.  

 

                                                 
6 O higienismo é uma doutrina parte da medicina sanitária, considera que doenças são fenômenos associados à 

valores sociais relativo à higiene, trabalho, comida e descanso. 
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Difundiam-se no mundo ideias eugenistas-higienistas, que condenariam o povo 

brasileiro ao atraso eterno, considerando as características miscigenadas do povo. No entanto, 

a intelectualidade brasileira aceitou o discurso higienista como um argumento científico capaz 

de redimir a degeneração racial. De acordo com essas ideias, o Estado poderia atuar através da 

ciência na direção de remediar e curar o povo brasileiro, conforme ALVES argumenta a 

seguir, com base no trabalho de Éder Silveira. 

 

Mas, como argumenta Éder Silveira, ao contrário da idéia de degeneração racial que 

está implícita nas concepções eugenistas-higienistas (portanto, uma condenação 

perpétua ao atraso), a intelectualidade brasileira viu nesse discurso uma alternativa 

salvacionista para os males provocados pelas condições raciais existentes. Ou seja, o 

atraso brasileiro era fundamentalmente uma questão de doença (e descaso) – uma 

questão transitória, médica e política, [...] Assim, ao eleger a doença como a 

principal problemática do país, a intelectualidade nacional reabilitou as esperanças 

de se construir um novo e sonhado "ser brasileiro", desde que o Estado, sob o olhar 

atento dos médicos, desenvolvesse uma política de "tratamento" e "cura" (ALVES. 

Apud SILVEIRA ) 

 

O discurso médico entrelaçado com a política seria o caminho para resolver os 

problemas do país. Defendia-se a moralização dos costumes e a regulamentação da vida 

dentro dos padrões eugênicos e higienistas. A educação era entendida como um caminho para 

a promoção da saúde e propagação desse novo projeto civilizatório através da medicina e da 

moralização dos costumes. O Estado deveria cumprir um papel ativo de modo a organizar a 

sociedade e atuar de maneira esclarecida e racional baseada na ciência. 

 

Em 1899, no Rio de Janeiro, foi criado o Instituto de Proteção e Assistência à 

Infância (IPAI), vinculado às ideias de Moncorvo Filho, médico que buscava solucionar o 

chamado “problema da infância. Ele atribuía a alarmante mortalidade infantil às condições de 

insalubridade e abandono vividas pelas crianças em instituições como “A Casa dos Expostos” 

e defendia que higiene e filantropia fossem associadas a fim de solucionar o problema.   

FREIRE (2011) destaca, ainda, o papel filantrópico atuante do médico que se materializou na 

criação do Instituto. 

A nova preocupação com a saúde de mães e filhos, ao lado dos avanços no campo da 

pediatria, e a eleição da higiene como eixo do projeto reformador republicano 

contribuíram para a transformação das práticas caritativas tradicionais em práticas 

médico-filantrópicas, acompanhadas da crescente intervenção do poder público. 

Entre os representantes desse grupo de profissionais dedicados à proteção à infância, 

Arthur Moncorvo Filho destacou-se na articulação entre atividades assistenciais de 

caráter filantrópico e aplicação de tecnologias científicas inovadoras, e na 

elaboração, proposição e reivindicação de políticas públicas específicas. Suas ideias 

materializaram-se na instituição criada por ele, o Ipai (FREIRE. 2011) 
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O instituto tinha como propósito o atendimento e a formulação de leis, excedendo as 

questões de ordem puramente médicas ou de saúde. Pretendia criar normas e elaborar 

legislação que favorecessem a vida e a saúde através da associação da filantropia com a 

medicina. Para concretizar esses objetivos, Kramer (1984 p.54) enumera algumas das 

intenções do instituto: “[...]regulamentar o serviço das amas de leite, velar pelos menores 

trabalhadores e criminosos; atender às crianças pobres, doentes, defeituosas, mal-tratadas e 

moralmente abandonadas; criar maternidades, creches e jardins de infância.” 

 

 

Esta missão é grandiosa, belíssima, porém muito delicada. Pessoas collocadas em 

condições especiaes, como por exemplo, os medicos e em particular os medicos de 

estabelecimentos philantropicos dispõem de recursos para concôrrer á grande Obra 

do melhoramento da classe indigente. (MONCORVO, 1927, p. 146). 

 

 

A assistência às crianças ainda não recebia a atenção do Estado, e as creches 

mantinham seu caráter privado e filantrópico. O médico idealizador do IPAI, Moncorvo filho, 

ampliou o instituto e diversificou suas atividades, ainda que pretendesse o apoio 

governamental, quando em 1919 instituiu o Departamento da Criança no Brasil, criado para 

ser responsabilidade do Estado. A assistência se manteve com caráter filantrópico já que foi 

implementada e mantida pelo próprio médico sem auxílio governamental. 

 

As novas instituições não eram apenas um mal necessário, mas representavam a 

sustentação dos saberes jurídicos, médico e religioso no controle da política 

assistencial que se elaborava. Cada saber apresenta suas justificativas para a 

implantação de creches, asilos, ou jardins de infância, e seus agentes promoviam a 

constituição de associações assistenciais privadas. Essas influências se articulavam 

tanto na composição das entidades, como na organização de congressos sobre os 

temas da assistência, da higiene, da educação etc.(KUHLMANN, 2002 p.87) 

 

O Departamento da Criança no Brasil destinava-se a: manter um arquivo sobre a 

situação da proteção à infância no país; o amparo às crianças; promover a vacinação; higiene 

adequada dos bebês; fomentar iniciativas de amparo à mulher grávida e criança pobre, 

congressos, entre outros. As iniciativas do instituto tiveram um alcance significativo, o que foi 

registrado no Bulletin of the Pan American Union, que calculou os atendimentos do IPAI do 

Rio de Janeiro e de suas filiais entre o período de 1921 a dezembro de 1927. 

 

O Bulletin of the Pan American Union relatou que, entre 14 de julho de 1921 e 31 de 

dezembro de 1927, o Instituto e todas as suas filiais no Brasil atenderam 510.000 

pessoas e distribuíram inúmeros folhetos educacionais, alguns dos quais alcançaram 
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a tiragem de 1.500.000 cópias. Somente o Instituto sediado no Rio de Janeiro 

atendeu 121.346 indivíduos. Os tratamentos incluíram 684.837 consultas; 259.153 

receitas médicas; 4.030 operações cirúrgicas 3.799 exames de amas de leite; 687 

partos realizados em casa; 15.972 injeções e 396.141 litros de leite distribuídos pela 

Estação de Leite do Dr. Sá Fortes e pela Creche da Senhora Alfredo Pinto. Os gastos 

do Instituto montaram a 9:653$195(WADSWORTH, 1999) 

 

 

2. 1930 até a constituição de 1988 

 

O ano definido como marco deste tópico é o da Revolução de 1930. No conturbado 

contexto histórico e político da época se faz necessário pontuar que a crise mundial de 1929 

teve impactos no Brasil, com reflexos em uma reestruturação social e política. Um novo 

modelo econômico foi adotado, o de substituição de importação no lugar da monocultura 

latifundiária. Com a diversificação da produção e o surgimento de um novo proletário 

industrial vindo do campo para as cidades, fortaleceu-se o surgimento de uma burguesia 

urbano-industrial. A estrutura de poder que até então era baseada no coronelismo se 

modificava e o novo regime instituía novos mecanismos de poder e centralização. 

 

O novo governo impedido de ganhar expressão a expressão política dos coronéis do 

interior do país buscava afirmar sua presença através de políticas operadas diretamente pelo poder 

do Estado. Para esse fim estabeleceu as interventorias, pelas quais conseguiria implementar suas 

novas ações governamentais de forma centralizadora. “Para garantir a eficácia do ordenamento 

político central no nível local, o mecanismo das interventorias, (...)consistindo num 

permanente rodízio de governantes regionais, monitorado pelo poder central, mostrou-se de 

imediato apropriado para os propósitos do governo getulista (RIZZOTI 2001, p.43) 

 

a) Ministério da Educação e Saúde Pública 

Ainda em 1930, um dos primeiros atos do governo provisório foi a criação do 

Ministério da Educação e Saúde Pública. A importância dada ao atendimento ainda vinha de 

uma lógica médica e não levava em consideração a situação social das famílias dentro do 

contexto econômico e da sociedade de classes. Era a família que estaria fraca sendo a 

responsável pela situação das crianças. 

 

O governo centralizaria a direção e o controle, mas o setor privado teria sua 

importância no fornecimento do atendimento e da proteção à infância. O Estado argumentava 
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não ser capaz de assumir integralmente o atendimento. Consequentemente, associações 

médicas, religiosas, de educadores, entre outras iniciativas particulares, eram convocadas a  

atuar juntamente com o poder público na prestação do atendimento. Além de requisitar o 

apoio do setor privado para esse atendimento, também era solicitada contribuição financeira 

de particulares para essas instituições. 

 

Vargas tratava as crianças como questão de defesa nacional, o que resultou em 

iniciativas legislativas e administrativas a fim de superar os antigos problemas, bem como a 

propiciar maior proteção à infância concebendo a distinção das categorias menor e criança.   

 

b) Departamento Nacional da Criança 

Criado em 1940 pelo Ministério da Educação e Saúde Pública, o Departamento 

Nacional da Criança (DNCr) foi um órgão vinculado ao Ministério da Saúde,  demonstrando 

ainda que havia a associação do atendimento à criança com as questões de saúde. Pretendia 

atender a maternidade, a infância e combater a mortalidade infantil. 

 

Será organizada, em todo o país, a proteção à maternidade, à infância e à 

adolescência. Buscar-se-á, de modo sistemático e permanente, criar para as mães e 

para as crianças favoráveis condições que, na medida necessária, permitam àquelas 

uma sadia e segura maternidade, desde a concepção até a criação do filho, e a estas 

garantam a satisfação de seus direitos essenciais no que respeita ao desenvolvimento 

físico, à conservação da saúde, do bem estar e da alegria, à preservação moral e à 

preparação para a vida. (Decreto Lei N. 2.024 de17/02/1940). 

 

 

O departamento tinha o objetivo de promover políticas voltadas para o amparo à 

maternidade, combate à mortalidade infantil, e promoção da educação das mães, através de 

bons preceitos morais e higiênicos. O DNCr era estruturado nas ideias higienistas e tinha uma 

ede nacional no Rio de Janeiro, onde se elaborava e coordenava políticas públicas.  Também 

havia os Departamentos Estaduais da Criança (DEC) nas capitais dos estados. O departamento 

funcionava na administração das políticas, o efetivo contato com os beneficiados acontecia 

nos postos de Puericultura7. 

                                                 
7A puericultura era definida pelos médicos como: “a ciência que tem por fim a pesquisa, o estudo e a aplicação 

de todos os conhecimentos relativos à conservação e a melhoria da raça humana”, e aos puericultores cabia 

“ensinar os métodos modernos de cuidar da criança sadia, prevenindo doenças pelas regras de higiene e pelos 

princípios educativos que devem ser aplicados muito antes da procriação”. O Estado moderno, voltado para o 

desenvolvimento industrial, tem necessidade de um controle demográfico e político da população, adequado 

àquela finalidade. Esse controle exercido junto às famílias busca disciplinar a prática anárquica da concepção e 
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Para se atingir essa necessidade, são criados dois tipos de se intervenção: a primeira 

é a medicina doméstica, que atua junto às famílias burguesas, buscando sua 

organização em torno da conservação e educação das crianças (...) a segunda são as 

campanhas de moralização e higiene, dirigidas às famílias pobres (...) cuja intenção 

é sanear, formar, controlar e tutelar.(VIEIRA 2003, P 53 APUD DONZELOT 1986) 

 

 

O departamento viveu um enfraquecimento gradual durante a década de 60 e teve 

muitos de seus serviços absorvidos pelo Ministério da Saúde. Em 1970 o departamento se 

dissolveu, transformando-se na Coordenação de Proteção Materno-Infantil, vinculada ao 

Ministério da Saúde. 

 

c) Legião Brasileira de Assistência (LBA) 

Foi um órgão assistencial criado em 1942, inspirado pela primeira dama Darcy Vargas 

e que contou com o apoio das associações comerciais e da Confederação Nacional das 

Industrias. Tinha como objetivo, em princípio, ajudar as famílias dos soldados enviados à 

segunda guerra. Ao final da guerra, o órgão dedicou-se a prestar assistência social em geral 

em regime de cooperação do Estado com associações privadas.  

 

Art. 1º A Legião Brasileira de Assistência, abreviadamente L.B.A.., associação 

instituida na conformidade dos Estatutos aprovados pelo Ministério da Justiça e 

Negócios Interiores, e fundada com o objetivo de prestar, em todas as formas uteis, 

serviços de assistência social, diretamente ou em colaboração com instituições 

especializadas, fica reconhecida como orgão de cooperação com o Estado no tocante 

e tais serviços, e de consulta no que concerne ao funcionamento de associações 

congêneres.( BRASIL, 1942)  

 

Após 1945, sua política assistencial se volta ao atendimento da criança e da família. 

Sua equipe operava alguns dos centros de proteção à criança e à mãe, que surgiam na época 

contando com o apoio da comunidade e com recursos técnicos e financeiros da LBA, como 

creches, maternidades, hospitais infantis, postos de puericultura. (KRAMER 1984, P 74)  

 

Durante a vigência da LBA, as movimentações das comunidades para atender às 

famílias e suas crianças já começavam a despontar. Em 1969, a LBA se tornou uma fundação, 

e. posteriormente, se propôs a executar o Projeto Casulo, iniciativa que objetivava expandir o 

atendimento às crianças de zero a seis anos com o menor gasto possível, que será abordada 

neste capítulo. Foi nesse contexto que ocorreu o contato entre o Projeto e o trabalho das 

Creches Comunitárias  

                                                                                                                                                         
dos cuidados físicos dos filhos, além de, no caso dos pobres, prevenir as perigosas consequências da miséria e do 

pauperismo (BARBOSA, 2013) 
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d) Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 

Com a lei 4.024/61, foi fixada a primeira Lei de Diretrizes e Bases para a Educação 

Nacional (LDB), concluída após treze anos de debates. Considera-se um avanço para a 

educação, apesar de não ter representado nenhuma ruptura significativa e ter mantido a 

estrutura tradicional do ensino. Dez anos depois, em 1971, e durante a vigência do regime 

militar, a LDB foi reformulada sob a Lei nº 5.692/71. Admitia-se que para ingressar no 1º 

grau era necessária a idade mínima de sete anos, e pouco foi considerado a respeito da 

educação das crianças de até sete anos. 

 

Art. 19. Para o ingresso no ensino de 1º grau, deverá o aluno ter a idade mínima de 

sete anos. 

§ 1º – As normas de cada sistema disporão sobre a possibilidade de ingresso no 

ensino de primeiro grau de alunos com menos de sete anos de idade. 

§ 2º – Os sistemas de ensino velarão para que as crianças de idade inferior a sete 

anos recebam conveniente educação em escolas maternais, jardins de infância e 

instituições equivalentes. (BRASIL, legislação informatizada 1971). 

 

 

A análise do art. 61 da  LDB  demonstra que a questão da criança preocupava apenas 

enquanto pudesse atrapalhar  a colocação das mulheres como força de trabalho. Nessa 

perspectiva, as crianças estariam, mais uma vez, sob a responsabilidade de setores privados, o 

que sugere um caráter de mera guarda de crianças. 

 

Art. 61. Os sistemas de ensino estimularão as empresas que tenham em seus serviços 

mães de menores de sete anos a organizar e manter, diretamente ou em cooperação, 

inclusive como poder público, educação que preceda o ensino de 1º grau (BRASIL, 

legislação informatizada 1971). 

 

e) Projeto Casulo 

O projeto teve início em 1977, sob uma concepção de educação compensatória8, ainda 

que negasse essa característica.  Sua execução era de responsabilidade da Legião Brasileira de 

Assistência (LBA) e objetivava que a educação infantil fosse atendida em massa, estendendo-

se ao maior número de crianças possível com o menor gasto possível.  

                                                 
8 Perspectiva em que a pré-escola funcionaria promovendo a democratização das oportunidades educacionais 

uma vez que as carências das crianças das classes populares seriam compensadas as crianças alcançariam o 

mesmo nível que, supostamente, teriam as demais crianças. Confere à educação um poder que não tem, de por si 

só, de maneira isolada de outras iniciativas, democratizar a sociedade e promover mudanças sociais.  
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Para realizar o atendimento dessa forma, o Projeto se utilizaria das bases materiais já 

existentes nas comunidades. Desse modo, foi de encontro com as instituições comunitárias 

que surgiam espalhadas em todo território nacional, em especial nos grandes centros urbanos. 

Essas instituições e a LBA estabeleceriam um convênio para que houvesse o financiamento de 

itens básicos para suas creches, que também receberiam, quando necessário, o apoio da 

equipe técnica da Legião. 

 

Apesar do discurso da LBA defender que a pré-escola solucionaria os problemas de 

rendimento no ensino do 1º grau, o atendimento não era centrado na preparação das crianças 

para a escolaridade futura, como era o atendimento dos pré-primários destinados às elites. 

Porém, buscava suprir as carências nutricionais das crianças pobres e executar atividades 

recreativas, permitindo o ingresso das mães no mercado de trabalho. 

 

KRAMER (1984 p.77) levanta a hipótese de o Projeto Casulo atuar com o intuito de 

atender às especificidades concretas das crianças.   Tomariam em consideração as diferenças 

locais, compreendendo que o atendimento ao pré-escolar não é a solução para os problemas 

sociais.  Compreenderia a eficácia limitada da educação infantil, que poderia se expandir 

apenas na medida em que sua atuação fosse ampliada em áreas mais estratégicas como a 

política e a economia. 

 

f) A Constituição Federal de 1988 

A Constituição Federal (CF) de 1988 marca o processo de redemocratização do 

Estado brasileiro após anos de ditadura militar. Dentro dessa conjuntura, democratizar e 

proteger o direito público subjetivo à educação, torna-se questão de extrema importância para 

a realização dos direitos fundamentais.  

 

É nesta Constituição que se utiliza pela primeira vez a expressão “instituições de 

educação infantil”, atribuindo ao atendimento à infância um aspecto educacional que não lhe 

era reconhecido anteriormente. Logo, é a partir de 1988 que surge uma concepção de 

educação infantil e também uma legislação relativa à mesma. A partir dela, atribui-se ao 

Estado o dever de oferecer uma educação pública e de qualidade, incluindo a educação das 

crianças de zero a seis anos de idade. 



 

27 
 

 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

 I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 

tiveram acesso na idade própria; 

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; 

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino; 

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade; 

(BRASL, 1988) 

 

 

É a partir da CF de 1988 que os municípios recebem uma importância que não tinham 

até então, não à toa, junto vieram novas responsabilidades que antes ou não lhes cabiam 

diretamente, ou eram financiadas por verbas não municipais. No caso da Educação, os 

municípios se tornaram responsáveis por prover a educação básica, de ensino fundamental e 

pré-escolar. 

  Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em 

regime de colaboração seus sistemas de ensino.  

§ 1º A União organizará e financiará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, 

e prestará assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento 

prioritário à escolaridade obrigatória.  
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e pré-

escolar. (BRASIL 1988) 

 

 

 

3. Década de 90 até o Plano Nacional de Educação (PNE) 

 

a) O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

O Estatuto da Criança e do Adolescente instituído pela Lei nº 8.069/90 surgiu em 

substituição ao Código de Menores de 1979. Reconhece as crianças e os adolescentes como 

sujeitos de direito, instaurando novas referências políticas, jurídicas e sociais destinadas a 

eles. Assim, foi conferida uma nova proporção ao papel do Estado na responsabilidade sobre 

as crianças e os adolescentes. 

 

A promulgação do Estatuto deve ser pensada no contexto das lutas travadas pelo 

reconhecimento do direito às crianças. Os movimentos sociais tiveram uma participação 

central na luta pela redemocratização do país e construção de uma nova concepção de 
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cidadania, que a partir do ECA, passa a ser reconhecida também às crianças e aos 

adolescentes. 

 

Art. 4° do Estatuto da criança e do adolescente. 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

(BRASIL, 1990). 

 

b) A Lei de Diretrizes e Bases para a Educação (LDB) - 1996 

 

Lei de Diretrizes e Bases, nº 9394/96, no seu artigo 2, afirma a integração da 

educação infantil no âmbito da educação. A lei propõe a organização da Educação Básica em 

três níveis: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Reconhece, assim, a 

educação infantil como primeira etapa da educação básica, na qual o atendimento em creches 

é oferecido para as crianças de 0 a 3 anos em pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos  

 

 

a primeira etapa da Educação Básica e tem como finalidade o desenvolvimento 

integral da criança até cinco anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológicos e 

social, complementando a ação da família e da comunidade.  

[...]  

Art. 30. A Educação Infantil será oferecida em creches para crianças de até três anos 

de idade e em pré-escolas para crianças de quatro e cinco anos de idade (BRASIL, 

1996). 

 

A LDB/96 representa um marco no que diz respeito à concepção do atendimento à 

infância, reafirmando o movimento de transição da assistência para a educação que já vinha 

expresso na CF de 1988. A LDB/96 acaba por ter um impacto ainda mais forte para as 

Creches Comunitárias, por trazer em seu texto a exigência legal de formação em nível 

superior para todos os professores.  As dificuldades para as Creches Comunitárias se 

adequarem à essa nova exigência eram enormes, principalmente ao se considerar que muitas 

das profissionais das creches não haviam concluído nem mesmo o ensino fundamental ou o 

médio. 

 

A LDB/96 ainda prevê a descentralização dos sistemas educacionais e abre a 

prerrogativa da inclusão da educação infantil aos sistemas públicos, nesse caso, municipais, 

de ensino, conforme seu art. 89: “ As creches e pré-escolas existentes ou que venham a ser 
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criadas deverão, no prazo de três anos, a contar da publicação desta Lei, integrar-se ao 

respectivo sistema de ensino”. Assim, as Creches Comunitárias dependem da sua 

incorporação à rede oficial de ensino para manterem seus trabalhos. Essa incorporação foi 

feita, de modo geral, através de um sistema de colaboração. No município de Niterói, em 

particular, as creches foram incluídas em uma rede conveniada, através do Programa Criança 

na Creche.  

 

 

 

c) O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação (FUNDEB) foi criado pela Emenda Constitucional 53/2006 

para financiar todas as etapas da educação básica, desde a educação infantil, ensino 

fundamental, ensino médio até a educação de jovens e adultos. Entrou em vigor em janeiro 

com vigência estabelecida para o período 2007 a 2020. 

 

A criação do Fundo foi vista com muito otimismo por alguns autores, como é o caso 

de DIDONET, especialmente por estabelece um fundo único, sem distinção entre as etapas da 

educação, como se verifica a seguir: 

 

Agora, o panorama é outro. Há um fundo estável, com garantia constitucional, 

repassando recursos para a secretaria de educação, de acordo com o número de 

matrículas em cada uma das etapas e modalidades da educação básica. Cada criança 

atendida na creche e na pré-escola, assim como no ensino fundamental e médio, 

entra na partilha dos recursos do fundo. Dessa forma, quanto maior o atendimento, 

mais dinheiro para a secretaria municipal de educação. Embora a garantia de 

recursos seja a característica de impacto mais visível e imediato, o Fundeb traz 

outros valores fundamentais para a educação infantil, que lhe darão um novo 

patamar de prestígio e respeito no conjunto do sistema de ensino. (DIDONET 2007) 

 

A instituição do FUNDEB representou um marco para a educação infantil, pois, por 

consistir-se em uma garantia constitucional, seria um fundo de financiamento estável. Além 

disso, não limitaria o tamanho do atendimento, uma vez que o repasse seria feito de acordo 

com a quantidade de matrículas. Ou seja, quanto maior o número de atendimentos, maior 

também será o financiamento. 

 

 A transição do atendimento à infância da Assistência Social para a Educação estava 

se consolidando. Assim, as Creches Comunitárias precisaram empenhar-se para que fossem 



 

30 
 

incluídas no financiamento do FUNDEB. Depois de muita mobilização, as creches 

conquistaram o direito de receber o financiamento diante da possibilidade do estabelecimento 

de convênios com administração pública. Enquanto são caracterizadas como instituições 

privadas sem fins lucrativos. 

 

Embora essa conquista em nível federal revele a influência das Creches Comunitárias 

na elaboração de políticas públicas, a concessão do recurso não viria sem contrapartidas, e 

foram feitas diversas exigências para que as instituições se habilitem ao recebimento dos 

recursos. 

 

Porém, para que a rede conveniada pudesse entrar na distribuição dos recursos do 

FUNDEB, muitas condições foram impostas e a mais preocupante foi o 

congelamento do número de matrículas na rede conveniada. Naquele momento, não 

tínhamos o que fazer, e não aceitar que essa condição levaria à descontinuidade 

imediata do atendimento (MOREIRA, 2016 p.60) 

 

 

d) O Plano Nacional de Educação 2014-2024 

O Plano Nacional de Educação (PNE)  é um plano que estabelece diretrizes e metas 

para a educação nacional. Com a Emenda Constitucional 59/2009, deixou de ser uma 

disposição transitória da LDB, e se tornou uma exigência constitucional com periodicidade 

decenal. Surgiu do desejo de instituir um Sistema Nacional de Educação, desse modo, o PNE 

surge como o articulador e orientador para os Planos Educacionais Estaduais e Municipais. 

 

A Conferência Nacional de Educação CONAE9, ao fim das discussões das questões a 

respeito da elaboração do PNE de 2014, formulou um documento final que apresentava as 

seguintes proposições e estratégias: 

 

2.10. Alterar e aprimorar o FUNDEB, de modo que: (...); VI) o número de 

matrículas em creches conveniadas seja congelado e essa modalidade de parceria 

seja extinta, sendo obrigatoriamente assegurado o atendimento da demanda 

diretamente na rede pública. (BRASIL. Documento final. CONAE, 2014 p.108) 

 

O texto final do PNE, porém, não faz uma opção explícita ao atendimento público 

direto na educação infantil. A alegação do relator para o veto da proposição baseou-se no 

                                                 
9 É um espaço aberto pelo Poder Público para que se possa debater o desenvolvimento da Educação Nacional.. 

estudantes, pais, profissionais da educação, gestores, agentes públicos e sociedade civil organizada de modo 

geral tem por meio desse mecanismo uma oportunidade de discutir os rumos da Educação Nacional. 
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impacto negativo que o fim dos convênios poderia representar na oferta de vagas gratuitas 

para a educação infantil no país. 

 

4.  O Surgimento de uma Legislação para a Educação Infantil  

 

Com esse panorama, é possível perceber o quanto a conjuntura histórico-social 

influenciou nas concepções e nas práticas da assistência à infância. O atendimento às crianças 

das classes sociais desfavorecidas já foi pensado e oferecido sob diversos aspectos, como o 

caritativo, o higienista, o moralizante, entre outros, mas foi a partir da Constituição Federal de 

1988 que se instituiu formalmente o atendimento à infância associado com a dimensão 

educacional. 

 

É a partir da nossa Carta Constitucional, que se utiliza pela primeira vez o termo 

“instituições de educação infantil”, marcando uma nova concepção a respeito das crianças, e 

um novo dever do Estado para com elas. Uma série de elaborações legislativas se seguiram a 

esse momento, estabelecendo uma transição da assistência social para a educação e orientando 

as formas de realização desse novo compromisso com as crianças. 

O quadro a seguir traz os documentos oficiais relativos à educação infantil a partir da 

promulgação da CF de 1988 até 2015, e ilustra o percurso da produção legislativa para esses 

novos sujeitos de direito10. A classificação entre “Mandatório” e “Orientadores” nos permite 

distinguir quais desses documentos tinham caráter impositivo de lei e quais tinham o caráter 

de orientador de políticas públicas. 

 

ANO TÍTULO DO DOCUMENTO STATUS DO 

DOCUMENTO 

1988 Constituição Federal Mandatório 

1990 Lei nº 10.172/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente 

 

Mandatório 

1994 Política Nacional de Educação Infantil – PNEI 

 

Orientador 

1996 Lei nº 9394/1996 – LDB Mandatório 

                                                 
10 A partir do ECA. 
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1998 Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. V. 

1;2;3. MEC 

Orientador 

1998 Subsídios para Credenciamento e Funcionamento de 

Instituições de Educação Infantil. MEC 

Orientador 

2006 Parâmetros Básicos de Infra - estrutura para Instituições de 

Educação Infantil. MEC 

Orientador 

2006 Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças 

de zero a seis anos à educação. MEC 

Orientador 

2006 Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação 

Infantil. V 1;2. MEC 

Orientador 

2006 Lei 11. 274/ 2006 – Ensino Fundamental de 9 anos Mandatário 

2007 Lei 11.494/2007 – Lei do FUNDEB Mandatário 

2009 Indicadores da Qualidade na Educação Infantil. MEC Orientador 

2009 Critérios para um Atendimento em Creches que respeite os 

direitos fundamentais das crianças. MEC 

Orientador 

2009 Orientações sobre convênios entre secretarias municipais 

de educação e instituições comunitárias. MEC 

Orientador 

2010 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Orientador 

2011 Guia para a elaboração de Planos Municipais pela 

primeirainfância. Rede Nacional Primeira Infância. Salvador: 

UNICEF 

Orientador 

2013 Lei nº 12.796/2013 – Educação básica obrigatória a partir dos 4 

anos 

Mandatório 

2013 Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. 

MEC 

Mandatório 

2014 Lei nº13.005/2014 - Plano Nacional de Educação Mandatório 

Tabela 1. Documentos do Ministério da Educação11 

  

                                                 
11 Fonte: TRENTINI, J. 2016 
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NITERÓI 
 

Como este trabalho é realizado sob a perspectiva da cidade de Niterói, convém 

apresentar algumas características da cidade. Trata-se de um município da região 

metropolitana do Rio de Janeiro com área de 133,919 km². A taxa de urbanização 

correspondente a 100% da população, que foi estimada em 499.479 habitantes para o ano de 

201612, ocupa a sétima posição entre os municípios brasileiros no índice de desenvolvimento 

humano (IDH)13 e décima terceira no IDH de educação. O município é dividido em 48 bairros 

que são agrupados em cinco regiões de planejamento: Litoral da Baia, Norte, Oceânica, 

Pendotiba e Leste. 

 

Figura 1- Mapa de Niterói e Regiões. 

 

1. História de Niterói como Capital 

 

Para melhor compreender as especificidades da cidade de Niterói, é relevante 

mencionar os impactos urbanos e políticos proporcionados pelo o status de capital que já foi 

atribuído à cidade no passado. Em 1835, ao se tornar capital da província do Rio de Janeiro, 

foi elevada à condição de cidade, deixando de ser Vila Real da Praia Grande e passando a se 

chamar “Nitcheroy”. Convém destacar que houve um intervalo de tempo (de 1984 à 1902) no 

qual transferiu-se a capital da cidade para o interior devido à revolta armada que iniciou 

bombardeios à capital Federal, retornando para Niterói apenas quando a ameaça acaba. 

                                                 
12 Segundo dados do estudo de estimativa de população realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 
13Ranking de IDH do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 

http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/rankings/idhm-municipios-2010.htmlW.pnud 



 

34 
 

 

Assim, foi apenas em 1903 que o governo se instalou completamente na cidade. Em 

1904 criou-se a Prefeitura Municipal de Niterói que passa a ser encarregada de serviços que 

antes eram de responsabilidade do estado, como a iluminação pública e o serviço de águas. A 

cidade recebeu diversos melhoramentos urbanos e seguiu próspera e movimentada graças à 

condição de capital que deteve até a década de 70, quando a fusão dos estados da Guanabara 

com o Rio de janeiro mudou definitivamente a capital para a cidade do Rio de Janeiro.  

 

A perda da posição de centralidade teve impactos na cidade, e, naturalmente, a 

redução da importância política resultou em um esvaziamento econômico. Além disso, o 

prejuízo simbólico foi grande, quando, deixando de ser vista como capital a cidade, passou a 

ter uma imagem de cidade meramente dormitório, conforme se verifica a seguir: 

 

A cidade, desde 1975, com a fusão do Estado do Rio de Janeiro e o antigo Estado da 

Guanabara, deixa de ser a capital do Estado do Rio de Janeiro. Além de perder a 

primazia política dessa condição de capital, Niterói passa a ficar muito mais 

vulnerável a expansão urbana da metrópole Rio de Janeiro, desde a inauguração da 

ponte Rio-Niterói entre as duas cidades, em 1974. Desde então, a forte urbanização 

da cidade será inevitável, em direção à chamada Região Oceânica e sua periferia. 

(Oliveira, 2009) 

 

2. Niterói e a Educação 

 

Conforme explicitado anteriormente, a descentralização educacional instituída pela 

LDB/96 atribuiu aos municípios a responsabilidade pela Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Assim, a Prefeitura de Niterói é 

responsável por manter uma rede escolar de ensino que integra o sistema municipal instituído 

em 2006 pelo decreto nº 9820/2006. 

 

Essa rede está subordinada à Fundação Municipal de Educação (FME) e possui 40 

Unidades Municipais de Educação Infantil (35 em horário integral e 5 em horário parcial), 49 

Unidades de Ensino Fundamental, além da manutenção de convênios com 24 Creches 

Comunitárias no atendimento às crianças pequenas. Em 2015, essa rede atendia 
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aproximadamente 31.901 alunos no total, dos quais 2.267 são atendidos por Creches 

conveniadas através do Programa Criança na Creche14 (ProCC). 

 

No que tange à constituição da rede pública de educação, documentos da Fundação 

Municipal de Educação (FME) revelam que a primeira escola pública de Niterói foi criada no 

governo de Manoel Otávio de Souza Carneiro (1914-1918). Em 1975 foi criada a Secretaria 

Municipal de Educação e em 1991 a FME. 

 

3. A Fundação Municipal de Educação (FME) 

 

Na década de 1990, sob o governo de Fernando Henrique Cardoso, pretendia-se uma 

reforma do estado com foco na descentralização, assim, as “propriedades públicas não 

estatais” (BRESSER Pereira, 1998) foram criadas com a função de não apenas prestar o 

serviço, mas também encarregadas de administrar integralmente o serviço. Constituiriam uma 

alternativa quando não houvesse a privatização propriamente dita, nessa perspectiva surgiram 

as Fundações Públicas. 

 

Foi seguindo a lógica da proposta de reforma do Governo Federal e em meio a um 

período de redemocratização e retomada da cidadania, que, em Niterói, sob o governo do 

então prefeito Jorge Roberto Silveira, criou-se a Fundação Municipal de Educação de Niterói 

(FME), no ano de 1991. Naquele momento, uma experiência de descentralização em nível 

municipal do serviço de Educação, como essa, pode ser vista como ousada, especialmente em 

meio a uma conjuntura de valorização crescente da Educação, agora como um dever público, 

e um direito da criança. Parece que a educação de Niterói estava sendo encarada como um 

espaço que necessitava de mudanças em sentido modernização, e a FME representava essa 

modernização. 

Entretanto, um novo período histórico sempre traz conflitos, contradições e dúvidas. 

Assim, a ousadia da mudança para o aprimoramento e a modernização da ação 

educacional fortaleceu a Cidade de Niterói, a ponto de “começar o amanhã”, 

investindo nos aparentemente simples fazeres do cotidiano. Após intensos debates 

ocorridos, com o protagonismo de atores políticos, de profissionais da educação e de 

instituições da sociedade civil, foi criada a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE NITERÓI, com base na Lei n° 924/91 e no Decreto n° 6.172/91, 

visando garantir o aperfeiçoamento da gestão educacional e a autonomia necessária 

                                                 
14 Fonte: Assessoria de Estudos e Pesquisas Educacionais/FME- dados de 06/04/2015 retirados do Plano 

Municipal de Educação de Niterói 
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para a efetivação de atos administrativos ágeis, especialmente no tocante aos 

processos relativos às unidades municipais de educação. (FME. 2011 ) 

 

Vale lembrar que a FME foi instituída antes mesmo da LDB/96, que descentralizou a 

educação tornando-a de responsabilidade municipal, e por meio da FME, Niterói investiu em 

outras estratégias ousadas para a modernização da Educação Municipal. Alguns exemplos 

são: a opção por eleição direta para escolha dos diretores das escolas, ainda em 1991; a 

reformulação no processo de matrículas; a adoção de uma proposta polític0-pedagógica que 

tentava estabelecer um novo paradigma, simbolizado pela adoção do sistema de ciclos* no 

lugar do sistema seriado*, em 1999, entre outros (FME, 2011) É possível pensar que a 

fundação representou uma intenção política-pedagógica inovadora tanto na sua instituição, 

quanto nos seus projetos, e que sua gestão buscava um enfoque nas questões pedagógicas e 

não apenas burocráticas. 

 

4. A Distribuição da Rede de Creches Conveniadas e de 

UMEIS 

 

Desde a promulgação da CF de 1988 atribuíram-se novas responsabilidades aos 

municípios. E agora, suprir a demanda pela Educação Infantil representa grande desafio, 

especialmente ao considerar as metas do PNE 2014 – 2024. Acredita-se que esses argumentos 

sejam suficientes para justificar a rápida mudança, em termos de números, que as redes de 

UMEIs e de Creches Conveniadas estão vivendo. Podemos considerar as reformas de 

unidades, a extinção de convênios, e também as incorporações de Creches Comunitárias ao 

sistema municipal.  

A figura 2 Apresenta um mapa da cidade de Niterói com percentual de crianças de 4 a 

5 anos que frequentam a Escola. Foram acrescentadas à figura original marcações que 

representam a distribuição das UMEIS e das CC por região do município sem haver 

necessariamente a perfeita correspondência geográfica no posicionamento. Desse modo, a 

figura 2 representa um contexto transitório, mas que pode nos ajudar a criar uma melhor 

percepção sobre a distribuição desse serviço e sobre a demanda em relação à oferta pública. 
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Figura 2 – Porcentagem de crianças de 4 a 5 anos que frequentam a escola15 

 

  

                                                 
15 Fonte: Projeto Niterói que Queremos. Fonte dos dados: FME 
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O Programa Criança Na Creche 
 

O Programa foi instituído em 1994 pelo Decreto 287/94 com o objetivo de apoiar 

financeira e pedagogicamente as Creches Comunitárias existentes nas diversas comunidades, 

que geralmente eram organizadas pelas associações de moradores e mantidas por doações e 

contribuições da própria comunidade. Atualmente, este programa estabelece convênios entre a 

prefeitura e as Creches Comunitárias, que também precisam se adequar a determinadas 

exigências a fim de garantir a manutenção do convênio. 

 

A EDUCAÇÃO INFANTIL E AS POLÍTICAS 

 

Apesar da valorização de uma educação nacional ter crescido ao longo da história, é 

possível perceber que ela não era pensada como um todo, ou considerando as necessidades 

das crianças integralmente. Isso pode ser percebido pela concepção da educação como etapas 

distintas que deveriam funcionar espontaneamente através de uma lógica funcionalista, ainda 

que não fossem planejadas, ou financiadas como um todo. Nessas circunstâncias, a assistência 

à infância enfrentou ainda mais obstáculos, pois, quando no contexto de políticas públicas, o 

atendimento para as camadas mais baixas da população, sequer era pensado como uma parte 

da educação, tratava-se apenas de assistência social. O engajamento de movimentos sociais 

em busca de reconhecimento para o trabalho das creches tanto no desenvolvimento social 

quanto no desenvolvimento educacional das crianças, e trouxe o tema do atendimento à 

infância para as discussões educacionais. 

 

Em 2004, o Ministério da Educação iniciou uma ação de cooperação técnica junto 

ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS - para discutir 

a situação da rede de creches e pré-escolas credenciadas pelo Programa de Atenção à 

Criança – PAC - da Secretaria Nacional de Assistência Social e financiadas com 

recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS. Como a rede de creches 

e pré-escolas encontra-se, ainda hoje, sob a responsabilidade do MDS, o MEC está 

participando do Grupo de Trabalho Interministerial que foi instituído em 21 de 

setembro de 2005, por meio da Portaria nº 3.219. Este grupo deverá apresentar um 

plano de trabalho que visa à transferência dos recursos financeiros e da gestão desta 

rede para o seu âmbito de atuação. Neste sentido, o MEC vem, ainda, desenvolvendo 

ações, em parceria com os sistemas de ensino, para que se normatizem, credenciem 

e integrem todas as instituições de Educação Infantil do Município aos seus 

respectivos sistemas. (BRASIL, MEC, 2005) 
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Em diversas discussões, representantes do Ministério do Planejamento, da Educação 

e do Desenvolvimento Social, debatiam a adequação das políticas públicas que demonstravam 

que a melhor alternativa seria trazer as creches e pré-escolas conveniadas com o poder 

público, da assistência social para a rede de atuação do Ministério da Educação. Isso porque a 

educação infantil, segundo a LDB/96, deveria ser oferecida pela rede de creches e pré-escolas 

sob a responsabilidade dos sistemas municipais da administração direta do município. No 

entanto, muitas das instituições do sistema municipal eram Creches Comunitárias, que 

prestavam serviços educacionais, estavam na categoria de instituições privadas e 

permaneciam sob a responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social, mas já eram 

descritas na Lei de diretrizes e bases como em regime de colaboração. 

 

A transição para a educação enfrentaria muitas dificuldades. Foi realizado o que se 

chamou de “pareamento”, uma comparação de dados entre as redes para mapear as 

instituições financiadas pelo Fundo Nacional de Assistência Social, e verificar quantas já 

teriam sido incorporadas ou não à rede dos municípios. Concluiu-se que, com a transferência 

das creches conveniadas para a educação, seria necessário para viabilizar a continuidade do 

serviço que elas fossem beneficiárias do financiamento feito pelo FUNDEB. Para isso, mais 

uma vez os movimentos sociais e as famílias precisaram se engajar na luta em prol de 

recursos, pois estes, a princípio, deveriam se destinar apenas a instituições públicas, e, embora 

prestassem um serviço público, as creches conveniadas constituem-se como instituições 

privadas.  

 

A inclusão no FUNDEB foi a oportunidade para as creches conveniadas serem 

incluídas no financiamento de nível federal para a educação. 

 

A luta travada trouxe vitórias significativas. Pela primeira vez no país, foram 

subvinculadas fontes de financiamento de creches e pré-escolas aos sistemas de 

ensino, estendidas à manutenção das creches e pré-escolas comunitárias, entendidas 

no processo como conveniadas com o poder público municipal.  

A inclusão das creches conveniadas no FUNDEB foi uma oportunidade no sentido 

de buscar, junto ao governo federal, a inclusão da creche no financiamento da 

educação nacional, visto que a LDB evidenciava esse direito por duas vias: a 

primeira referia-se ao direito das crianças de 0 a 6 anos à educação infantil e a 

segunda se fundamentava no artigo 77 da LDB, segundo o qual: “os recursos 

públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas que: comprovem finalidade não 

lucrativa” (BRASIL, LDB 9.9393, 1996, Título VII). A conquista do financiamento 

via FUNDEB para a rede conveniada foi resultado da ampla mobilização dos 

movimentos comunitários e seus parceiros pela garantia do direito à educação das 

crianças da classe popular (MOREIRA, 2016) 
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Educação Infantil em Niterói 

 

Como já mencionado, a educação infantil vem crescendo de importância e a legislação 

está impondo uma atitude efetiva dos municípios com ampliação da educação infantil. A 

concepção geral é a de que o investimento público deve ser aplicado em uma rede de 

atendimento do poder público direto. Essa ideia, porém, vai na contramão do tipo de 

atendimento à infância pobre que já vinha se desenvolvendo ao longo da história, que 

compreende as Creches Comunitárias e a Assistência Social.  

 

Assim, é importante compreender as lógicas em que esse atendimento se estabeleceu, 

posicionando também a perspectiva favorável assumida por este trabalho diante das Creches 

Comunitárias, considerando-as como um espaço privilegiado para a ação em prol da melhoria 

das condições de vida das crianças das camadas mais pobres da população e de suas famílias. 

Tal posicionamento decorre da análise do processo em que essas se instituem como 

atendimento à infância. Também serão pontuadas algumas críticas que sustentam os projetos 

que pretendem o seu desmonte, levantando questões a serem desenvolvidas mais adiante neste 

trabalho. 

 

A Expansão das Creches Comunitárias 

 

As Creches Comunitárias nasceram especialmente nos grandes centros urbanos a partir 

de movimentos sociais populares, com destaque para o movimento de mulheres ocorrido 

por volta da década de 1970. O contexto histórico-social está relacionado à ditadura militar e 

ao aprofundamento das desigualdades sociais desse momento. Neste trabalho é 

desenvolvida uma breve descrição da conjuntura e de algumas influências para a expansão 

do atendimento levando em conta que esse não foi um processo homogêneo e que as 

particularidades de cada comunidade repercutem em um processo específico de organização. 

Nesse sentido, Moreira afirma que “cada comunidade empreende esforços próprios, alugando 

casas, conseguindo cessão de salas em paróquias, fazendo mutirões para arrecadar fundos 

para a construção de espaços e outras formas de organização coletiva para atingir seus 

objetivos” (MOREIRA p.27). 
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Em meio ao regime de ditadura militar, a supressão das liberdades de expressão e o 

bloqueio dos meios institucionais de representação popular estimularam o uso das relações 

primárias de solidariedade a partir dos seus locais de moradia. Era a partir de vínculos de 

amizade, de parentesco e de vizinhança que a população se unia pela sobrevivência diária. 

Também era por meio desses vínculos que a população buscava proteger-se diante de um 

clima social de medo (SINGER e BRANT, 1980 p.13). As mulheres participaram fortemente 

desse movimento através de associações religiosas, comunitárias, grupos de mães, enfim, as 

organizações que naquele momento lhes eram próprias, e nelas mobilizavam-se em uma 

cooperação para suprir suas demandas e superar a ausência do poder público. 

 

o que se pode notar, do que foi dito até aqui, é que as creches e pré-escolas surgiram 

a partir de mudanças econômicas, políticas e sociais que ocorreram na sociedade: 

pela incorporação das mulheres à força de trabalho assalariado, na organização das 

famílias, num novo papel da mulher, numa nova relação entre os sexos, para citar 

apenas as mais evidentes. Mas, também, por razões que se identificam com um 

conjunto de ideias novas sobre a infância, sobre o papel da criança na sociedade e de 

como torná-la, através da educação, um indivíduo produtivo e ajustado às exigências 

desse conjunto social. (ANDRADE, 2010 Apud Bujes 2001, p.15) 

 

Também é importante destacar a presença de instituições religiosas nas articulações 

comunitárias em meio ao regime autoritário, uma vez que representavam um espaço de 

encontro e de mobilização diante da repressão às associações.No que diz respeito às Creches 

Comunitárias, essas representavam um apoio ainda mais fundamental em termos de recursos. 

A participação de instituições religiosas no atendimento às crianças já vinha de uma tradição 

histórica, tal como sua atuação em prol da redução da miséria e controle das camadas 

populares. A ajuda filantrópica não era suficiente diante das dificuldades que a maioria da 

população enfrentava, como Andrade, a partir de  Bujes explica muito bem na seguinte 

passagem: 

 

O baixo salário e a falta de extensão de serviços de infraestrutura urbana para 

atender as necessidades sociais agravam a questão da creche que nessa altura não é 

mais aceita apenas como uma ajuda filantrópica ou empresarial, mas começa a ser 

reivindicada pela população mais pobre como necessidade de mães que precisam 

trabalhar para a subsistência da família. (ANDRADE, 2010, apud Oliveira1988, 

p.48) 
 

 

Além disso, a crescente inserção das mulheres no mercado de trabalho, inclusive 

para a complementação da renda diante do agravamento das condições sociais, impôs às 
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mulheres ocupar outros papeis sociais além dos tradicionalmente impostos papéis de mãe e 

esposa, o que se associou bem aos discursos feministas16. Ao mesmo tempo, se intensificam 

as discussões à cerca da função social da creche, que além de oferecer uma opção segura para 

as mães trabalhadoras deixarem seus filhos, passava cada vez mais a ser entendidas como 

espaços institucionais capazes de garantir o desenvolvimento infantil através da educação. 

 

Achamos que nós mulheres devemos lutar para que possamos nos preparar, tanto 

quanto os homens, para enfrentar a vida (...). É possível que nos perguntem: mas se 

as mulheres querem tudo isto, quem vai cuidar da casa e dos filhos? Nós 

respondemos: o trabalho domestico e o cuidado dos filhos é um trabalho necessário, 

pois ninguém come comida crua, anda sujo ou pode deixar os filhos abandonados. 

Queremos, portanto, boas creches e escolas para nossos filhos, lavanderias coletivas 

e restaurantes a preços populares (Rosemberg, 1984, apud. Jornal nós mulheres 76). 

 

A Creche como mal necessário 

As Creches sempre foram alvo de críticas. No passado, por exemplo, as críticas 

advinham da ideia de que essas seriam instituições asilares para a infância abandonada, em 

uma lógica de culpabilização das mães por não cuidarem elas mesmas dos filhos. Mais tarde 

essa lógica ainda se mantinha, porém associada à uma percepção de que as creches tratavam-

se de ambientes necessários para a promoção da higiene e da moralização dos costumes em 

favor da saúde pública. Ainda hoje, as Creches Comunitárias conveniadas são criticadas por 

serem um atendimento privado17 que funciona com recursos públicos e considerados 

intrinsecamente de baixa qualidade. 

 

Todas essas críticas, exceto a que diz respeito ao caráter privado do atendimento, estão 

calcadas em preconceitos formados histórica e socialmente, relacionados com a situação das 

camadas mais pobres, ou seja, além do machismo, a culpabilização da mulher atingiria a 

mulher pobre, que precisa necessariamente trabalhar fora para sobreviver. O higienismo, 

portanto, seria necessário aos pobres, que viviam em condições precárias e não tinham 

instrução.  Eles precisavam, então, receber educação a fim de que se evitassem doenças. Já  a 

ideia de que as Creches Comunitárias ofereceriam um serviço necessariamente ruim, 

relaciona-se à sua própria condição de Creche Comunitária, identificando-se com todas as 

críticas anteriores, por partir do mesmo pressuposto. 

                                                 
16 O movimento de mulheres não era o movimento feminista, embora suas demandas pudessem ser comuns em 

alguns momentos. 
17 Ou atendimento público não-estatal, são atividades do Estado cuja realização é transferidas ao setor privado 
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Não se trata de afirmar, porém, que o atendimento nas Creches Comunitárias seja 

necessariamente bom, mas essa crítica não se justificaria simplesmente devido a sua alocação 

como instituição privada, ou o oposto deveria ser verdadeiro, e as instituições públicas seriam 

necessariamente de boa qualidade, mas não podemos afirmar isso.  

A intenção deste trabalho é mostrar que as Creches Comunitárias estão sim imersas 

em muitas contradições, e são passíveis de questionamentos, porém, imprimir esforços para a 

superação dos preconceitos e da percepção negativa vigente diante da sociedade  faz-se 

necessário na tentativa de se pensar soluções efetivas para as questões envolvidas na 

assistência à infância das classes empobrecidas. 

 

Uma grande questão relativa às Creches Comunitárias diz respeito a sua inserção 

como instituição privada. Ainda que ofereça um atendimento público e gratuito, muitas são as 

críticas à essa forma de relacionamento entre o público e o privado, chamada de “terceira 

via”. Os argumentos giram em torno de que o investimento público deveria ser aplicado nos 

serviços públicos, e que essa modalidade de parceria desresponsabiliza o Estado da prestação 

do serviço repassando para a sociedade o dever de solucionar as questões. 

 

Por outro lado, no que se refere a essas Creches, o serviço já nasceu a partir da 

iniciativa da sociedade civil, e os municípios ainda não estão nem perto de suprir nem mesmo 

a demanda atual. O fim dos convênios em um contexto em que Estado ainda não atende 

integralmente a demanda, estando inclusive em meio a metas ambiciosas de expansão, não 

parece representar uma preocupação com a qualidade da educação, mas sim o menosprezo a 

um tipo de atendimento educacional popular, preferindo atendimento nenhum a financiar a 

rede já existente. 

 

Percebe-se o potencial das Creches Comunitárias como instituições educadoras. 

Logo, não parece adequada a compreensão de que elas representam um mal necessário. Ao 

contrário, verifica-se que elas se constituem como espaços privilegiados de atuação 

comprometidos com a melhora das condições de vida da comunidade. As creches surgiram a 

partir de reivindicações pela presença do poder público no cumprimento de direitos. Sendo 

assim, e, por isso, não está sendo denfendido que essas sejam um “tapa buraco temporário”, 

mas sim que sejam preservadas enquanto estuda-se alternativas para a sua inclusão, 

especialmente enquanto desempenham uma função tão importante para a sociedade.“(...) 
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aqueles que partilham sonhos se dão as mãos e caminham juntos. E, esse é precisamente o 

início da política” (PEIXOTO Apud Alves 2002). 

 

Programas do governo Federal e Municipal e a expansão do atendimento  

O Programa Brasil Carinhoso surgiu como uma estratégia voltada para a primeira 

infância do Plano Brasil Sem Miséria, surgiu em 2012, sob uma perspectiva de atenção 

integral ao desenvolvimento infantil. O programa inclui ações abrangendo os aspectos da 

saúde, renda e educação: 

 

 No aspecto da renda, surge como um complemento à renda das famílias beneficiárias 

do Programa Bolsa Família que tenham crianças até seis anos de idade.  

 No aspecto da saúde, pretende oferecer segurança alimentar e nutricional ampliando a 

distribuição de vitaminas cuja carência mais prejudicam o desenvolvimento infantil, 

medicamentos e, em 2014, foi lançada a estratégia de fortificação da alimentação 

infantil. 

 No aspecto educacional, repassa recursos aos municípios a fim de incentivar a 

melhoria na qualidade e a ampliação do atendimento das crianças em creches públicas 

ou conveniadas. 

 

Aqui, cabe destacar que o apoio financeiro consiste na transferência automática de 

recursos financeiros, sem necessidade de convênio ou outro instrumento formal. Os 

municípios recebem por vaga ocupada por cada criança até 4 anos de famílias beneficiárias do 

bolsa família e repassa 50% do valor anual mínimo por matrícula em creche pública definido 

para o FUNDEB. Além disso, por meio da ação Novas Turmas que consiste na possibilidade 

de o município requisitar o recebimento do recurso financeiro tão logo seja criada uma nova 

turma em creche pública ou em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem 

fins lucrativos conveniadas com o poder público. 

 

Os investimentos do Governo Federal através do programa Brasil Carinhoso são 

apontados como o fato viabilizador do programa municipal de expansão da rede de educação 

infantil de Niterói. O programa “Mais Infância”, implementado em 2013 e ainda em vigor 

pretende expandir o acesso à educação infantil pública e de qualidade: 
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O Programa surge em um contexto de promover uma educação pública de qualidade 

para a primeira infância, tendo como referência o entendimento da criança como 

sujeito de direitos e produtora de cultura. Neste sentido, o programa tinha como 

objetivo, em seu projeto inicial, a expansão em 75% das Unidades Municipais de 

Educação Infantil da rede, garantindo o acesso das crianças entre 4 meses e 5 anos 

de idade à escola, com base nos princípios da qualidade pedagógica, da inclusão 

social e da formação cidadã. O Programa representa uma política pública 

impulsionada pelas determinações legais que amparam a educação da infância, como 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, bem como o Estatuto da Criança 

e do Adolescente, Diretrizes Curriculares Nacionais e os Referenciais Municipais 

para a Educação Infantil, e vem acompanhado por conquistas pedagógicas, tais 

como: formações continuadas em serviço para os professores da rede municipal e 

das creches comunitárias conveniadas. (III CONEDU 2016) 

 

Desse modo, entende-se que o que está sendo imposto não é só uma ampliação, mas 

uma transformação dos moldes do atendimento à infância. E tudo isso ocorre sob a 

responsabilidade dos municípios, que receberam a competência pela educação básica – agora 

incluindo a educação infantil - através da descentralização prevista na Constituição Federal de 

1988. Aparentemente, o entendimento é que o melhor caminho diante da descentralização da 

educação pelo Estado é a centralização da prestação do serviço pelo Município. 

 

Na busca pela articulação de um Sistema de Educação Nacional desenvolveram-se 

metas para a educação por meio do do Plano Nacional de Educação e dos Planos Municipais 

de Educação. Niterói assumiu o compromisso com a expansão da Educação Infantil e conta 

com o investimento do Governo Federal através do Programa Brasil Carinhoso. Este foi 

condicionador do programa próprio do Município, o Mais Infância, implementado em 2013 

com intenção de expandir em 75% a educação infantil. Assim, para pensar melhor sobre a 

questão, é importante acompanhar os dados dessa expansão. 
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   Figura 3 - Distribuição das escolas de Educação Infantil por dependência administrativa 

 

A análise da figura 3 permite perceber que participação do poder público na 

educação infantil é muito baixa, tendo uma retração geral maior do que uma expansão entre 

os anos de 2007 a 2015. Se considerarmos apenas os anos em que o município esteve 

recebendo financiamento do Programa Brasil Carinhoso, de 2013 a 2016 podemos observar 

um crescimento de 5,1%, que comparado com os anos anteriores é bom, mas ao se considerar 

o total de apenas 28,7%, não são números animadores. 

 

Agora se pensarmos apenas nas creches, os números também não melhoram, mas a 

situação fica um pouco pior, isso, porque as creches tem um custo per capita mais alto que 

qualquer outra modalidade da educação básica, por demandar um número maior de adultos 

por quantidade de criança. 
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 Figura 4 – Distribuição das Creches por dependência administrativa. 

 

Os dados apresentados na figura 4 evidenciam que o atendimento público à educação 

infantil ainda é significativamente baixo, e que a expansão ainda é pequena mesmo no período 

em que esteve contando com o financiamento do Governo Federal. Com a fundamentação 

nesses números, levanta-se os seguintes questionamentos. Será que abrir mão dos convênios 

com as Creches Comunitárias é realmente a melhor opção enquanto se pretende expandir o 

atendimento à educação infantil? Será que não é possível estudar formas expandir a rede 

pública direta contando com uma transição gradual, considerando a possibilidade de 

municipalização desse serviço?  

Durante a vigência do Programa Mais Infância do Município de Niterói, utilizou-se a 

estratégia de municipalização de algumas Creches Comunitárias conveniadas. Esse processo 

não é simples e implica em uma transição para a instituição, processo vivido e relatado pela 

UMEI Rosalda Paim. 

 

Em 2013, a Fundação Municipal de Educação iniciou um processo de 

municipalização de diversas creches comunitárias, dentre elas a Rosalda Paim. Tal 

ação fazia parte de um compromisso assumido pelo governo municipal, o qual no 

seu plano de trabalho comprometeu-se em expandir a educação infantil em todo o 

município. 

Assim, em meados do primeiro quadrimestre de 2013 iniciaram-se as negociações e 

em agosto desse mesmo ano a Fundação Municipal de Educação assumiu a 

instituição. Esta passou a se chamar Unidade Municipal de Educação Infantil 

Rosalda Paim.  

As crianças que estavam matriculadas e haviam sido atendidas no primeiro semestre 

continuaram a ser acolhidas pela Rede Municipal. Mudanças ocorreram no quadro 

de funcionários, na orientação pedagógica e na estruturação da escola como um 

todo. 

Nesse contexto, a Direção Geral e Adjunta da UMEI Rosalda Paim foi assumida por 

duas professoras concursadas da Rede Municipal. A orientação pedagógica também 

sofreu alteração, sendo composta por uma supervisora educacional também 

concursada. O corpo docente, no entanto, foi composto inicialmente por dezesseis 

professoras contratadas em tempo integral, isto é, em cada uma das oito salas de aula 

passaram a atuar duas professoras. Destacamos que três dessas docentes já atuavam 

na Creche Comunitária Rosalda Paim e passaram por um novo processo de seleção, 

continuando a atuar na escola. A unidade escolar também passou a contar com 

quatro merendeiras concursadas, um agente administrativo e quatro agentes de 

limpeza. 

Foi um momento desafiador para todos, inclusive para os pais e responsáveis. 

Assim, foi preciso realizar reuniões a fim de socializar as mudanças: apresentar a 

nova equipe, compartilhar as ideias pedagógicas que este grupo trazia, comunicar as 

alterações que seriam feitas no prédio, etc. Enfim, um momento de receios e 

conquistas.  

No início de 2014, ou para sermos mais precisos, no dia 02 de janeiro de 2014, foi 

iniciada a reforma do prédio. Tal processo fez com que toda a Equipe e parte das 

crianças matriculadas neste novo ano letivo iniciassem as atividades em outro 

prédio, bem menor e precário. Diariamente cerca de setenta crianças, a metade da 

qual a escola em geral recebia, partia em dois ônibus escolares para o prédio alugado 

no bairro do Pé Pequeno. Novamente os pais precisaram confiar na Equipe da 
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Fundação Municipal de Educação e na Direção da escola, acreditando que as 

mudanças ocorridas poderiam em curto prazo beneficiar suas crianças, embora os 

ajustes ainda estivessem sendo realizados. Em 20 de maio de 2014, a UMEI Rosalda 

Paim foi oficialmente inaugurada. Dessa forma, a comunidade do Morro da Chácara 

e do Arroz, bem como a população que vive em bairros que rodeiam o centro da 

cidade, além do corpo docente e dos demais funcionários receberam um prédio 

reformado, climatizado e com área de externa maior do que a anterior. 

(BLOG, UMEI Rosalda Paim) 

 

As municipalizações parecem uma alternativa interessante diante da situação, mas 

também pode-se levantar o questionamento sobre a real expansão do número de vagas 

oferecidas para a população, já que na realidade foram apenas transferidas do setor privado 

para o municipal sem uma expansão propriamente dita. O problema que se resolveu foi o do 

caráter privado da assistência, com benefícios na estrutura, mas não se ampliou as vagas 

efetivamente ofertadas para a população. 

Se os argumentos contrários forem sobre a qualidade precária das Creches 

Conveniadas, vê-se que o sistema de convênio já impõe adequações de currículo, 

infraestrutura e formação do pessoal, então, estando sob critérios de qualidade, se os 

convênios forem suficientes e houver estímulo à capacitação de seus profissionais o 

atendimento não tem porque ser considerado ruim. 

Se as críticas forem a respeito da possibilidade da utilização do serviço de forma 

clientelista por alguns grupos políticos, poderia se pensar em formas de fiscalização, afinal 

esse risco existe mesmo na administração pública direta. 

Considerando que ‘público’ não é sinônimo de ‘estatal’, ainda mais num país em que o 

Estado, historicamente, tem trabalhado a serviço do privado, a questão da evasão de recursos 

não pode ser resolvida através de simples corte, mas pelo estabelecimento de critérios que 

assegurem transparência ao repasse e inaugurem novas relações entre Estado e sociedade 

(TIRIBA, 1997, p.6). 

 

Todos esses argumentos contrários às Creches Comunitárias, mencionados 

anteriormente, são muito relevantes, mas não são suficientes para convencer sobre 

necessidade de se extinguir o atendimento antes mesmo da criação de um número de vagas 

públicas satisfatório para atender a população carente. Seria como dizer que atendimento 

nenhum é melhor que o atendimento das creches conveniadas, o que além de extremo, não é 

verdadeiro. Basta pensar no surgimento desse tipo de atendimento, articulado justamente para 

atender a ausência do Estado. 

Buscando refletir um pouco mais sobre as questões envolvendo as Creches 

Comunitárias, foi proposta a análise da relação do poder municipal com as Creches 

Comunitárias no passado. Em 1990, após o advento da CF/88 e a promoção do atendimento à 
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criança da Assistência Social para a Educação promulgou-se uma lei que deixou expressa em 

seu artigo 220 o seguinte: 

 

“É dever do Poder Público Municipal para com a educação (...) o atendimento 

educacional das crianças de zero a quatro anos, em creches, e de quatro a seis anos 

em pré-escolas, com o objetivo de promover o desenvolvimento físico, emocional e 

intelectual das crianças dessa faixa etária” (PICANÇO 1996 p.132-133) 

 

 

Porém, a mesma lei dispõe ainda do artigo 197: 

 

“O Município criará e manterá creches e escolas comunitárias para os filhos de 

trabalhadores, preferencialmente nos bairros onde residam, para a guarda e educação 

das crianças de idade até sete anos, a fim de lhes proporcionar bom 

acompanhamento biopsicossocial mediante os seguintes critérios: 

A instalação das creches e escolas comunitárias dar-se-á prioritariamente em 

comunidades com maior necessidade, definidas por anterior levantamento socio-

econômico, realizado pelos órgãos municipais competentes. Em sintonia com as 

associações comunitárias. 

É imperativo que as creches e escolas comunitárias sejam organizadas oficialmente, 

sem fins lucrativos.” (PICANÇO 1996 p.133) 

 

 

Como visto, foi marcada institucionalmente a segregação do sistema de Creches 

Comunitárias da educação municipal. E o critério da distinção é evidentemente de classe, 

onde a educação infantil deveria se preocupar com um desenvolvimento integral da criança, 

exceto se for filha de trabalhadores, nesse caso lhes caberia um local de guarda e 

acompanhamento. 

 

Os sistemas de educação e assistência foram criados em paralelo, e mesmo diante da 

inclusão formal da infância na educação, a distinção simbólica permaneceu. As manifestações 

dessa dicotomia, no entanto, podem ser tão formais quanto concretas, e é nesse sentido que 

percebe-se o drama das Creches Comunitárias. 

 

A Educação Infantil nasce em processos diferentes com características e significados 

sociais distintos entre as classes abastadas e as camadas populares. Desse modo, os modelos 

que surgem nas classes mais pobres continuam sendo vistos com um olhar preconceituoso, 

sob acusações de inferioridade e desqualificação, tudo isso a partir de uma lógica de 

criminalização da pobreza. Esses sentidos são construídos a partir de uma conjuntura social, 

cultural e em um processo histórico, como muito bem explica COSTA, 2008 a partir do 

conhecimento retirado do trabalho de ALVARENGA. 
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 Os sentidos são produzidos sócio-historicamente. Ou seja, a forma com que os 

sujeitos atribuem sentidos traz as marcas de sua cultura, seu tempo histórico e da 

classe ou grupo no qual está inserido. A produção de sentidos tem relação direta com 

as experiências de vida, pois, nestas vivências, são produzidos os sentidos, que são 

ideológicos, pois expressam visões de mundo. Estes sentidos produzidos por grupos 

e classes são disputados, pois cada um desses grupos pretende imprimir suas 

ideologias, tornando-as hegemônicas em relação às demais. As palavras são 

carregadas de sentidos ideológicos, uma vez que externalizam os conceitos e valores 

construídos por um grupo em determinado contexto sócio-histórico e estes sentidos 

não são produzidos de forma isolada, mas na relação com o outro, e, apenas podem 

ser compreendidos considerando-se o contexto em que são produzidos. O 

movimento histórico se constrói nos embates, nas contradições e disputas entre os 

interesses dos grupos que compõem a sociedade. (COSTA, 2008 Apud Alvarenga) 

 

As políticas públicas para a educação infantil no Brasil, e, mais especificamente no 

município de Niterói, parecem confirmar a relação intrínseca entre os contextos político-

econômicos vividos historicamente com os marcos ideológicos moldados por eles. Percebe-se 

a dicotomia entre cuidar e educar como a expressão de uma relação de poder, que em relação 

ao educar, cuidar é compreendido como uma categoria de desprestígio, em uma relação de 

inferioridade. Essa concepção poderia ser analisada também sob uma perspectiva de relações 

de poder e gênero, mas para atender ao objetivo deste trabalho, interessa analisar a partir da 

relação de poder econômico e de classe. 

 

O Educar, nesse aspecto, pode ser representado pela rede municipal de educação, que 

nasce na educação, já o cuidar, pode ser representado pelas Creches Comunitárias, que 

independentemente de terem nascido com ideias e intenções educacionais para as crianças da 

comunidade, surgiram associadas ao caráter de assistência enquanto se mobilizavam para 

suprir as carências urgentes da sociedade. Esse caráter assistencial se consolidou enquanto as 

Creches Comunitárias recebiam recursos do governo por meio da assistência social. 

 

Com a perspectiva de que as creches e pré-escolas fossem incorporadas aos sistemas 

educacionais como primeira etapa da educação básica na década 1990, percebeu-se a 

necessidade de que as creches expandissem suas atividades e que incorporassem aos 

cuidados com as crianças atividades de cunho mais pedagógico, que já vinham 

sendo desenvolvidas nas pré-escolas, ampliando sua atuação (TIRIBA, 2005).  

Este fato acentua na educação infantil, sobretudo na creche, a dicotomia presente em 

nossa sociedade entre o educar e o cuidar, como se os cuidados com a criança 

pequena já não fizessem parte de sua educação nas creches e pré-escolas. 

Historicamente, as atividades relacionadas aos cuidados são consideradas atividades 

de menor importância, atividades de desprestígio. Com o intuito de explicar alguns 

fatores que influenciaram na configuração do atual sentido atribuído por muitos aos 

cuidados na educação infantil, TIRIBA (2005) expõe que este significado decorre de 

fatores sócio-históricos, pois vivemos em uma sociedade capitalista urbana-

industrial-patriarcal marcada pela dicotomia entre o corpo e a mente. (COSTA, 2008 

p. 22 Apud TIRIBA) 
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Como ilustrado no capítulo I, a creche se institui associada às camadas populares, 

enquanto os jardins de infância surgem como assistência prestada às crianças da elite. Essas 

concepções paralelas do atendimento à infância moldadas em contexto histórico-social 

específico de relações de poder e são percebidas até mesmo ao analisarmos as definições 

atuais das palavras creche e jardim de infância. 

 

Jardim de infância: S.m. 1. Escola para crianças menores de seis anos (...) 2. Na 

pré-escola, período letivo que antecede a alfabetização, e no qual a criança recebe, 

ger. De forma lúdica, as primeiras noções de língua e matemática. [Tb. Se diz 

apenas de jardim. Sin. (lus.).: jardim-infantil. Pl.: jardins de infância. Cf escola 

maternal e pré-escola.] 

 

Creche[Do fr. Crechè.] S.f. 1. Instituição de assistência social que abriga, durante o 

dia, criancinhas cujas mães são necessitadas ou trabalham fora do lar. 2. 

Estabelecimento que se destina a dar assistência diurna à crianças de tenra 

idade.(AURÉLIO DICIONARIO 2010 EDITORA POSITIVA) 

 

 

As dicotomias e marcam a construção paradigmática moderna (natureza/cultura; 

corpo/mente; razão/emoção; ser-humano/natureza; conhecimento/vida; cuidar/educar) ainda 

se sustentam tanto no cenário nacional, quanto internacional (TIRIBA 2017). No caso das 

creches, percebo a polarização associada, em especial, às questões de dominação econômica. 

Porém, essas dicotomias podem, ainda ser associadas a muitas outras, é possível incluir, 

ainda, a dicotomia público/doméstico, que se reflete na grande questão dessas instituições 

serem privadas, homem/mulher, em que o cuidado das crianças pequenas está diretamente 

relacionado ao papel social da mulher. Natureza/cultura, onde as especificidades culturais que 

a inserção comunitária poderia trazer não são levadas em consideração sob uma valorização 

de uma padronização e cientifização (natureza). 

 

Considero que a compreensão negativa da sociedade à respeito das Creches 

Comunitárias ocorre a partir de um forte preconceito, e se relaciona com a desvalorização de 

diversos de seus aspectos básicos. É essa compreensão simbólica negativa que parece 

representar o maior impedimento para a valorização, ou ao menos a manutenção dos 

convênios, pois implica em um círculo vicioso, em que não se investe por considerar um 

ensino privado e de má qualidade. Sem investimentos, as creches dependem de outros 

recursos, os privados, e mantém um serviço precário por falta de recursos. 
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A Apartação das Creches 

Há que se pensar sobre o quê de fato representou a integração das creches na 

Educação, e quais os ganhos reais dessa transição que aparentemente não está sendo capaz de 

resolver nem os problemas antigos em relação a assistência infantil, e muito menos os novos 

desafios impostos para categoria como educação. 

 

(...) em geral, a passagem da educação infantil da área assistencial para a 

educacional ainda não produziu efeitos esperados em termos de melhoria na 

qualidade do atendimento, ampliação de vagas e democratização da gestão. Isto vem 

ocorrendo porque assistimos a uma "passagem" e não a uma política pública de 

integração que deveria estar fundada em princípios de transparência, publicização 

dos processos e resultados, delimitação de critérios de monitoramento e avaliação. 

Em geral, esta "passagem" é marcada pela coexistência antagônica de dois sistemas, 

um constituído pelas pré-escolas que já eram das redes públicas de educação, e outro 

formado pelas instituições que migraram da área assistencial. Entretanto, esta 

coexistência, ainda que conflituosa e banhada de muitas contradições, tem permitido 

a construção de um até então inédito sentido de educação infantil como integrante do 

campo da educação (MOREIRA 2016 p.72 Apud NUNES 2004). 

 

MOREIRA 2016, se baseando na sua experiência empírica dentro de uma Creche 

Comunitária Conveniada do Município de São Gonçalo, 18afirma que a transição para a 

educação não trouxe benefícios para as Creches Comunitárias, e, considerando a ainda 

relevante participação desse sistema na educação, pode-se pensar nos efeitos desses prejuízos 

para o atendimento no geral. 

 

Esse ano, 2015, completa quinze anos que nos transferimos, em nível municipal, 

para o campo da Educação, e ainda hoje a única atribuição específica da Secretaria 

de Educação é a de acompanhar o processo de convênios. É muito comum a SME se 

responsabilizar pelo que determinam a Constituição Federal e a LDB, restringindo 

suas atividades ao acompanhamento burocrático de verificação da documentação 

para a assinatura de convênios.   

Após 15 anos na educação não consigo citar aqui um avanço sequer. Nossas 

instituições não são incluídas em programas, encontros, feiras de livros. E pensar 

que a história da Educação Infantil no município é registrada a partir dessa 

iniciativa, de mulheres preocupadas com a infância. Não somos chamadas para nada 

pela Secretaria de Educação, somente para tratar de assuntos de cunho financeiro ou 

de verificação do acompanhamento da frequência. Entendo que a Secretaria 

Municipal de Educação deve assumir como função a verdadeira integração da rede 

para assegurar a qualidade dos serviços prestados às crianças em todo o município, 

independentemente da natureza administrativa da instituição. 

 

Em meio à tantos preconceitos, é interessante entender que o retorno das creches 

para assistência social, hoje, possivelmente traria mais benefícios concretos do que a atual 

situação de apartação dentro do sistema escolar municipal. Mas, talvez os prejuízos subjetivos 

só reafirmassem uma segregação entre assistência para pobres e educação para ricos. Nesse 

                                                 
18 Município da região metropolitana do Rio de Janeiro, vizinho ao município de Niterói. 
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sentido, forma-se um dilema que não representa apenas o objetivo/subjetivo. Não seria 

possível supor que o retorno para a assistência social teria mais benefícios práticos e por tanto 

seria melhor. Como já abordado anteriormente, os significados subjetivos influenciariam nas 

propostas, nas práticas, e não seria fácil prever sua repercussão diante de uma situação que 

poderia ser entendida como um retrocesso. 

 

Outro ponto que pode ser levado em consideração é a descentralização da educação 

básica que deixou de ser responsabilidade do Governo Federal e passou a ser competência dos 

municípios. Os gráficos das imagens 3 e 4 demonstram um crescimento mais significativo do 

atendimento público à educação infantil durante os anos em que o município esteve se 

beneficiando do Programa Brasil Carinhoso, do Governo Federal. Se pensarmos que mesmo 

com uma cobertura limitada, o município depende do governo federal para a expansão, pode-

se supor que o município sozinho não consiga superar tantos desafios envolvidos na expansão 

da Educação Básica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este trabalho buscou demonstrar o quanto as práticas da assistência à infância 

surgiram e se modificaram ao longo do tempo, associadas à compreensão da população 

infantil em cada momento histórico. Porém, as formas mais contrastantes de assistência às 

crianças pequenas não foram observadas a partir da mudança de uma época para outra, mas 

sim, nas formas de assistência que existiam simultaneamente. Destinavam-se a atender a 

classes sociais distintas. Essa distinção poderia ser caracterizada como atendimento 

assistencial para as crianças pobres e atendimento educacional para crianças abastadas.  

 

Pensava-se que o advento da nova Constituição Federal de 1988 tornaria a 

assistência educacional garantida a todas as crianças. No entanto, nem as determinações 

constitucionais de instituição da infância como dever do poder público, e de posicionamento 

da assistência educacional na área da educação; ou mesmo a extensa legislação sobre a 

infância que se seguiu à CF/88, foram capazes de realizar a transição da Assistência Social 

para a Educação. 

 

As Creches Comunitárias se constituíram tradicionalmente como as provedoras de 

assistência à infância pobre da cidade de Niterói, e, hoje, enfrentam dificuldades em se 

integrar ao sistema Municipal de Educação. Os convênios, meio pelo qual estabelecem 

cooperação com o governo estão sob a ameaça de serem extintos. 

 

 Enquanto isso, busca-se cumprir as metas fixadas no PNE. O Município está 

trabalhando na expansão suas vagas na educação infantil a partir dos repasses recebidos pelo 

Programa Brasil Carinhoso do Governo Federal. Porém, os números ainda estão muito aquém 

da demanda, e, se associados com a extinção dos convênios, representariam apenas a 

compensação das vagas perdidas. 

 

Em vista das análises realizadas, não se percebe uma real intenção em integrar a 

antiga assistência social com a Educação. Também não se encontram fatos suficientes para 

demonstrar que a expansão das vagas seja o objetivo primordial. Nesse sentido, parece que a 

intenção está relacionada com uma reformulação da educação infantil, de maneira que seja 

possível dar fim às práticas anteriores que estavam associadas à assistência social. 
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Há que se questionar o porquê de a prioridade ser a desvinculação da assistência 

social no lugar da real expansão de um atendimento integral para as crianças. Isso leva a 

analisar as concepções simbólicas e os preconceitos associados à assistência em Creches 

Comunitárias, instituições marcadas pela assistência social. Para isso, foram observadas as 

dicotomias em que nossa sociedade se insere. 

 

Considerou-se que o atendimento despendido às crianças mais pobres carrega a 

associação com aspectos concebidos simbolicamente como inferiores para nossa sociedade, 

como o cuidar em paralelo com o educar.  Essas associações negativas influenciam na 

desconfiança com que essa modalidade de assistência é percebida, dificultando sua inserção 

no sistema escolar.  

 

Ponderando sobre a diversidade de processos em que a Educação Infantil está 

envolvida, é possível perceber que não há soluções simples, e não há saídas imediatas. E, 

enquanto as alternativas de ação são limitadas e as transformações dependem de processos 

longos, as políticas públicas deveriam se preocupar em primeiro lugar, em identificar os 

preconceitos correntes a fim de superá-los. Levar em consideração as práticas reais da vida da 

população enquanto se pretende atender à uma demanda dela própria, também pode levar à 

uma solução mais eficiente e democrática para pensar nas políticas públicas.  

 

É partindo desse ponto de vista, que as Creches Comunitárias representam o primeiro 

local para onde o poder público deveria lançar seus esforços em busca do fortalecimento de 

uma rede de atendimento à educação infantil, podendo ainda utilizar desse espaço privilegiado 

para atuar na educação de forma realmente integral para as crianças pobres. 
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