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RESUMO 

 

A presente pesquisa buscou investigar as origens da demanda por espaços de cuidado infantil, 

no mundo e no Brasil, através de pesquisas bibliográficas. Em seguida, partimos para a 

sociedade contemporânea e seus espaços de socialização do cuidado infantil, tanto formais, 

mantidos e regulamentados pelos governos, quanto informais, espaços onde as sociedades se 

organizam para realizar o cuidado infantil. Dentro dessa ótica, foi também abordada a 

relevância do papel feminino e seu papel estrutural dentro das sociedades para a reprodução da 

vida e manutenção do lar. Este trabalho buscou também compreender o contexto brasileiro, em 

suas contradições, para analisar os espaços de cuidado infantil abordados para, por fim, analisar 

as correlações entre os meios em que o cuidado infantil está inserido, a emancipação da mulher 

perante a sociedade, as dificuldades estruturais, e em quais passos o Brasil se encontra em 

avançar para uma educação e cuidados infantil que supere estas barreiras sócio-históricas, de 

modo que possibilite a construção de um meio comum social que reduza as desigualdades de 

gênero do cotidiano. 

 

 

 

Palavras-chave: Espaço; Gênero; Cuidado Infantil. 

  



8 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This research sought to investigate the origins of the demand for childcare spaces, in the world 

and in Brazil, through bibliographic research. Then, we depart for contemporary society and its 

spaces for socializing childcare, both formal, maintained, and regulated by governments when 

informal, spaces where societies organize themselves to carry out childcare. From this 

perspective, the relevance of the female role and its structural role in societies for the 

reproduction of life and maintenance of the home was also addressed. This work also sought to 

understand the Brazilian context, in its contradictions, to analyze the spaces of childcare 

directed to, and finally, to examine the correlations between the means in which the care of the 

child is inserted, the emancipation of women before society, the structural difficulties, and in 

what steps Brazil is moving towards education and childcare that overcomes these socio-

historical barriers, in order to enable the construction of a common social environment that 

reduces gender inequalities in daily life. 

 

 

 

Keywords: Space; Gender; Childcare. 
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 1 INTRODUÇÃO  

 

A presente pesquisa, surgiu a partir de questionamentos diários, enquanto mulher, e de 

motivações através de minha organização no Movimento de Mulheres Olga Benario em Ouro 

Preto, que desde 2016 me possibilitou (re)conhecer a realidade social e as pautas das mulheres 

trabalhadoras. Esta atividade proporcionou o aprendizado que as opressões podem ser lidas 

pelos olhos das mulheres, e esta pesquisa vem também no objetivo de compor esta luta pela 

justiça social, e combate às opressões de gênero. 

O Movimento de Mulheres Olga Benario (MMOB)1 se apresenta nessa conjuntura como 

um movimento feminista e classista de forma nacionalizada desde 2011, respondendo à 

demanda e compromisso de organizar as mulheres brasileiras para lutar contra a violência e 

exploração do sexo feminino e as demais opressões existentes na sociedade capitalista. O 

movimento se mobiliza ao redor das pautas específicas das mulheres, como o direito 

reprodutivo, o combate à violência de gênero, a justiça plena de direitos entre homens e 

mulheres, e se mobiliza também em lutas mais gerais da classe trabalhadora, como o fim das 

discriminações étnico-raciais, pelos direitos trabalhistas, direitos das crianças e adolescentes, 

por moradias populares e pelo acesso à educação em todas as suas etapas. 

Dentre as diversas pautas em relação à condição feminina na sociedade, a luta pelo 

acesso universal das crianças à espaços de cuido infantil é central e fundamental para que as 

mulheres-mães tenham a possibilidade de se manter no trabalho, nos estudos, na vida política 

e nas diversas ocupações, e para que as crianças tenham assistência, educação e segurança 

garantidos desde o início de suas vidas. 

Através desse olhar, e vivenciando as pautas brasileiras, surge este trabalho, que buscou 

conectar a demanda por espaços de cuidado infantil através do olhar das mulheres. Para isto, 

esta pesquisa foi estruturada em três capítulos.  

No capítulo um foi realizada uma síntese da pesquisa bibliográfica, com aporte 

histórico, cujo objetivo foi contextualizar o surgimento do cuidado infantil socializado. Desta 

 
1 O Movimento foi fundado em 2011, na formação da delegação brasileira à 1ª Conferência Mundial de Mulheres 
de Base, realizada em Caracas, Venezuela, e atualmente já está presente em dezoito estados brasileiros. O nome 
do movimento homenageia a militante revolucionária Olga Benario Prestes, alemã judia que desenvolveu uma 
intensa atividade de luta por uma sociedade mais justa e igualitária durante sua vida, tanto na União Soviética 
quanto no Brasil. Olga liderou, ao lado de seu companheiro Luís Carlos Prestes, a Intentona Comunista (1935), 
revolta popular brasileira que tentou a derrubada do presidente Getúlio Vargas. Como consequência deste ato, ela 
foi a deportada pelo governo brasileiro, grávida, para a Alemanha nazista, onde foi morta em um campo de 
concentração, segundo sua biografia escrita por Fernando Morais (1985). 
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maneira, foram também abordadas as transformações que trouxeram como uma das pautas 

centrais a socialização do cuidado com as crianças como um dever do Estado, e as teorias 

críticas feministas que nos fornecem algumas ferramentas importantes de análise para esta 

demanda. 

No capítulo dois foi feita uma pesquisa acerca dos primeiros espaços de assistência às 

crianças no Brasil, o surgimento das primeiras instituições, uma linha do tempo acerca dos 

marcos que permeiam o acesso ao cuidado infantil no país. Também foi elaborada uma linha, 

que teve como referência as artes pictóricas com o objetivo de ilustrar o imaginário da mãe no 

Brasil, e seu papel fundamental para a reprodução da vida dentro da nossa sociedade. Ainda 

neste capítulo, apresentamos os espaços formais de cuidado infantil brasileiros através de dois 

exemplos. O primeiro, o projeto Proinfância do Ministério da Educação, que é um projeto 

padrão de creche brasileira, apresentado como um programa de expansão deste equipamento 

comunitário pelo território. E o segundo, a creche Colmeia, localizada no distrito sede de Ouro 

Preto, importante exemplo de atendimento no município. 

No terceiro capítulo, foram trazidos dois espaços de cuidado infantil brasileiros, no 

espaço dito informal, ou seja, que não está dentro do campo regulamentado pelo governo. Os 

exemplos aqui trazidos são de espaços geridos por movimentos sociais, o primeiro, localizado 

em Franco da Rocha – São Paulo, no assentamento rural do Movimento dos Trabalhadores Sem 

Terra, de Dom Tomás Balduíno (2006). E o segundo, localizado em Belo Horizonte – Minas 

Gerais, no vale das ocupações urbanas, na Vila Eliana Silva (2012), organizado pelo 

Movimento de Luta nos Bairros Vilas e Favelas, e o Movimento de Mulheres Olga Benario. 

Não há aqui qualquer pretensão de esgotarmos o tema sobre os espaços de cuidado 

infantil no Brasil ou mesmo de apresentarmos uma visão fechada sobre o assunto. Compreende-

se a urgência por debater estes espaços porque, além de ser um direito das crianças, são também 

uma importante reivindicação das mulheres trabalhadoras e dos movimentos feministas, e parte 

da complexa problemática da divisão sexual do trabalho. Discutirmos os espaços de creches e 

de ensino e cuidados infantis vem no sentido de avançar nossas práticas de arquitetura e 

planejamento dos espaços, respondendo a seus contextos, demandas e culturas, contrapondo-a 

à lógica da individualidade e da privatização. 
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2 A DEMANDA PELA SOCIALIZAÇÃO DO CUIDADO INFANTIL 

 

A primeira instituição que marca o início da assistência e cuidados infantis 

externalizados ao ambiente familiar, para o atendimento de crianças pobres, foram as escolas 

de tricotar fundadas pelo Padre Oberlin na França em 1767, com o objetivo de guardar e abrigar 

crianças pequenas (ABRAMOWICZ; WAJSKOP, 1997, p. 9-10). Esta instituição foi 

denominada creche, com o significado francês de “manjedoura”, e inspirou o surgimento de 

outras casas mantidas por entidades vinculadas à Igreja Católica e filantrópicas por toda a 

Europa. 

Para compreender o contexto em que essas instituições nasceram, é necessário entender 

as contradições de vida daquela sociedade. Com o advento da Revolução Industrial Inglesa e a 

formação do operariado urbano e da burguesia, Robert Owen (1771–1858) foi o mais prático 

dentre os socialistas utópicos. Como proposta dessa teoria, Owen implementou em vida o 

conjunto de New Lanark (Figura 1), que englobava a fábrica de tecelagem na qual era sócio 

(New Lanark Twist Co) e uma vila operária de apartamentos, com comércios populares, 

cozinha, refeitório, áreas de lazer, enfermaria, lavanderia, áreas agrícolas, e uma escola 

denominada Nova Instituição para Formação de Caráter. Esse conjunto está localizado às 

margens do Rio Clyde, na Escócia (Figura 2) e funcionou, dirigido por Owen, dentre 1800 e 

1824 (MAGNANI, 1987, p.5-55). 
 

Figura 1: Vista aérea do Patrimônio Mundial de Lanark  
 

 
 

Fonte: Accessibility Guide for New Lanark World Heritage Site, 20192 
 

 
2 Disponível em: https://www.accessibilityguides.org/content/new-lanark-world-heritage-site. Acesso em: 03 dez. 
2020. 
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Figura 2: Planta urbana do conjunto de New Lanark 
 

 
  

 

 
3 Disponível em: https://www.pinterest.es/pin/67765169366891680/ e https://canmore.org.uk/images/l/343732/. 
Acesso em: 03 dez. 2020. 

Rio Clyde

 
Fonte: Pinterest  (modificado pela autora)3 
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O conjunto, que possuía outros sócios com divergências ideológicas, foi de extrema 

importância como um experimento social que buscou concretizar alternativas àqueles 

trabalhadores, como o de viver em um local sadio, com todas as suas demandas próximas ao 

local de trabalho, com locais seguros para as crianças, alimentação, e práticas comunitárias 

inclusivas. Essa tentativa acabou sendo muito criticada pelos socialistas posteriores por 

considerarem-na muito paternalista e restritiva à ação individual. Owen se retirou da 

organização por embates com outros sócios, principalmente embates que diziam respeito à 

destinação do excedente de produção da fábrica. Para o socialista utópico, esse “lucro” 

pertencia ao operariado, já para a maioria dos sócios, esse lucro pertenceria aos proprietários 

dos meios de produção. Por essas e outras divergências, Owen vende suas ações da New Lanark 

e embarca rumo aos Estados Unidos, onde realiza uma nova experiência comunitária, com os 

mesmos princípios comunais, em Harmony, Indiana. A nova colônia teve curta duração e Owen 

dedica o restante de sua vida a estudos, teorias, proposições legislativas trabalhistas, e as 

eleições do Parlamento Inglês (MAGNANI, 1987, p. 26-55). 

Owen, em seus estudos, colocou em destaque o papel do centro infantil, embasando sua 

perspectiva pedagógica em aspectos sociais, rompendo com o que estava posto naquele 

momento. Para compreender a conjuntura da sociedade onde este novo modelo social praticado 

por Owen foi posto em prática, temos um relato de Engels acerca d’A Situação da classe 

trabalhadora na Inglaterra (1844), relatando a vida dessa sociedade que começava a se 

estruturar na Inglaterra com a Revolução Industrial. Engels (2010, p. 244-245) assim a 

descreve: 

 

 
Essa é a situação do proletariado industrial inglês. Para onde quer que nos voltemos, 
defrontamo-nos com miséria – permanente ou intermitente –, doenças provocadas pelas 
condições de vida ou de trabalho, degradação moral; por todos os lados, o que vemos é a 
liquidação, a lenta – mas segura – destruição física e espiritual da natureza humana. 

 

 

O autor ainda esclarece o momento em que mulheres e crianças de classes mais baixas 

foram incorporadas ao trabalho das fábricas, por representarem uma mão-de-obra mais barata. 

Como afirma Engels (2010, p. 120): a classe detentora dos meios de produção, a burguesia, 

propiciada pelo processo de mecanização das fábricas em substituição parcial ao trabalho dos 

homens, vê nessa força de trabalho feminino e infantil a possibilidade de aumentar ainda mais 

seu acúmulo de capital. Esta incorporação das mulheres e crianças do proletariado aos postos 
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de trabalhos mais precarizados resultou uma altíssima taxa de mortalidade infantil, ocasionada 

tanto pelo abandono das crianças pela instituição familiar quanto pelas condições de 

insalubridade das fábricas. Eles também eram sujeitados aos mais brutais acidentes de trabalho, 

vítimas de uma desordem social negligenciada pelas classes dominantes, que culmina no 

desagregamento e desorganização da família, conforme Engels (2010, p. 185):  

 
Temos de reconhecer que uma tal subversão na situação dos sexos deriva necessariamente do 
fato de eles estarem colocados, desde o princípio, numa posição falsa diante do outro. Se a 
supremacia da mulher sobre o homem, inevitavelmente provocada pelo sistema fabril, é 
inumana, a do homem sobre a mulher, tal como existia antes, também o era. Se a mulher pode 
hoje, como antes podia o homem, reclamar a supremacia porque contribui com a maior parte, 
quando não com a totalidade, dos bens comuns da família, segue-se inevitavelmente que essa 
comunidade familiar não é verdadeira nem racional, pois que um de seus membros ainda pode 
reclamar por ter dado um contributo maior. Se a família da sociedade atual se desagrega, essa 
desagregação mostra justamente que, no fundo, não é o amor familiar que constitui seu vínculo 
substantivo, mas sim o interesse privado, necessariamente conservado nessa falsa comunidade 
de bens. 

 

 

Nesse estado de profunda miséria e acirramento das desigualdades herdadas da fase 

anterior do capitalismo industrial, o mercantilismo, Robert Owen vislumbrou uma possibilidade 

de “alavanca” transformadora social através da educação, trazendo os trabalhadores das fábricas 

para dentro da escola, lugar que, até então, eram mantidos afastados em toda a Europa numa 

concepção de controle pela ignorância. 

Com a perspectiva de construção de um sistema de felicidade coletiva, que seria 

alcançada através da comunidade socialista, seu modelo escolar-pedagógico pautava o início 

da introdução à vida escolar a partir do primeiro ano de vida, com práticas essencialmente não 

repressivas, condenando o uso da educação manipulativa. Seu modelo pedagógico baseava-se 

em sinais sensíveis, acreditando que os alunos deveriam conhecer primeiro a natureza, seus 

objetos, e não os sinais artificiais que os representam, por isso pregava que o ensino da leitura 

e escrita deveria ser iniciado mais tardiamente, aos 7 anos, sendo duramente criticado por pais 

e professores. Outro ponto bastante relevante de sua concepção é a aproximação da educação e 

do trabalho, estimulando os estudantes, com diversas disciplinas práticas e com a inserção de 

estágios para jovens aprendizes nas fábricas desde cedo (MAGNANI, 1987, p. 45-55). 

Com essa concepção pedagógica e as experiências de New Lanark, Robert Owen 

demarca no tempo o início de um cuidado infantil verdadeiramente socializado, através de 

práticas inseridas no contexto social que envolviam a comunidade, famílias e trabalhadores. 

Sua contribuição teórico-prática foi fundamental para discutirmos na atualidade, novas 

possibilidades de cuidado infantil. 
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2.1 O cuidado infantil como pauta revolucionária 

 
 

No século XIX, marcado pelo aprofundamento das desigualdades sociais com a 

transição do capitalismo industrial para o financeiro, as contradições existentes entre o sistema 

vigente e a exploração feminina ficaram ainda mais evidentes. A carga que é historicamente 

naturalizada como sendo das mulheres e que não é remunerada, ganha destaque: a socialização 

do trabalho doméstico e do cuidado com as crianças é princípio fundamental nas lutas 

revolucionárias que pautavam a superação do sistema capitalista e a emancipação humana. 

A historiadora Wendy Goldman, em sua extensa pesquisa acerca da vida das mulheres 

revolucionárias da Rússia intitulada Mulher, Estado e Revolução (2014), faz um profundo 

levantamento primário das experiências da sociedade daquele país com a revolução socialista. 

Nesse trabalho, a autora resgata os processos que embasaram a construção de uma sociedade 

que pautava, de forma central, a liberdade sexual e reprodutiva para mulheres e homens, além 

da socialização dos meios de produção. Para as(os) revolucionárias(os) bolcheviques, a 

construção de uma sociedade igualitária perpassaria pelos ideais de união livre, emancipação 

das mulheres, socialização do trabalho doméstico e o definhamento da família, como observa 

Goldman (2014, p. 37): 

 

 
Os bolcheviques argumentavam que somente o socialismo poderia resolver a contradição entre 
trabalho e família. Sob o socialismo, o trabalho doméstico seria transferido para a esfera 
pública: as tarefas realizadas individualmente por milhões de mulheres não pagas em suas casas 
seriam assumidas por trabalhadores assalariados em refeitórios, lavanderias e creches 
comunitárias. Só assim as mulheres se veriam livres para ingressar na esfera pública em 
condições de igualdade com os homens, desvencilhadas das tarefas de casa. As mulheres 
seriam educadas e pagas igualitariamente, e seriam capazes de buscar seu próprio 
desenvolvimento e seus objetivos pessoais. Sob tais circunstâncias, o casamento se tornaria 
supérfluo. Homens e mulheres se uniriam e se separariam como quisessem, desassociados das 
pressões deformadoras da dependência econômica e da necessidade. A união livre substituiria 
gradualmente o casamento à medida que o Estado deixasse de interferir na união entre os sexos. 
Os pais, independentemente de seu estado civil, tomariam conta de seus filhos com a ajuda do 
Estado; o próprio conceito de ilegitimidade se tornaria obsoleto. A família, arrancada de suas 
funções sociais prévias, definharia gradualmente, deixando em seu lugar indivíduos 
completamente autônomos e iguais, livres para escolher seus parceiros com base no amor e no 
respeito mútuos.  

 

 

Para que isso ocorresse, um conjunto de ações estatais foram realizadas com o objetivo 

de diminuir as desigualdades existentes entre mulheres e homens, tais como: o 1º Código do 
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Casamento, da Família e da Tutela (1917); o sufrágio universal (1917); o Instituto de proteção 

da maternidade e da infância (1917); e a regulamentação do aborto gratuito (1920). 

O Código da Família Soviética foi a primeira legislação progressista realizada no 

período. Ele aboliu o status de inferioridade das mulheres perante os homens, reformulou o 

conceito de família, separando-a do casamento, e definiu os primeiros direitos das crianças e 

dos adolescentes. O novo código também estabeleceu leis que visavam a socialização do 

trabalho doméstico através de lavanderias e restaurantes coletivos, e a socialização do cuidado 

infantil através de creches públicas e casas-lares para a liberação das mulheres à esfera pública 

da indústria social.  

No que diz respeito à regulamentação do aborto, tornou-se legal e gratuita a interrupção 

da gravidez em hospitais. Porém, esse direito não fora concedido numa forma de garantir às 

mulheres o pleno controle sobre seus corpos: a legalização do aborto gratuito era por meio de 

procedimentos ainda rudimentares, bastante dolorosos e sem anestesia, através da raspagem da 

parede do útero. Uma maneira do Estado estabelecer que seus interesses predominavam em 

relação aos do sexo feminino, e de mostrar que a interrupção da gravidez seria uma questão de 

saúde pública e de controle de danos, e não de que as mulheres deveriam ter o direito de tomar 

suas próprias decisões reprodutivas, como observa Goldman (2014, p. 340): 

 

 
Com esse decreto, a União Soviética tornou-se o primeiro país do mundo a dar a todas as 
mulheres a possibilidade legal e gratuita de interromper a gravidez. No entanto, apesar da 
enorme liberdade que o decreto concedia às mulheres, nunca reconheceu o aborto como um 
direito da mulher (…) O decreto, fortemente moldado pelas noções patriarcais da maternidade, 
mostrava pouca consciência dos limites que os filhos estabeleciam sobre a possibilidade das 
mulheres, mesmo sob as condições mais prósperas, de participarem da vida pública. A 
ideologia oficial recomendava clínicas de maternidade e creches como a principal solução do 
conflito entre o trabalho e a maternidade.  

 

 

Ao passo que muitas medidas progressistas foram realizadas, outras culminaram em 

sérios agravantes sociais. Uma delas, que está relacionada com o cuidado infantil socializado, 

é a adoção. No Código da Família Soviética, foram extintas as formas de adoção infantil, 

ficando a total cargo do Estado este cuidado, após muitas crianças perderem os pais nos 

conflitos da revolução e de muitas mães abandonarem crianças por não conseguirem mantê-las, 

também por ausência de vagas em creches. A Rússia em 1926, possuía cerca de 520 mil crianças 

sem lar, onde 300 mil estavam em situação de rua. Estes números resultaram num alto índice 

de criminalidade e prostituição infantil. Sem lares, e com um Estado que não conseguia suprir 
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toda a demanda existente, logo voltou-se atrás e a adoção fora novamente regulamentada. A 

família neste contexto desempenhou um papel importantíssimo de descarregar o Estado, e criar 

as crianças com um custo social mínimo (GOLDMAN, 2014, p. 131). 

Por sua vez, os dispositivos contraceptivos não se encontravam disponíveis para toda a 

população, sendo o coito interrompido, as duchas vaginais e métodos de barreira, as formas 

difundidas para as mulheres evitarem a gravidez. Até meados do século XX, o aborto 

desempenhava o principal papel na limitação da natalidade. A pobreza e a vulnerabilidade 

material eram as principais razões das mulheres recorrerem a esse método (GOLDMAN, 2014, 

p. 343). Em suma, a ideologia dominante sobre a questão da maternidade estava embasada em 

três princípios: o primeiro era de que a pobreza levava as mulheres a abortarem e que as 

melhorias nas condições materiais eliminariam a necessidade disso; o segundo de que a decisão 

de ter um filho não era apenas individual, mas também social; e o terceiro de que as 

necessidades reprodutivas da sociedade prevaleciam sobre as vontades individuais femininas.  

Os ideais libertários para a construção de uma nova sociedade esbarraram em diversos 

entraves, sendo os principais: as estruturas patriarcais tradicionalistas na qual uma nova 

sociedade estava tentando se erguer, as incapacidades econômicas do Estado naquele momento 

e a extensão territorial que dificultava a difusão dos ideais revolucionários (GOLDMAN, 2014). 

 

 

2.2 A teoria crítica feminista-marxista 

 

 

A concepção elaborada por Karl Marx e Friedrich Engels, no contexto da Revolução 

Industrial, denominada materialismo histórico é um método para o entendimento, interpretação 

e modo de agir sobre a realidade, que compreende a existência dos seres humanos dentro de um 

contexto histórico e conforme as relações materiais de cada sociedade. Desta maneira, este 

método é utilizado para compreender a vida social com base nos fatos passados através de 

condições históricas e materiais, não simplesmente morais, embasadas em valores ou opiniões. 

Segundo Marx (2011), o materialismo histórico nos auxilia a visualizar as contradições e 

opressões do sistema que molda as regras da nossa existência, para assim formular uma 

concepção crítica da realidade.  Engels (1952, p. 13) define o conceito do método da seguinte 

maneira: 
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A concepção materialista da história parte da tese de que a produção, e com ela a troca dos 
produtos, é a base de toda a ordem social; de que em todas as sociedades que desfilam pela 
história, a distribuição dos produtos, e juntamente com ela a divisão social dos homens em 
classes ou camadas, é determinada pelo que a sociedade produz e como produz o pelo modo 
de trocar os seus produtos. De conformidade com isso, as causas profundas de todas as 
transformações sociais e de todas as revoluções políticas não devem ser procuradas nas cabeças 
dos homens nem na ideia que eles façam da verdade eterna ou da eterna justiça, mas nas 
transformações operadas no modo de produção e de troca; devem ser procuradas não na 
filosofia, mas na economia da época de que se trata. 
 
  

Na compreensão crítica feminista-marxista, essa metodologia é base e referência para a 

compreensão da opressão sofrida pelas mulheres no modo de produção vigente. Embora essa 

vertente teórico-política busque explicar a situação de domínio sobre o feminino perante o 

capitalismo, é considerado que, através da história, não apenas sob a sociedade capitalista, 

foram sendo fortalecidas e moldadas as condições que enrijeceram esse sistema opressor. Sendo 

necessário desmascarar as pautas identitárias relativas às distinções biológicas de gênero e 

questões culturais para, desta forma, encaminhar o debate e as lutas para uma libertação não 

apenas feminina, mas humana, que somente seria possível com o enfrentamento sistêmico desse 

modelo através da socialização do cuidado com as crianças, do trabalho doméstico e dos meios 

de produção, para alcançar uma verdadeira emancipação humana. 

 

 

2.3 A teoria da reprodução social 

 

 

A inversão dos sexos nos postos de trabalho – imposta durante a divisão sexual do 

trabalho – aconteceu com inúmeras contradições, dentre elas destacam-se as condições de 

trabalho nas fábricas e os ganhos salariais discrepantes entre homens e mulheres (ENGELS, 

2010). Esse foi o caminho para a conquista de uma certa autonomia financeira feminina, uma 

vez que, incorporadas ao serviço assalariado, as mulheres tinham em suas mãos as condições 

materiais mínimas para a garantia de sua sobrevivência.  

Ao passo que, com a acumulação capitalista, outras formas de escravidão mais brutais 

e contraditórias foram sendo acirradas, foi naturalizado, como sendo do sexo feminino, uma 

carga enorme de trabalho, conforme destaca Silvia Federici (2016, p. 145): 

 
[...] a importância econômica da reprodução da força de trabalho realizada no âmbito doméstico 
e sua função na acumulação do capital se tornaram invisíveis, sendo mistificadas como uma 
vocação natural e designadas como “trabalho de mulheres”. Além disso, as mulheres foram 
excluídas de muitas ocupações assalariadas e, quando trabalhavam em troca de pagamento, 
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ganhavam uma miséria em comparação com o salário masculino médio. Essas mudanças 
históricas — que tiveram um auge no século XIX com a criação da figura da dona de casa em 
tempo integral — redefiniram a posição das mulheres na sociedade e com relação aos homens. 
A divisão sexual do trabalho que emergiu daí não apenas sujeitou as mulheres ao trabalho 
reprodutivo, mas também aumentou sua dependência, permitindo que o Estado e os 
empregadores usassem o salário masculino como instrumento para comandar o trabalho das 
mulheres.  

 

 

Um importante conceito para compreender como o sistema naturaliza estes diversos 

trabalhos como sendo inerentes ao sexo feminino, é o da reprodução social. Esse tema busca 

compreender os processos e estruturas nos quais uma sociedade se reproduz e mantém. Silvia 

Federici, importante autora feminista contemporânea, busca em suas obras tirar das sombras da 

história o trabalho feminino desempenhado no âmbito do lar - por mães, avós, irmãs, 

cuidadoras, trabalhadoras – pois, sem ele, seria impossível que as sociedades tivessem se 

reproduzido e se estruturado da maneira como hoje estão.  

De acordo com Kapp e Lino (2008, p. 13), a reprodução é a produção para a 

permanência de determinado estado de coisas, começando pela subsistência dos indivíduos 

mediante a procriação, portanto sem reprodução não haveria produção, uma vez que não teria 

quem a realizasse. Logo, a reprodução social corresponderia às atividades necessárias para a 

manutenção da vida dentro de uma sociedade, como a própria procriação, o cuidado com as 

crianças e idosos, os trabalhos domésticos, a limpeza, a alimentação, dentre outras atividades 

que parecem banais, mas que configuram trabalhos não pagos. 

Virginia Woolf (2013, p. 4) ao falar sobre os trabalhos domésticos, recria a figura do 

anjo do lar. Esse anjo seria, segundo a autora, uma mulher simpática, encantadora, altruísta, 

generosa, excelente nas difíceis artes do convívio familiar, e que se sacrifica todos os dias para 

a manutenção e bom funcionamento do lar. Em sua oposição, teria um fantasma que a 

atormentava e que fora necessário matar para que a mulher pudesse conseguir desempenhar sua 

vontade de se tornar escritora:  
 
 
[...] E, quando fui escrever, topei com ela já nas primeiras palavras. Suas asas fizeram sombra 
na página; ouvi o farfalhar de suas saias no quarto. Quer dizer, na hora em que peguei a caneta 
para resenhar aquele romance de um homem famoso, ela logo apareceu atrás de mim e 
sussurrou: ‘Querida, você é uma moça. Está escrevendo sobre um livro que foi escrito por um 
homem. Seja afável; seja meiga; lisonjeie; engane; use todas as artes e manhas de nosso sexo. 
Nunca deixe ninguém perceber que você tem opinião própria. E principalmente seja pura’. 

 

Silvia Federici (2019, p. 68) demonstra como a reprodução de seres humanos é o 

fundamento de todo sistema político e econômico, e como fica encarregada às mulheres a 
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manutenção e produção do produto mais valioso existente para o capitalismo, que é a força de 

trabalho. Por isso, a autora discorre sobre a necessidade de o Estado assalariar o trabalho 

doméstico exercido pelas mulheres, numa perspectiva política, já que o salário seria a expressão 

da relação de poder entre o capital e a classe trabalhadora, e que este trabalho realizado dentro 

de casa é o que mantém o mundo em movimento. Segundo a autora: 
 
 
Se começarmos olhando para nós mesmas, que, como mulheres, sabemos que o dia de trabalho 
para o capital não necessariamente resulta em pagamento, que não começa e termina nos 
portões das fábricas, acabaremos redescobrindo a natureza e o escopo do próprio trabalho 
doméstico. Porque logo que levantamos a cabeça das meias que costuramos e das refeições que 
cozinhamos e contemplamos a totalidade da nossa jornada de trabalho vemos que, embora isso 
não resulte em um salário para nós mesmas, produzimos o produto mais precioso que existe no 
mercado capitalista: a força de trabalho. O trabalho doméstico é muito mais do que limpar a 
casa. É servir aos assalariados física, emocional e sexualmente, preparando-os para o trabalho 
dia após dia. É cuidar das nossas crianças — os trabalhadores do futuro —, amparando-as desde 
o nascimento e ao longo da vida escolar, garantindo que o seu desempenho esteja de acordo 
com o que é esperado pelo capitalismo. Isso significa que, por trás de toda fábrica, de toda 
escola, de todo escritório, de toda mina, há o trabalho oculto de milhões de mulheres que 
consomem sua vida e sua força em prol da produção da força de trabalho que move essas 
fábricas, escolas, escritórios ou minas. (FEDERICI, 2019, p. 68). 

 

 

Ao apresentar essa necessidade de o Estado assalariar o trabalho de reprodução social, 

através de um “salário social” ou uma “renda garantida”, Silvia Federici (2019, p. 40) pretende 

mostrar como esse trabalho, que é compulsório e uma tarefa invisibilizada, é necessário dentro 

da sociedade e precisa ser reconhecido, uma vez que os outros trabalhos, dentro das fábricas, 

escritórios, instituições e comércios são considerados socialmente necessários enquanto o 

doméstico está encoberto com naturalização e tratado como não-trabalho. Sem o 

reconhecimento deste conflito estrutural não é possível perceber a subalternização sofrida por 

determinados grupos, que historicamente passaram por experiências de injustiça, como é o caso 

de nós, mulheres. Vale ressaltar que a medida colocada pela autora não erradicaria os problemas 

estruturais existentes, seria apenas uma forma de “reparação de danos”, de reconhecimento 

social de sua importância, não findando com o assalariamento deste trabalho. Silvia Federici 

(2019, p. 34) coloca também outras questões necessárias, como a elaboração de novas formas 

coletivas de reprodução – confrontando as divisões que foram incutidas entre nós por meio das 

distinções de raça, gênero, idade e localização geográfica.  

Colocando essa questão nos casos brasileiros, o trabalho de cuidado – infantil, dos 

idosos e de pessoas com necessidades especiais – exercido no interior da família não é 

reconhecido como trabalho e tampouco calculado nos sistemas de previdência de forma justa. 

No Brasil, mulheres que foram donas de casa em período integral durante a vida, só conseguem 
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uma aposentadoria de salário mínimo se não possuírem renda própria de nenhuma natureza 

(como aluguel, bolsas, pensão alimentícia em caso de divórcio, pensão por morte, etc.), não 

tiverem nenhum outro tipo de atividade remunerada formal, tendo dedicação exclusiva ao 

trabalho doméstico na própria residência, e tendo contribuído para o sistema previdenciário por 

pelo menos 15 anos com a contribuição mínima, que é de 5% do salário ao mês.4 

  

 
4 Segundo dados do portal do INSS, 2020. 
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3 O CUIDADO IFANTIL NO BRASIL 

 

No Brasil, a Roda dos Expostos, ou Roda dos Enjeitados, marca a história das 

instituições de assistência infantil. Essas rodas surgiram ainda no período colonial, com um 

modelo já utilizado em Portugal, tendo a primeira sido fundada em Salvador na Santa Casa de 

Misericórdia (1726) (Figura 3), e logo foram difundidas para outras cidades brasileiras e da 

América Latina.  Nesses espaços eram atendidos bebês que, através de um cilindro de madeira 

que gira sob um eixo vertical, com uma pequena abertura alocada na fachada, movia para o 

interior da entidade religiosa os bebês (Figura 4) preservando o anonimato de quem deixava a 

criança. Essa maneira de abandono era muito comum na realidade da época. Muitas mulheres 

que engravidavam e não tinham condições de manter uma criança, seja pela ausência do pai, 

ou pela falta de apoio da família, ou por dificuldades financeiras e materiais, ou porque as 

crianças eram fruto de estupros, ou relacionamentos não aceitos pelas famílias tradicionais, ou 

por proprietários que não queriam se responsabilizar por filhos de mulheres escravizadas. As 

rodas existiram até meados do século XX em diversas cidades e constituíram o primeiro 

mecanismo de assistencialismo infantil brasileiro (MENDES, 2015, p. 90-98). 
 

Figura 3: Santa Casa da Misericórdia, Salvador  
 

 
  

Fonte: Própria autoria, jan. 2020 
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Figura 4: Réplica da Roda dos Expostos no Museu da Santa Casa da Misericórdia, Salvador – BA 
 

 
 

Fonte: Própria autoria, jan. 2020 
 
 

A escolarização, por sua vez, foi introduzida com bastante atraso no Brasil, assim como 

a industrialização que foi tardia. No nosso caso, país colonizado, escravocrata e apoiado por 

bastante tempo em um sistema de subserviência às metrópoles europeias, essas necessidades 

não foram demandadas pela população de classes mais baixas até o final do século XIX, quando 

esta começa a se organizar. Segundo Mary Del Priore (2010, p. 6-10): até este momento, a 

alternativa para os filhos dos pobres não seria a educação, mas a sua rápida transformação em 

cidadãos úteis e produtivos na lavoura, enquanto os filhos de uma pequena elite eram ensinados 

por professores particulares. 

A primeira creche brasileira para filhos da classe trabalhadora surge, portanto, no início 

da República, em 1889, na então capital Rio de Janeiro, a partir da necessidade de liberação da 

mão de obra feminina e diminuição da mortalidade infantil, com o início da industrialização do 

país, assim como no caso europeu. A creche da Companhia de Fiação e Tecidos Corcovado 

(RJ), foi então o primeiro espaço criado para receber os filhos de operárias(os). Nesse contexto, 

surge a creche de caráter assistencialista, onde a demanda era por cuidados básicos, tais como: 
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segurança, alimentação, higiene; porém sem caráter educacional ou de desenvolvimento 

intelectual. Essas primeiras creches não foram conquistadas como um direito social para 

mulheres e crianças, mas como um ato de caridade, um favor prestado. Foram também 

defendidas por médicos sanitaristas, pela preocupação com as condições de vida do operariado 

e da preservação e reprodução da mão de obra (OLIVEIRA, 1988). 

Com o aumento da industrialização, é iniciada a organização da classe trabalhadora em 

sindicatos. Com isso, há uma reação dos patrões às reivindicações dos operários organizados e, 

com o objetivo de apaziguar as mobilizações, foram construídas, além de creches, vilas 

operárias, clubes e escolas em diversas cidades da época. Porém, essa suposta concessão de 

direitos, era uma maneira também de conter as exigências e de controlar os modos de vida da 

classe trabalhadora dentro e fora da fábrica, não sendo vista com o objetivo de promover uma 

verdadeira justiça social e promoção de igualdade (OLIVEIRA, 1988). 

Durante as décadas de 20 até os anos 50, as poucas creches para a classe trabalhadora 

fora das indústrias eram mantidas por entidades de natureza filantrópica e por igrejas, 

ausentando o Estado dessa questão do cuidado infantil. As ideias predominantes eram que esses 

locais seriam de abandono, pobreza, culpa, favor, caridade, e por muito tempo, talvez até a 

atualidade, essas concepções permeiam as ideias do que são as creches (OLIVEIRA, 1988). 

A pauta pelo cuidado infantil verdadeiramente socializado é histórica, e no Brasil ela 

carrega consigo muitas lutas e mobilizações de mulheres, na conquista do direito às creches 

para a permanência no mercado de trabalho, sem perder de vista o cuidado dos filhos em 

espaços justos e seguros. O reconhecimento da criança como um sujeito de direitos é uma luta 

das mães, e da sociedade civil organizada, pela regulamentação do direito, pela ampliação de 

vagas, construção de creches, pré-escolas, escolas, regulamentação de direitos trabalhistas, 

licença maternidade e auxílios. Assim resgataremos através de uma linha do tempo alguns 

marcos importantes dessa história brasileira no cuidado infantil socializado. 
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3.1 A figura materna e o cuidado infantil 

 
Fonte de todas as figuras da página: Enciclopédia Itaú Cultural. 18  

Disponível em: https://enciclopedia.itaucultural.org.br/. Acesso em: 20 ago. 2020.  

Figura 34: Maternidade - 
Orlando Teruz - 1966

Figura 11: Índia Tupi - Albert Eckhout - 1641 

Figura 12: Mulher Negra - Albert Eckhout - 1641
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Figura 31: Maternidade -
Tomás Santa Rosa - 1950 

Figura 30: Maternidade -
Di Cavalcanti - 1949 

Figura 29: Maternidade -
Carlos Prado - 1946 

Figura 33: Maternidade - José 
Moraes - 1964

Figura 28: Família - 
Gisela Eichbaum - 1946 

Figura 26: Mãe Viúva - Ado 
Malagoli - 1940

Figura 27: Jovem Mãe - 
Yolanda Mohalyi - 1943

Figura 20: Maternidade - 
Eliseu Visconti - 1906 

Figura 18: Mater - Henrique 
Bernardelli - 1885

Figura 21: Mãe Preta -
Lucílio de Albuquerque - 1912 

Figura 19: A Redenção de 
Cam - Modesto Brocos -  1895

Figura 23: Maternidade - 
Lasar Segall - 1931 

Figura 24: Maternidade -
Di Cavalcanti - 1937 

Figura 22: Mãe Negra -
Lasar Segall - 1930

Figura 13: Negra Pobre Dando a Mão 
ao Filho que leva uma Cana na Mão - 

Joaquim Cândido Guillobel - 1814 

Figura 14: Negra Quitandeira com Filho às 
Costas - Joaquim Cândido Guillobel - 1814 

Figura 15: Vendedora de Abacaxis - 
Joaquim Cândido Guillobel - 1814

 Figura 17: Uma Senhora Brasileira em seu Lar - 
Jean-Baptiste Debret - 1823

Figura 16: Jovens Negras Indo à Igreja 
para Serem Batizadas - Jean-Baptiste 

Debret - 1821

Figura 32: Mãe e filha - 
Jenner Augusto - 1955

Figura 25: Maternidade - 
Tarsila do Amaral - 1938
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Ao observar as representações da figura materna na arte produzida no Brasil ao longo 

de quatro séculos, é possível perceber nos registros artísticos algumas semelhanças. Do século 

XVII até meados do século XIX temos obras marcadas pela visão histórica de um país 

colonizado, com um olhar do europeu sob o exótico.  

Debret quando aborda as representações do íntimo da família brasileira do século XIX 

em sua passagem pelo Brasil, mostra, com naturalidade como aquela sociedade estava 

estruturada sob a exploração do trabalho negro escravizado. Mostra também como a criança 

nascida escrava tinha como finalidade ser um bichinho doméstico, de estimação, da elite branca. 

De acordo com Debret (1978, v.1, p. 195, apud CIVILETTI, 1991, p.32): 

 
No Rio, como em todas as outras cidades do Brasil, é costume, durante o “tête-à-tête” de um 
jantar conjugal, que o marido se ocupe silenciosamente com seus negócios e a mulher se distraia 
com os negrinhos que substituem os doguezinhos, hoje quase completamente desaparecidos na 
Europa. Esses molecotes mimados até a idade de cinco ou seis anos, são em seguida entregues 
à tirania dos outros escravos que os domam a chicotadas e os habituam assim a compartilhar 
com eles das fadigas e dissabores do trabalho. 

 

 

Entrando no fim do século XIX, e no século XX, através das pinturas de gênero 

vislumbramos diversas representações da figura materna, predominantemente com a criança no 

colo, numa alegoria religiosa às cenas da Virgem Maria com o Menino Jesus, reforçando a 

presença da religião como estrutura social, e numa espécie de “santificação” da maternidade. 

Dentro destas imagens vemos também representações de mães em estado de absoluta pobreza, 

revelando um desespero quieto, calado e sofrido, com olhares distantes e muitas vezes 

melancólicos de uma mulher que carrega sob os ombros toda a responsabilidade do cuidado 

infantil e reprodução da vida dentro daquela sociedade.  

Algumas obras também são bastante válidas de ressaltar nesta análise como Mãe Preta 

(Lucílio de Albuquerque, 1912) na qual o autor representa a figura da ama-de-leite, essa mulher 

também que marca a história do cuidado infantil no Brasil. Gilberto Freyre, em Casa-Grande 

e Senzala, 1975, atribui à herança portuguesa o hábito das mães ricas não amamentarem seus 

filhos, enquanto em Portugal essa função era delegada às mulheres mais humildes, no Brasil 

coube às escravas negras amamentar as crianças brancas (CIVILETTI, 1991, p.34). Dessa 

maneira, vemos como o trabalho de cuidado, visto como subalternizado, de menor valor social, 

recaía (e ainda podemos dizer que recai) ainda mais sobre as mulheres negras. Segundo Lélia 

Gonzales (1983, p. 235-237): 
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É interessante constatar como, através da figura da "mãe-preta", a verdade surge da 
equivocação (Lacan, 1979). Exatamente essa figura para a qual se dá uma colher de chá é quem 
vai dar a rasteira na raça dominante (...) O que a gente quer dizer é que ela não é esse exemplo 
extraordinário de amor e dedicação totais como querem os brancos e nem tampouco essa 
entreguista, essa traidora da raça como querem alguns negros muito apressados em seu 
julgamento. Ela, simplesmente, é a mãe. E isso mesmo, é a mãe. Porque a branca, na verdade, 
é a outra. Se assim não é. a gente pergunta: quem é que amamenta, que dá banho, que limpa 
cocô, que põe para dormir, que acorda de noite para cuidar, que ensina a falar, que conta história 
e por aí afora? É a mãe, não é? Pois então. Ela é a mãe nesse barato doido da cultura brasileira. 
Enquanto mucama, é a mulher; enquanto "bá", é a mãe. A branca, a chamada legítima esposa, 
é justamente a outra que, por impossível que pareça, só serve para parir os filhos do senhor. 
Não exerce a função materna. Esta é efetuada pela negra. Por isso a "mãe preta" é a mãe. 
E quando a gente fala em função materna, a gente tá dizendo que a mãe preta, ao exercê-la, 
passou todos os valores que lhe diziam respeito pra criança brasileira, como diz Caio Prado 
Júnior. Essa criança, esse infans, é a dita cultura brasileira, cuja língua é o pretuguês. A função 
materna diz respeito à internalização de valores, ao ensino da língua materna e a uma série de 
outras coisas. 

 

 

3.2 O Estado brasileiro e o cuidado infantil 

 

Segundo a legislação brasileira, no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90), 

lei histórica que trouxe consigo pela primeira vez o reconhecimento da criança como um sujeito 

portador de direitos, em seu Capítulo II, Artigo 100, estabelece que: 

 
I - da condição da criança e do adolescente como sujeito de direitos: crianças e adolescentes são 
titulares dos direitos previstos nesta e em outras leis, bem como na Constituição Federal; 
II - proteção integral e prioritária: a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida 
nesta Lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e 
adolescentes são titulares;  
III - responsabilidade primária e solidária do poder público: a plena efetivação dos direitos 
assegurados a crianças e a adolescentes por esta Lei e pela Constituição Federal, salvo nos casos 
por esta expressamente ressalvados, é de responsabilidade primária e solidária das 3 (três) 
esferas de governo, sem prejuízo da municipalização do atendimento e da possibilidade da 
execução de programas por entidades não governamentais. (BRASIL, 1990). 

 

 Em seu artigo 3º, o Estatuto define que: “a criança e o adolescente gozam de todos os 

direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, 

assegurando-se lhes meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de 

dignidade” (BRASIL, 1990). O Estatuto ainda prevê em seu artigo 4º, que “os direitos das 

crianças e adolescentes, devem ser garantidos e assegurados de forma compartilhada, entre a 

família, comunidade, sociedade e poder público” (BRASIL, 1990) com absoluta prioridade, de 

forma que o seu não cumprimento constitui negligência por parte desses setores, sendo a 

responsabilidade primária, a do Estado: 
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 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). 

 

 

Esse fator de compartilhamento da garantia dos direitos das crianças foi um importante 

avanço na legislação, para transformar a naturalização da obrigação de cuidado como materna, 

ou apenas da família. Assim sendo, essa responsabilidade, bastante complexa e que envolve 

desde atividades de cuidado, ensino, segurança e alimentação, passa a ser do conjunto da 

sociedade como um todo. 

Ainda em termos de leis, a garantia do acesso ao Ensino Infantil, Básico e Médio é dever 

dos Governos do Estado e do Município, sendo a Educação Infantil exclusividade e obrigação 

da gestão municipal, que deve garantir sua ampliação, universalização, e cuidados, conforme o 

Artigo 211, da Constituição Cidadã (1988): 

 
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração 
seus sistemas de ensino. § 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, 
financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função 
redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e 
padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios; § 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino 
fundamental e na educação infantil. § 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão 
prioritariamente no ensino fundamental e médio. § 4º Na organização de seus sistemas de 
ensino, os Estados e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a 
universalização do ensino obrigatório. § 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente 
ao ensino regular (BRASIL, 1988). 

 

 

O texto da Constituição estabelece ainda que a criança de zero a seis anos tenha direito 

à educação, e é dever do Estado oferecer a matrícula, embora ela não seja obrigatória. Caso o 

município viole este direito, não ofertando a vaga, pode haver ação judicial para obrigar o 

governo a oferecer atendimento, tanto em creches quanto pré-escolas. Essa definição foi 

regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9496/1996), que 

reconheceu, em seu Artigo 21, que a educação básica é formada pela Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, sendo o primeiro exclusivo à escolha da família, e os demais 

obrigatórios. A pré-escola e creche são colocadas, portanto, como ensinos facultativos. 

O Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado em 2014, é uma legislação federal que 

estabelece diretrizes e metas norteadoras para reger as iniciativas na área da educação. Em 

termos, no plano, a Meta 1 regulamenta que, no mínimo, 50,0% das crianças de 0 a 3 anos 
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estejam frequentando as creches públicas até o final da vigência do mesmo – em 2024 – e que 

a Educação Infantil na pré-escola seja universalizada até o ano de 2016.  

Segundo o censo escolar realizado anualmente pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Anísio Teixeira), em 2018 foram registradas 71,4 mil creches em funcionamento 

no Brasil, com 3.755.092 alunos matriculados. Do total, 34,6% dos estudantes de creche estão 

matriculados na rede privada e, desse percentual, 45,3% se encontram em instituições 

conveniadas com o poder público. 

Entre 2016 e 2019, o crescimento de matrículas de crianças de 0 a 3 anos em creches 

foi de 5,2% (passando de 30,4 a 35,6%), segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua (Pnad). Os principais motivos de não frequentar a pré-escola ou creche, 

apontados pela pesquisa, em ordem, são: opção dos pais ou responsáveis, a não existência de 

escola/creche na localidade e falta de vaga ou não aceitação de matrícula por causa da idade da 

criança19. Para alcançar a meta do PNE, ainda será necessário o aumento percentual de 14,4% 

crianças matriculadas em creches, nos próximos 4 anos, o que com certeza será um desafio às 

gestões municipais e secretarias de ensino. 

 

 

3.3 Os espaços formais de cuidado infantil no Brasil 

 
 

A preocupação com os espaços físicos de educação e cuidado infantis estão presentes 

em diversas regulamentações e, atualmente no Brasil, além das legislações federais segue-se 

algumas recomendações internacionais, como da Unesco (1998, 2001) para os padrões de 

habitabilidade do espaço físico escolar edificado.20 Segundo estas recomendações, este espaço: 

 
[...] deve ser seguro e atraente em termos de seu projeto global, funcionalidade no layout; deve 
dar condições para que seja efetivamente possível um ensino efetivo, atividades 
extracurriculares em especial em áreas carentes e rurais - atuando como um centro comunitário. 
Deve ser construída a escola em conformidade com padrão sanitários, tendo durabilidade, 
adaptabilidade e deve requerer uma manutenção econômica.  
[...] É preciso enfatizar o controle local no desenvolvimento de práticas educacionais 
sustentáveis (UNESCO, 2001). 
 
 
 

 
19 Fonte: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101736_informativo.pdf 
20 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/infra.pdf. Acesso em: 18 nov. 2020. 



32 
 

 

No Brasil, no início do segundo governo do presidente Lula (1º de janeiro de 2007 – 1º 

de janeiro de 2011), foi implementado o  Proinfância - Programa Nacional de Reestruturação e 

Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil – instituído 

pela Resolução nº 6, de 24 de abril de 2007, sendo uma das ações do Plano de Desenvolvimento 

da Educação (PDE) do Ministério da Educação (MEC), que visa garantir o acesso, expansão e 

melhoria das infraestruturas existentes dos equipamentos comunitários da rede de atendimento 

à educação infantil no país.21 O programa se destina aos Municípios e ao Distrito Federal, e 

atua sobre duas frentes principais: 
 
 
1. Construção de creches e pré-escolas, por meio de assistência técnica e financeira do 

FNDE, com projetos padronizados que são fornecidos pelo FNDE ou projetos próprios 
elaborados pelos proponentes; 

2. Aquisição de mobiliário e equipamentos adequados ao funcionamento da rede física 
escolar da educação infantil, tais como mesas, cadeiras, berços, geladeiras, fogões e 
bebedouros. (BRASIL, 2007) 

 
 
 

A cartilha de Orientações Para Elaboração de Projetos de Construção de Centros de 

Educação Infantil22, importante documento do Programa Proinfância, visa indicar os espaços 

fundamentais, tamanhos mínimos e aspectos técnicos a serem atendidos para estes espaços de 

cuidado. Em termos da cartilha, os locais básicos para os espaços de educação infantil (0 a 6 

anos) no Brasil devem contar com: 

 

� 0 a 1 ano: creche 1 – Sala para repouso; Sala para atividades; Fraldário; Lactário; Solário. 

� 1 a 6 anos: creche 2, 3 e pré-escola – Sala para repouso; Sala multiuso; Sala para atividades; 

� Espaços coletivos (para todas as faixas etárias): Pátio coberto; Área de recreação 

descoberta; Refeitório; Banheiros; Área externa. 

� Espaços Administrativos: Recepção; Secretaria; Almoxarifado; Sala de professores; Sala 

de direção e coordenação. 

� Espaços de Serviços: Cozinha; Despensa; Lavanderia; Depósito de Material de Limpeza; 

Depósito de Lixo. 

 

 
21 Portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Ministério da Educação. Disponível em: 
https://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia. Acesso em: 18 nov. 2020. 
22 Cartilha de Orientações para elaboração de projetos de construção de centros de educação infantil. Disponível 
em: ftp://ftp.fnde.gov.br/web/pro_infancia/cartilha_proinfancia_projetos_proprios.pdf. Acesso em: 18 nov. 2020. 
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A implementação do Programa Proinfância, com cartilhas, projetos padrões, memoriais 

descritivos e manuais técnicos, tiveram como objetivo principal tornar mais acessível aos 

municípios (responsáveis pela aplicação da política pública de atendimento ao Ensino Infantil 

Básico) todas as etapas técnicas e materiais necessários para padronizar e garantir espaços 

adequados para o recebimento de crianças em todo o território nacional, reformulando assim as  

concepções do que se entende por espaços de cuidado infantil do 0 a 6 anos, além da 

possibilidade de financiamento através de fundos do Governo Federal, e da necessidade de se 

padronizar esses espaços. 

 

3.4 A Creche Padrão Proinfância 

 

Para facilitar sua implementação, o Programa Proinfância disponibiliza, no site23 do 

Ministério da Educação, quatro modelos de projeto padrão, com diferenças de expansões 

necessárias entre eles, a partir da demanda e aumento do público a ser atendido no equipamento. 

Há também dois projetos de módulos de ampliação, e um projeto de módulo completo. 

O Projeto Tipo C (Figura 35), o menor dentre eles, possui capacidade de atendimento 

de até sessenta crianças em período integral (cento e vinte em meio período) e foi pensado para 

terrenos de medidas 35 metros por 40 metros e declividade máxima de 3%. O projeto, em seus 

1400,00 m² consiste em duas alas, divididas ao centro por um grande pátio, com porção coberta 

que funciona como refeitório, e descoberta com áreas de recreação (Figura 36). A ala voltada 

para o acesso principal é destinada as funções técnico-administrativas, com cozinha, salas de 

funcionários e professores, e uma sala de creche berçário (0 a 1 ano) com banheiro e solário. A 

ala posterior possui outras 3 salas de creches, divididas entre suas faixas etárias, uma sala de 

Pré-escola, uma sala multiuso, banheiros e almoxarifado; atrás das salas ainda são distribuídos 

dois solários e jardins. 

Importante ressaltar que esses projetos foram um importante avanço técnico para a 

implementação de equipamentos comunitários de cuidado infantil no Brasil durante os últimos 

14 anos. Porém, por se tratar de projetos genéricos, desconsideram a topografia, dimensões de 

terreno, insolação, as prioridades de cada localidade, e os diferentes contextos das cidades 

brasileiras. Pensar espaços genéricos, significa homogeneizar estas diferenças, que nos torna 

uma nação tão plural, de contextos e culturas diversos. 

 
23 Disponível em: https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetos-
arquitetonicos-para-construcao. Acesso em 11 nov. 2020. 
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Figura 35: Fachada frontal do Projeto Tipo C 
 

 
 

Fonte: Portal do FNDE – Programa Proinfância 
 

Figura 36: Planta do Projeto Tipo C (sem escala) 

 
 

Fonte: Portal do FNDE – Programa Proinfância 
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3.5 A Creche Colmeia – Ouro Preto 

 

A Creche fundada em 2004, está localizada no distrito sede de Ouro Preto, no bairro 

Vila dos Engenheiros, localização que dispõe de instrumentos de lazer, cultura, atendimento de 

serviços públicos essenciais e comércios no município. Sua criação ocorreu através de um 

convênio entre o poder público municipal, uma organização de prestação de serviços 

humanitários e uma metalúrgica da cidade. A empresa e a organização humanitária se uniram 

na reforma de um prédio de um antigo supermercado pertencente à fábrica e o espaço foi 

transformado para atender ao uso de creche, nas faixas etárias de 4 meses a 3 anos e 11 meses 

(TEODORO, 2017). A instituição possui em seus 3200 m²: 6 salas, 1 sala coordenação, 2 

fraldários, 1 refeitório amplo, 1 cozinha ampla, 2 banheiros adaptados para faixa etária de 2 a 

3 anos, 4 banheiros para adultos, 1 ampla área externa descoberta com parquinho, 1 saguão 

amplo, 1 solário, 1 almoxarifado, 1 sala de TV/DVD, 1 brinquedoteca com brinquedos e livros, 

e 1 lavanderia (OURO PRETO, 2019).  

Em 2019, a Creche Colmeia possuía o maior número de matrículas do município, 

atendendo a 91 crianças, provenientes de diferentes bairros da cidade, divididas em 7 turmas 

(de acordo com a faixa etária), e possuía um quadro de 21 funcionárias (OURO PRETO, 2019). 

A instituição é a única na cidade de Ouro Preto que atende ao berçário, de 4 meses a 1 ano, e 

possui uma longa fila de espera devido aos serviços prestados, a boa infraestrutura, a 

organização do espaço (Figuras 37 e 38). 

Atualmente o município de Ouro Preto possui uma fila de espera no distrito sede de 32 

crianças entre 1 e 3 anos, e de 30 bebês (4 meses a 1 ano) que aguardam por uma vaga nas 

instituições, totalizando 62 crianças não atendidas no ano de 2019. Para a faixa etária de 

berçário (4 meses a 1 ano) o município inteiro (dentre todos os distritos) conta com apenas as 

12 vagas da Creche Colmeia. Uma questão que podemos afirmar através de entrevistas com 

funcionárias das creches municipais é que a demanda por estes espaços vai muito além da fila 

de espera pois, ao saberem das listas e da ausência da abertura de novas vagas, os responsáveis 

pelas crianças desistem de inserir seus nomes e buscam alternativas para contornar a situação, 

deixando os cuidados dos filhos aos familiares, em berçários privados ou com babás. Outra 

questão que inibe os familiares é a visão estereotipada de que as creches são locais de abandono 

e falta de cuidado para apenas crianças carentes.  Apesar de ser uma escolha familiar a opção 

por deixar as crianças nas creches, ela não deve ser limitada a possibilidade de vagas, pela classe 

econômica, ou pela qualidade dos serviços prestados. 
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Figura 37: Entrada da Creche Colmeia 

 

 
 

Fonte: Google Street View 
 

Figura 38: Instalações internas da Creche Colmeia 
 

    
 

Fonte: Acervo da Creche Colmeia (2019). 
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4 EXPERIÊNCIAS (INFORMAIS) DE CUIDADO INFANTIL NO BRASIL 

 

Enquanto as políticas institucionais caminham a passos lentos na efetivação do acesso 

ao ensino e cuidados infantis, por todo o país, a sociedade civil organizada sempre atuou frente 

às suas demandas, sendo vanguarda nas mobilizações para a garantia de direitos, e propondo 

novas práticas políticas, efetivando a cidadania e fazendo valer de seus instrumentos legais. A 

sociedade civil organizada, portanto, através de associações de bairro, cooperativas, coletivos 

e movimentos sociais, conforma todo um corpo social de novos atores, que coloca em xeque as 

burocracias das ferramentas do Estado e proporciona um novo olhar sobre alternativas possíveis 

frente ao que está colocado. 

Desta maneira, traremos neste capítulo dois casos de espaços geridos por movimentos 

sociais. O primeiro na zona rural paulistana, organizado pelo Movimento dos Trabalhadores 

Sem-Terra (MST), iniciado em 2006, e o segundo na zona urbana de Belo Horizonte, 

organizado pelo Movimento de Luta Nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) e Movimento de 

Mulheres Olga Benário, iniciado em 2012. Esses experimentos sociais são de extrema 

importância para compreendermos como os espaços são conformados e elaborados de forma 

aplicada às suas distintas realidades e contextos. 

 

4.1 A Ciranda do Dom Tomás Balduíno – Franco da Rocha (SP) 

 

O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), é um movimento social brasileiro, 

fundado em 1984, com o fim da Ditadura Militar, que luta pela Reforma Agrária no país, não 

limitando-a ao acesso à terra, mas também a sua ocupação e função social. O movimento, que 

organiza trabalhadores do campo, está presente em vinte e quatro estados brasileiros, e possui 

uma estrutura organizacional própria e autônoma. Em 1987, três anos após sua fundação, o 

movimento constituiu seu setor de Educação, tendo como meta desenvolver um projeto 

educacional pautado na transformação do homem do campo e na construção de uma vida digna 

no meio rural.24 

Na Região da Grande São Paulo, existem algumas experiências de Comunas da Terra. 

Uma das mais antigas é a Dom Tomás Balduíno, que fica em Franco da Rocha. As Comunas 

da Terra são assentamentos do MST dentro das grandes cidades brasileiras, e que buscam 

trabalhar com uma nova base de produção, dentro de uma nova matriz tecnológica, que é a 

 
24 Segundo informações da página oficial do Movimento: https://mst.org.br/. Acesso em 18 nov. 2020. 
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agroecologia.25 Essa matriz é vislumbrada como sendo uma das soluções frente a devastação 

ambiental ocasionada pelo esgotamento da terra, promovida pelos sistemas de latifúndio e 

monocultura.  

Nessa Comuna da Terra, em Franco da Rocha, existe uma Ciranda Infantil permanente, 

exemplo que traremos para compreender os espaços de cuidado infantil contemporâneos. As 

Cirandas do MST, são espaços de cuidado infantil realizadas de forma itinerante e permanente. 

Nos assentamentos, as cirandas permanentes têm como objetivo formar, abrigar, cuidar e educar 

crianças dos 0 aos 12 anos, com um plano pedagógico que leva em consideração as demandas 

da zona rural e seu contexto sociocultural, e é uma forma de socializar dentro do movimento, o 

cuidado com os “sem-terrinha”.  

A Ciranda da Comuna Dom Tomás Balduíno está localizada numa edificação térrea, 

cujo projeto foi desenvolvido pelo escritório Usina CTAH, em 2006. A USINA CTAH (Centro 

de Trabalhos para o Ambiente Habitado) é um escritório técnico que presta assessoria em 

diversos campos, atuando no sentido de articular processos que envolvam a capacidade de 

planejar, projetar e construir pelos próprios trabalhadores, mobilizando fundos públicos em um 

contexto de luta pela Reforma Urbana e Agrária. A USINA tem a intenção de superar a 

produção autoral e estritamente comercial da arquitetura e do urbanismo, buscando integrar e 

engendrar processos alternativos à lógica do capital através de experiências sociais, espaciais, 

técnicas e estéticas contra hegemônicas. 

A planta em formato de “u”, da Ciranda Dom Tomás Balduíno (Figura 40) abriga três 

salas de atividades, banheiros, cozinha, e um pátio ao centro, e foi construída, como todas as 

outras edificações projetadas para o local, em alvenaria de blocos cerâmicos portantes e 

cobertura em telhas cerâmicas, e para ser construída através de mutirão autogerido com mão de 

obra assalariada complementar.26 

 

 
25 Segundo depoimento de Pedro Suerez, militante do MST, em entrevista em 10 dez. 2009. Disponível em: 
https://passapalavra.info/2009/12/16180/. 
26 Disponível em: http://www.usina-ctah.org.br/domtomas.html. Acesso em: 22 nov. 2020. 
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Figura 39: Croqui da tipologia "shiva" do escritório Usina CTAH 
 

 
Fonte: Comuna da Terra Dom Tomás Balduíno 

Figura 40: Planta e corte sem escala do edifício que abriga a Ciranda de Tomás Balduíno 

 
Fonte: TAKEDA, Ana apud Okamoto, Leandro (2015)27 

 
 
 
 

  

 
27 Disponível em: https://issuu.com/leandrookamoto/docs/caderno_final_-_r03-net-pages. Acesso em 1 nov. 2020. 
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Figura 40: Planta e corte sem escala do edifício que abriga a Ciranda de Tomás Balduíno 

 
Fonte: TAKEDA, Ana apud Okamoto, Leandro (2015)28 

 
 
 
 

  

 
28 Disponível em: https://issuu.com/leandrookamoto/docs/caderno_final_-_r03-net-pages. Acesso em 1 nov. 2020. 
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4.2 A Creche Tia Carminha – Belo Horizonte (MG) 

 

A Vila Eliana Silva, localizada no Município de Belo Horizonte - MG, à 104 km de 

Ouro Preto, foi fundada em 21 de abril de 2012 pelas famílias que ocuparam a gleba ociosa na 

Região do Barreiro em reivindicações por moradia e direito à cidade. Através de uma série de 

lutas, prisões, ações de despejo, a ocupação foi concretizada, e transformada em vila 

posteriormente, com o reconhecimento do endereço aos moradores pela companhia que fornece 

água. 

A ocupação urbana e a creche localizada na vila levam nomes de duas importantes 

mulheres para a comunidade. Eliana Silva foi uma das fundadoras do Movimento de Luta nos 

Bairros Vilas e Favelas (MLB), movimento social responsável pela organização das famílias 

desta ocupação e do planejamento das lutas e ações, ela faleceu em 2009 e a vila leva seu nome. 

Foi também presidente da Associação de Moradores da Vila Corumbiara, outra ocupação 

urbana também situada na região do Barreiro em Belo Horizonte, e faleceu em 2009. Maria Do 

Carmo Soares (Carminha) foi uma moradora da Vila Corumbiara e importante liderança local, 

dentro do MLB, ela organizava também o coral de crianças da vila, tendo falecido em 2011. 

Por esse motivo a creche da Ocupação Eliana Silva leva seu nome (ARAGÃO; SORAGGI, 

2016, p. 243). 

O Conselho Tutelar foi acionado logo no início da chegada das famílias, pois tinham 

muitas mães com suas crianças na ocupação. O órgão estipulou um prazo de 24 horas para que 

fosse providenciado um local adequado para que os menores ficassem em segurança. Foram 

então erguidas as estruturas em madeira com uma lona de cobertura (Figura 42), dando início 

à Creche Tia Carminha. A edificação foi ganhando forma com mutirões de ampliação e com 

financiamento coletivo passou por reformas. Foi a primeira edificação erguida em alvenaria na 

comunidade, e contou inicialmente com um salão, cozinha e banheiros até o ano de 2017. 

Através de uma parceria entre o grupo de pesquisas Práxis, da Escola de Arquitetura da UFMG, 

foi feita uma projeção para ampliação e estudos técnicos, e hoje conta com cozinha, berçário, 

refeitório, banheiros, sala de aula e projeto para o 2º pavimento. 

No ano de 2018, foi estabelecida uma mesa de diálogo com o executivo municipal a fim 

de se realizar um convênio com a prefeitura para capacitação, captação de recursos e melhoras 

para a creche. Com uma série de exigências espaciais, como a construção de muro, incorporação 

da biblioteca ao mesmo prédio (pois situa-se em outra edificação em frente à creche), e técnicas, 

como a saída das educadoras populares e voluntárias da equipe administrativa. Esses requisitos 
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não foram aceitos pela comunidade, e a tentativa de institucionalização segue sendo um sonho 

para a comunidade, que tem vontade de ampliar seu atendimento e melhorar seu espaço físico. 

Atualmente, a creche atende a 35 crianças e segue sendo autogerida pela comunidade e 

por dois movimentos sociais: o MLB e o Movimento de Mulheres Olga Benário. Através do 

trabalho de oito voluntárias que se dividem entre a limpeza, alimentação, administração, 

cuidado com as crianças, e planejamento das atividades a creche segue em funcionamento. Não 

existe qualquer suporte do poder público para a manutenção e permanência do equipamento 

comunitário. A creche funciona em período integral, das 07 às 17 horas, e se mantém ativa 

através de doações, de um sistema de apadrinhamento de crianças, e com o trabalho de 

voluntárias, mães e militantes. Mesmo durante a pandemia da Covid-19 em 2020, segue 

atendendo extraordinariamente às crianças de mães que não puderam realizar quarentena ou 

trabalhar de forma remota. 
 

Figura 41: Primeira estrutura da creche Tia Carminha 
 

  
 

Fonte: Blog da Ocupação Eliana Silva29 
 

 
29 Disponível em: http://ocupacaoelianasilva.blogspot.com/. Acesso em: Acesso em: 12 set. 2020. 
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Figura 42: Murais na Creche Tia Carminha atualmente 
 

   
 

Fonte: Blog da Ocupação Eliana Silva 
 

Figura 43: Fachada posterior da Creche Tia Carminha 
 

 
 

Fonte: Blog da Ocupação Eliana Silva 
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5 CONCLUSÃO 

 

A questão do cuidado infantil socializado toca diretamente as vidas das mulheres, que 

além da maternidade, exercem um trabalho doméstico e de cuidados com a família. Reconhecer 

esse trabalho é valorizar as mulheres, e a possibilidade de seu assalariamento não significaria 

perder a dimensão do afeto e da vida privada do cuidado. O reconhecimento do trabalho 

doméstico nas legislações trabalhistas e sua remuneração, passa por, além de construir 

autonomia financeira feminina, garantir sua estabilidade e equidade social.  

Em 2020, a pandemia da Covid-19 no Brasil fez com que 7 milhões de mulheres 

deixassem o mercado de trabalho na segunda quinzena de março, sendo 2 milhões a mais do 

que os homens30; dados também apontam que durante a pandemia, 50% das mulheres brasileiras 

passaram a cuidar de alguém31.  Estes números demonstram como essa crise atravessa de forma 

mais contundente a vida das mulheres, e em como a tarefa de cuidado, delegada à mulher, é 

também uma barreira estrutural para sua permanência no mercado de trabalho. Esses dados da 

pandemia explicitaram a desigualdade, e uma futura possibilidade, portanto, de organização do 

trabalho doméstico e de cuidado através de regulamentações e legislações, seria uma forma de 

correção de problemas estruturantes em nossa sociedade. 
 

Figura 44: Manchete O Globo Rio de 09 ago. 2020. 

 
 

Fonte: Jornal O Globo online32 
 

  

 
30 Disponível em: https://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2020/06/pandemia-faz-sete-milhoes-de-
mulheres-deixarem-o-mercado-de-trabalho-na-ultima-quinzena-de-
marco.html#:~:text=A%20Pesquisa%20Nacional%20por%20Amostra,mar%C3%A7o%2C%20quando%20come
%C3%A7ou%20a%20quarentena.&text=Al%C3%A9m%20da%20demiss%C3%A3o%2C%20elas%20t%C3%
AAm,e%20se%20manter%20no%20mercado. Acesso em 29 nov. 2020. 
31 Disponível em: http://mulheresnapandemia.sof.org.br/. Acesso em 29 nov. 2020. 
32 Disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/bairros/creches-improvisadas-sao-opcao-para-familias-de-niteroi-
enquanto-escolas-nao-reabrem-24574018 Acesso em: 18 ago. 2020. 
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Figura 45: Manchete da BBC News Brasil em São Paulo de 09 ago. 2020. 
 
 

 
 

Fonte: Site da BBC News33 
 
 

Figura 46: Manchete do Jornal da UOL de 01 ago. 2020. 
 

 
Fonte: Portal da UOL34 

 
 

Figura 47: Manchete da Folha de São Paulo de 01 ago. 2020 
 

 
 

Fonte: Portal da Folha de São Paulo35 
 

 

 
33 Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53531707. Acesso em 18 ago. 2020. 
34 Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/educacao/com-escolas-fechadas-cresce-a-oferta-de-creches-
irregulares,70fcf842c9b65ae07fa7f375b10d645f58cut2yv.html. Acesso em 18 ago. 2020. 
35 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/08/maes-improvisam-creches-
comunitarias-na-pandemia-pra-driblar-falta-de-escolas.shtml. Acesso em 18 ago. 2020. 
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Os direitos das mulheres estão sempre sendo colocados em questionamentos, por 

significarmos historicamente o gênero frágil, o segundo sexo, e estarmos em uma posição 

subalterna àquela ocupada por homens, em diversas esferas. A história das conquistas de 

direitos nos coloca em alerta constante para a retirada deles. Como afirmou Simone de Beauvoir 

(1991, p. 29): “Nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que 

os direitos das mulheres sejam questionados. Esses mesmos direitos não são permanentes. Você 

terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida”. 

Fato é que o período histórico onde estamos, é marcado pelas desigualdades sociais, de 

gênero, raça e classe. Conhecer essas relações de exploração e dominação e reconhecer a 

realidade do nosso povo e seus processos sócio-históricos é fundamental para consolidarmos o 

desenvolvimento de uma sociedade que consiga atender aos interesses sociais, de forma a 

avançar ideologicamente a consciência para abolir as relações de dominação e exploração tão 

enraizadas em nosso cotidiano. 

Não podemos nos esquecer também que a luta das mulheres por instituições de ensino 

e cuidados infantis é histórica, e no Brasil teve um peso enorme para sua regulamentação e 

reconhecimento da criança brasileira como sujeito de direitos. Os quatro exemplos de creches 

brasileiras aqui apresentadas são respostas sociais à demanda da socialização do cuidado 

infantil, em diferentes contextos e realidades. As creches apresentadas no capítulo dois, 

exemplos da rede pública de ensino, atendem a uma demanda expressiva de matrículas, 

possuem espaços mantidos pelos governos, condições de salubridade e segurança sempre 

revisados, e dimensões espaciais que são teoricamente ideais ao público atendido. Já as creches 

comunitárias apresentadas no capítulo três funcionam como uma resposta da sociedade frente 

à sua necessidade, como também uma reação à ausência de atendimento e suporte pelos 

governos naqueles territórios, dependem do trabalho voluntariado, doações e mutirões para a 

sua manutenção e funcionamento. 

Existe uma enorme discrepância entre a legislação brasileira aqui apresentada, que 

estabelece que o direito e acesso à educação são garantias da criança, e que na prática atende 

somente a 33% destas, dentre instituições públicas e particulares. Essa distância entre o que 

está posto nas leis e a possibilidade de o Estado conseguir cumpri-la, define a realidade do 

cuidado infantil socializado no Brasil, e a necessidade de a sociedade civil organizada encarar 

essa pauta, como apresentado nos casos da Ciranda Dom Tomás Balduíno, da Creche Tia 

Carminha, e em diversos outros exemplos espalhados pelo país.  
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No Brasil, em 2018, segundo o relatório anual da Ouvidoria Nacional de Direitos 

Humanos36 (o disque 100), foi registrado que crianças e adolescentes continuam sendo as 

maiores vítimas de violações de direitos, com uma média de 208 denúncias ao dia. As principais 

violações cometidas são: negligência, tipificada pela ausência ou ineficiência no cuidado, no 

amparo e na responsabilização (36,3%), seguido de violência psicológica (24,4%), violência 

física (20,35%) e violência sexual (11,22%). Outro dado importante de ressaltar que está no 

relatório, é que em 59% dos casos, a casa da vítima é o local de maior índice de violação, 

seguido da casa do suspeito, com 21%, sendo também os maiores suspeitos, pessoas próximas 

da vítima e do núcleo familiar (mãe, pai, padrasto, avó, tio(a), diretor(a) de escola, familiares 

de 2° grau, e vizinho(a)). As vítimas mais frequentes são meninas negras (pretas e pardas) com 

idades entre 4 e 17 anos. Dados do último relatório do Ministério da Mulher, da Família e dos 

Direitos Humanos de 2020, apontam que as denúncias de violência contra crianças e 

adolescentes caiu 12% durante a pandemia do Covid 1937. A subnotificação desses casos em 

comparação aos outros anos é vista como resultado da suspensão das aulas e das atividades de 

educação infantil presenciais, pois, muitas das denúncias são feitas anonimamente por 

educadores e cuidadores que descobrem, através de sinais de violência, os maus tratos, tanto 

física quanto comportamental, das crianças e adolescentes.  

É evidente, portanto, que o Brasil tem um cenário bastante atrasado no atendimento a 

crianças em espaços de cuidado e educação infantis. A Constituição de 1988 há 32 anos garante 

esse direito, sendo necessárias – durante todos esses anos – diversas regulamentações e políticas 

públicas para a sua consolidação. Atualmente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBN) visa a meta de atender a 50% destas crianças até 2024, expressando uma negação do 

direito estabelecido pela CF para a outra metade desta população, e os dados de crescimento 

apontam que ainda será um desafio atender a metade proposta pela lei. O Brasil caminha a 

passos lentos na implementação da universalização ao acesso do Ensino Infantil Básico e isso 

é colocar em risco as gerações futuras da nossa sociedade, uma vez que a negligência familiar, 

despreparo, abandono e violência são a realidade encarada por milhares de crianças no país. 

Vemos também, como é necessário repensar o conceito de creche enraizado na 

sociedade, ampliando a compreensão destas instituições, pois observamos que os modelos 

existentes ainda estão centrados no assistencialismo. As creches devem ser pensadas não como 

 
36 Relatório anual da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Disponível em: https://www.gov.br/mdh/pt-
br/acesso-a-informacao/ouvidoria/Disque_Direitos_Humanos.pdf. Acesso em: 29 nov. 2020. 
37 Denúncias de violência contra crianças e adolescentes caem 12% no Brasil durante a pandemia. Acesso em: 
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/09/10/denuncias-de-violencia-contra-criancas-e-adolescentes-
caem-12percent-no-brasil-durante-a-pandemia.ghtml. Acesso em: 29 nov. 2020. 



47 
 

 

locais substitutivos à família, mas como espaços de formação cidadã, humana, de vivências, 

brincadeiras e socialização, que atuem em conjunto aos responsáveis pelas crianças no cuidado 

e educação. Tendo em vista que estes espaços representam um direito da criança, das mulheres, 

e da sociedade civil como um todo, tendo como principal objetivo promover o desenvolvimento 

infantil sadio, em ambientes seguros, com um propósito educativo e assistencial, e que 

introduza a criança à esfera social de maneira benéfica, através de práticas pedagógicas 

inclusivas, não racistas, não sexistas ou capacitistas. É central a luta pela garantia por uma 

educação de qualidade e emancipatória para as crianças e jovens, visualizando a transformação 

humana e social desde o início de suas vidas. 
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