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A INSTITUICAO CRECHE: APONTAMENTOS SOBRE SUA
HISTORIA E PAPEL

Beatriz Carma Lima de AGUIAR

1

RESUMO: Este trabalho enfoca o inicio da institui<;:ao creche e a composi<;:ao de forgas que asseguraram sua
sobrevivt'mcia hist6rica. A tematica em foco e analisada considerando-se o contexto social em que a institui<;:ao
foi criada, evidenciando com isso, a servi<;:o de quem estava a creche e como era vista socialmente a crian<;:a
que a frequentava. Constata-se entao, que somente a partir da decada de 80 e que se iniciaram no Brasil
debates sobre a fungao da creche para a sociedade, momento no qual a creche passa a se pensada e
reivindicada como um Iugar de educagao coletiva das criangas. Verificando-se assim a busca pela superagao
da visao do papel assistencialista com a qual sempre foi identificada.

PALAVRAS-CHAVE: Creche; Assistencialismo; Educagao lnfantil; Mulher

ABSTRACT: THE "CRECHE" INSTITUTION : CONSIDERATIONS ABOUT ITS HISTORY AND ROLE
This paper focuses on the beginning of the "creche" institution and the forces that guaranteed its historical
survival. The subject is analised, taking into consideration the social context in which the institution was created,
wh ich brings into evidence , who the "creche" was aiming its service at and how the children who attended it
were viewed. It is verified that discussions about the role of the "creche" for society only started in Brazil in the
eighties. At that time , the "creche" started to be seen and demanded as a place for children general education
and a search for changing the view of the social assistance role with which it had always been identified began .
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Para se compreender o fen6meno
educativo e necessaria apreender suas raizes
hist6ricas, visualiza-lo de maneira relacionada com
os outros aspectos que compoem o espa<;:o no
qual esta contextualizado. 0 primeiro ambiente
conhecido como propiciador da educagao infantil e
o ambiente domestico. Tradicionalmente este e o
local mais comum para o inicio da educagao
infantil.
Mas,
um
outro
locus
para
o
desenvolvimento infantil do mundo contemporaneo
e a creche. Sendo assim , o resgate do aspecto
hist6rico da instituigao creche insere-se no esfor<;:o
de compreensao daquele referido fen6meno. E e
este o prop6sito deste texto, que para tanto esta
dividido em tres partes, a saber, uma primeira em

que se enfoca o inicio e a composi<;:ao de forgas
que asseguraram a sobrevivencia hist6rica desta
instituigao; uma segunda parte em que a analise
esta centrada no desenvolvimento daquela
institui<;:ao no Brasil p6s -64 e toda a questao do
assistencialismo presente ai. Por fim, atraves da
tematica . "A institui<;:ao creche e a mulher" , e
abordada a relagao entre a creche e a
emancipa<;:ao do genero feminino.

A instituigao creche: seus prim6rdios
A palavra creche , de origem francesa ,
significa "manjedoura" e foi utilizada para designar
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a primeira instituic;:ao criada ha mais de duzentos
anos , pelo Padre Oberlin "na Franc;:a , para guardar
e abrigar crianc;:as
pequenas consideradas
pela
sociedade
da
epoca"
necessitadas
(Abramowicz , 1995, p.09) .
Com o avanc;:o do capitalismo e
consequente aumento do numero de fabricas ,
comec;:aram a aparecer na Franc;:a as 'guardeuses
d'enfants (criadeira)'
Havia nestas instituic;:oes
uma finalidade moral e uma econ6mica: moral , no
sentido de resguardar certas crianc;:as da rua e da
fome por um lado, assegurando-se por outro lado ,
a finalidade econ6mica de ter suas maes
submetidas ao trabalho fabril incessante em um
regime de 16/18 horas diarias. Com isso , a estetica
de uma sociedade burguesa nascente tambem se
legitimava ocultando dela mesma o entrave que
eram os filhos das unioes ilegitimas.
No Brasil com designio identico, de
"esconder a vergonha da mae solteira", foi criada
uma instituic;:ao para esse fim , a saber, a Fundac;:ao
Romao Duarte de Mello Mattos, mais conhecida
como a "Roda" (Rizzo , 1986, p.19).
1899 significa um marco hist6rico para a
institucionalizac;:ao das creches no Brasil, pais
funda-se neste ana o lnstituto da Protec;:ao e
Assistencia a lnfancia do Rio de Janeiro, uma
instituic;:ao pioneira , de grande prestigio , que
ulteriormente abriu filiais par todo o pais. Tambem
neste ana tem-se a inaugurac;:ao , em 13 de
novembro. da creche da Companhia de Fiac;:ao de
Tecidos Corcovado , "a primeira creche brasileira
para filhos de operarios de que se tem registro"
(Kuhlmann Junior, 1991 , p.18-19). Entretanto, ate o
inicio do seculo XX , inexistia no Brasil uma politica
relativa as creches e, consequentemente um
atendimento extensivo a crianc;:as nas creches. 0
que existia era no meio rural , no sentido de
cuidado da crianc;:a pequena afastada da mae , uma
absorc;:ao natural das muitas crianc;:as 6rfas ou
abandonadas , "filhos bastardos originados em
geral da explorac;:ao sexual da mulher negra e india
pelo senhor branco , adotados por familias de
fazende iros, ou o recolhimento das mesmas nas
·rodas de expostos' existentes em algumas
cidades , criadas desde o inicio do seculo XVIII par
entidades religiosas que procuravam fazer com
que elas fossem conduzidas a um oficio quando
grandes, preparando-as , pais, como mao-de-obra
barata" (Mesgravis, 1975 apud Oliveira, 1988,
p.45). Desta forma, as creches, os internatos e os
asilos, eram visualizados nas vilas como
ambientes que tinham par func;:ao cuidar dos
problemas dos pobres e existiam na medida da
necessidade da economia agraria.
Junto a urbanizac;:ao e ao processo de
industrializac;:ao, ocorrido na primeira metade do
seculo XX, Iemos uma serie de fatores que vao
modificando a estrutura familiar tradicional no que
se refere ao cuidado dos filhos pequenos. Essa
modificac;:ao foi sentida principalmente . pel as
mulheres das dasses mais pobres , que tiveram
que assumir o trabalho assalariado para garantir a
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propria sobrevivencia da familia , tornando-se
muitas vezes o chefe da casa.
Neste contexto,
as creches nao foram criadas para atender as
necessidades da crianc;:a pequena, e sim, em
resposta a necessidade do mercado de trabalho da
mao-de-obra feminina ou ainda , conforme Cataldi
(1992, p.23) , da mulher de incorporar-se no
mercado de trabalho.
Mas ja no inicio do seculo XX , justamente
quando as fabricas passam a absorver a mao-deobra dos imigrantes europeus chegados ao Brasil
desde o final do seculo XIX, a questao do
atendimento aos filhos dos operarios comec;:ou a
ter novo tratamento. Naquela mao-de-obra, havia
operarios mais qualificados e politizados pela
influencia
dos
movimentos
operarios
que
aconteciam na Europa e nos Estados Unidos, que
pressionaram os donas das fabricas por melhores
condic;:oes de vida para eles e seus filhos .
Na decada de 20 , estes operarios
comec;:am a se organizar nos centros urbanos mais
industrializados do pais e protestam contra as
precarias condic;:oes de vida e trabalho a que eram
submetidos. No campo de forc;:as entre as classes ,
encontram-se a instituic;:ao creche: de um lado os
operarios reivindicam, entre outras coisas, creches
para seus fflhos, de outro lado os donas das
industrias, procurando "dim inuir a forc;:a dos
movimentos operarios , foram concedendo certos
beneficios sociais e propondo novas formas de
disciplinar seus trabalhadores . Eles buscavam o
controle do comportamento dos operarios , dentro e
fora da fabrica. Para tanto vao sendo criadas vilas
operarias, clubes esportivos e tambem algumas
creches e escolas maternais para os filhos dos
operarios"
(Oliveira,
1992,
p.18).
Alguns
empresarios perceberam que creches e escolas
maternais eram vantajosas , pais as maes estando
satisfeitas produziam melhor. Ate a decada de 20 ,
como foi exposto, predominou no Brasil a noc;:ao de
creche como a instituic;:ao onde as maes
"vitimadas" pela "desgrac;:a" deixavam seus filhos
"ilegitimos" sem serem vistas . Com isso se
preservava "o conforto do homem de uma
sociedade
patriarcal"
tendo
ainda
como
consequencia ,
"a
institucionalizac;:ao
da
paternidade sem responsabilidade" (Rizzo, 1986,
p.19).
Portanto, ate 1920, o atendimento em
creches, orfanatos e asilos era especialmente
filantr6pico e era destinado a filhos de maes
solteiras que nao tinham condic;:oes de cria-los e
par isso os abandonavam. Como soluc;:ao para
acolher estas crianc;:as tinha-se entao, a ja citada
'Roda'. Sendo assim , as escassas creches fora
das industrias, nas decadas de 20 , 30 , 40 e 50 ,
eram
de
responsabilidade
de
entidades
filantr6picas, laicas e, principalmente , religiosas .
Com isso, "as ideias de abandono , pobreza , culpa,
favor, caridade , acompanham as formas precarias
de atendimento a menores neste periodo e, par
muito tempo , talvez mesmo ate hoje, tais ideias
vao permear concepc;:oes acerca do que e creche"
(Oliveira, 1988, p.45).
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Todavia, os centros urbanos foram
industrializados rapidamente, e paralelo a esse
processo foi negligenciado uma politica social
relativa a infra-estrutura urbana em termos de
saneamento basico, moradia etc., ocorrendo assim
o risco de constantes epidemias. Temos entao na
decada .de 30 , a creche defendida por medicos e
sanitaristas preocupados com o modo de vida da
classe operaria .
No periodo de 1930 a 1960 evidencia-se
uma preocupayao com . medidas que garantam a
saude, }unto a populayao mais pobre. A
preocupa9ao de evitar a marginalidade e a
criminalidade de crian9as e jovens desta camada
social levaram alguns grupos sociais politicamente
influentes a advogar a creche como agencia
promotora de bem-estar social. A creche
novamente e estabelecida como um donative aos
miseraveis.
Em 1943, o presidente GetUiio Vargas
CL T
criou
uma
legislayao . especifica , a
(Consolidayao das Leis de Trabalho), sobre
regulamentayao
trabalhista
na
qual
foi
especificado: "a obrigatoriedade de creches no
pais, obrigatoriedade essa restrita as empresas
privadas que empreguem mao-de-obra feminina
em idade fertil, e extensiva apenas a seus filhos
ate seis meses de idade" (Rosemberg, 1989, p.94).
De acordo com a lei , o empresariado era
pressionado a prestar atendimento a crian9as de 0
a 6 anos e o Estado (ao nivel federal , estadual e
municipal) ficava isento de qualquer iniciativa.
Sendo pois o Estado atraves da CL T de 1943,
isento em assumir o encargo de implanta9ao de
creches, ele come9a a incentivar outras iniciativas
de atendimento a crian9a pequena, como 'lares
vicinais' e creches domiciliares. Um outro servi9o
dinamizado foi o de "segundas-maes" (maes
crecheiras), que consistia em distribuir "uma
determinada verba a maes da comunidade para
cuidarem durante o dia de duas ou tres crian9as da
vizinhan9a , alem das suas" (Oliveira & Ferreira ,
1989, p.41). Todavia , ha muito tempo , ou seja , a
partir do final do seculo passado , sao construidas
pre-escolas particulares e jardins para os filhos das
camadas mais privilegiadas , para os filhos da elite ,
e "apenas mais tarde surgem oportunidades para
as crian9as mais pobres nas classes que cuidavam
da faixa do pre-escolar" (Oliveira & Ferreira , 1989,
p.38). Na verdade, o direito as creches no pais, de
acordo com a lei trabalhista , protegia apenas a
amamenta9ao do bebe , e nao tinha nenhuma
conota9ao de uma institui9ao voltada a educa9ao
da _crian9a pequena (Idem , ibid .). Assim, negar
algo para as crian9as pobres que ja estava sendo
desfrutado pelos filhos das camadas privilegiadas
da sociedade, na verdade, auxiliou a discriminar
as crian9as carentes cada vez mais.
Tem-se entao que na segunda metade do
seculo XX, as mulheres operarias e trabalhadoras
em geral continuam a reivindicar creches . Como o
poder publico nao fiscalizou a oferta de ber9arios ,
essa conquista legal nao foi em geral efetivada na
pratica. Embora a necessidade de auxilio no
cuidado com as crian9as pequenas estivesse
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intimamente ligada ao proprio sistema econ6mico ,
esse apoio nao foi considerado como um dever
social, sendo manifestado como um favor prestado
ou uma a9ao de benevolencia, de algumas
pessoas ou grupos. Assim, no Brasil como em
muitos paises do terceiro mundo, a creche se
in sere num contexto de · politica clientelistica do
poder publico.
Enfim ,
o
trabalho
realizado junto as crian9as no decorrer deste
periodo - decada de 30 60 - nas creches era de
cunho assistencial-custodial . 0 cuidado era com
alimentayao, higiene e seguran9a fisica das
crian9as. Um trabalho voltado para a educa9ao ,
para o desenvolvimento cognitive e afetivo das
crian9as atendidas por esse tipo de institui9ao, nao
era cogitado e nem valorizado. Ou seja, dentro da
hist6ria da creche , ela nasce para acolher os
pobres e mesmo a partir da decada de 1940, com
a intensifica9ao das politicas populistas , o
atendimento em creches continuou a ser
predominantemente assistencialista.

a

"A instituit;ao creche no Brasil pos-64"

No periodo dos governos militares pos1964, as politicas sociais adotadas no nivel federal
e estadual intensificam a ideia de creche como
espa9o de assistencia a crian9a pobre, como
sendo um favor prestado a crianya e a familia .
lntensificaram-se tambem a ajuda governamental
as entidades filantr6picas . Surge entao , a teoria da
"priva9ao cultural". uma teo ria
invocada nas
decadas de 60-70 no Brasil e tambem no exterior.
para justificar a ideia de marginalidade das
camadas sociais mais pobres e que foi um
elemento importante no direcionamento da politica
de creches. De acordo com aquela teoria ,
considerava-se que o atendimento das crian9as
nas creches, poderia melhorar as condi96es
sociais precarias a qual estavam submetidas; isto
seria passive\ atraves de uma 'educa9ao
compesatoria'. No entanto , nota-se que nao .ha
modificayao nas estruturas sociais que geraram
estes problemas . Em fun9ao disso foram
elaboradas "propostas de trabalho em algumas
creches e pre-escolas publicas , responsaveis pelo
atendimento as crian9as filhas de familias de baixa
renda ; defendendo a estimula9ao cognitiva e o
preparo para a alfabetizayao" (Oliveira , 1992, p.2021 ). Neste ponto, "parece" come9ar a existir uma
preocupa9ao educacional com rela9ao as camadas
mais pobres par parte dos 6rgaos publicos.
Como foi observado no item anterior, ate
a decada de 60, no Brasil , as creches organizavam
seu espa9o e seu cotidiano em fun9ao de
alimentar, higienizar e dar seguranya fisica as
crian9as, isto e, possuiam um carater assistencial.
A sua pratica nao era , portanto , voltada para a
educa9ao, para o desenvolvimento das crian9as ,
quer seja cognitive quer seja afetivo. Entretanto e
oportuno e necessaria aqui um escla recimento
conceitual. Ao afirmarmos que as creches
possuiam um cunho assistencialista , pais que
surgiram como meios paliativos para a sociedade ,
para tirar crian9as pobres e 6rfas das ruas ,
estamos entendendo que "o assistencialismo e

Nuances- Vol. VII - Setembro de 200I

uma das atividades sociais que historicamente as
classes dominantes implementaram para reduzir
minimamente a miseria que geram e para
perpetuar o sistema de explorat;:ao. Essa atividade
foi realizada com matizes e particularidades, em
consonancia com os
respectivos
periodos
hist6ricos , em nivel oficial e privado, por leigos e
religiosos. A sua essencia foi sempre a mesma (a
margem da vontade dos 'agentes' intervenientes):
oferecer algum alivio para relativizar e travar o
conflito, para garantir a preservat;:ao de privilegios
em maos de uns poucos" (Aiay6n ,1992, p48) .
Na decada de 70 desenvolveu-se
intensamente o setor privado da educat;:ao preescolar, criado para as classes media media e
media alta e com uma linha educacional
froebiliana. Nota-se que as pessoas vinculadas as
instituit;:oes pre-escolares brasileiras estavam
apenas preocupadas em desenvolver suas
pr6prias escolas . Assim , utilizavam o termo
"pedag6gico" para atrair as familias ricas, como
uma atribuit;:ao do jardim da infancia para estes ,
que nao poderia ser confundida com as creches
para os pobres. Creches e bert;:arios mantidos por
entidades particulares para criant;:as de classe
media , cresceram em grande quantidade para em
geral atender os "filhos de profissionais liberais, e
que defendiam a creche como instituit;:ao educativa
voltada para os aspectos cognitivos, emocionais e
sociais da criant;:a. Nos grandes centros urbanos,
neste periodo , a reivindicat;:ao de amplas parcelas
da populat;:ao por creches intensificou-se e adquiriu
conotat;:oes novas , saindo da postura de aceitat;:ao
do paternalismo estatal e empresarial e exigindo a
creche como um direito do trabalhador e dever do
Estado" (Gohn, 1985 apud Oliveira , 1988, p49).
No inicio da decada de 80, o Brasil vive
um periodo pre-eleitoral. Os partidos politicos
incluem em seus projetos a expansao da rede de
creches. Nesta decada tambem o Movimento de
Luta por Creches, criado oficialmente em 1979
como resolut;:ao do primeiro congresso da Mulher
Paulista , cresce e se desenvolve. Este Movimento
"nao s6 reivindica , mas tambem zela pela
qualidade do equipamento. Exige certos padroes
na construt;:ao; discute o funcionamento da creche ;
participa da selet;:ao de funcionarios, inclusive das
diretoras da creche( ... )" ( Rosemberg, 1989, p.98).
A creche tornou-se entao um direito do
trabalhador. 0 ciclo de expansao de creches,
ocorre no Brasil , a partir da segunda metade da
decada de 70, inclusive com uma revisao de seu
significado (Rosemberg,
1989, p.92-93). A
reivindicat;:ao alem de ser comandada pelos
movimentos populares de luta por creches, teve
tamb€m o apoio do movimento feminista. As
consequencias desses movimentos foram um
acrescimo do numero de creches organizadas , ·
sustentadas e administradas diretamente pelo
Poder Publico e um acrescimo da participat;:ao das
maes no trabalho realizado pelas creches. Neste
contexto, e possivel constatar que o papel dos
movimentos sociais foi fundamental na luta e na
conquista de novas creches , pois como foi
observado, o Estado durante anos se sentiu
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desobrigado para com a sociedade de implantar
creches. A conquista desse movimento, exigindo
do Estado nova postura , deveu-se a consciencia
politica do referido movimento ou seja, a
concept;:ao da creche como direito do trabalhador e
sobretudo como direito da criant;:a, concept;:ao essa
que nao s6 cobrou respostas do Estado a questao
como tambem agilizou o processo de se pensar a
creche sob uma nova 6tica , a saber, como um
espat;:o
de educat;:ao adequado as crian<;as
pequenas.

0 processo de superat;:ao daquela visao
assistencialista, de cuidados, que predominava nas
creches e na sociedade em geral, ao inves de se
enxerga-la como instituit;:ao educativa, se ocorreu e
ainda ocorre, necessariamente deve-se aos
movimentos sociais , principalmente o feminista.
Foram anos de luta que comet;:aram com
pequenos movimentos , mas ao aumentar o
numero
de
integrantes
e a fort;:a
das
reivindicat;:6es , o Estado teve que ir aos poucos
cedendo e redefinindo sua politica para o setor.

"A instituic;;ao creche e a mulher"

Na decada de 20, no Brasil , devido a
incorporat;:ao dos imigrantes e tambem pela maior
tendencia em empregar os homens aqui nascidos,
ocorre um decrescimo da participat;:ao da mulher
no setor operario. Apesar desse decrescimo de
participat;:ao, o problema da mulher operaria em
relar;:ao a seus filhos pequenos teve de alguma
forma pequeno atendimento a partir dos
movimentos operarios atuantes nessa decada nos
centros urbanos mais industrializados do pais
(Oliveira, 1988, p46). Essas poucas conquistas ,
entretanto, alem de nao terem ocorrido sem
conflitos, nao eram na realidade, o ideal moral de
uma sociedade capitalista agraria e patriarcal.
Tanto o discurso dos patroes quanto o proprio
movimento operario possuiam um ideal de mulher
centrada no lar e que s6 trabalhava por muita
necessidade econ6mica. Oeste modo, as poucas
creches fundadas continuavam a ser vistas apenas
como paliativos, meios remediadores de uma
situat;:ao como um "mal oportuno" .
Na decada de 50 foi constatado um novo
aumento da participat;:ao feminina no mercado de
trabalho e novos elementos se somam a discussao
sobre creche. Existe a populat;:ao que se desloca
da zona rural e vai para os grandes centros
urbanos, com a mulher nao podendo assim, contar
com familiares e com a vizinhant;:a para cuidar dos
filhos ; ha tambem um acrescimo do numero de
mulheres da classe media no mercado de trabalho ,
aumenta a demanda por creches para seus filhos
tanto por parte de professoras , funcionarias
publicas como por operarias e domesticas .
A hist6ria da creche esta , desse modo ,
ligada a alterat;:6es na economia que por sua vez
modificavam o papel da mulher em nossa
sociedade , e suas repercussoes no ambito da
familia, especialmente no que se refere a
educar;:ao dos filhos. Alem de trabalhar fora , a
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mulher tem que dar conta das tarefas domesticas,
especialmente a da guarda de seus filhos
pequenos enquanto trabalha . Tendo,
pois ,
dificuldades em obter ajuda familiar (parentes) ou
comunitaria, as maes comec;:aram a pressionar o
poder publico e tambem empresas privadas para
manter e organizar creches.
0 jornal N6s Mulheres , traz um trecho
interessante referente as mudanc;:as no papel da
mulher, a importancia do movimento feminista e a
maneira como o significado de creche vai se
modificando:
"Achamos que n6s mulheres
devemos
lutar
para
que
possamos nos preparar, tanto
quanta
os
homens,
para
enfrentar a vida ( ..) E passive/
que nos perguntem: mas se as
mu/heres querem tudo isto, quem
vai cuidar da casa e dos filhos?
N6s respondemos: o trabalho
domestico e o cuidado dos filhos
e um trabalho necessaria, pais
ninguem come comida crua,
anda sujo ou pode deixar os
filhos abandonados. Queremos,
portanto, boas creches e esco/as
para nossos filhos, lavanderias
coletivas e restaurantes a prer;os
1,
jun. 76,
populares ... "(n.o
editorial apud: Rosemberg, 1989,
p.97).
Na verdade, a luta travada pelas mulheres
por creches para seus filhos em todo o periodo
apresentado, ensinou-lhes a identificar a creche
como um direito da populac;:ao e, alem disso, como
um direito da crianc;:a de possuir um espac;:o
adequado para sua educac;:ao, complementar a
educac;:ao familiar. Oentro deste contexto em que
a visao de creche vai se modificando , a
Constituic;:ao de 1988 vai refletir o movimento
recente de reconsiderar as func;:6es sociais dessa
institui<;:ao. A Constituic;:ao reconhece a creche
como uma instituic;:ao educativa , sendo a
educac;:ao , um "direito de todos e dever do Estado
e da familia" onde tal "dever do Estado com a
educa<;:ao sera efetivado mediante a garantia de
atendimento em creche e pre-.escola as crianc;:as
de zero a seis anos de idade" (Brasil. Constituic;:ao,
p. 128-129). Foi pela Constituic;:ao de 1988 tambem,
que a referida faixa etaria recebeu o nome
generico de "educac;:ao infantil" (Niskier, 1997, p.9).
A decada de 80 foi um marco para o
hist6rico no que diz respeito a concepc;:ao sobre
creche , pois esta passa a ser visualizada como
educativa tambem e nao s6 assistencial , ou seja
ocorre uma mudanc;:a do foco assistencial, para
educativo. Temos portanto , uma superac;:ao da
referida condic;:ao assistencialista das creches .
Retomando urn pouco, vemos que a creche e seu
gerenciamento, era muitas vezes feito pelas maos
da populac;:ao, que de acordo com Oliveira (1988,
p.50) se organizava para construir creches
comunitarias que eram geridas pelos pr6prios
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usuarios. Nesse contexto , a Constituic;:ao de 1988
foi fundamental para ampliar a visao de creche
existente ate entao, pois a reconhece como urn
direito da crianc;:a, e gradualmente urn numero
maior de creches vai sendo gerido pelo Estado. A
nova concepc;:ao de creche , como sendo urn direito
da crianc;:a , nao s6 "op6e-se a visao tradicional da
creche como uma dadiva , como urn favor prestado
a crianc;:a , no caso. a crianc;:a pobre e com func;:6es
apenas assistencialistas e de substituic;:ao da
familia " (Oliveira, 1992, p.22), como tambem
auxilia no processo de superac;:ao da visao da
creche_como "mal necessaria" , estimulando a
compreensao da mesma como urn espac;:o
garantido por lei a crianc;:a que deve propiciar a sua
educac;:ao e seu desenvolvimento.
Evidentemente. a creche representa uma
soluc;:ao concreta para viabilizar a liberac;:ao da
mulher para o mercado de trabalho . No entanto ,
nao apenas este aspecto deve ser destacado.
Principalmente o papel da creche na formac;:ao do
cidadao e que deve assumir relevancia, pois como
se sabe , sao nos primeiros anos de vida que a
estrutura basica da personalidade humana se
forma. Torna-se necessaria, por conseguinte, que
o trabalho realizado dentro destas instituic;:oes,
assuma nao s6 urn carater assistencial mas
tambem
e
fundamentalmente
educativo.
propiciador do desenvolvimento infantil no seu
aspecto global. Neste momento. vale ressaltar
algumas concepc;:6es oriundas da LOB que
possibilitaram avanc;:ar na discussao sobre a
func;:ao da educac;:ao infantil e sua importancia
Oentro da educac;:ao infantil, a LOB se prop6e a
desenvolver a crianc;:a , sendo
que esse
desenvolvimento "deve ser de tal forma que o
educando receba uma formac;:ao comum que
venha a permitir-lhe a inclusao, como cidadao, na
vida em sociedade" (Niskier, 1997, p. 174). Aqui
percebe-se que ha urn avanc;:o em relac;:ao a
concepc;:ao que se tinha da crianc;:a , principalmente
da crianc;:a pobre, pois e possivel notar que a
educac;:ao torna-se direito de todos , sem excec;:ao,
independente de classe social e que a
preocupac;:ao maior e formar cidadaos . E pela LOB
tambem que a faixa etaria de 0 a 6 anos e
subdividida em duas: de zero a 3 anos nas creches
e de 4 a 6 anos nas pre-escolas . Segundo Niskier
"reafirma-se ainda que a educac;:ao infantil e direito
da crianc;:a e dos seus pais e dever do Estado e da
familia (1997, p. 175).
A visao assistencialista , porem. se tornou
popular e e dificil de ser superada, porque a creche
tern sido objetivo de todos os tipos de
discriminac;:ao por nao ser ainda reconhecida -de
fato por muitos -como urn espac;:o legitimo de
educac;:ao e desenvolvimento da crianc;:a pequena.
Essa superac;:ao do papel da creche ocorrera a
medida em que , entre outros fatores , tambem se
conceba a creche como urn dos contextos de
desenvolvimento da crianc;:a, pois alem de prestar
cuidados fisicos, ela pode possibilitar o seu
desenvolvimento cognitivo , simb61ico, social e
emocional. Neste contexto observamos que a
creche passa a ser tambem uma reivindicac;:ao de
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homens e mulheres uma vez que os filhos sao de
responsabilidade de ambos os sexos. E essa
conquista legal e fruto de todo um movimento
hist6rico que possibilitou altera96es na forma de
conceber a crian9a e seu desenvolvimento, nas
fun96es da familia e no proprio papel da mulher em
rela9ao a familia , aos filhos e ao trabalho.

dentro dessa dimensao , a creche era apresentada
como uma "caridosa " substituta materna e assim
definia a sua identidade: "completando a a9ao
para a qual o outro nao tem competencia "
(Haddad, 1991, p.1 02) . Nesta concep9ao que se
estende , para muitos , ate os dias de hoje, a creche
foi criada para crian9as pobres.

Como vista , foi a partir da decada de 80
par iniciativa de
que se iniciaram no Brasil
movimentos populares , debates sabre a fun9ao da
creche para a sociedade moderna.
Nesse
momenta, a creche passa a ser pensada e exigida
como um Iugar de educa9ao coletiva das crian9as
e se constata a necessidade de extinguir a visao
assistencialista com a qual sempre foi identificada .
Notamos, portanto . que o significado da creche
vem se modificando e suas fun96es estao sendo
redefinidas.
Ao avan9ar sabre a questao do
assistencialismo afirma-se a identidade da creche ,
ou seja, reconhece-se a evolu9ao das praticas e
cren9as sabre o cuidado da crian9a e se
reconhece a creche como area legitima de
educa9ao e crescimento da primeira infancia .

Porem o fato de familias de diferentes
camadas sociais possuirem filhos em creches , faz
tambem com que a concepyao assistencialista e
autoritaria va gradualmente sendo superada e
conforme o observado , no Brasil a partir da decada
de 80 , a fun9ao da creche esta sendo rediscutida e
redefinida. No final desta decada Ja se conclui que
esta deve ser um equipamento e um direito
sobretudo educative.

Finalizando , entendemos que o objetivo
da creche na forma como surgiu, isto e marcada
pelo assistencialismo nao era o de compartilhar, e
sim de apropriar-se da crian9a, uma vez que
considerava
as
maes
incompetentes para
cuidarem de seu filhos. Apenas a institui9ao se
concebia como eficiente , nao aceitando nenhuma
interven9ao das maes. Esta "eficiencia" era
autoritaria, pais a
preocupa9ao primeira das
creches era de abrigar crian9as carentes, 6rfas que
se achavam jogadas pelas ruas , e de certa forma
esconde-las da sociedade. Durante muito tempo

Hoje e essencial compreender a creche
enquanto institui9ao de forma9ao que, atraves da
pratica pedag6gica de seus educadores, tem a
fun9ao de auxiliar no papel educative das familias.
Sendo assim, a creche deve ser pensada nao
como um local que substitui a familia , mas como
um ambiente de socializa9ao diferente do familiar ,
pais ela e um espa9o de forma 9ao do futuro
cidadao , um espa9o de vivencias e de intera96es.
Julgamos que partilhar a educa9ao com a familia e
um elemento primordial para uma creche
comprometida com a forma9ao do homem do seu
nascimento aos seis anos. 0 que em termos atuais
se torna mais urgente e saber ate onde vai tal
compromisso, os principios que o fundamentam e
os limites e perspectivas existentes em decorrencia
dos mesmos no cotidiano pedag6gico da
institui9ao creche .
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