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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo descrever o processo de construção histórica e 
compreender o funcionamento e a organização da primeira creche da cidade de 
Horizonte/CE. A mesma versou sobre a História e memória de professores da creche 
da Madame no município de Horizonte/CE: O espaço e a formação integral da 
criança. Trata-se, portanto, de um estudo genealógico, que buscou desvelar a 
importância do trabalho desenvolvido no espaço de educação infantil, a creche, para 
mostrar a organização, a estruturação e a concepção pedagógica, a partir do CEI 
Sonho Infantil que, ao longo de sua trajetória, transformou-se , no ano de 2013, em 
CEI Francisca Ermira Kohler no município de Horizonte/CE por entrelaçar-se 
historicamente com a vida e a construção política e social desta. Inicialmente 
descreve, com base em um estudo histórico, o local de atuação das mulheres no 
trato com a educação da criança e ainda o surgimento das instituições destinadas ao 
atendimento das crianças, no intuito de perceber as grandes modificações que o 
espaço creche, em si, vem sofrendo ao longo do tempo. Portanto, o trabalho buscou 
localizar, a partir de narrativas orais, o espaço de formação da criança, a creche, e 
ainda fazer uma análise sobre a história e as práticas educativas de professores em 
sua relação com o espaço, organização e estruturação de um espaço educacional, 
criado e gerido por uma profissional do sexo. A pesquisa utilizou-se de fonte oral e 
documental. Tratou-se de uma abordagem qualitativa, organizando e apresentando 
dados sobre o processo histórico, a estrutura física, a rotina, a proposta pedagógica 
e a concepção de infância do espaço. 
 
Palavras-Chave: Creche; Concepção de Infância; Educação Infantil; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ABSTRACT 

 
This research had as objective to describe the historical construction process and 
understand the functioning and organisation of the first kindergarten in the city of 
Horizonte/Ce. The same focussed on the history and memory of the daycare 
teachers of madame in Horizonte/Ce: space and the integral formation of the child. It 
was therefore a genealogical study, which sought to unveil the importance of the 
work developed in the area of early childhood education, kindergarten, to show the 
organization, structuring and pedagogical design, from the ERC Dream Children, 
throughout your career, became, in the year 2013, in CIS Frances Kohler in the 
municipality of Vara Horizonte/Ce by Entwine itself historically with the life and the 
political and social construction of this. Initially describes from a historical study the 
place of women's performance in dealing with the child's education and even the 
emergence of institutions for the care of children, in order to understand the great 
changes that the daycare space, itself, has been suffering over time. Therefore, the 
study sought to find oral narratives from the training of the child space, daycare, and 
still make an analysis of the history and educational practices of teachers in your 
relationship with the space, organization and structuring of an educational space, 
created and managed by a sex worker. The research used oral and documentary 
source. It was a qualitative approach, organizing and presenting data on the 
historical process, the physical structure, the routine, the pedagogical proposal and 
the design of the space. 
 
Key Words: Daycare; Conception of Childhood; Early Childhood Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, a educação infantil é dividida entre creche e pré-escola, e 

essas fazem parte da educação básica juntamente com o Ensino Fundamental e 

Médio. Essa conquista possibilitou um novo olhar perante a creche, aliando as 

funções de educar e cuidar no sentido de contribuir com o desenvolvimento e 

formação da criança. Neste momento, a creche passa a ser de direito das crianças e 

das famílias de acordo com a LDB (Lei de Diretrizes e Bases). 

Durante muito tempo, a creche foi considerada como sendo de caráter 

assistencialista, ou seja, um direito não de todos, mas somente dos que careciam 

deste atendimento, pois esta instituição era designada a cuidar das crianças 

enquanto os pais/mães trabalhavam, sendo assim, apenas os filhos dos 

trabalhadores frequentavam esse estabelecimento. Nessa visão assistencialista, as 

creches eram consideradas como um espaço (depósito) para cuidar de crianças, 

não havendo nenhuma preocupação com o educar. Dessa forma, a creche passou 

muito tempo esquecida enquanto um espaço educativo, que deve ser organizado de 

modo a favorecer o desenvolvimento integral da criança. 

A partir da Constituição Federal de 1988, pela primeira vez na Legislação 

brasileira, a criança passa a ser vista como sujeito de direitos. Esse foi um grande 

ganho para a história da educação infantil. Certamente as mudanças não ocorrem 

de uma hora para outra, por isso procurei investigar, através da história do CEI 

(Centro de Educação Infantil) Sonho Infantil que se encontra atualmente a instituição 

Francisca Ermira Kohler de educação infantil do município em relação à sua 

estrutura, à organização e às práticas dos profissionais que nela atuam ou atuaram. 

A educação de primeira infância para crianças com idade entre 0 e 6 

anos, tem-se constituído gradativamente enquanto tópico cada vez mais relevante 

na agenda de políticas públicas. 

O direito à educação surgiu recentemente nos textos constitucionais, 

revelando a tendência de se construir um Estado Social. Com esse objetivo, a 

Constituição Federal de 1988 (CF/88) estabeleceu como preceito constitucional o 

dever do Estado em promover o atendimento em creches e pré-escolas à criança de 

0 a 5 anos. Desde então, um dos maiores dilemas do administrador público tem sido 

concretizar e prover adequadamente os direitos sociais estabelecidos na CF/88, 

superando os desafios que a complexidade das políticas, como a de creches, impõe. 
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Portanto, analisei, mediante a pesquisa documental, os termos da LDB e 

do PNE (Plano Nacional de Educação) no que se referem à educação infantil e às 

creches. Nesse aspecto, as análises de Saviani (1999) sobre esses textos legais 

foram de fundamental importância. 

Por vivenciar de perto o que acontece nos CEI do município de Horizonte, 

foram perceptíveis as contradições existentes entre a concepção de infância e de 

creche, descritas nos documentos oficiais do governo, por isso, abordei dentre o 

processo de escrita da pesquisa, um pouco do histórico desse espaço, bem como a 

trajetória de concepção da criança e da própria infância no decorrer da formulação 

de nossa sociedade. 

Como técnicas de coleta de dados, adotei a observação e as entrevistas 

com as professoras da creche Sonho Infantil que se tornou a CEI Francisca Ermira 

Kohler, e ainda com sujeitos sugeridos no decorrer da pesquisa que fizeram parte da 

vida desta personagem, a fim de também compreender os objetivos e os princípios 

que nortearam o desenho original dessa instituição. Saliento aqui que, as descrições 

obtidas a partir dos relatos, estão na pesquisa, mas com codinomes a fim de 

preservar a identidade dos sujeitos e sua relação com o espaço onde residem ou 

trabalham, bem como os nomes de outras  pessoas, que surgiram no decorrer das 

falas, foram suprimidos de modo a manter a originalidade da fala a partir de sua 

coleta, contudo resguardando os sujeitos que participam do processo histórico, mas 

não necessariamente da pesquisa. 

Trabalhei durante alguns anos neste município, e por isso resolvi 

pesquisar e explorar sua história, bem como a funcionalidade deste para fazer uma 

análise desde a existência das creches no Brasil a sua aplicação em lugares mais 

distantes da macropolítica educacional como, por exemplo, um município do interior 

no nordeste brasileiro, ainda que este município, hoje, seja considerado área 

metropolitana do estado. Em se tratando de observação, informo que, durante todo 

esse período de trabalho no município, acompanhei as atividades infantis do dia a 

dia da creche. 

As instituições de ensino do referido município desenvolve projetos 

pedagógicos que proporcionam condições adequadas para promover o bem-estar 

da criança em seu desenvolvimento físico, motor, emocional, intelectual, moral e 

social. Tais atividades promovem a ampliação das experiências das crianças e 

estimulam seu interesse pelo processo do conhecimento do ser humano, da 
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natureza e da sociedade. Nessa minha trajetória como professora na rede municipal 

de crianças pequenas, tenho acompanhado o desenvolvimento em suas vivências 

na creche, através da avaliação por intermédio da observação direta das ações 

infantis, de registros diários, fotos, relatos dos pais e relatórios bimestrais 

executados pelas professoras. 

Em outra momento da minha trajetória como professora trabalhei na 

creche Paulo VI (BNB) durante 4 anos, 2 como estagiária e 2 como professora; e foi 

nesse espaço durante todos esses anos que a perspectiva de aprimoramento 

enquanto profissional me fez estar atenta ao processo de organização e cotidiano 

das crianças. Por esse motivo, o meu Trabalho de Conclusão de Curso foi 

desenvolvido na referida Creche. No momento da pesquisa era professora do 

município de Horizonte, e isso me levou a estudar a história e a memória de 

professores do CEI Sonho Infantil no que compete ao espaço e o desenvolvimento 

da criança.  Fiquei muito atenta em relação à estrutura, metodologia de ensino e 

aprendizagem. Foi, portanto, uma experiência bastante significativa para 

complementar a minha formação acadêmica, pessoal e profissional. Durante este 

tempo de serviço, aprendi muito com as professoras, a equipe de apoio e a 

Secretaria Municipal de Educação, que foram muito importantes para a minha vida 

profissional. 

Minha proposta foi pesquisar a formação de professores de creche e seu 

cotidiano na Creche da Madame. O CEI Sonho Infantil, conhecido popularmente 

como Creche da Madame, recebeu esse nome devido à história de vida de 

Francisca Ermira Kohler que era profissional do sexo antes de se apoiar em seus 

ideais sociais, políticos e populares para direcionar a creche, não medindo esforços 

para atender as crianças, de acordo com as concepções pedagógicas da época. A 

instituição atendia crianças de 6 meses aos 6 anos e foi a primeira a atender a 

educação infantil no município de Horizonte/CE. A Madame faleceu em 14 de 

setembro de 2009. A instituição de CEI Sonho Infantil fechou em 2013, dando lugar 

ao CEI Francisca Ermira Kohler que foi inaugurado em 13 de setembro de 2013 e 

recebeu esse nome em sua homenagem. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

O escopo desta pesquisa foi um esforço genealógico para investigar o 

motivo pelo qual uma profissional do sexo - Francisca Ermira Kohler – organizou a 

primeira Creche do município de Horizonte, além de ampliar a pesquisa para 

entender como funcionava a referida instituição. A Creche da Madame, no município 

de Horizonte, funcionou até 2013, quatro anos após a morte da Madame em 2009. 

Foi reinaugurada como instituição pública em 2013. Para tal, procuramos 

primeiramente entender qual o local social destinado às mulheres no processo 

histórico, conhecer e descrever a história da infância e da educação infantil no Brasil 

e, também, buscar compreender a construção orgânica de Horizonte/CE 

investigando sua estrutura organizacional, material e pessoal delimitando-se a 

organização e as concepções pedagógicas. 

Questionamentos tais como estes: como uma prostituta passa a suprir 

uma lacuna da educação e põe em funcionamento a primeira creche da cidade de 

Horizonte/CE?  De que forma a organização do espaço da Creche da Madame 

contribuiu para formação da criança? Como foi organizada essa instituição escolar? 

foram constantemente feitos no decorrer da pesquisa, a fim de descrever com 

nitidez como a história da personagem se desenha enquanto processo histórico e 

político do município, desaguando em um processo social pela luta e a manutenção 

do direito à educação. 

O que busquei foi, sobretudo apresentar dentro da descrição histórica e 

memorial desse espaço, a resistência social advinda mesmo das iniciativas civis na 

busca por assegurar o acesso à educação infantil. 

 

1.2 METODOLOGIA 

 

A pesquisa que me propus a desenvolver utilizou a lembrança de 

professores e sujeitos do cotidiano da personagem como fonte prioritária de 

investigação. Sabemos que a memória é fixada pelo presente. Isso nos leva ao 

contato direto com os formadores. É mais que evidente que a memória entra em 

disputa, como afirma Pollak (1989), por isso, procurei no decorrer da pesquisa, 

realçar essas disputas. 
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Através de um roteiro com perguntas formuladas para as professoras do 

antigo CEI Sonho Infantil, bem como sujeitos que permearam a vida da Madame e 

ainda a observações do dia a dia da instituição Francisca Ermira Kohler, localizada 

no município de Horizonte, busquei averiguar a história dessa creche e a evolução 

educacional por ela promovida. Dessa forma, selecionei os sujeitos para inserção de 

relatos na pesquisa.   

Vale deixar nítido que esse roteiro de observações e entrevistas teve 

como finalidade coletar dados históricos, da estrutura, do funcionamento, da 

organização, assim como as concepções das professoras e o trabalho pedagógico 

exercido. Por isso, serviu de base para estudo, já que me trouxeram as informações 

necessárias para investigar sobre a realidade do espaço escolar. 

O que fica nítido no relato desenhado sobre o espaço do CEI Sonho 

Infantil é que, para a construção descritiva e analítica desse espaço, precisei contar 

com o autorrelato de todos que consegui contatar e que fizeram de alguma maneira 

parte da vida de Ermira. Este autorrelato pode ser tomado como 

um lócus privilegiado do encontro entre a vida íntima do indivíduo e sua inscrição 

numa história social e cultural, ou seja, como o indivíduo que narra também fez 

parte, e a partir de sua reação ao contar e descrever compreender como esses 

eventos e personagens impactaram de maneira significativa os próprios autores dos 

relatos. A biografia, ao tornar-se discurso narrado pelo sujeito autor e protagonista, 

instaura sempre um campo de renegociação e reinvenção identitária, isso pode 

explicar por exemplo a dificuldade que tive em abordar o passado de Ermira 

enquanto profissional do sexo, pois além de ser algo ainda no campo subjetivo do 

tabu, era um momento histórico desta mulher que parecia macular todos os seus 

demais feitos, fiquei inquieta com essa percepção mas mantive o trabalho segundo o 

proposto para inserir na análise deste trabalho os desdobramentos sociais acerca 

dos assuntos polêmicos e como esses desdobramento, mitos e medos acabam por 

delinear o acesso a determinadas informações, contextos e até mesmo fatos 

históricos. 

Os métodos biográficos nas ciências sociais, na psicologia social 

contemporânea e na psicanálise, por exemplo, operam neste Inter jogo entre a 

privacidade de um sujeito e o espaço sócio-histórico de sua existência, seja 

ampliando a compreensão dos fenômenos sociais e grupais, seja fazendo emergir 

um sujeito capaz de recontar a narrativa sobre si mesmo, seja também no desenhar 
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de um outro sujeito que tem partes do ainda real mas que assume configuração 

social mais “aceita” e “recomendável”. 

O marco dos métodos biográficos para a análise de trajetórias no campo 

ambiental foi também objeto de pesquisa a partir de Carvalho (2001, 2002) e 

Ricouer (1994, 1997). 

Foram entrevistadas cerca de seis pessoas, em visitas separadas, feitas 

algumas em suas próprias casas e outras em local de trabalho da/do 

entrevistada/entrevistado. Essas entrevistas foram pré-agendadas por telefone e 

portanto eu era esperada em local e horário determinados e com tempo limite de 

duração, média de duas até quatro horas por encontro, ou simplesmente um turno, 

ainda que a entrevista em si, coletada e transcrita, oscile entre uma hora e meia e 

duas horas, pois sempre havia um momento inicial de apresentação da ideia do 

trabalho, ambientação, apresentação dos termos de privacidade, acordos acerca 

dos mesmos e sobretudo, uma, ainda que breve, contextualização acerca das 

motivações que originaram a pesquisa, sua construção e finalidade. 

Os relatos coletados foram transcritos e transformados em fonte histórica 

documental, com seleções e agrupamentos de objetivos e designações das falas, e 

podem ser conferidos acerca de seus/suas autores/autoras ao final do trabalho nos 

apêndices. Vale dizer que as entrevistas foram direcionadas a pessoas que de 

alguma maneira cruzaram ao mesmo tempo a vida da Madame e sua luta e atuação 

educacional, política e social, compreendendo todas essas partes como pequenos 

universos do que se compreendia como Ermira. 

Após a sistematização desses relatos, procurei verificar as informações, a 

fim de conhecer um pouco a realidade, a partir da fundamentação teórica, sobre a 

evolução da concepção de criança e, consequentemente, as transformações que a 

educação do município sofreu ao longo da história. 

Tratou-se de uma pesquisa aplicada, qualitativa que, segundo os meios 

que foram utilizados, classifica a mesma como Pesquisa Bibliográfica e Documental 

da Instituição CEI Sonho Infantil de Horizonte/CE. 

Foi pesquisa aplicada por ser uma estratégia metodológica em que se 

participa não somente do fenômeno observado, como também do planejamento de 

um novo modelo, como descreve Silva e Menezes (2001, p.20) indicando que uma 

pesquisa aplicada objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à 
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solução de problemas específicos, ou seja, vai com certeza mesclar verdades e 

interesses locais. 

Analisando o material coletado da creche a fim de obter dados referentes 

às condições estruturais, de funcionamento, organização, formação e valorização de 

pessoal, descrevi no capítulo final uma visão panorâmica dos muitos fatores que 

contribuem para compreendermos a real concepção de infância e educação infantil 

presente. Busquei apresentar a partir do que foi relatado, diferentes aspectos nos 

seguintes itens: objetivos, estrutura física (instalações, condições físicas, espaço, 

mobiliário, materiais disponíveis), funcionários (formação), rotina, proposta 

pedagógica, formação e concepção de infância bem como sobre as condições de 

funcionamento da creche. 

Os capítulos estão dispostos de modo a propor uma compreensão mais 

global do universo de construção do espaço infantil. Primeiramente, abordo a ideia e 

concepção de criança e infância, delineando uma relação histórica e bibliográfica 

para o que foi o surgimento dessa ideia de criança, e como isso definiu uma 

mudança sistemática no modo de vida social. 

Em seguida trato dos espaços destinados a esse ser social que passa 

finalmente a possuir direitos como, por exemplo, a educação, e nesse sentido é 

importante delinear o porquê desses espaços existirem, como e para que foram 

pensados e para quais sujeitos, além de importar, para mim, ainda descrever um 

pouco sobre a rotina e atuação desse espaço. 

Uma discussão que soma-se às supracitadas é o papel da mulher 

enquanto educadora desse sujeito e, nesse espaço específico, a minha ideia é 

dialogar com o espaço destinado a mulher e de como esse espaço está em 

constante desalinho com o que foi Ermira, uma mulher independente, que buscou 

envolver-se politicamente na vida cotidiana e social da cidade que escolheu para ser 

seu lar e como isso ocasionou a experiência de estudo desta pesquisa, o CEI Sonho 

Infantil. 

Por fim, e significativamente importante, o último capítulo trata do CEI 

Sonho Infantil, mas também apresenta a idealizadora desse espaço, e a partir disso 

quais seus objetivos, o que na verdade era esse lugar onde crianças aprendiam, 

pais e mães podiam sentir-se seguros para entender seus direitos e ainda 

conseguiam articular reivindicações pelos mesmos. A ideia de educação libertadora 

que transpassava a cabecinha das crianças atendidas no centro e que coloca em 
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movimento todo o entorno do mesmo a partir das ideias e inquietações de uma 

mulher à frente de seu tempo e ousada para sonhar. 

Sim, esse trabalho trouxe motivação pessoal e também profissional para 

compreender a educação para além da sala de aula, entender a escola como o CEI 

Sonho Infantil, a partir da ótica de um organismo vivo e pulsante que traz novas e 

boas perspectivas a sociedade em si; esses são desfechos que apresento nas 

considerações, além dos autores em que me apoio e as peças que me auxiliaram na 

construção de todo esse processo. 

A concepção de criança e infância não foi algo dado desde sempre, 

transformou-se ao longo da história, houve um longo percurso entre a ideia de que a 

criança era apenas um adulto em miniatura para sua concepção enquanto sujeito de 

direito, por isso, antes de adentrarmos na apresentação e discussão acerca do 

espaço de encontro da profissão social das mulheres e da interlocução da mesma 

com a criança, no capítulo seguinte vamos compreender o trajeto histórico da 

construção do que hoje chamamos de criança. 
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2 A CRIANÇA E A INFÂNCIA 

 

A criança nem sempre foi pensada como hoje, acredito que na verdade o 

período da infância e consequentemente a criança enquanto sujeito desse período, 

não era sequer considerada. No período do medievo, por exemplo, o sentimento da 

infância não existia; “por essa razão assim que a criança tinha condições de viver 

sem a solicitude constante de sua mãe ou de sua ama, ela ingressava na sociedade 

dos adultos e não se distinguia mais destes.” (ARIÈS, 2006, p. 99). Afinal não se 

tinha, por exemplo, à época, a necessidade de saber a idade das pessoas, um 

exemplo disso são as vestimentas que, sendo infantis, não tinham distinção das que 

os adultos utilizavam. 

 

Assim que a criança deixava os cueiros, ou seja, a faixa de tecido que era 
enrolada em torno de seu corpo, ela era vestida como os outros homens e 
mulheres de sua condição. [...] a Idade Média vestia indiferentemente todas 
as classes de idade, preocupando-se apenas em manter visíveis através da 
roupa os degraus da hierarquia social. Nada, no traje medieval, separava a 
criança do adulto. (ARIÈS, 2006, p. 32). 

 

Nesse sentido é importante fazer um resgate do processo histórico de 

aparecimento e inserção da criança enquanto sujeito de direito. 

 

2.1 CONCEITO DE INFÂNCIA 

 

A infância não existiu desde sempre, e assim como tudo que existe hoje 

passou por um profundo processo de transformação até ser concebida no contexto 

social, cultural e histórico que é hoje. Kramer (2007) já colocava que as visões sobre 

a infância são construídas social e historicamente. A inserção concreta das crianças 

e seus papéis variam com as formas de organização da sociedade. A sociedade não 

foi sempre organizada e subdividida como é hoje e, portanto, a infância permeada 

pela definição de Kramer também não. 

Como já citamos antes, a concepção de infância está diretamente 

relacionada com a concepção de criança, que também foi construída num processo 

de amadurecimento e desconstruções sociais, Faria (1997, p. 9) ressaltou que “a 

criança será percebida pela sociedade de forma diversificada ao longo dos tempos, 

conforme as determinações das relações de produção vigentes em cada época”. 



20 
 

É a partir destas reflexões que inicio o percurso da infância e da criança 

enquanto concepção epistemológica na história, respaldada pela formulação social e 

política de sua época e tempo. 

 

2.2 INFÂNCIA E CRIANÇA NA IDADE MÉDIA 

 

Na Idade Média não havia um sentimento de infância, nada concreto e 

explorado que diferenciasse a criança e o adulto, levando a concepção de que 

ambos eram a mesma coisa, ressalvando-se, no entanto, o fato de um ser a 

reprodução do outro, mas em miniatura. 

Era apenas isso a criança, uma miniatura do adulto e a infância um 

estado passageiro, por qual todos passavam, numa espécie de transição para a vida 

adulta, não se havia especificidades no trato e na manutenção dessa criança, o que 

ocasionava muitas situações em que as crianças encontravam, de fato, dificuldades 

para sobreviver. 

Na sociedade medieval, a criança precisava atravessar cada vez mais 

rápido esse estágio, pois era necessária no trabalho e na guerra, como meio de 

subsistência de seu povo. As crianças começavam cedo, por volta dos sete anos, 

seus trabalhos e treinamentos, e todos deveriam participar sem observações ou 

ressalvas às classes sociais. 

As crianças eram separadas de suas mães para poderem aprender e 

realizar os serviços domésticos e eram chamadas de aprendizes. Ariès (2006) relata: 

“era através do serviço que o mestre transmitia a uma criança não a seu filho, mas 

ao filho de outro homem, a bagagem de conhecimentos, a experiência prática e o 

valor humano que pudesse possuir.” (p.156). 

As crianças aprendiam na prática, afinal o trabalho doméstico não era 

degradante e na verdade constituíam uma forma igualitária de educação e o fato da 

criança sair bastante cedo da casa dos pais, fazia com que ela construísse uma 

espécie de autonomia de sua família genitora, e isso se fortalecia na fase adulta, 

ainda que este ou esta retornasse a ela mais tarde, o que raramente acontecia. 

A concepção de família na Idade Média era uma concepção moral e 

social, e não possuía as construções afetivas que temos hoje, de maneira bem mais 

acentuada no ocidente, observe: 
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A família não podia portanto, nessa época, alimentar um sentimento 
existencial profundo entre pais e filhos. Isso não significa que os pais não 
amassem seus filhos: eles se ocupavam de suas crianças menos por elas 
mesmas, pelo apego que lhes tinham, do que pela contribuição que essas 
crianças podiam trazer à obra comum, ao estabelecimento da família. A 
família era uma realidade moral e social, mais do que sentimental. No caso de 
famílias muito pobres, ela não correspondia a nada além da instalação 
material do casal no seio de um meio mais amplo, a aldeia, a fazenda, o pátio 
ou a “casa” dos amos e senhores, onde esses pobres passavam mais tempo 
do que em sua própria casa (às vezes nem ao menos tinham uma casa, eram 
vagabundos sem eira nem beira, verdadeiros mendigos). Nos meios mais 
ricos, a família se confundia com a prosperidade do patrimônio, a honra do 
nome. A família quase não existia sentimentalmente entre os pobres, e 
quando havia riqueza e ambição, o sentimento se inspirava no mesmo 
sentimento provocado pelas antigas relações de linhagem. (ARIÉS, 2006, 
p.158). 

 

A infância não possuía uma concepção, uma descrição, uma acomodação 

estrutural, um resguardo e nem mesmo um traje, ou seja, “a Idade Média vestia 

indiferentemente todas as classes de idade, preocupando-se apenas em manter 

visíveis através da roupa os degraus da hierarquia social.” (ARIÉS, 2006, p.32). 

Os espaços de aprendizagem só eram frequentados por um pequeno número 

de clérigos, estudantes das escrituras e com famílias ligadas a intervenções da igreja, e 

estavam dispostos sem uma organização etária, cabia ao mestre, neste contexto, o 

repassar de todo o conhecimento e ensinavam-se basicamente as letras latinas. 

 

2.3 INFÂNCIA NA IDADE MODERNA 

 

Rosseau teve um grande trabalho no final da Idade Média quando 

defendeu a desconstrução da imagem da criança enquanto uma miniatura do 

homem adulto, no entanto “a “descoberta” da infância teria de esperar pelos séculos 

XV, XVI e XVII, quando então se reconheceria que as crianças precisavam de 

tratamento especial, “uma espécie de quarentena”, antes que pudessem integrar o 

mundo dos adultos.” (HEYWOOD, 2004, p.23). 

E assim foi, apenas nos contextos da Revolução Industrial, Iluminismo e 

concepções que levaram a constituição dos Estados Laicos é que se tem os registros 

das primeiras iniciativas de um atendimento voltado para a infância, atendendo na 

verdade a uma construção do mundo do trabalho através dos “refúgios” ou “asilos” que 

abrigavam crianças filhas de mães operárias, é importante este capítulo histórico 

porque é exatamente nesse contexto que se começa a desenhar instituições como 

creches e espaços de educação integral, por exemplo, uma das primeiras iniciativas 
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como estas surgiu na França em 1774; o fato é que toda essa transformação social e 

econômica acabou ocasionando uma necessidade de estudo, preparo e formulação 

para lidar com esta nova concepção de infância e criança, “somente em épocas 

comparativamente recentes veio a surgir um sentimento de que as crianças são 

especiais e diferentes, e, portanto, dignas de ser estudadas por si sós.” (HEYWOOD, 

2004, p.10). 

As alterações sociais da organização familiar construídas na Europa no 

período de transição entre feudalismo e capitalismo também contribuíram com o 

fortalecimento dessa construção de infância, empregando uma necessidade de se 

formular mais cuidados e tratos específicos com esse indivíduo. 

No século XVII, como reflexo dessa “ordenação” e “acomodação” do 

termo infância e do sujeito criança, começou-se a pensar uma educação dos 

pequeninos, a fim de torná-los homens racionais conscientes de suas 

responsabilidades e dispostos a cumpri-las em quaisquer momentos e circunstância, 

e esta tarefa passa então a ser dos colégios. 

É neste momento que se efetiva um ciclo de substituição da educação 

prática como ocorria no contexto da Idade Média por uma educação mais de cunho 

teórico, que correspondia aos apelos moralistas dos pais que se preocupavam “de 

vigiar seus filhos mais de perto e de não abandoná-los mais, mesmo 

temporariamente, aos cuidados de outra família.” (ARIÉS ,2006, p.159). 

Com todo este movimento, a concepção de infância e criança que não 

existia antes passa a ser o eixo pelo qual todo núcleo social se organiza e começa. 

No século XVII, a criança adquire tanta notoriedade no cenário social que 

ganha até trajes, de acordo é claro com sua faixa etária agora estabelecida em 

ciclos e sua classe social, com a expansão do capitalismo a divisão de classes se 

atenua e clarifica-se ainda mais. Até a primeira metade do século XVII, a primeira 

infância ia até os cinco ou seis anos, que era o período em que a criança ainda não 

frequentava de fato o colégio, apenas as instituições de cuidado, no entanto, 

estudos mostraram que essa amplitude na classificação etária da criança tornava-se 

perigosa, com isso, foi estendido o prazo da primeira infância até os 10 anos. 

Outro aspecto interessante deste período é que as meninas só 

começaram a receber o estudo a partir do século XVIII quando se criou uma 

diferenciação escolar, com um ensino específico para o povo e outro para as classes 

burguesas e aristocráticas, incentivando a discriminação social e de gênero, reflexos 
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que se perpetuam até hoje na realidade histórico-social do homem. 

 

2.4 INFÂNCIA NO BRASIL COLÔNIA 

 

Com a expansão europeia e as grandes navegações, outras civilizações 

foram nominadas e invadidas, através da economia colonial sustentada pelo 

latifúndio, surgindo a necessidade de se ter mão de obra escrava, fortalecendo uma 

lógica de família centralizada no patriarcado que reproduziu, em certa medida, 

pensamentos e concepções da classe dominante na cultura medieval europeia. 

Numa colônia regida por preceitos religiosos católicos bem definidos até 

mesmo a questão da mortalidade infantil era naturalizada por influência da igreja que 

acreditava, em fins do século XIX, que a mesma tratava-se de um chamado divino 

para os “anjinhos”, nome dado às crianças falecidas em qualquer classe social. 

As crianças brancas seguiam o curso da educação e do preparo para 

assumir a gestão dos negócios da família; a criança negra já desempenhava tarefas 

junto aos pais, a ideia de “adultizar” as crianças não estava derrubada, mas agora se 

tinha um maior cuidado com esta fase de formação social e genética. 

Nos séculos XVIII e XIX, a Roda recebia crianças de qualquer cor, mas 

seus usuários eram geralmente os filhos das escravas, pois os proprietários não se 

responsabilizavam pelos encargos da criação da prole de seus escravos e ainda 

utilizavam as escravas como amas de leite, trabalho este que não permitia a 

permanência dos filhos perto delas. A partir da segunda metade do século XIX, essa 

prática tornou-se alvo de críticas do movimento abolicionista e do movimento 

higienista: os médicos deixavam uma única opção segura para a mãe que era 

amamentar seu próprio filho, ficando a escrava responsável somente pelo serviço 

doméstico. A partir de 1871, a Roda começa a ser menos utilizada e surge um novo 

problema, pois, não se sabia o que fazer com os filhos das escravas. Surgem então, 

as primeiras creches brasileiras que foram implantadas por médicos com a ajuda 

das mulheres burguesas, visando o atendimento dos filhos dessas trabalhadoras 

domésticas. Por isso, pode-se afirmar que as primeiras iniciativas voltadas para a 

infância no Brasil foram marcadas pelo caráter médico-sanitarista. 

Nos anos seguintes houve profundas e rápidas transformações sociais e 

políticas (Abolição da Escravatura em 1888 e a Proclamação da República em 1889) 

que abriram caminho para a construção e fortalecimento de uma sociedade nova, 
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baseada no capitalismo e na expansão urbana e industrial. 

 

2.5 INFÂNCIA NA PERSPECTIVA CAPITALISTA 

 

A infância tem sua definição perpassada pelas transformações sociais 

que nos ajudam a recontar o trajeto dessa definição e a importância que esta 

assume na formulação do pensar sobre a criança, observe, “este percurso (esta 

história), por outro lado, só foi possível porque também se modificaram na sociedade 

as maneiras de se pensar o que é ser criança e a importância que foi dada ao 

momento específico da infância.” (BUJES, 2001, p.13). 

No final do século XVIII, a Europa passou pela Revolução Industrial que 

marcou o início da concepção de sociedade capitalista baseada na indústria, na 

ciência, na tecnologia e no trabalho assalariado; foi nesse contexto que se viu a 

necessidade de cuidar e escolarizar a criança e a infância para que esta fosse 

matéria-prima de sustentabilidade para todo este novo processo. 

É então instituído o ensino primário às classes populares que tinha um 

ciclo de pequena duração e era exclusivamente prático, com o intuito de formar mão 

de obra. Enquanto isso, a burguesia e a aristocracia viram a necessidade de ampliar 

seus conhecimentos e formulações passando a exigir mais da futura “elite” social. 

Surge, então, o ensino secundário que formava a massa intelectual, em sua grande 

maioria erudita e pensante e ainda instituiu-se o ensino superior ofertado também 

para a burguesia. É exatamente nesse espaço histórico que a escola assume o 

papel de ser um instrumento de fragmentação social isolando as crianças dos 

adultos e dividindo-os em ricos e pobres, portanto “pode-se perceber assim que, o 

prolongamento da infância, o aparecimento da adolescência, da idade adulta e dos 

níveis de ensino, foram fatores coadjuvantes na estratificação social.” (ARIÈS, 

2006). 

A sociedade capitalista é dotada de diferenças, no entanto, alimenta a 

necessidade de encobrir e até fingir solucionar essas diferenças; a partir disso este 

formato de sociedade buscou difundir a ideia de existência de um modelo único e 

abstrato o da criança burguesa. 

Esta criança burguesa, adotada como padrão, deveria constituir-se como 

um ser não político, não histórico, não crítico, que nada mais era que um ser 

inacabado, posto que não fosse economicamente produtivo, mas que demandava 
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gastos relacionados a alimentação, sobrevivência e proteção, e foi, a partir daí, que 

a criança, inserida na concepção capitalista, acabou acreditando que fosse natural a 

subordinação ao adulto e à própria sociedade. 

Na sociedade capitalista, o conceito de infância está intrinsecamente 

vinculado à inserção da criança em classes sociais, relacionando-se com seu 

contexto político e econômico e são essas condições objetivas que nos permitem 

analisar a criança nesta fase histórica, relacionada à política, cultura e sociedade. 

 

2.6 INFÂNCIA NA CONTEMPORANEIDADE 

 

Durante o século XX houve um crescimento do esforço de reconhecer a 

infância, e um grande pensador que contribuiu com este reconhecimento foi o 

francês Philippe Ariès que publicou, nos anos 1970, um estudo sobre a história 

social da criança e da família, analisando o surgimento da noção de infância na 

sociedade moderna. A ideia de infância só foi realmente estabelecida no contexto 

histórico e social da modernidade, com a redução dos índices de mortalidade infantil, 

graças ao avanço da ciência e a mudanças econômicas e sociais. 

Essa concepção, para Ariès, nasceu nas classes médias e foi marcada 

por um duplo modo de ver as crianças, pela contradição entre moralizar (treinar, 

conduzir, controlar a criança) e paparicar (achá-la engraçadinha, ingênua, pura, 

querer mantê-la como criança). 

Outro importante autor que escreveu sobre concepção de infância foi o 

sociólogo francês Bernard Charlot que, com suas ideias (apud KRAMEr, 2007), 

favoreceu a compreensão e o significado ideológico da criança, bem como o valor 

social atribuído à infância. 

 

Crianças são sujeitos sociais e históricos, marcadas, portanto, pelas 
contradições das sociedades em que estão inseridas. A criança não se 
resume a ser alguém que não é, mas que se tornará (adulto, no dia em que 
deixar de ser criança). Reconhecemos o que é específico da infância: seu 
poder de imaginação, a fantasia, a criação, a brincadeira entendida como 
experiência de cultura. 
Crianças são cidadãs, pessoas detentoras de direitos, que produzem cultura 
e são nela produzidas. Esse modo de ver as crianças favorece entendê-las 
e também ver o mundo a partir do seu ponto de vista. A infância, mais que 
estágio, é categoria da história: existe uma história humana porque o 
homem tem infância. (KRAMER, 2007, p.15). 
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Hoje, na sociedade contemporânea, enfrentamos outros desafios, já 

alertado por autores que se empenham em estudar os processos da infância. Surge 

uma preocupação relevante com a perspectiva do fim da infância, por exemplo, 

Postman (1999) aponta alguns indícios que confirmam o desaparecimento da 

infância, uma vez que a violência contra as crianças e entre elas se tornou 

constante. 

São questões sociais que o processo de expansão do capitalismo trouxe 

como resultado, uma sociedade em que há o trabalho e a exploração infantil e onde 

as políticas públicas não conseguem dar conta de resgatar os interesses de 

formação e proteção desta criança. 

 

Por incrível que possa parecer, a condição vivida socialmente pela criança 
no fim do século XVII e início do XVIII pode ser verificada na 
contemporaneidade em camadas da população socialmente 
desprivilegiadas, em que o infante divide, em pé de igualdade com o adulto, 
as agruras da vida impostas pela lei da sobrevivência. Nas grandes 
metrópoles brasileiras, por exemplo, o fenômeno de infantes pedindo 
esmola nas ruas e fazendo piruetas nas sinaleiras para arrecadar moedas já 
se tornou uma cena familiar, como que plasmada à circunstância do 
cenário. E nessa cena encontra-se uma criança. Não a criança da literatura 
clássica da pedagogia ou da psicologia, não a criança prevista pelos 
manuais, não a criança que frequenta sessões de terapia, mas uma criança 
corporificada nas condições de um adulto. (KETZER, 2003, p.14). 

 

Se o projeto da modernidade não prevê a concepção da infância, acaba-

se por perceber um retrocesso de construção da própria concepção da ideia de 

criança, ou seja: 

 

Numa sociedade desigual, as crianças desempenham, nos diversos 
contextos, papéis diferentes. A ideia de infância moderna foi universalizada 
com base em um padrão de crianças das classes médias, a partir de 
critérios de idade e de dependência do adulto, característicos de sua 
inserção no interior dessas classes. 
No entanto, é preciso considerar a diversidade de aspectos sociais, culturais 
e políticos: no Brasil, as nações indígenas, suas línguas e seus costumes; a 
escravidão das populações negras; a opressão e a pobreza de expressiva 
parte da população; o colonialismo e o imperialismo que deixaram marcas 
diferenciadas no processo de socialização de crianças e adultos. (KRAMER, 
2007, p.15). 

 

Escrever sobre a concepção de infância e os seus desdobramentos na 

história trouxe uma maior clareza sobre como a própria temática do trabalho se 

apresenta, afinal, este termo e seus significados e simbolismos foram de um extremo 

a outro muito rapidamente nos contextos sociais, passou-se de uma total 
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inexistência para uma abordagem relevante, significativa e desconhecida, hoje o 

conceito infância está mais claro, e como vimos a partir das preocupações de 

Postmam (1999) e Kramer (2007) até mesmo ameaçado, entretanto, definido. 

A questão da sexualidade de que tratarei no próximo capítulo, vem 

exatamente de encontro a essa formulação da infância, aprimora a sua concepção 

de fase no desenvolvimento genético humano e social do indivíduo. 

A maneira como a infância é vista atualmente é mostrada no Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASÍLIA, 1998), que vem afirmar que 

“as crianças possuem uma natureza singular, que as caracterizam como seres que 

sentem e pensam o mundo de um jeito muito próprio”. Logo se vale estudar e inferir 

sobre o processo de aprendizagem e construção do conhecimento da criança, afinal 

“as crianças se utilizam as mais diferentes linguagens e exercem a capacidade que 

possuem de terem ideias e hipóteses originais sobre aquilo que procuram 

desvendar”. Este conhecimento constituído pelas crianças “é fruto de um intenso 

trabalho de criação, significação e ressignificação”. 

É importante ainda ressaltar que: 

 

Compreender, conhecer e reconhecer o jeito particular das crianças serem e 
estarem no mundo é o grande desafio da educação infantil e de seus 
profissionais. Embora os conhecimentos derivados da psicologia, 
antropologia, sociologia, medicina, etc. possam ser de grande valia para 
desvelar o universo infantil apontando algumas características comuns do 
ser das crianças, elas permanecem únicas em suas individualidades e 
diferenças (Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, 1998, 
p.22). 

 

A criança hoje é vista como um ser com direitos, muito disso se deve 

inclusive a criação do Conselho da Criança e do Adolescente no ano de 1990 que, 

 

Explicitou melhor cada um dos direitos da criança e do adolescente bem 
como os princípios que devem nortear as políticas de atendimento. 
Determinou ainda a criação dos Conselhos da Criança e do adolescente e 
dos Conselhos Tutelares. Os primeiros devem traçar as diretrizes políticas e 
os segundos devem zelar pelo respeito aos direitos das crianças e dos 
adolescentes, entre os quais o direito à educação, que para as crianças 
pequenas incluirá o direito a creches e pré-escolas. (CRAIDY, 2001, p.24). 

 

Esses direitos perpassam por dentro das creches e das escolas que 

participam da maior parte da vida dessas crianças, é inclusive dentro desses 

espaços que esta faz suas mais relevantes descobertas, ou até mesmo aprimora 
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aquilo que o mundo, a família e a sociedade lhe apresenta, portanto, essa será a 

temática do capítulo seguinte, que versará acerca do processo histórico de 

formulação e aprimoramento desse espaço, as creches, um lugar para as crianças. 
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3 UM LUGAR PARA AS CRIANÇAS – CRECHES 

 

3.1 A HISTÓRIA DA ORIGEM DAS CRECHES NO BRASIL 

 

A história da infância no Brasil não foi muito diferente, do que vinha 

acontecendo no mundo. Durante muito tempo, a criança ficou à mercê de qualquer 

tipo de cuidado, quer seja médico, assistencial ou educacional, ou seja, a criança 

era cuidada por qualquer um e não era responsabilidade de ninguém. Como relata 

Kramer (2003, p.48): “Durante o primeiro período, do descobrimento até 1874, pouco 

se fazia no Brasil pela “infância desditosa”, tanto do ponto de vista da proteção 

jurídica quanto das alternativas de atendimento existentes”. Portanto, podemos 

destacar que a situação da criança no Brasil pode ser caracterizada pelo abandono 

do Estado, que não se preocupava em estabelecer um atendimento destinado 

especificamente para a criança. 

No período escravista, as escravas amarravam seus filhos às costas, para 

poderem trabalhar e cuidar de suas crianças ao mesmo tempo. Já os filhos das 

escravas que serviam como amas de leite eram depositados na Roda dos Expostos. 

Esta Roda foi por muito tempo a única instituição que atendia as crianças 

abandonadas no Brasil. 

A criança escrava rapidamente era inserida nos afazeres domésticos. 

Dessa forma, ela logo seria introduzida ao mundo adulto como percebemos no texto 

de Faria (1997, p.15): 

 
 A idade de cinco a seis anos parece encerrar uma fase na vida da criança 
escrava. Dos seis aos doze anos, ela aparece desempenhando alguma 
atividade, geralmente pequenas tarefas auxiliares. Dos doze em diante, as 
meninas e os meninos eram vistos como adultos no que se refere ao 
trabalho e a sexualidade. 

 

Assim como as crianças escravas, os meninos brancos desfrutaram 

pouco sua infância, pois logo cedo eram inseridos no mundo adulto. 

 
Para o menino branco, a partir dos seis anos, iniciava-se o aprendizado do 
latim, da gramática, das boas maneiras, nos colégios religiosos. A vara de 
marmelo e a palmatória se incumbiam de transformar o antigo “anjinho” 
numa miniatura de adulto precoce. Dos sete anos em diante, o jovem 
brasileiro possuía a gravidade de um adulto e até usava os mesmos trajes - 
chapéu, bengala e colarinho engomado. (FARIA, 1997, p.15). 
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Nesse sentido, vamos perceber no Brasil uma infância curta tanto para os 

escravos como para as crianças brancas, filhos dos grandes latifundiários deste 

país. 

A partir da segunda metade do século XIX, o movimento higienista, criado 

por médicos e sanitaristas, inicia uma ação com o objetivo de melhorar as condições 

de saúde da população, começam a criticar o uso das amas de leite e da Roda, até 

então a “única opção segura” para as mães das classes abastadas amamentarem 

seus filhos. Essas mulheres continuavam necessitando dos serviços das que eram 

escravas para o trabalho doméstico e, como as Rodas passaram a ser menos 

utilizadas nessa época, surgiu a necessidade de se criar uma instituição para abrigar 

os filhos das trabalhadoras domésticas, enquanto estas realizavam seu trabalho. 

Como relata Oliveira (2002, p.92): 

 
[...] a abolição da escravatura no Brasil suscitou, de um lado, novos 
problemas concernentes ao destino dos filhos de escravos, que já não iriam 
assumir a condição de seus pais, e, de outro, concorreu para o aumento do 
abandono de crianças e para a busca de novas soluções para o problema 
da infância, as quais, na verdade, representavam apenas uma arte de varrer 
o problema para debaixo do tapete”: criação de creches, asilos e internatos, 
vistos na época como instituição assemelhadas e destinadas a cuidar das 
crianças pobres. 

 

É nesse contexto que alguns médicos, juntamente com as mulheres 

burguesas, criam as primeiras creches brasileiras, a fim de realizarem seus projetos 

higienistas. A creche nasce como uma instituição assistencialista voltada para cuidar 

das crianças pobres, pois afirmavam que a família não era capaz de realizar tal 

tarefa. Assim, podemos constatar que, neste momento, a preocupação maior com a 

infância estava voltada para a sua saúde. 

Estudos mais específicos sobre a maternidade no período da escravidão 

revelam que a atividade maternal só passou a ter alguma relevância social a partir 

da abolição da escravatura. 

Não restam dúvidas sobre a difícil rotina da mulher, mãe e escrava. As 

escravas possuíam em média apenas três dias de descanso após o parto, em 

seguida, eram obrigadas a retornar ao trabalho forçado. A criança escrava era 

imediatamente incorporada à rotina de exploração, proposto pelo modelo de 

produção escravocrata, sendo carregada, recém-nascida, às costas da mãe durante 

a jornada de trabalho. 
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Pior ainda era o destino dos filhos das escravas que eram escolhidas para 

serem emprestadas ou alugadas como amas de leite. Estes pequenos bebês eram 

entregues na Roda dos Expostos e privados do amor e do aleitamento materno, 

enquanto os filhos brancos, pertencentes às classes mais abastadas, eram 

amamentados pelas mães escravas. O aleitamento materno e natural era visto como 

um gesto socialmente desvalorizado, assim como a própria maternidade. 

A concepção de infância predominante durante o período escravista 

refletia as necessidades da produção de riquezas da época: 

 
Na primeira infância, até os seis anos, a criança branca era geralmente 
entregue à ama-de-leite. O pequeno escravo sobrevivia com grande 
dificuldade, precisando para isso adaptar-se ao ritmo de trabalho materno. 
Após esse período, brancos e negros começavam a participar das 
atividades de seus respectivos grupos. Os primeiros, dedicando-se ao 
aprimoramento das funções intelectuais, e os segundos iniciando-se no 
mundo do trabalho ou no aprendizado dos ofícios. (CIVILETTI, 1988, p..65). 

 

Percebemos que havia uma desvalorização do papel da mulher-mãe que 

não fosse abastada, ou seja, branca ou negra não importava sua classe social. Não 

obstante, era a mãe negra a que mais sofria, tendo em vista a sua própria condição 

de “coisa”. Em regra, as crianças da época pouco valor simbolizavam, tanto por 

conta dos altos índices de mortalidade infantil, tanto pela não definição exata do que 

seria a infância. As crianças eram vistas como pequenos adultos que só precisavam 

sobreviver para serem integradas no sistema produtivo. 

 

3.2 A RODA DOS EXPOSTOS E AS CRIADEIRAS – O EMBRIÃO DA CRECHE 

NO BRASIL 

 

Não há um consenso exatamente sobre qual seria a precursora da creche 

no Brasil. A autora Maria Vitória Civiletti aponta para a Roda dos Expostos em um 

período pós-abolição, enquanto outros autores identificam as criadeiras como uma 

semente da creche. As criadeiras eram mulheres pertencentes a comunidades que 

atendiam as crianças de diversas famílias para que suas mães pudessem trabalhar. 

Já a Roda dos Expostos era um mecanismo pelo qual uma criança era 

depositada em um cilindro giratório que a entregava do lado oposto, sem que as 

identidades de quem a deixou e quem acolheram a criança fossem reveladas. As 

crianças deixadas na Roda dos Expostos eram basicamente os filhos de mães 

solteiras ou mães escravas que, por vezes, tinham filhos mestiços lançados à 
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própria sorte, ou porque suas mães foram emprestadas/ alugadas como amas de 

leite, ou porque suas próprias mães as entregavam com a finalidade de livrá-las da 

escravidão. Além das mães escravas, a Roda dos Expostos recebia crianças de 

mulheres brancas, solteiras e mestiças que não tinham condições financeiras de 

sustentar seus filhos ou que tentavam esconder a “vergonha” de ser mãe solteira no 

início do século XX. Por volta do ano de 1888, quando foi assinada a Lei Áurea, se 

viu surgir no Brasil discurso sobre creche para as crianças pobres. Revela-nos a 

Profª Maria Vitória Civiletti: 

 
A creche poderia também fornecer à classe dominante um ganho 
secundário. Além de liberar a mão de obra feminina e garantir a 
sobrevivência das crianças da classe trabalhadora, ela podia ser um lugar 
privilegiado de controle sobre essa classe. As creches e salas de asilo, 
portanto, com raras exceções, assumirão o caráter controlador que a 
filantropia delegou à escola. (CIVILETTI, 1988). 

 

A partir do trecho acima, temos um ponto de partida para definirmos o 

surgimento da creche no Brasil. Longe de priorizar uma concepção educacional da 

função dessa instituição, percebemos uma manipulação da classe dominante da 

época em relação ao discurso sobre a necessidade de creches. 

Primeiramente, o higienismo – pensamento que servia aos interesses da 

crescente burguesia da época - propagava ainda que indiretamente um discurso no 

sentido de subjugar a mãe pobre. Sobre esta, recaiam diversos preconceitos, 

principalmente aqueles que afirmavam a impossibilidade de uma mãe pobre criar 

seus próprios filhos. 

Em um segundo momento a creche aparece como uma determinante 

para os filhos das mães trabalhadoras, sem a qual as crianças padeceriam de fome, 

doenças, negligência, maus hábitos e costumes. A creche então começa ser 

difundida enquanto uma política de assistencialismo. No entanto, percebemos que a 

creche aparece no Brasil para atender uma demanda específica da classe 

dominante. As mulheres pobres precisavam ser liberadas para o trabalho, tanto para 

o emprego doméstico para servir a mulher burguesa quanto para num período 

posterior de crescente industrialização ocupar os postos industriais. Não podemos 

nos furtar de mencionar o caráter controlador e disciplinador que as instituições de 

ensino possuíam. Geralmente ligadas a Igreja Católica, o ensino do cristianismo 

revelava uma educação voltada para o condicionamento e conformismo com o 

contexto social de extrema desigualdade social e exploração da mão de obra. Mas, 
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o que queremos realmente destacar, nesse espaço, é o caráter assistencialista no 

qual o discurso sobre creche nasceu e se firmou. E assim, sobre esse discurso, que 

as primeiras creches foram fundadas ainda na Primeira República. 

 

3.3 O INÍCIO DO SÉCULO XX E O ASSISTENCIALISMO MATERNO-INFANTIL 

 

A reivindicação por creches públicas no Brasil se deu pela luta das 

mulheres. A priori parece-nos óbvio tal afirmativa, no entanto, como vimos, esse 

movimento de implantação das creches foi impulsionado por diferentes e 

contraditórias, concepções de infância, maternidade e educação. 

Inicialmente, as creches foram implantadas sob uma perspectiva 

assistencialista como forma de proteção dos filhos das mulheres pobres da classe 

trabalhadora. As indústrias, a partir da Revolução Industrial (1930 – 1956), passam a 

reservar espaços físicos em seus estabelecimentos destinados aos cuidados dos 

filhos de suas operárias. 

Importante percebermos que não podemos conceber as creches daquela 

época aos nossos olhares atuais. Não havia o entendimento sobre a importância da 

educação infantil, apenas vigorava a ideia de criação de um organismo que 

permitisse ao capital a exploração da mão de obra feminina, sem prejuízo de sua 

prole. 

As creches implantadas dentro das empresas privadas funcionavam de 

acordo com os parâmetros ditados pelos profissionais da área da saúde e não de 

educadores. Enfermeiros e médicos eram os responsáveis por ditar as regras de 

funcionamento das creches. 

O espaço físico das creches, longe de ter uma perspectiva educacional 

voltada para a infância, reproduzia as concepções higienistas dos hospitais, tendo 

como finalidade a guarda, a higiene e a alimentação. As crianças ficavam aos 

cuidados de enfermeiras ou atendentes vestidas de branco. 

Em 1943, estabeleceu-se, através do Decreto- lei nº 5.452, a 

obrigatoriedade das empresas com mais de 30 mulheres a promoverem o 

atendimento em creche para os filhos de suas funcionárias. 

As creches surgiram gradativamente no Brasil a partir do século XIX, 

tendo como referência, para a formulação de suas ações de atendimento à 

população, as instituições asilares e religiosas da época. A função principal desses 
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ambientes era evitar a morte de bebês e crianças pequenas por meio do 

fornecimento de abrigo, alimentação e alguma assistência em higiene e saúde. Isto 

porque se entendia que as famílias dessas crianças, oriundas fundamentalmente de 

classes sociais humildes, não podiam promover os cuidados infantis básicos ou que 

as mesmas, por convenções sociais da época, não o desejavam fazer (MERISSE, 

1997). 

Todavia, o cenário construído pelas transformações socioeconômicas e 

culturais em nossa sociedade, nas últimas décadas, principalmente a emancipação 

e a inserção feminina no mercado de trabalho e as dificuldades financeiras na 

implementação da educação infantil, desencadearam um aumento na demanda dos 

serviços das creches públicas e/ou privadas. 

Após a Proclamação da República, começa a surgir no país uma série de 

instituições preocupadas com a saúde pública e a assistência à infância. Surgem, 

também, escolas infantis e jardins de infância. Devemos destacar que, neste 

período, uma série de transformações foi desencadeada sob o efeito da urbanização 

e industrialização que vinha acontecendo no Brasil. Assim, escreve Oliveira (2002, 

p.94): 

 
A consolidação da atividade industrial acelerou a transformação de uma 
estrutura econômica agrária, na qual o trabalho podia ser realizado pelo 
conjunto dos familiares, em outra estrutura, que passou a incluir a 
separação física entre local de moradia e local de trabalho e na qual o 
trabalhador era considerado uma unidade produtiva. 

 

Com admissão de um grande número de mulheres para trabalhar nas 

fábricas, surge o grande problema: quem vai cuidar das crianças enquanto as 

mulheres estão trabalhando? Foi neste contexto, que surgiram as conhecidas 

“fazedoras de anjos”, mulheres que recebiam dinheiro para cuidar das crianças filhas 

das operárias. Elas foram estigmatizadas com esse nome pelo grande número de 

crianças que morriam sob os seus cuidados. 

Mesmo antes da Proclamação da República vieram vários imigrantes para 

o Brasil, e assim iniciou-se um movimento em prol dos direitos trabalhistas, entre 

eles, a luta por instituições para o abrigo e atendimento de crianças durante o 

horário de trabalho das mães. Este problema foi sendo aos poucos resolvido, no 

entanto, ele estava sendo compreendido como uma espécie de favor, como explica 

Oliveira (2002, p. 95): 
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O problema da mulher operária com seus filhos pequenos teve algum tipo 
de resposta. Esta surgiu em meio a embates entre trabalhadores e patrões, 
como se verá. Entretanto, embora a necessidade de ajuda ao cuidado dos 
filhos pequenos estivesse ligada a uma situação produzida pelo próprio 
sistema econômico, tal ajuda não foi reconhecida como um dever social, 
mas continuou a ser apresentada como um favor prestado, um ato de 
caridade de certas pessoas ou grupos. 

 

A partir desse fato, algumas empresas passaram a construir creches e 

escolas maternais para os filhos dos trabalhadores, com o objetivo de controlar e 

enfraquecer o movimento operário. Esse também foi um meio para aumentar a 

produção por parte das mães – operárias, que se tranquilizavam ao saber que seus 

filhos estavam próximos e sendo bem cuidados. Mais adiante a responsabilidade 

pela criação de creches passou dos empresários para o Estado. 

A partir da crise do sistema oligárquico1, as atividades industriais se 

expandiram no país, o que contribuiu para a queda da cultura patriarcalista que aqui 

predominava. Com isso, cada vez mais, a mulher era inserida no mercado de 

trabalho. 

Neste momento histórico, começavam a surgir movimentos em defesa de 

uma educação pública com ensino laico, gratuito e obrigatório, assim como a 

propagação de jardins de infância inspirados no modelo de Froebel2. Esse 

movimento ficou conhecido como escolanovista. No entanto, esses jardins de 

infância eram destinados às crianças da classe privilegiada. Já para os filhos dos 

trabalhadores eram reservados os parques infantis que em nada pareciam com 

jardins de infância. 

A maioria das instituições dedicadas para o atendimento das crianças da 

camada popular possuía o caráter médico-assistencialista, eram voltada para cuidar 

da alimentação, higiene e da segurança física da criança. “Entendidas como um “mal 

necessário”, as creches eram planejadas como instituições de saúde, com rotinas de 

triagem, lactário, pessoal de enfermagem, preocupação com higiene do ambiente 

físico”. Oliveira (2002, p. 100). Então, percebemos que não havia nenhuma 

preocupação com o desenvolvimento cognitivo, efetivo e social da criança. A função 

da creche era somente cuidar da saúde dos pequenos. 

 

                                                 
1
Conjunto de regras e práticas políticas que asseguram o predomínio de um pequeno número de pessoas no 

controle do Estado. Durante a Primeira República no Brasil, esse controle era exercido por chefes políticos 
estaduais e municipais que acumulavam poder econômico e social em graus variados e com estilos diversos. 
2
Froebel é considerado o criador dos jardins de infância pelo interesse que demonstrou pela educação de 

crianças pequenas. 
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Embora os textos oficiais do período recomendassem que também as 
creches, além dos jardins de infância, contassem com material apropriado 
para a educação das crianças, atendimento em creches e parques infantis 
continuou a ser realizado de forma assistencialista. (OLIVEIRA, 2002, 
p.101). 

 

As creches que existiam fora das fábricas eram de responsabilidade das 

entidades filantrópicas, principalmente de ordem religiosa. Depois de certo tempo, os 

órgãos governamentais passaram a ajudá-las, juntamente com doações de algumas 

famílias ricas da época. Percebemos, com isso, que o atendimento às crianças de 

zero a seis anos de idade era realizado através da caridade, sem possuir nenhum 

vínculo com o Estado. E foi dessa forma que as instituições de educação infantil 

funcionaram durante muito tempo. 

Quando, a partir do final da década de 1960, ocorreu a demanda por 

creches por parte de setores médios da sociedade esta também se ampliou no 

interior das classes populares, que buscavam alternativas para a educação dos seus 

filhos pequenos, compatíveis com as exigências apresentadas pelo mundo do 

trabalho e pela vida em centros urbanos. 

Durante o ano de 1970 começaram a ser divulgados estudos que 

explicavam o fracasso escolar. Kramer (2003, p.24) nos explica que: 

 
 As crianças das classes sociais dominadas (economicamente, 
desfavorecidas, exploradas, marginalizadas, de baixa-renda) são 
consideradas como “carentes”, “deficientes”, “inferiores” na medida em que 
não correspondem ao padrão estabelecido. Faltaram a estas crianças, 
“privadas culturalmente”, determinadas atributos, atitudes ou conteúdo que 
deveriam ser nelas incutidos, a fim de suprir as deficiências de saúde e 
nutrição, as escolares, ou as do meio-cultural em que vivem as crianças, 
são propostos diversos programas de educação pré-escolar de cunho 
compensatório. 

 

Dessa forma, passaram a relacionar a condição social ao fracasso 

escolar. As instituições de educação infantil foram utilizadas como um meio de 

compensar as crianças pobres da sua condição social. A educação compensatória 

visava, como proposta, a estimulação precoce e o preparo para a alfabetização. 

Contudo, essas propostas ainda continuavam tendo um caráter assistencialista de 

educação e ensino. 

O número de instituições de educação infantil crescia, pois a cada dia 

crescia também o número de mulheres no mercado de trabalho, tanto na classe 

média, como na classe baixa. Esse fato impulsionou tanto a abertura de creches 

particulares, que já vinham se preocupando com o desenvolvimento cognitivo, 
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emocional e social da criança, como a construção dos parques infantis para os filhos 

dos trabalhadores. No entanto, estes ainda continuam visando uma educação 

compensatória e assistencialista. 

 
Enquanto discursos compensatórios ou assistencialistas continuavam 
dominantes no trabalho nos parques que atendiam filhos de operários e nas 
mulheres que cuidavam das crianças de família de baixa-renda, propostas 
de desenvolvimento afetivo e cognitivo para crianças eram adotadas pelos 
jardins de infância onde eram educadas as crianças de classe média. 
(OLIVEIRA, 2002, p. 110). 

 

Neste momento, percebemos claramente o cunho dualista que se 

reservava à educação infantil. Enquanto na infância da classe rica eram estimuladas 

a inteligência e a criatividade, a infância da classe pobre era compensada, para 

quem sabe, poder superar a miséria. 

 Na segunda metade do século XIX foram criadas diferentes instituições 

de educação infantil, acompanhando o processo de expansão do ensino elementar. 

Algumas experiências aconteceram anteriormente, mas foi nesse período que se 

encontraram as condições ideais para a sua disseminação. Essas instituições eram 

apresentadas em grandes eventos, as Exposições Internacionais, que aconteceram 

de 1851 a 1922 na Europa, Estados Unidos, Argentina e Brasil (o Rio de Janeiro 

sediou o último desses eventos). 

As instituições de Educação Infantil eram apresentadas como modernas e 

científicas, o que as diferenciava das existentes anteriormente. Essas características 

eram exaltadas nessa época em que o já valorizado desenvolvimento técnico e 

científico consolidava a importância da infância. 

É interessante citar, mesmo de forma resumida, alguns aspectos dessa 

assistência científica, de acordo com Moysés Kuhlmann Júnior (1998, p. 64-67): 

 
 Não é apresentada como direito do trabalhador, “mas como mérito dos 

que se mostrassem mais subservientes, segmentando a pobreza, 
procurando dificultar seu acesso aos bens sociais. A sua função, de 
acordo com essa visão preconceituosa, seriam disciplinares os pobres e 
os trabalhadores (p.64-65); 

 A integração entre a ação do Estado e a iniciativa particular, unidos para 
praticar a caridade ou a filantropia (expressão que foi substituindo a 
primeira); 

 A utilização de um método, chamado de científico, através do qual o 
candidato a beneficiário dos programas de assistência precisava 
mostrar-se merecedor dos seus benefícios; assim, respondendo a um 
minucioso questionário, onde expunha toda a sua condição de vida, a 
pessoa era avaliada como “indigentes válidos e a prestação de auxílios 
eficazes para promover a melhoria da raça e o controle social, na direção 
predeterminada do progresso e da civilização (p.66). 
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  Houve vários objetivos, de um modo geral, no início do atendimento à 

infância, como: 

 

● Diminuir a grande mortalidade infantil, integrando-se a um projeto de 

saneamento mais amplo (que incluía, por exemplo, a abertura de 

grandes avenidas), preocupação que era predominante entre os 

médicos higienistas que, desde a década de 1870, vinham tendo 

grande influência nas questões educacionais; 

● Forma de evitar a criminalidade, o que é decorrente da preocupação 

jurídica e policial com a “infância desvalida ou moral e materialmente 

abandonada”; 

● Promoção da tranquilidade das elites; fruto da influência jurídico-

policial como da visão, predominante na época, da Igreja Católica, 

que, seguindo os ensinamentos da encíclica Rerum Novarum 

(1891), via a propriedade privada como inviolável, sendo que os 

pobres deveriam sofrer e suportar a sua condição de subalternidade 

– assim, a dimensão religiosa e educacional da assistência estava 

voltada justamente para evitar mudanças sociais, mantendo os 

pobres agradecidos aos ricos. 

 

As últimas décadas do século XX registravam uma evolução importante 

no atendimento à faixa etária anterior aos 7 anos, no Brasil, tanto no que se refere à 

expansão do número de matrículas quanto ao quadro legal e institucional. A 

ampliação do acesso de crianças menores de 7 anos a creches e pré-escolas tem 

ocorrido desde a década de 1970, sob influência de processos sociais – tais como a 

urbanização, o crescimento econômico, as lutas sociais, a mudança do papel da 

mulher na sociedade – e também como resultado de políticas públicas de educação, 

bem-estar social, saúde e trabalho. 

Novos marcos legais, instituídos a partir da Constituição Federal de 1988, 

reforçaram e deram legitimidade a esses processos. A responsabilidade atribuída 

aos municípios, de oferecer esse atendimento com prioridade, apressou uma 

tendência que já estava se delineando no período anterior. A nova legislação, por 

sua vez, apontou para mudanças que precisavam ser estimuladas e exigidas dos 
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sistemas educacionais, como a necessidade de formação dos professores de 

educação infantil em cursos superiores, o mesmo requisito exigido para os 

professores das séries iniciais do ensino fundamental. 

Porém, a principal mudança trazida pelo novo quadro legal foi, sem 

dúvida, a incorporação das creches ao setor educacional, pois a educação infantil 

passou a ser definida como a primeira etapa da educação básica, abrangendo a 

creche para a faixa etária entre 0 e 3 anos e a pré-escola para de 4 a 6 anos de 

idade. 

Em 1970 aconteceu uma série de transformações no sistema de 

educação infantil. Além das diversas discussões que vinham ocorrendo na época a 

respeito do desenvolvimento nos primeiros anos de vida do ser humano. As famílias 

de baixa renda também passaram a exigir atendimento educacional para as crianças 

de zero a seis anos de idade, implicando assim, para o processo de municipalização 

da educação pré-escolar. Por conseguinte, os trabalhadores começam a exigir que o 

acesso à creche seja um direito de todos e dever do Estado. 

Na década de 1980 houve um avanço considerável com relação à 

Educação Infantil. Foram produzidos estudos e pesquisas de relevante interesse, 

inclusive discutindo e buscando a função da creche e da pré-escola. Universalizou-

se a ideia de que a educação da criança pequena é importante (independentemente 

de sua origem social) e que é uma demanda social básica. A Constituição de 1988 

definiu a creche e a pré-escola como direito de família e dever do Estado em 

oferecer esse serviço. Todo o avanço é histórico, cultural e político, portanto, precisa 

ser conquistado o tempo todo. 

Mesmo a creche sendo compreendida como um direito e não como um 

favor, o número de crianças atendidas nesta instituição ainda era muito pequeno, 

propiciando assim o surgimento de outras iniciativas de baixo custo como as “mães 

crecheiras”, “os lares vicinais”, “creches domiciliares” ou “creches lares”. Em suma, 

instituições de cunho assistencialista. 

As primeiras iniciativas voltadas para o atendimento à criança pequena 

estiveram a cargo de particulares. Observa-se que somente dois estados foram 

beneficiados com escolas infantis, Rio de Janeiro pelo fato de ser a capital do 

império a partir de 1822 até 1889 quando aconteceu a proclamação da República e 

continuou como capital desde a proclamação até 1960 e São Paulo pelo 

crescimento industrial. Segundo Oliveira (2002) podemos destacar: 
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● 1875 – pré-escola (Colégio Menezes Vieira, no Rio de Janeiro); as pré-

escolas das elites passam a utilizar o termo “pedagógico” como estratégia de 

propaganda para diferenciar-se dos asilos para pobres; 

● 1896 – jardim de infância da escola Caetano de Campos (SP) – pública, 

mais voltada para as elites; 

● 1899 – fundação do Instituto de Proteção e Assistência à Infância do Rio de 

Janeiro (IPAI-RJ) – entidade particular de caráter médico (puericultura intra-

uterina), mas que também tinha preocupações com os aspectos jurídicos e 

educacionais, em 1929 já tinha filiais em todo o país; 

● 1899 – criação da creche da Companhia de Fiação e Tecidos Corcovado 

(RJ) – primeira creche brasileira para filhos de operários; 

● 1906 – inauguração do Patronato de Menores, criado por juristas no Rio de 

Janeiro, que fundaram creches para abrigar criancinhas cujas mães 

busquem trabalho fora do lar; 

● 1908 – teve início a primeira creche popular cientificamente dirigida a filhos 

de operários até dois anos de idade. Em 1909 foi inaugurado o Jardim de 

Infância Campos Salles no Rio de Janeiro; 

● Primeiras décadas do século XX – começam a se multiplicar creches criadas 

junto às indústrias; 

● 1919 – criação do Departamento da Criança do Brasil – DCB, que pretendia 

centralizar informações, estudos e pesquisas sobre a criança. 

 
As atividades do Instituto de Proteção eram bem diversificadas, a saber, 

realização de cursos, campanhas de vacinação e combate a epidemias, promoção 

de festas consagradas à infância, multiplicação das maternidades, creches e 

institutos de proteção à infância nos estados, estudos sobre a moralidade infantil e 

participação em congressos. 

Daí as creches comunitárias surgirem a partir da iniciativa da própria 

população, na tentativa de solucionar um problema concreto, que o Estado não 

atendia satisfatoriamente. Estas creches eram administradas pela própria 

comunidade e não possuíam vínculo com o governo. Algumas vezes, era possível 

realizar um trabalho pedagógico nestas creches. 
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Dessa forma, o atendimento às crianças foi por muito tempo sendo 

jogado, ora como responsabilidade exclusiva da família, ou como favor prestado ao 

trabalhador pelas empresas, ora como um dever ou favor do Estado. Então, foi 

somente após o término do período militar que a creche passou a ser abarcada pelo 

Plano Nacional de Desenvolvimento organizado, em 1986, que estabelecia a 

responsabilidade do Estado e das empresas em proporcionar o atendimento das 

crianças em creches. 

Com isso, começa uma nova discussão entre os educadores, a fim de 

romper com as concepções assistencialistas ou compensatórias das instituições. 

Neste período, a creche começa a aparecer como um local de aprendizagem, que 

deve proporcionar o desenvolvimento infantil. Mas é somente em 1988 que a 

Constituição Federal passou a reconhecer a creche e a pré-escola como um direito 

da criança e um dever do Estado. 

As políticas brasileiras para a educação infantil, atualmente, representam 

respostas às mais variadas tensões trazidas pelos movimentos sociais e as 

necessidades econômicas. Percebemos, neste momento da história, que as forças 

sociais avançam mais e apontam para uma maior conscientização de necessidade 

de educar a criança pequena, sustentada por bases científicas cada vez mais 

amadurecidas e amplas, alicerce para as experiências pedagógicas que devem 

ocorre nesta etapa de sua formação. Isto tudo nos faz acreditar que estamos 

vivendo um momento histórico muito oportuno para a reflexão e a ação em prol de 

nossas crianças. 

Desde 1988 que a Constituição Brasileira reconhece a importância da 

creche, mas não houve avanço na questão de melhoria para o desenvolvimento 

dessas crianças. Fazendo uma breve comparação com a creche pública com a 

Creche Paulo VI, há uma imensa diferença em relação a qualidade de 

funcionamento. 

 

3.4 A EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL 

 

Com a abertura política após mais de duas décadas de Regime Militar, o 

então presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulysses Guimarães (1988) 

chamou a nova Constituição de Constituição Cidadã, porque sua produção contou 

com a participação popular dotada de um sentimento de exercício da cidadania. 
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Apesar dos setores elitistas da sociedade terem tentado retirar de seu texto os 

diversos direitos sociais conquistados pelo povo, ao longo da história, prevaleceram 

as concepções de um Estado Social erigida à categoria de direito fundamental, a 

educação passou a integrar o grupo de direitos que asseguram a sobrevivência e a 

formação digna do ser humano e, por esse motivo, direitos universais. Desta forma, 

foi incluído, pela primeira vez na história de nossas Constituições, o direito à creche 

pública a todas as crianças. 

É interessante destacar o papel do Estado nesse início da breve história 

da nossa educação infantil. Praticamente não houve nenhuma iniciativa ou 

investimento, até 1930. Apesar de proclamar que “É preciso preparar a criança de 

hoje para ser o homem de amanhã”, o Estado se afirmava sem condições 

financeiras para assumir o atendimento à criança. Apenas em 1940 foi criado o 

Departamento Nacional da Criança, vinculado ao Ministério da Saúde, que tinha 

como objetivo a proteção à infância, maternidade e à adolescência, e imprimiu uma 

tendência assistencialista e paternalista à proteção à infância. Um ano depois, foi 

criado o Serviço de Assistência a Menores, para atender os menores de 18 anos 

abandonados ou delinquentes, ligado ao Ministério da Justiça e dos Negócios 

Exteriores. 

No âmbito do Ministério da Educação e Cultura, somente em 1975 foi 

instituída a Coordenação de Educação Pré-Escolar. 

Durante os governos militares (1964 a 1985), a expansão da educação 

infantil deu-se principalmente através de programas implementados pelos extintos 

Movimento Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL e pela Legião Brasileira de 

Assistência - LBA. 

A história recente da educação infantil no nosso país foi bastante marcada 

pela atuação de organizações internacionais, principalmente o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância – UNICEF, criado pela Organização das Nações Unidas. 

O UNICEF iniciou sua atuação durante as décadas de 1940 e 1950 em 

países pobres com trabalhos assistenciais de caráter emergencial (campanhas de 

vacinação, distribuição de leite). Na década de 1960, passou a atuar de maneira 

mais contínua junto aos governos dos países ajudados para promover a melhoria 

das condições de vida das crianças. Influenciaram profundamente os programas 

aqui implantados as recomendações deste organismo para que os países 

subdesenvolvidos buscarem novas alternativas para o atendimento à criança 
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pequena, visando à diminuição dos custos para o atendimento de um maior número 

de crianças. Isso deveria acontecer principalmente através de: utilização de espaços 

disponíveis e trabalho voluntário, da família e da comunidade. 

Segundo Rosemberg (1977), o programa Educação Pré-Escolar: uma 

nova perspectiva nacional, elaborado pelo Setor de Educação Pré-Escolar do MEC, 

em 1975, traduziu as recomendações do UNICEF e assumiu formalmente a função 

de assistência ao definir como áreas prioritárias as periferias das médias e grandes 

cidades e áreas onde houvesse uma alta taxa de mortalidade infantil, principalmente 

no Nordeste. 

Essa proposta tornou-se o modelo de atenção pública às crianças pré-

escolares em todo o Brasil. Mas não foi o MEC que o implantou e sim a LBA, através 

do Projeto Casulo, lançado em 1977. Também de acordo com Fúlvia Rosemberg, 

esse programa era justificado como parte das estratégias de prevenção da 

desordem social, que poderia ser comprovada pelas populações empobrecidas. A 

expansão do atendimento foi possível pela diminuição do per capita mensal 

repassado às entidades conveniadas. 

Somente em 1981, é que o MEC, através do MOBRAL, lança o Programa 

Nacional de Educação Pré-Escolar, que também adotou as propostas do UNICEF 

para crianças dessa faixa etária provenientes de população de baixa renda e 

também vincularam a educação à assistência, definindo outra vez as periferias 

urbanas e as regiões Norte e Nordeste como áreas prioritárias para esse 

atendimento que seguia o modelo de baixo custo. Apesar das avaliações realizadas 

terem apontado problemas sérios (formação do pessoal inadequada, materiais 

pedagógicos insuficientes, instalações e alimentações precárias) esse programa 

expandiu-se. 

Outra característica da expansão do atendimento à criança pequena nos 

últimos anos no nosso país foi o estímulo, pelo governo federal, à abertura de vagas 

através da administração municipal, que passou de 12,9%, em 1969, para 51%, em 

1923. 

O ingresso do atendimento à criança pequena no âmbito da educação, 

expresso tanto na nossa nova Constituição, promulgada em 1988, como no Estatuto 

da Criança e do Adolescente – ECA e, especialmente, na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação – LDB. Tal fato, fruto de muitas lutas, é realmente muito importante, 

especialmente porque gera uma responsabilidade nunca antes assumida pelo 
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Estado: o atendimento gratuito em instituições de educação infantil às crianças de 

zero a seis anos como parte do dever do Estado com a educação; assim, o que 

antes citado nas leis como amparo e assistência passou a ser um direito. Nesse 

sentido, é bom lembrar que a educação infantil é um direito das crianças (inclusive 

independentemente da mãe trabalhar fora ou não) e que deve complementar a ação 

da família e da comunidade. 

Frente a todas essas transformações, a Educação Infantil vive um intenso 

processo de revisão de concepções sobre a educação de crianças em espaços 

coletivos, e de seleção e fortalecimento de práticas pedagógicas mediadoras de 

aprendizagens e do desenvolvimento das crianças. Apesar de tudo isso, a creche 

pública caminha a passos lentos. 

 
3.5 O ESPAÇO FÍSICO DA CRECHE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A creche é um ambiente especial, criado para oferecer ótimas condições 

para um desenvolvimento integral e harmonioso da criança, estimulando-a nas 

esferas biológica, psicossocial, cognitiva e espiritual No desenvolvimento dessas 

ações, vários profissionais respondem pela implementação dos cuidados integrais à 

criança durante a ausência da família (ZEITOUNE et al., 2003). 

A Resolução Nº 002/2010 do Art. 17 dispõe que a organização dos grupos 

decorrerá das especificidades da Proposta Pedagógica e não deverá exceder a 

relação professor(a) - criança descrita na seguinte tabela: 

 

FAIXA ETÁRIA N° DE CRIANÇAS PROFESSOR(A) 

Até 1 (um) ano Até 6 (seis) 1(um) 

1 (um) ano Até 8 (oito) 1(um) 

2 (dois) a 3 (três) anos Até 12 (doze) 1(um) 

4 (quatro) a 5 (cinco) 

anos 

Até18 (dezoito) 1(um) 

 

 

Parágrafo único. No caso de crianças de até 3 (três) anos de idade, 

podem ser admitidos 2 (dois) agrupamentos em um mesmo espaço, desde que 



45 
 

compatível com o número de crianças e a proporção professor(a) - criança constante 

no caput deste artigo e nas demais determinações da Resolução 002 do Conselho 

Municipal de Educação. 

As salas destinadas ao atendimento às crianças de pré-escola são de uso 

específico dessa clientela, não podendo ser utilizadas por alunos do Ensino 

Fundamental, exceto a 1ª série. O número de salas que atendem crianças de pré-

escola em um turno deve corresponder ao mesmo número no turno contrário. 

Todas as crianças precisam e merecem ser atendidas em instituições: 

limpas e seguras; com espaços amplos e que propiciem o contato com a natureza; 

aconchegantes, alegres e estimulantes; bem equipadas, inclusive com brinquedos 

adequados, variados e em quantidade suficiente; que oferecem boa alimentação; 

arejadas e bem iluminadas e com uma boa proposta pedagógica. 

Infelizmente as creches são equipadas muito precariamente. Não 

oferecem brinquedos adequados às várias idades, conservados ou em números 

suficientes. Dificilmente há tanques de areia ou brinquedos ao ar livre e, quando isso 

acontece, apresentam problemas de limpeza, conservação e segurança. O material 

pedagógico disponível resume-se a papéis, alguns lápis de cor ou giz de cera, cola. 

Poucas são as creches que possuem livros. Mesmo o mobiliário básico como mesas 

e cadeiras é insuficiente na maioria das creches. Há muitos problemas de segurança 

e de salubridade nos arredores da maioria das creches, onde são comuns avenidas 

movimentadas, depósitos de lixo e esgoto a céu aberto. 

Quanto às instalações o aspecto que tem mais recebido atenção é a 

limpeza. Nos espaços internos, em geral pequenos, o calor e a pouca luminosidade 

(decorrentes do uso de cobogós substituindo janelas) são uma constante e 

contribuem para que a permanência nestes ambientes não seja agradável. Apesar 

disso, a utilização dos espaços externos é rara e irregular. 

A quase totalidade desses equipamentos funciona em período integral. A 

rotina é marcada por atividades que privilegiam a alimentação, a higiene e repouso 

das crianças. As esperas são longas e também longos os períodos em que as 

crianças permanecem ociosas. As atividades pedagógicas limitam-se às chamadas 

“tarefinhas”, atividades mimeografadas ou feitas à mão pela professora (o que 

aumenta o tempo de espera das crianças). “Observa-se uma forte tendência a 

associar o trabalho pedagógico à antecipação de escolaridade” (CRUZ, 2004, p.133-

134). 
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3.6 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS CRECHES 

 

Conforme a Lei de Nº 9.317/2007 Art. 13, o regime de funcionamento das 

instituições da Educação Infantil poderá organizar-se em período parcial, com 

jornada de, no mínimo, quatro horas diárias e/ou integral, com jornada de, no 

mínimo, sete horas diárias, atendendo às necessidades da comunidade. 

O horário de funcionamento das creches será das 7h às 17h, com 2h (duas 

horas) de intervalo para almoço dos funcionários, organizado de forma a não 

comprometer o horário das crianças. 

Após a discussão supracitada, que buscou traçar o processo histórico de 

formulação, construção e aprimoramento de um espaço onde as crianças fossem 

educadas e construíssem suas primeiras experiências sociais, teremos no capítulo 

que segue uma contextualização do papel socialmente atrelado ao espaço 

educacional da mulher, lembrando que essa concepção encontra-se em disputa até 

hoje e foi de maneira não induzida ou manifestada na própria construção de vida da 

Madame, ao ser mãe, ex-profissional do sexo, política, esteticista e, mesmo sem 

formação específica, educadora. Esse é, portanto, o papel da academia, desvelar os 

sujeitos que atuam na formulação de novos métodos e práticas a fim de apresentar 

quem são e como interferem historicamente em nossos processos. 
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4 A MULHER E A RESERVA DE PAPEL SOCIAL 

 

Infelizmente ainda hoje, século XXI, não é ainda um completo absurdo 

você observar em uma conversa casual, meio que informal ente mulheres e homens 

que há traços para além de um processo apenas conceitual, afinal ainda se pode 

escutar expressões como: mulher tem que fazer o trabalho doméstico; mulheres 

cuidam melhor das crianças; homens não sabem ser carinhosos; isso é coisa de 

mulher; isso não é papel de homem; isso não é lugar de mulher estar. 

Enfim, é preciso sobretudo compreender que todo ser pensante é um 

sujeito social, vítima de seu tempo histórico e de sua permissão para construção e 

desconstrução social, e expressões como essas são na verdade representações, 

sim, representações que em determinado tempo histórico foram construídas a fim de 

possibilitar sentido para humanidade em nós seres sociáveis. Essas representações 

foram construídas e alicerçadas em pilares que classificam o mundo em relações 

que infelizmente acabam por tornar a vida humana pautada por identificações tão 

rasas. 

 
Na perspectiva da história cultural, as representações são vistas como 
matrizes geradoras de sentidos, condutas e práticas sociais. São como uma 
rede de aspectos que levam a significações, aspectos estes que 
proporcionam a integração dos sujeitos frente a algo que explique, expresse 
ou traduza o real. Indivíduos e grupos dão sentido ao mundo através das 
representações, tornando possível decifrar o passado por meio destas, 
utilizando imagens, símbolos e também discursos com o intuito de construir 
uma realidade plausível. (PESAVENTO, 2008). 
 

Assim sendo quando temos como imposto a nós que: mulheres são 

melhores para lidar com crianças; estamos lidando não com a limitação das 

mulheres ao trato com as crianças, ou com a incapacidade masculina de fazer o 

mesmo, estamos na verdade nos deparando com uma construção social e histórica 

que determina qual o papel que os homens e as mulheres devem desempenhar na 

cultura e na sociedade, como se fossem parte de um grande ato com papéis 

definidos e estáticos, mas não é assim. 

Hoje a necessidade de compreender que este processo está em queda e 

que a conjuntura social requer novos padrões ou talvez o extermínio deles me fez 

refletir para além da construção do conceito da EI já abordado, onde a mulher 

começou historicamente a ter para si reservado esse espaço de trato com a criança 

e como isso repercutiu na designação social da mulher para esta atividade o que 
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resulta, por exemplo, na formulação do espaço de elaboração da pesquisa de centro 

desta pesquisa. 

Portanto, é importante compreender a construção da função social da 

mulher na história que acaba por resultar nesta, enquanto protagonista da 

concepção de docente da EI que temos hoje. 

 

4.1 O GÊNERO DA DOCÊNCIA INFANTIL 

 

Com suas origens mais aprofundadas nos estudos feministas, os estudos 

de gênero e a consideração do gênero como categoria analítica ganham importância 

no Brasil no final da década de 1980, problematizando a característica social das 

diferenças entre os sexos, rejeitando o discurso do determinismo biológico dessas 

diferenças, que caracterizou os estudos da biologia e da medicina em momentos 

anteriores e sobretudo apresentando um processo de emancipação social das 

mulheres, essa colocação é relevante pois é preciso compreender que houve 

também um repensar acerca das reservas sociais que o próprio sistema social busca 

fazer. 

O conceito “gênero” é abordado por Joan Scott (1995), proporcionando 

importantes reflexões no campo dos estudos de gênero. Ao trabalhar com o termo 

“gênero”, a autora expõe que inicialmente esse termo foi utilizado como sinônimo de 

“mulheres”, em uma busca por legitimidade dos estudos feministas nos anos 1980. A 

autora acrescenta que tal palavra indica a rejeição do determinismo biológico 

implícito em termos como “sexo” ou “diferença sexual”, introduzindo uma perspectiva 

relacional, a partir da qual “as mulheres e os homens eram definidos em termos 

recíprocos e não se poderia compreender qualquer um dos sexos por meio de um 

estudo inteiramente separado.” (SCOTT, 1995, p. 72). 

Os estudos de gênero e seus avanços em uma perspectiva relacional, na 

década de 1980, proporcionam a emergência dos estudos a respeito da construção 

social da masculinidade. Arilha, Unbehaum & Medrado (1998) defendem a 

importância do desenvolvimento dessa perspectiva de análise, argumentando que: 

 
Reconhecer a dimensão relacional do gênero possibilita desconstruir 
principalmente os argumentos culpabilizantes em relação ao masculino, que 
demarcam o discurso de parte do movimento feminista e que ainda se faz 
presente, direta ou indiretamente, nas produções acadêmicas 
contemporâneas. Ao invés de procurar os culpados, é necessário identificar 
como se dá a relação, gerando menos sofrimento individual e possibilitando 
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efetivamente transformações no âmbito das relações sociais generificadas, 
ou seja, orientadas pelas desigualdades de gênero. (ARILHA, UNBEHAUM 
& MEDRADO, 1998, p. 24, grifos dos autores). 
 
 

E quando pensamos o processo de feminização do magistério precisamos 

ainda admitir que todo esse investimento no espaço de atuação da mulher pode 

também ter se dado numa perspectiva de controle como advertem Bruschini e 

Amado (1988) que afirmam acerca do espaço da mulher no magistério, o 

compreendendo também como uma forma de manutenção de princípios morais 

conservadores através do controle da sexualidade feminina. Nesse processo foi 

delegado às mulheres a educação das crianças, a fim de que elas fossem 

responsáveis pela criação e manutenção de um ambiente seguro e protegido do 

contato com estranhos, ou seja, o diferente. 

 
A docência, assim, não subverteria a função feminina fundamental, ao 
contrário, poderia ampliá-la ou sublimá-la. O magistério precisava ser 
compreendido, então, como uma atividade de amor, de entrega e doação, 
para a qual ocorreria quem tivesse vocação. (LOURO, 1997, p. 78). 
 

Reconhecendo que a mulher sempre foi percebida e constituída como 

frágil, esta precisava ser protegida e controlada. Foi nesse aspecto que o magistério 

então se configurou como um trabalho que não a afastaria da vida familiar, dos 

deveres domésticos, da alegria da maternidade, da pureza do lar, bem como era 

uma forma de cercá-la de restrições e cuidados para que sua profissionalização não 

se chocasse com a sua feminilidade. De acordo com Louro (1997), o magistério 

constituiu-se, dessa forma, como uma ocupação transitória para as mulheres, pois 

assim que a verdadeira missão de mãe e esposa se impusesse, deveria logo ser 

abandonada. 

Diferentemente da docência no antigo primeiro grau, hoje anos iniciais do 

ensino fundamental, quando em sua origem quem lecionava eram os homens e 

posteriormente houve o predomínio das mulheres, a educação e o cuidado de 

crianças de zero a seis anos sempre foram delegados ao sexo feminino, fossem elas 

mulheres religiosas, enfermeiras, leigas ou com formação. Desde as amas de leite e 

mercenárias do século XVII e XVIII às professoras de educação infantil do século 

XXI, o papel da docência na educação infantil foi uma profissão de mulheres e é até 

hoje majoritariamente feminina. 
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Os dados do Censo Escolar de 2009, realizado pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) confirmam isso. De acordo 

com a pesquisa, o número total de professores de educação infantil no Brasil 

naquele ano era de 369.698; destes, 358.414 professores eram do sexo feminino e 

11.284 professores, do sexo masculino (INEP, 2010). Portanto, no fim da primeira 

década do século XXI, foi esta função laboral que se constitui como uma profissão 

majoritariamente de mulheres, embora a entrada de homens venha aumentando ao 

longo da história. 

É preciso compreender que tratar de uma mudança de gênero nesse 

processo é também construir uma mudança de processo, com um duro 

deslocamento de significado, afinal, como Bruschini e Amado (1988) o magistério 

enquanto carreira feminina incorpora elementos que foram, ao longo da história e de 

algumas sociedades, características ligadas à domesticidade e à submissão. É 

necessário, nesse sentido, reconfigurar a função da educação infantil e reconstituí-la 

através de concepções, características, elementos e influência de carreiras 

femininas. 

No entanto, se entendermos que a educação infantil tem como objetivo a 

educação e o cuidado das crianças de zero a seis anos de idade com o objetivo de 

ampliar e diversificar as experiências delas, diferentemente das ações direcionadas 

a elas no lar e também daquelas que ocorrem no ensino fundamental, sua 

especificidade deve ser reconhecida. Ou seja, o adulto que lá trabalha não tem o 

papel do pai ou da mãe, nem da professora de ensino fundamental; deve ser a 

professora de educação infantil com um papel e uma formação específica. 

 

4.2 A DOCÊNCIA INFANTIL ENQUANTO MAIS UMA FACETA FEMININA 

 

O público feminino não teve acesso à escola durante o período 

compreendido entre os séculos XVI ao XIX, afinal de contas nesse período o espaço 

da escola, recheado de restrições, era destinado apenas aos meninos que 

começavam sua vivência escolar a partir dos seis ou sete anos de idade, as crianças 

menores eram cuidadas na família, sempre pelas mulheres. Foram as 

transformações sociais e econômicas decorrentes mais do período republicano que 

acabaram alterando os modos de relação entre os sujeitos, por exemplo, Ariés 

(1981) e Priori (2002) indicam que essas mudanças trouxeram inclusive alterações 
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nas funções realizadas no contexto social, principalmente no tocante às atividades 

das mulheres e os espaços destinado a elas. 

Ao assumir de fato um papel na sociedade e na cultura, a mulher trouxe 

para a sociedade o início de um outro processo que, na busca pela emancipação, 

conseguiu iniciar processos na sociedade e na cultura, é quando as mulheres 

começam a sair para trabalhos externos e passam a necessitar de um lugar para 

seus filhos. Esse problema era agravado porque as famílias não conseguiam ser 

uma rede de apoio para essas mulheres, afinal o modelo social imposto imprimia um 

alto índice de migração de moradores rurais para os centros urbanos; um aspecto 

importante de ser observado desse movimento é a ruptura da rede de vizinhança e 

um distanciamento dos núcleos familiares, Oliveira (2002) e Priori (2002) indicam 

que essas mudanças e o processo ocasionado por elas trouxeram dificuldades na 

busca por soluções para os cuidados da criança fora do espaço familiar. 

O Brasil, nesse processo que já havia passado por todo o processo de 

colonização e que vivencia outro processo social, adotou uma ideia que já existia 

desde o século XVIII na França: as creches. Inclusive essa palavra tem sua origem 

francesa e significa "manjedoura", era a denominação atribuída aos abrigos a fim de 

cuidar de bebês e crianças necessitadas. Segundo Kuhlmann (2005) esses espaços 

tinham um caráter basicamente assistencialista e mantinham as crianças para que 

as mães pobres pudessem trabalhar, já que com a idade inferior aos seis/sete anos 

não poderiam frequentar a escola. 

Concomitantemente à difusão de creches, havia o crescimento das 

instituições formadoras de docentes. 

Em 1835, a primeira Escola Normal foi inaugurada em Niterói/RJ. O 

objetivo das escolas normais era formar professores que viessem a atuar com 

crianças a partir dos seis/sete anos de idade. Havia a necessidade de diminuir o 

número de analfabetos e formar uma população capaz de ler e escrever. No entanto, 

Ariés (1981) e Kuhlmann (2003) descrevem que as professoras recebiam uma 

formação incomum para atuarem em creches, as mulheres formavam-se em 

serviços ou não possuíam qualificação específica, sem disposição de horários para 

cursos de aperfeiçoamento. 

Sempre se acreditou que a formação de uma professora para atuar na 

creche não precisava de aprofundamento, pois se remetia a concepção de que 

cuidar de crianças já fazia parte da natureza feminina, atrelada a uma concepção 
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mais maternal que estaria, portanto, mais atenta às regras básicas de saúde e 

higiene. Havia um forte discurso que interpunha o papel docente ao papel materno, 

ou seja, as creches assumiram uma extensão do lar, em caráter assistencialista e 

que remetiam a algumas questões implícitas: Para que formar professoras para 

creches se estas já sabem naturalmente o que fazer? Para que investir na primeira 

infância se o importante é alfabetizar a população? 

 
Neste contexto, a educação para a primeira infância era comumente 
efetivada por voluntárias, religiosas ou outras mulheres sem quaisquer 
cursos, atuando de acordo com o que acreditavam ser o melhor para a 
criança, (KUHLMANN, 2003; PRIORI, 2002). 
 

Até a década de 1970 muito se discutiu sobre a questão da qualidade na 

educação da primeira infância, ao mesmo tempo em que as demandas aumentavam 

vertiginosamente, estimulando a construção de mais espaços. 

Contudo, pouco foi feito em termos de formação para os educadores ou 

investimento na área. As creches e pré-escolas, ainda eram locais de abrigo, 

depósitos para as crianças ficarem enquanto suas mães trabalhavam, não fazendo 

parte de um sistema educacional, com políticas públicas que a regulamentassem. 

Com a Constituição de 1988, fundamenta-se em uma nova concepção da 

criança cidadã, sujeito de direitos, cuja proteção integral deve ser assegurada pela 

família, sociedade e pelo poder público com absoluta prioridade. Neste ínterim, a 

Constituição retira a educação infantil do âmbito da assistência e a insere no sistema 

educacional, estabelecendo em seu artigo 206, inciso VII a garantia de qualidade 

(BRASIL, 1998). No âmbito da formação docente, o documento também enfatiza sua 

preocupação com a formação consistente dos profissionais. 

A constituição de 1988 é um importante avanço no olhar tanto para a 

criança, quanto para o docente, contudo, é na década de 1990 que debates, 

pesquisas e ações buscam a melhoria da educação de crianças pequenas no país. 

Nesse contexto, a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, promulgada 

em 1996, a educação infantil ganha maior notoriedade, tendo como função promover 

o desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade, reforçando 

a indissociabilidade das funções de educar e cuidar. 

Neste sentido, é possível perceber a evolução deste espaço, o qual 

passou de depósito infantil - onde a preocupação versava sobre o cuidado, higiene e 
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civilidade - para espaços realmente educativos, onde a criança passa a ser vista 

como educanda, apoiada em um conjunto de saberes que ajudam a qualificar o 

olhar sobre ela, bem como respeitá-la em sua singularidade. 

Na mesma linha, aos educadores foi exigida formação adequada, não 

sendo aceito um trabalho de cuidado, em substituição à mãe, como se apresentava 

inicialmente. 

Apesar da concepção de escola ter surgido há um tempo considerável, a 

presença da mulher no cenário escolar da história da educação no Brasil ocorreu 

muito tardiamente, afinal de contas durante todo o período do Brasil Colônia a 

educação ofertada às mulheres era restrita ao lar e para o lar, com aprendizagens 

que fortalecessem o domínio e a manutenção da casa e o cuidado com os filhos, 

sendo assim restrita para essas mulheres a leitura e a escrita, restando apenas o 

aprendizado e o amadurecimento das prendas domésticas. 

Apenas na segunda década do século XIX é que essas mulheres 

puderam ver a abertura de escolas, ainda mais imersa em uma lógica sexista, pois 

nessas escolas só havia mulheres, Veiga (2007) ressalta ainda que foi na terceira 

década do mesmo século que se viu a inauguração da primeira escola Normal do 

Brasil, situada em Niterói/RJ. 

É preciso refletir que a mulher inserida no universo da escola enquanto 

docente está permeada por uma construção de estereótipos sustentados por 

processos históricos de representações sobre o ser mulher e toda a carga social de 

sua função. Portanto, podemos compreender os reais motivos pelos quais o papel 

social feminino acaba permeando a caracterização da atividade doméstica, 

acabando fortemente atrelada a representação da maternidade ou do casamento, 

afinal, a mulher no processo histórico patriarcal era desde pequena pensada para 

casar e ter filhos, estas eram as únicas formas possíveis de realização feminina 

nesse contexto, foi ainda nessa linha que se projetou ainda para a mulher o 

desenvolvimento ou seja, a permissão para a capacidade de ensinar. 

A mulher começou a adquirir espaço de maneira bem tímida, mas em 

meados do século XX com o advento da Revolução Industrial e o empobrecimento 

social daqueles que antes eram detentores de seu meio de sustentação, a mulher 

também sai em busca de sua inserção no mercado de trabalho, mesmo de maneira 

bem tímida. Foi nesse processo que lecionar tornou-se uma possibilidade real e 

atrativa, permitindo uma atividade laboral que desse possibilidade de cuidar dos 
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filhos e ainda ter uma remuneração capaz de ajudar em casa. (DINIZ, 2001; VEIGA, 

2007; LOURO, 1997). 

Foi, portanto, como resultado deste cenário que o magistério passou a ser 

visto como a extensão do lar, ou seja, um desdobramento de uma atividade 

naturalmente praticada, porque na realidade para o contexto apresentado, as 

mulheres iriam ter a possibilidade de educar seus filhos e ainda os filhos das demais 

mães, o que configurava uma infeliz combinação entre professora competente e 

dona de casa amorosa. O magistério seria então, um espaço onde a mulher 

colocaria em prática dons que socialmente acreditava-se serem inatos e 

indispensáveis para o exercício docente: a paciência, o cuidado, a sensibilidade, o 

educar (DINIZ, 2001; LOURO, 1997). 

Neste sentido, Louro (1997) expõe uma fala importantíssima a qual 

elucida todo este processo: 

 
[...] se a maternidade é, de fato, o seu destino primordial, o magistério passa 
a ser representado também como uma forma extensiva da maternidade. Em 
outras palavras cada aluno ou aluna deveria ser visto como um filho ou filha 
espiritual. A docência assim não subverteria a função feminina fundamental, 
ao contrário, poderia ampliá-la ou sublimá-la. (p.78). 
 

Com os elementos elucidados acima há um questionamento construído 

que permeia o conjunto social do sujeito dessa pesquisa: 

 

 Qual o conceito de função que a mulher assume no exercício da docência? 

 

4.3 A PROFISSÃO PEDAGÓGICA 

 

A constituição histórica dos profissionais que atuam em creche e pré-

escola, relaciona-se com a história das instituições sociais responsáveis pelas 

crianças pequenas de 0 a 6 anos e, mais recentemente, com a faixa etária que 

antecede a entrada na escola fundamental obrigatória foi por isso que iniciamos o 

trabalho caracterizando o processo histórico de conformação dessa faixa etária. 

Em 1996 Cerisara coloca a necessidade de novas pesquisas pois com a 

LDB que incorporou em seu processo creches e pré-escolas o perfil do profissional 

de educação mudou. 

A mulher é historicamente responsável pelo trabalho com crianças em 

creches e pré-escolas, mas para Alves (2006) a falta de reconhecimento dessa 
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função profissional deixou a desejar no processo de construção de uma formação 

adequada para a função ser desempenhada, foi também por conta disso que já 

citamos acima todo o processo de construção da mulher enquanto sujeito social de 

atuação nesse espaço. 

 
[...] Nesse sentido, compreendemos que as características mais destacadas 
na professora de educação infantil remetem à tradicional imagem social de 
mulher doce, ingênua, mãe generosa, abnegada à família, educadora 
paciente na transmissão dos valores e na formação do bom caráter da 
criança, na qual se legitimam modelos feminino de domesticidade e de 
espírito de sacrifício, contribuindo para a desclassificação social da mulher. 
(ALVES, 2002, p.7). 
 

Já discutimos, inclusive, sobre a problemática existente na dificuldade de 

analisar em que medida a maternidade interfere na prática educativa, Ávila (2002) 

chama atenção para essa relação onde a vida pessoal da docente acaba imbricada 

com a sua vida pessoal e familiar. 

É preciso, no entanto, compreender que ser professor de educação 

infantil exige características que não são decorrentes apenas da natureza feminina, 

mas que acabam por serem construídas no processo de formação e no exercício da 

profissão docente. Cerisara (2000; 2002) mais uma vez adverte sobre o trabalho em 

creches ser predominantemente feminino e como isso acaba trazendo as marcas 

das problemáticas de formação social para a atuação docente. 

No capítulo seguinte vamos conhecer, de maneira mais aprofundada, a 

trajetória da Creche da Madame, uma experiência de iniciativa civil que mudou todo 

o percurso social e histórico da cidade de Horizonte/CE, uma experiência formulada 

e executada por uma mulher que não tinha formação para o exercício do papel de 

educadora, mas que não se eximiu de pensar sobre educação, numa perspectiva de 

direitos. Uma mulher que atravessou as adversidades e os preconceitos de seu 

tempo histórico, refazendo o idealizado sobre o local social que as mulheres 

ocupavam e trazendo ao espaço de sua atuação a oportunidade de conviver com 

aquilo que já era o novo e que se fazia de práticas sociais cotidianas e reais, 

palpáveis para o povo e acessíveis para os mesmos. 
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5 NARRATIVAS DA CRECHE DA MADAME - HORIZONTE/CE 

 

Quando me propus a desenvolver esta pesquisa, lancei-me ao desafio de 

utilizar a lembrança como fonte prioritária de informações e investigação, ainda que 

compreendendo a mesma como fonte permeada pelo estabelecimento tênue entre 

passado e presente, o que pode ocasionar disputas entre as narrativas concedidas 

pelos sujeitos. 

No entanto, foi através de roteiros e perguntas especificamente 

formuladas que conseguimos acessar o conjunto histórico da CEI Sonho Infantil, 

localizada no município de Horizonte, como forma de averiguar a história dessa 

creche e a evolução educacional promovida com essa instituição em todo o 

município. 

Os métodos biográficos podem ser considerados o território mais amplo 

onde se inscrevem os diversos recursos e abordagens para a análise de autor- -

relatos e de trajetórias de vida. Ao tomar os relatos biográficos como modalidades 

narrativas, estes deixam de ser produções individuais e factuais e evidenciam a 

interpenetração entre sujeito e história bem como entre os acontecimentos e sua 

reconfiguração na tessitura de vidas narradas. 

Nessa perspectiva, o universo comum que engloba um campo de práticas 

e discursos, também pode ser visto, ele mesmo, como uma grande narrativa que 

engloba e torna plausíveis as narrativas individuais. 

Na busca de acessar a conexão entre indivíduo e seu ambiente sócio- -

histórico, são valorizados, na perspectiva biográfica, o autorrelato, a ideia de 

trajetória, e a própria noção de biografia como expressões privilegiadas desse 

encontro paradigmático. 

A noção de biografia opera com a ideia de que os indivíduos são 

atravessados por movimentos culturais e processos históricos involuntários, assim, 

não está em foco uma recuperação de dados biográficos de cunho individualista e 

psicológico, mas sim a reconstrução, através dos relatos autobiográficos, da 

trajetória histórica e cultural de um determinado grupo, ou ainda, das forças que 

constituem um campo social (Bourdieu, 1996). Por exemplo, em Bourdieu (1996) a 

história de vida conduz a construção de uma trajetória que, diferentemente das 

biografias comuns, descreve uma série de posições ocupadas pelo mesmo agente 

(ou um mesmo grupo) em estados sucessivos no campo a que pertence. Tomando o 
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conceito de campo social como um espaço de relações materiais e simbólicas onde 

se posicionam os sujeitos, as trajetórias são percursos que só ganham sentido 

dentro das regras do jogo, onde os agentes são afetados por um habitus e 

submetidos aos efeitos da illusio do campo. 

A análise biográfica constitui, portanto, uma situação comunicativa. Para 

ser levada a cabo com sucesso depende de várias atividades comunicativas: o 

informante deve contar sua história de vida; descrever situações de vida, 

e argumentar sobre problemas significativos e recorrentes em sua vida e como 

ele/ela se relaciona com isso. 

Portanto, entendendo que uma das funções da autobiografia é a auto- -

localização, o resultado de um ato de navegação que fixa a posição em um sentido 

mais virtual do que real. 

Em minha pesquisa, todo o processo de observação e entrevista teve 

como finalidade coletar dados históricos, da estrutura, do funcionamento, da 

organização do espaço, assim como as concepções das professoras e o trabalho 

pedagógico exercido a fim de atender as inquietações que originaram a curiosidade 

e a vontade de construir a mesma. 

Todo processo histórico necessita da definição de pontos que estruturem 

sua construção: 

 
Periodizar significa indicar períodos, demarcar o tempo histórico com 
marcos significativos, apontar os elementos que caracterizam o tempo 
demarcado. Assim, um período histórico deve apresentar uma unidade 
própria, revelando aspectos singulares que o diferenciem de outras épocas. 
Entretanto, é claro que cada período histórico sempre terá fatos em comum 
com épocas anteriores ou posteriores a ele como, por exemplo, o meio 
geográfico, certas necessidades básicas da natureza humana e algumas 
estruturas sociais. Mas o que importa na identificação dos períodos 
históricos é que suas diferenças características sejam mais relevantes e 
significativas do que os elementos de semelhança com outras épocas. 
Essas diferenças não devem ser buscadas ao nível dos acontecimentos 
episódicos (que estão em permanente mudança), mas ao nível das 
estruturas, dos processos de longa duração. 
(http://www.professorclaudiomar.com.br/pdfs/PeriodHistorica.pdf, acesso em 
Outubro de 2016). 

 

Portanto, essa pesquisa foi trabalhada nos seguintes aspectos: objetivos, 

estrutura física (instalações, condições físicas, espaço, mobiliário, materiais 

disponíveis), funcionários (formação), rotina, proposta pedagógica, formação e 

concepção de infância. 
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É interessante conhecermos de início a história do município onde se 

desenvolveu o espaço de aprofundamento da pesquisa. 

 

5.1 HISTÓRIA DO MUNICÍPIO 

 

De acordo com o projeto político pedagógico que faz uma 

contextualização histórica do município, primeiramente o povoado que era 

considerado vila, passou a ser município o qual foi denominado Guarani. Extinta em 

1920, vindo a representar o distrito de Aquiraz. Em 1938, Guarani, que logo depois 

recebeu o nome de Pacajus, voltou à categoria de município, tendo seu território 

dividido em quatro distritos: Guarani, Currais Velhos, Lagoa das Pedras e Olho 

d’Água do Venâncio. O último viria a se tornar Horizonte, tendo recebido essa 

denominação pelo fato da região ser rica em fontes hídricas, sendo o olho d’água na 

fazenda do Venâncio a mais conhecida. 

A mudança do nome para Horizonte foi sugerida pela professora 

Raimunda Duarte Teixeira e ocorreu através do Decreto-Lei nº 1114, de 30 de 

dezembro de 1943, mas até tornar-se um município livre, Horizonte teve de percorrer 

uma grande trajetória. O 1º movimento de emancipação ocorreu em 1963, liderado 

por Horácio Domingos de Sousa e Manoel Feliciano de Sousa. O governador Virgílio 

Távora assinou a Lei Estadual nº 6793, emancipando Horizonte. No entanto, em 

1964, um ano depois, a lei foi derrubada após o início da ditadura militar. 

Vinte anos depois, com o fim da ditadura, a Sociedade dos Amigos de 

Horizonte – Sahori – representada por Horácio Domingos de Sousa, Francisco 

César de Sousa, José Evandro Nogueira e Juvenal Lamartine Azedo Lima, 

juntamente à população horizontina, voltaram a lutar por liberdade, realizando um 

plebiscito, no qual 2.273 eleitores votaram a favor da emancipação e 182 votaram 

em desacordo. No dia 6 de março de 1987, no Palácio da Abolição, o governador 

Gonzaga Mota sancionou a Lei Estadual nº 11.300, criando o município de 

Horizonte.  Em 1º de janeiro de 1989, a emancipação da cidade foi concretizada com 

a criação da Câmara Municipal e a posse do primeiro prefeito do município, 

Francisco César de Sousa. 
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5.2 MADAME 

 

Os livros, sejam de histórias ou de contos, infelizmente ainda relatam em 

sua maioria sobre como os homens, de maneira romantizada e descritos de modo 

heroico, são naturalizados no papel do homem político e bem-sucedido com vitórias 

homéricas descritas em um tempo adverso e em condições complexas.  No entanto, 

a história de Horizonte perpassa pela vida dessa lutadora social, mulher, mãe, 

separada, de muitos amores, com viagem internacional, e recheada pela leitura 

inerente a todos os processos reservados para o que era ser mulher na sociedade 

capitalista do século XIX, uma infância difícil, uma submissão imposta fosse ao pai 

ou ao marido de maneira violenta e agressiva, e ainda os desencontros amorosos, 

profissionais e políticos que uma mulher que resolve envolver-se com a vida e não 

vê-la simplesmente passar, assume ao decidir ir em frente e mudar o mundo a sua 

volta. 

Foi com muita responsabilidade que, após ouvir cada relato e coletar 

todos os dados, me debrucei nestas linhas em escrever a história de Francisca 

Ermira Kohler, uma mulher batalhadora e à frente de seu tempo, preocupada com as 

causas sociais desde meados de 1985 que começou sua militância em favor de uma 

sociedade mais justa e igualitária no interior do Ceará. 

Apesar das dificuldades advindas de sua vida, ela transformou aquilo que 

era comum em algo inovador, superou as dificuldades e registrou seu nome na 

história educacional proporcionando para o município de Horizonte, no estado do 

Ceará, a experiência de ter uma Creche em tempo integral, dando às crianças 

daquela época, hoje adultos, uma oportunidade de acesso ao conhecimento e aos 

direitos básicos por vezes não assegurados. 

 
A madame, Francisca Ermira Kohler, mais conhecida como Madame Kohler, 
militava aqui no munícipio de Horizonte bem antes da emancipação, desde 
1985 que a madame tinha ligação aqui no munícipio de Horizonte através 
de um sitio que ela possui aqui e ela  esteve muito ligada aos movimentos 
sociais em 1985 montou uma creche na canavieira do Muniz, inclusive hoje 
esse prédio já está lá, ainda em  condições precárias, ele foi o primeiro 
trabalho social da Madame, logo em seguida veio o processo de 
emancipação de Horizonte, onde ela  teve sua participação ajudando. 
(Timóteo, 2015). 

 

Nessa fala, o que podemos observar é que Madame sempre esteve 

envolvida com os processos históricos do município e conseguia intervir de maneira 
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programada e metodológica nesses processos, com atuação de organização social 

e civil. 

 

5.2.1 Infância e horizontes 

 

Filha de uma tradicional família nordestina, com muitos filhos e filhas 

capazes de ajudar na manutenção da casa e nos afazeres da roça e da estrada, ela 

teve sete irmãos, o pai trabalhava no DNOCS mas era alcoólatra e a família estava 

constantemente se mudando. 

Nascida em Canindé, no sertão central do Ceará, ainda com cinco para 

seis anos sua infância foi marcada pela necessidade de sobreviver, e geralmente era 

vista nas ruas da cidade com uma senhora negra pedindo esmolas. Ermira fazia 

questão de acompanhar a senhora para ajudá-la com o peso do que conseguia 

receber, esse traço de pedir e conseguir o que queria a marcou por toda a vida. 

Ainda hoje na história, no tempo e nos estabelecimentos de Horizonte/CE 

é possível ver traços da vida de Madame, a casa do idoso da cidade chama-se Vovó 

Ingraça em homenagem à senhora negra com quem Ermira andava, acredita-se que 

esse espírito de luz foi quem marcou e acompanhou a vida de Madame em todas as 

suas batalhas sociais. 

 
Ela ainda criancinha com 5,6 anos ela acompanhava uma senhora negra 
que pedia esmola muito “pobrezinha” e ela ia muito de porta em porta e ela 
acompanhava quase todo dia essa senhora e o nome dessa senhora era 
Ingraça e que hoje e o nome da casa do idoso é “vovó Ingraça” em 
homenagem essa senhora que ela pedia esmola junto com ela, então o que 
marcou mais e hoje e a vovó Ingraça é um espírito de luz e uma das 
coordenadoras do nosso centro espírita. (Vilma, 2015). 
 

Foi importante compreender que em cada aspecto de Madame uma nova 

janela que dialogava com sua história de vida era aberta, por exemplo, sua relação 

com a religião espírita e sua intercessão espiritual com o momento de encontro com 

seu passado e a partir da compreensão social deste, uma necessidade de alteração 

da realidade vigente. 

Madame, ao perceber a fragilidade dos espaços sociais e a ineficiência 

dos espaços públicos enquanto estado de assegurar o básico, dispôs-se a auxiliar 

na manutenção de parâmetros mais dignos no tocante a infância e a terceira idade. 

São sujeitos que realmente necessitam de atenções específicas com objetivos 

nítidos e atuação adequada. 
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5.2.2 A Jovem Ermira 

 

Com poucas oportunidades e perspectivas, uma jovem do interior muitas 

vezes não tem o que dizer diante das imposições sociais advindas de seu tempo e 

contexto histórico, e na vida de Ermira também foi assim. 

Apaixonou-se ainda muito jovem, por volta dos 14 anos, por um filho de 

um fazendeiro da região, no entanto nem mesmo chegou a relacionar-se com ele. 

Seu pai alcoólatra devia dinheiro a muitas pessoas na cidade, e recebeu de um 

desses a proposta de trocar a mão da filha pela quitação de sua dívida, e assim aos 

15 anos a jovem Ermira viu-se casada com um homem que não amava e nem 

mesmo conhecia direito. 

Teve dois filhos, que na pesquisa chamei de Heitor e Helena, mas essa 

parte da história com exceção dos filhos é algo que pouco se sabe pois devido às 

más experiências não se tem muitos relatos nem mesmo da própria Madame sobre 

o assunto. 

 
Minha mãe sempre foi muito na dela, já no fim de sua vida, quando ela já 
estava perto de partir foi que ficamos mais amigas, ela nunca foi de ficar 
conversando essas coisas sobre o passado dela porque não foi muito bom, 
por conta do meu avô ele era muito ruim, não tinha muita religião, ele bebia 
eu acho que ele fazia coisa errada, então minha mãe sofreu muito. (Helena, 
2015). 
 

Sabe-se que ela teve muitos amores, um deles, e bastante significativo 

em sua via residia em Fortaleza e trabalhava em um cargo importante da empresa 

Pepsi, nunca se casaram, mas viveram juntos durante considerável tempo, no 

entanto, ele também já é falecido. 

 

5.2.3 Dama e madame 

 

Ermira foi uma mulher que viajou muito, sempre muito esforçada e 

disposta a ir sempre em frente não era de se importar com o que diziam ao seu 

respeito, o negócio de sua vida era a luta pelos menos favorecidos e a capacidade 

de envolver as pessoas em seus projetos era admirável. 

Após o casamento sem sua consulta ou vontade, ela teve dois filhos, já 

supracitados, e antes mesmo de completar 18 anos fez histerectomia, sabia que não 
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queria viver aquela vida para sempre e tinha sonhos que não cabiam na pequena 

casa onde residia com a família, assim, acertou com o marido que iria embora e que 

deixaria as crianças com ele e a avó. 

Determinada, foi para o Rio de Janeiro onde conheceu um senhor que 

aceitou montar um salão para ela e para sua amiga e irmã que chamei de Marta; foi 

nesse salão que Marta conheceu um suíço que a convidou para ir  morar na Suíça 

com ele; ela  aceitou e, em seguida, levou a companheira Ermira, ambas foram bem-

sucedidas na aventura ainda recorrente hoje em dia, ir para fora e construir algo, 

depois separaram-se. Ermira é falecida desde 2009, e morava em Fortaleza na data 

de seu falecimento. Marta reside em Horizonte e tem ainda três irmãos de ambas 

que moram em Fortaleza. 

 
Ela morou no Rio de Janeiro, nunca chegou a ir morar inicialmente em 
Fortaleza, ela sempre foi forasteira eu não morava com ela e sim com meus 
avós, quando ela foi embora eu e meu irmão éramos muito pequenos. 
Quando ela foi morar no Rio de Janeiro conheceu um senhor onde montou 
um salão de cabeleireiro e de lá foi para Suíça, mas primeiro quem foi para 
Suíça foi Marta e depois a Madame, elas eram amigas e irmãs, todas se 
deram bem lá onde casaram, separaram-se, e a Madame morava em 
Fortaleza, mas a Marta mora aqui no Horizonte e tem mais três irmãos que 
moram em Fortaleza. (Helena, 2015). 

 

O grande burburinho da cidade é sobre os contatos que Ermira conseguiu 

estabelecer, como “de repente” ela conheceu tantos homens influentes e que 

permitiram a ela refazer de maneira tão interessante sua história de vida. 

 

Há muito falatório na cidade aqui em relação ao nome de madame, diziam 
que ela era madame de cabaré, mas assim disso mesmo eu não sei te falar. 
O que eu sei é que morou fora, adquiriu uma visão inovadora, sempre à 
frente da época e tinha essa vontade de lutar, correr atrás e não se entregar 
fácil, não se conformava com um não e não se acomodar, onde ela tivesse 
ela procurava crescer, ensinar, lutar para mudar. (Vilma, 2015). 

 
O rapaz que era meu primo que me levou pra lá ele dizia que era amigo 
mesmo dela, e dizia que ela era dona de cabaré, ele falava que antes da 
educação ela cuidava de cabaré. (Tia Fátima, 2015). 

 

No entanto, Ermira não se preocupava com a má fama que se alastrava a 

seu respeito no interior; ao retornar para o Brasil foi residir em Fortaleza, onde 

comprou um ponto na praia que se chamou Ruínas, em seguida, ao desfazer-se do 

ponto, montou uma clínica na João Cordeiro, entre a Costa Barros e a Padre 

Valdivino e morou em vários lugares de Fortaleza. 
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Ela tudo começava mais assim ela não tinha muita perseverança em 
continuar, tudo tinha início e não continuava, tudo ela sabia fazer nesse 
tempo não existia watsap, internet ela comprava DVD de como fazer 
comida, decoração de fazer de tudo. (Helena, 2015). 
 

Muitos lugares e muitos amores, Ermira buscava viver intensamente todas 

as oportunidades que a vida lhe abria na busca por encontrar-se e pos estabelecer 

seu lugar. 

 
Quando ela foi para a Suíça passou 7 anos lá e durante esse período ela 
conheceu alguém e casou lá na Suíça, desafiando a questão religiosa pois 
já era divorciada no Brasil, mas lá não tem essas coisas de religião na 
época ela tinha 15 anos quando casou com meu pai e quando ela se 
divorciou meu irmão tinha 4 anos e eu tinha 6. (Helena, 2015). 

 

Procurava se relacionar bem com as pessoas, e tinha um relacionamento 

excelente, seus maiores embates eram acerca das concepções políticas, pois essa 

mulher ousou envolver-se fortemente na luta política e social. 

 
Ela era maravilhosa, muito bacana. Eu gostei dela por vários motivos, ela 
não tinha maldade, e assim, ela podia estar com a pessoa mais chique e 
rica do mundo ela prestava atenção a nós ela era rica, mas dava valor a 
gente. Só que ela dizia que não era rica não, mas era. Ela só andava com 
esse povo rico, médico, político, advogado as amizades dela era assim, 
mas ela adorava ajudar as pessoas e servir as famílias carentes isso eu 
achava muito bonito nela.  (Tia Fátima, 2015). 

. 

Apesar da ideia de ser uma mulher livre e à frente de seu tempo, ao 

retornar da Suíça, Madame buscou repactuar sua relação com os filhos e prover 

métodos de estabelecer sua condição financeira. 

 
Sim, fomos morar com ela eu e meu irmão, saímos da casa de nossos avós 
e fomos morar com ela , eu tinha 13 anos e já montamos uma clínica de 
estética, o primeiro marido dela como já eram divorciados ele já vivia com 
outra mulher e o segundo veio com ela já casado da Suíça, ela  montou 
uma clínica de estética e trouxe tudo para o Brasil no avião para Fortaleza e 
ele trouxe as coisas dele para montar uma padaria aqui, só que ele 
procurou e não achou mas ela fazia propaganda dele que ele fazia bolos, 
doces só que como ele não falava a nossa língua era sempre difícil sua 
relação com o país e assim acabou que ele desgostou-se do lugar e de tudo 
e preferiu voltar pra Suíça. (Helena, 2015). 
  

Além de amores, política e trabalho em busca de uma superação própria, 

Ermira também tinha seus desejos espirituais, manter-se mais perto de sua fé e 

conseguir estar conectada com uma outra proposta social também para além do 

plano terreno, nesse sentido apesar de ter tido sete casamentos e muitos namoros 

acabou que sua prioridade virou a causa social e a fé. 
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Ela casou sete vezes, o último foi o radialista e ela teve alguns namorados e 
tudo, mas na verdade não era prioridade dela, não mais, depois ela se 
dedicou mais a casa do idoso e ao centro espírita. (Vilma, 2015). 
 
O centro espírita era um grande sonho dela e ela o deixou sobre os 
cuidados da Vilma. (Helena, 2015). 
 

Foi necessário muita capacidade de articulação de Ermira para conseguir 

compreender seu papel social e político, mas lidar com seu passado, com as 

contradições de ter tido os percursos que teve, e a partir deles subverter a ordem 

propiciando novos processos para tantos e tantas. 

Ser Dama e ser Madame, entender que esses dois personagens eram 

partes suas, nesse sentido foi preciso ousadia para estar apta a assumir causas 

significativamente nobres e necessárias rompendo limitações formais e buscando 

ajudar. 

 

5.2.3.1 Profissional Ermira 

 

Madame morou na Suíça durante sete anos e boa parte do que aprendeu 

e realizou trouxe de lá, por exemplo seu curso de estética foi lá que ela realizou e, 

ao retornar, dava aulas na respectiva área. 

Fez vários trabalhos para estabelecer-se, mas estava sempre na luta para 

conquistar sua independência financeira e social 

 
Em Fortaleza, ela dava curso de estética facial e corporal, ela podia dar pois 
ela tinha diploma e era qualificada fez faculdade para Estética. 
Ela tinha uma clínica de estética em fortaleza na rua João Cordeiro entre a 
Costa Barros e a João Brígido, foi ali que ela conheceu o Horizonte ela 
vendeu aquela casa e comprou um sitio que hoje nem existe mais, nesse 
tempo o Horizonte não era nem emancipado, fazia parte do Pacajus, tudo 
foi ela que fez dentro do Horizonte, hoje tem creche graças a ela pois foi ela 
que lançou as creches ela teve quatro aqui no Horizonte só uma funcionou, 
lançou rádio, foi costureira ela foi tudo na vida você nem imagina, ela foi 
uma guerreira. (Vilma, 2015). 
 

Ela era bastante estudiosa, falava francês e estava sempre reciclando-se 

buscando inovar suas habilidades e desenvolver várias áreas de atuação. 

 
Ela tinha Buffet ela fazia comida ela fez doce ela era paisagista ela fazia 
jardim a maioria dos jardins ali do centro cultural foi ela que fez  e meu 
irmão e algumas pessoas que ela chamava, a casa do Antônio Marques ele 
tinha uma casa perto da Vulcabrás foi ela que fez o jardim do Dr. Marcos, 
ela fez o jardim da prefeitura ela fez muita coisa ela era profissional mesmo 
ela fazia curso e vendia ramalhete de rosas, quando ela ganhou uma casa 
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que ela colocou muda de planta ela vendia jarro até nesse período de 
defunto dos finados ela vendia no meio da rua vendendo montava uma 
barraca e colocava aquelas crisanto, margarida, ramalhete de flores tudo 
isso, ela que ajudou a construir o amor e depois deu uma maior força ppara 
fazer um cemitério aqui no Horizonte porque na época não tinha, só tinha 
apenas o João Batista, agora hoje tem 3,4,5. (Elenice, 2015). 
 
Ela foi radialista foi espírita foi umbandista tudo de bom, ela só veio ao 
mundo para ajudar as pessoas a ser gente, ela sempre incentivou os filhos 
ela fez de tudo nessa vida mas tudo de bom, a primeira vez quem construiu 
creche foi ela hoje tem muitas creches, as ideias foi dela que o prefeito 
roubou, casa do idoso, tem essa casa ainda mas tem o projeto Puraí que 
vem passa o dia e vai embora não direto como era a casa do idoso, sobre 
radio só teve três aqui no Horizonte a dela era a Horizonte FM ela  colocou 
no centro e depois fechou mas ela comprou toda aparelhagem onde fechou 
e abriu de novo, e depois ela conversou para colocar uma coisa certa nada 
de pirata e ensinava as pessoas a serem locutores radialistas e trazia curso 
de fotografia, tudo ela fez um pouquinho de cada coisa e porque as pessoas 
não se lembram as vezes os mais antigos se lembram  muito jovens hoje 
não se lembram mais do que ela fez, farda ela mesmo ia na rua e comprava 
tecido e mandava fazer a farda dos meninos manchando, os políticos 
gostavam muito dela , todo mundo gostava dela ninguém tinha nada contra 
ela só o ex- prefeito mas hoje ele diz que está arrependido pelo que ele fez, 
não ele a família dele que fez acontecer. (Vilma, 2015). 

 

Sua maior vontade era ajudar as pessoas, seu sonho era que as crianças 

tivessem o respeito pelos idosos, e por isso ela trabalhava com a criança e com o 

idoso, todo dia ela sempre queria que as crianças tivessem contato com idoso, sua 

intenção era ajudar para que esses laços entre presente e passado fossem 

resgatados sempre e dia a dia, para que a construção de uma outra sociedade fosse 

possível, a partir do respeito e do cuidado. 

Portanto, apesar de não ser formada em nenhuma área pedagógica, é 

possível perceber como a história profissional dela entrelaça-se com a construção 

social da educação e do cuidado, portanto foi com esse sonho que Ermira voltou e 

comprou terrenos, doando um para que fosse adaptado a construção de uma casa 

creche que atendesse a necessidade das crianças e auxiliasse para que os pais 

pudessem de maneira tranquila trabalhar e ter onde deixar seus filhos. 

Tudo seu era muito detalhista e perfeccionista, queria sempre oferecer o 

melhor para o povo, em educação, ornamentação dos espaços públicos da cidade e 

todas as oportunidades que buscava ofertar para o povo. 
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5.2.3.2 Vereadora Kohler 

 

Não era comum as mulheres em sua época se envolverem na seara 

política, mas também nada que se pensasse para a época que estivesse dentro do 

comum parecia interessante o suficiente para atrair Ermira. 

Portanto, o que se conhece desta sua faceta é que em época política ela 

ia para as ruas com o povo, e todos gostavam de sua ousadia em defender com 

bravura os direitos conquistados tão dificilmente 

 
Ela conseguia o que queria na vez que ela foi eleita a vereadora ela a foi a 
mais votada e a única mulher na época, a madame, ganhou com muitos 
votos. A partir de então, houve a emancipação e as primeiras eleições para 
prefeito de Horizonte em 1988, naquela época a madame já era conhecida 
no munícipio através desse trabalho social, foi candidata a vice-prefeita na 
chapa de um prefeito que era canditado na época, pai do atual vereador 
rmunicipal, onde o vencedor foi o outro candidato com a diferença de 27 
votos. A madame e o doutor foram os quartos colocados.  (Timóteo, 2015). 
 

Apesar do resultado, sabia-se que se tinha iniciado um novo período em 

Horizonte e a Madame, apesar de ser da oposição, foi ganhando espaço, 

conquistando a todos com seu ideal de estar a serviço do povo e assim, dois anos 

depois, ela estava vinculada ao prefeito estabelecendo laços políticos e de amizade 

que perduraram até sua morte, e que ainda se encontram na memória da resistência 

construída por ela. 

O trabalho militante dessa mulher que atravessou inúmeras adversidades 

na busca por se encontrar enquanto sujeito social era fantástico, entre 1985 a 1996 

ela segurou durante 11 anos ainda que sem muitos recursos importantes projetos 

sociais e educacionais que até hoje permitem encontrar-se seus frutos no município 

como um todo. 

Sabia estar na situação, mas quando necessário não abria mão de suas 

ideias e assumia o papel de oposição, muitas vezes ferrenha mas conectada com as 

necessidades dos menos favorecidos em terem suas vozes apresentadas naquele 

espaço. 

 

Durante 4 anos ela fez oposição e exerceu na câmara um grande trabalho, 
como vereadora sempre muito ligada a questão dos movimentos sociais, 
muito voltada para a crianças e alguns projetos polêmicos como apoio ao 
movimento LGBTS no município e criou um programa de conselho 
municipal de combate à droga, pois ela tinha um problema sério na casa 
dela, ela tinha um filho que era  viciado, então ela tinha todo esse cuidado e 
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atenção para isso, contudo o ex prefeito na época achava que era um 
projeto de oposição não vingou, mas ela lutou bastante, instituiu também 
um projeto de obrigatoriedade do fardamento escolar, era muito controverso 
aquela época, mas ela criou a lei. Ela apoiou o que alguns chamam de 
invasão, tinha um terreno onde hoje é a igreja de Santa Edwigens, hoje os 
populares chamam de igreja da Madame porque ali foi a Madame que 
organizou a ocupação daquele terreno, ela organizou para pessoas que não 
tinham onde morar, de imediato foi uma ocupação meio confusa, pois a 
ocupação se organizou na época do ex- prefeito que tentou por força judicial 
desocupar aquele terreno e ela tomou a frente ficou dias acampada lá e 
evitou. (Timóteo, 2015). 
 

Um dos traços mais marcantes na trajetória política de Kohler era sua 

capacidade de envolver-se nas causas sociais e tomar para si a responsabilidade 

com a mesma, não estava disposta a transformar seus objetivos junto ao povo em 

moeda para barganhas pessoais, e isso ainda hoje é vivo na memória de quem a 

conheceu. 

 
Tivemos outro fato ali no Catolé distrito de Horizonte, 6 famílias que não 
tinham casas ocuparam casas da prefeitura que não tinham sido entregues, 
o ex-prefeito resolveu desocupar a força, então a Madame tomou a frente 
para evitar essa desocupação, mesmo assim a polícia foi lá, desocupou e 
ela trouxe essas famílias e colocou de frente a prefeitura como uma maneira 
de colocar aquelas famílias que tinham sido despejadas, então ela tomou a 
frente desse trabalho, pois era muito aguerrida e muito guerreira no sentido 
dessa luta. (Timóteo, 2015). 
 
Um tanto abusada, mas no bom sentido, ela era muito abusada, mas as 
pessoas respeitavam, ela era muito agregadora também nós criamos as 
mulheres de cor de rosa, que era as mulheres que trabalham como 
voluntárias para prestar auxílio às famílias e às pessoas acometidas de 
câncer, também fomos pioneiras e todo domingo a gente tinha essa missão, 
eu sinto falta disso, da gente nas casas as pessoas que estavam doentes 
de câncer, porque as vezes a pessoa que tá de fora só olha a situação de 
quem tá cometido da doença, então ai agente fez um curso no instituto do 
câncer de como tratar tanto o paciente como as famílias, então a gente fazia 
assim. Essa iniciativa foi dela, de a gente ir nas casas das pessoas tanto 
para dar assistência como apoio espiritual para o paciente, mas 
principalmente para as famílias porque as famílias as vezes ficam mais 
fragilizadas e assim como e o que eu posso dizer, despreparadas para 
conviver com a pessoa que está doente  então isso ela sabia fazer muito 
bem e eu sempre fazia juntos, vestir aquela blusa cor de rosa era uma 
maneira da gente se identificar com as famílias porque muitas vezes 
também o próprio paciente se recusava a receber visita, se recusava a dizer 
que estava com câncer as pessoas tem até medo de dizer a palavra câncer 
diz “C.A “, mas a nossa orientação no instituto do câncer era para dizer a 
palavra, não ter medo da palavra, não ter medo da doença e uma coisa 
interessante também e que a gente também não podia chegar na casa do 
paciente e dizer: - “você vai ficar bom, você vai se curar” – não é por aí, a 
vontade não era enganar mas trazer esperança e favorecer que a pessoa 
tenha uma passagem tranquila e digna. (Vilma 2015). 
 
Criamos o 1º movimento da Diversidade aqui no Horizonte e olha, olha a 
ousadia da Madame Kohler e da sua amiga que assumiu o cabaré mais 
famoso da cidade, nós criamos o Movimento Arco-Iris da sociedade 
Horizontina e a gente reunia prostitutas, lésbicas e gays em uma associação 
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onde até hojeessa amiga dela que a meu ver também um dia merece ser 
lembrada, por essas coisas assim, um dia suaamiga que tomva conta do 
cabaré mais famoso da região, disse: - “Vamos fazer a festa da posse aqui 
no nosso Cabaré!” - eu disse: - “vamos!” – daí marcamos pra terça-feira, 
porque no dia de terça-feira ela dar folga às meninas até hoje, ela passou o 
dia todinho inteiro arrumando lá, pintou tudo e na época eu era a 1º dama 
né, e eu convidei as esposas dos secretários, claro eu como 1º dama eu ia 
convidar, quem era que não ia né?  E foi uma festa belíssima sabe, de 
Gloria Gaynor pra cima e ninguém tirou um pedaço nosso, ninguém saiu 
falando besteiras por ai, porque a gente tinha feito uma festa no cabaré de 
uma amiga da madame e foi na verdade pela própria amiga  e a Madame 
que absorvemos a ideia, mas tem tanta coisa bacana assim o que eu quero 
é que muita gente conheça essas histórias, que davam fé nas pessoas, que 
traziam confiança nelas porque ela era uma pessoa real, inclusive hoje, as 
pessoas quando estão aperreadas, com algum problema pedem socorro a 
ela e até hoje ela né... (Vilma, 2015). 
 

Passou a ser inspirador ver a política servindo com dispositivo de 

alteração social na vida da sociedade civil, e em 2000, a Madame  se candidatou a 

reeleição, infelizmente seu trabalho de oposição trouxe dificuldades no trato com a 

grande política e ela não conseguiu se reeleger, mas não desistiu, continuou nas 

atividades, construindo de maneira coletiva com doações externas todos os projetos 

que havia começado, empenhando-se para que nenhum deles parasse ou deixasse 

de atender as família e com o apoio ao gestor que acreditava ser mais próximo do 

perfil político que ela idealizava para atuar trabalhou para que outros processos 

fossem possíveis. 

 
Quando o prefito que a apoiava ganhou a eleição do municipio a Madame 
pode exercer várias funções com as quais se relacionava dentro ou fora da 
política, e conseguiu muito apoio em seus projetos, foi diretora de creche, 
de posto de saúde, e iniciou um forte movimento educacional e até mesmo 
religioso com sua amiga a atual Vice-Prefeita e que é esposa do que era 
vice na época. (Timóteo, 2015). 

  
Para mim um de seus projetos mais inovador foi o de Combate às Drogas, 
que lastimo muito por não ter sido aprovado, porque naquela época a 19 
anos atrás não era tão latente como é hoje, mas ela como sofredora dessas 
questões lutou, ela sempre teve um pensamento a frente, se talvez tivesse 
sido aprovado, hoje as coisas estariam mais amenas por aqui, na questão 
do combate e uso das drogas. (Timóteo, 2015). 
 

Apesar de todas suas lutas que muitas vezes iam de encontro aos 

grandes interesses, o que pude perceber é que, de maneira geral, a Madame havia 

conquistado pouco a pouco com a seriedade de suas ideias e o compromisso com 

seus valores o respeito e a manutenção do seu ligar na macropolítica, ela ousou 

enquanto mulher e moradora da cidade romper a bolha da passividade política. 

 
Assim mulher, os políticos gostavam dela, mas ao mesmo tempo se 
distanciavam porque tinha medo, porque ela fazia a cabeça do povo sabe. 
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No começo muitos eram inimigos da Madame, e ela tinha muita influência, 
quantas e quantas vezes ela pegava as mães e ia protestar na Câmara? e 
íamos, muitos tinham maior raiva da gente diziam que nós éramos junto 
com a Madame um bando de baderneiros. Ela não estava nem aí pra 
partido político, ela não era de nenhum foi eleita pelo partido fraco por aqui, 
mas todo mundo sabia que o que ela queria era o recursos para conseguir 
coisas pro social. Ela tinha muitos amigos e estava sempre trazendo gente 
importante para a cidade portanto sabíamos desde sempre que ela era 
bastante influente. (Vilma, 2015). 
 

Humanizar a política é o desafio do século que vivemos, tornar essa parte 

da história algo real e palpável para as pessoas, fazer com que o povo sinta que é 

sobre si e sobre suas vidas, e mais ainda, torná-los participante de maneira ativa de 

todo o processo, a partir do que coletei foi isso que observei na trajetória política 

dessa mulher, que buscava entender as necessidades das pessoas e fazê-las parte 

das conquistas que buscava, suas atuações estão sempre marcada pelo 

enfrentamento e a conscientização dos sujeitos beneficiados com os ganhos dessas 

lutas, não se descreve uma só atuação onde não haja envolvimento das mães, das 

famílias, dos idosos, ela na verdade era um elemento aglutinador das lutas e da 

disponibilidade de fazer algo. 

Aprendi com a Madame, nesses dias da pesquisa, sobre estar envolvida e 

sobre fazer as coisas por acreditar em algo, mas sobretudo, sobre ser capaz de 

convencer e envolver outras pessoas em seus sonhos, sonhos de um mundo mais 

igual, mais justo quem sabe, ou simplesmente mais humano e digno, o título de 

Madame conferido a ela, característico de seu passado nunca foi motivo de 

desaprovação do povo, apesar de sua época e de seus desafios conceituais, na 

realidade esse título ainda hoje em Horizonte representa resistência, de ir além de 

seu nome, de sua condição, de simplesmente saber que o que se queria era não 

estar parado, era dar “um passo à frente e não estar mais, nunca mais, no mesmo 

lugar”. 

 
Para você ter uma ideia ela se preocupava em sempre dar um cafezinho, 
fazer algumas coisas para as pessoas que estavam nas filas, já chegava 
maquiada e muito perfumada, com roupas extravagantes que eram uma 
marca registrada dela. Gostava muito de arte e de dança mas não tanto 
como ela gostava de cantar músicas francesas, belíssimas, era sempre 
comum, tomava cerveja e coca-cola com o povo e nunca se envergonhava 
de estar sempre rodeada de gente. (Tia Fátima, 2015). 
 

Percebe-se então que Emira foi uma mulher muito marcante e humilde, 

esteve sempre preocupada com as pessoas e com o bem estar de todos, por esses 

motivos foi uma mulher muito popular. 
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5.2.3.3 Madame do povo 

 
Na minha vida ela contribuiu como exemplo de luta, ela tinha uma posição 
política forte e ela me ensinou sobre o compromisso de fazer pelo povo. Ela 
sempre falava que pelo povo, temos que ser firmes, lutarmos, brigarmos se 
preciso ir à luta mesmo diante das dificuldades, ela era muito lutadora ela ia 
pra cima. Até como vereadora tínhamos uma CPI de investigação de 
irregularidades e ela era presidente, ela brigava mesmo. Ela ia para a luta e 
não queria saber de nada, esses ensinamentos trago comigo. (Timóteo, 
2015). 
 
Ela contribuiu muito na educação nesse munícipio, ela falava em formação 
em direito e em igualdade já em 1985, antes mesmo da nossa constituição 
tão famosa de 1988, e a história de luta dela e as pessoas que ela atendeu 
e atingiu através da creche, da rádio, dos movimentos sociais, do lar do 
idoso, das escolas que trabalhou podemos perceber que ela foi fundamental 
no que compete a educação do munícipio, pois contribui significativamente 
na formação dos cidadãos horizontinos. (Vilma, 2015). 
 
Então ela começou a nos ajudar, conseguiu que auxílio também para nossa 
faculdade quem quis ir, na época eu que já tinha o pedagógico, passei no 
vestibular na Uva de Pacajus, falei pra ela, e o curso era de férias e ela me 
liberou das atividades. (Tia Fátima, 2015). 
 
Mayara, ela só queria coisa boa era barriga cheia e fazia tudo por os 
meninos, ai ela só andava cheirosa, se ela chegasse aqui o cheiro dela 
ficava no ar. (Helena, 2015). 
 
Ela profissionalizou muita gente. (Elenice, 2015). 
 

O desafio do povo sempre foi reconhecer-se na história que contam de si. 

Madame superou esse desafio ao fazer parte das várias histórias contadas sobre a 

cidade, sobre ela, sobre os direitos, sobre as pessoas. 

Desde a preocupação com a classe, ou seja, com as mães e pais que 

trabalhavam e não tinham onde deixar seus filhos com a importância que dava aos 

idosos e à manutenção da cultura e da religiosidade na vida das pessoas. 

Madame deixou um grande legado para o município que escolheu para 

ser seu lar, todos com quem conversei conviveram com ela em torno de 25 anos ou 

mais, e o que se pôde perceber mesmo com aqueles não selecionados para entrar 

na pesquisa por conta do tempo, da coleta, da própria escrita é que ela ainda hoje 

permanece viva, como ela mesma desejava, quase um espírito que motiva as 

pessoas a olhar para suas histórias e reconhecerem que as lutas sociais e os ideais 

de uma outra situação é possível. 

 
Estávamos sempre juntas e nós éramos muito parecidas, no caráter 
temperamento e em um bocado de coisas, e quando ela fez passagem que 
ela faleceu eu me senti órfã pela terceira vez. A primeira vez eu perdi a 
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minha mãe eu tinha 8 anos de idade e eu tenho uma vasta lembrança dela, 
a segunda vez foi quando eu perdi a minha madastra com estigma de que e 
uma pessoa má e para mim minha madastra foi uma segunda mãe, mas 
senti muito mais falta da madame que delas duas, a própria mãe e minha 
madastra, porque com a madame foram 25 anos de convivência diária a 
gente tinha muita briga, muita polêmica nós duas, mas sempre no final a 
gente se dava bem. Então ela serviu de exemplo para mim de espelho, em 
muitas e muitas coisas para muitas pessoas daqui do município (Horizonte) 
e ela sempre foi aquela mulher lutadora, batalhadora de enfrentar os 
problemas e sempre a favor dos menos favorecidos, e eu me espelhei e me 
espelho até hoje. Hoje nesse momento se eu lhe disser talvez você nem 
acredite, mas ela está aqui nesse momento, para minha concepção 
espiritualista e espírita e ela está muito feliz com essa sua iniciativa, então 
para mim ela foi espelho a vida toda, como foi espelho de muita gente 
daqui, principalmente as pessoas mais antigas tem um carinho muito grande 
e principalmente gratidão por ela e pelos inúmeros serviços que ela prestou 
aqui no município. Para mim ela era aquela “mãezona” que brigava e lutava 
pelos seus, como mãe e filhos. E para o povo ela era ela, doida e forte, 
capaz de mover o mundo. (Vilma, 2015). 
 

Ermira carregava consigo o instinto de mãe e protetora era uma pessoa de 

convivência muito difícil, por querer sempre as coisas da sua forma e na sua hora, 

contudo era uma mulher forte, batalhadora e era capaz de mover o mundo em busca 

de um sonho.  

 

5.3 O SONHO FELIZ DE KOHLER 

 

Atravessar o tempo histórico e fazer parte de sua estruturação é um 

desafio que mais e mais mulheres lançam-se a enfrentar, ainda quando esse tempo 

nem era nosso, ou estava imposto outro padrão para que atendêssemos a ele foi 

possível desafiá-lo e buscar junto das pessoas a compreensão de que era 

necessário algo que ficasse, que transpusesse a barreira do presente e conseguisse 

ser algo real e factual para os dias e para a vida cotidiana daqueles que, mais do 

que construir, vivenciam a história. 

 
Bom, ela foi casada com um suíço, por isso quando ela voltou ela trouxe 
esse nome Madame Kohler, e ainda tinha uma formação que aqui não tinha 
na época, se formou na Suíça em estética, e eu acredito também que aqui 
ela foi pioneira não só aqui no Horizonte como no Ceará. Teve formação em 
estética e quando voltou abriu um espaço na Barão de Studard (rua em um 
bairro de alta sociedade em Fortaleza) “ Instituto de Beleza Madame Kohler” 
e assim “ bombou” que era o que tinha de mais moderno na época que ela 
trouxe, conheceu assim esposa de governador, deputado da alta de 
Fortaleza, gente rica e chique que frequentava a clínica  Madame Kohler, 
um dia ela estava muito bem financeiramente, mas deu aquele estalo ela 
não se sentia feliz fazendo aquilo, ela tinha que fazer alguma coisa em prol 
das pessoas menos favorecidas, então conheceu o Horizonte, e como 
nunca foi de ter um foco só, ela largou tudo e veio embora pra cá (município 
de Horizonte) e comprou um sítio, foi aí que ela manteve contato com a 
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(ACF) Associação Cristã Feminina e montou um núcleo aqui. Trabalhando 
primeiro com as mulheres ela criou uma casa de parto, onde as pessoas, 
“mulheres”, faziam parto lá, em seguida um grupo de idosos para conviver 
com as crianças e estarem mais próximos tendo relações de respeito, e daí 
veio a ideia de construir a primeira creche nas Canavieiras dos Muniz, 
depois construiu a creche CEI Sonho Infantil que até pouco tempo 
funcionava. (Helena, 2015). 
 
A Madame começou a atuação bem antes de ser munícipio, ela conseguiu 
junto a uma entidade a nível internacional eu acho, conseguiu botar uma 
creche numa comunidade pobre daqui e a maioria dos recursos que 
mantinham era esforço dela, colocou pra funcionar e foi pra luta. Eu que 
acompanhei durante 4 anos como vereador, nós éramos companheiros de 
bancadas eu eleito pelo PFL e ela pelo PL, onde a madame pautou os 4 
anos de trabalho em prol das ideias dela e do social ela fazia tudo pelo 
coletivo. 
O CEI Sonho Infantil pra você ter uma ideia ficou conhecido como creche da 
Madame, e depois ela fundou o lar do idoso daqui do munícipio, para 
abrigar idosos abandonados pela família ela dividiu o terreno que era dela, 
porque com o passar do tempo o munícipio foi construindo creches para 
atender a demanda ai ela construiu o lar do idoso mas não abandonou a 
creche não, o prédio era ao lado da creche, atualmente ainda funciona 
quem mantém é a prefeitura agora. 
Em se tratando de educação ela amava ensinar tudo que sabia e ajudar as 
pessoas, ela criou a primeira rádio do munícipio que chamaram de rádio da 
madame, era uma rádio pirata, mas foi a pioneira no munícipio, funcionava 
lá dentro da própria creche. 
Então quem acompanhou o dia a dia da Madame Kohler como eu 
acompanhei desde 1990 que eu comecei a trabalhar na prefeitura, 
acompanhei esse desenvolver do trabalho dela, apesar de muitos falarem 
mal dela era uma pessoa de uma conduta excelente, uma pessoa amiga 
sempre disposta a ajudar e tinha um comportamento muito ético, ela pra 
mim foi uma pessoa que viveu em prol das crianças, em prol do social e 
lutou muito pra Horizonte ser o que é hoje, sem dúvida ela é uma grande 
personagem da história do munícipio.  E a homenagem da comenda foi 
pouco pelo trabalho que ela exerceu aqui, olha foi trabalho social, político, 
educacional por todos os setores ela passou ideias e nunca desistiu desse 
ideal de lutar pelas pessoas com dignidade e dedicação. (Timóteo, 2015). 
 

O surgimento da CEI Sonho Feliz não se deu quando Madame Kohler 

estava sem mandato, daí o significado da luta educacional advindo dessa 

experiência para ela e para a sociedade de Horizonte, foi uma iniciativa civil e 

popular baseada no entendimento mínimo dos direitos básicos que deveriam ser 

assegurados à sociedade civil. Portanto, a história dessa CEI vai confundir-se com a 

história do que foi a educação no país, algo muito autônomo, de manutenção 

compartilhada entre poder público e poder civil, mas de imensa necessidade para a 

promoção de igualdade social e acesso a direitos. 

 
Quando estava faltando as coisas estava tudo atrasada ela dizia gente essa 
creche não vai fechar, eu vou conseguir, e ela realmente conseguia. Se 
precisasse querida, ela chamava as mãe e ia a luta. (Vilma, 2015). 
 
Mesmo não tendo mais mandato fez um grande trabalho, você que hoje a 
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creche que era dela permaneceu depois de sua morte pela prefeitura e 
recebe o nome em sua homenagem, CEI Francisca Ermira Kohler, nada 
mais que justo diante da sua luta pela educação infantil no munícipio 
mesmo antes de sua emancipação, quando ainda era distrito e depois teve 
toda a militância política pelos menos favorecidos  e você nunca ouviu falar 
na Madame envolvida com corrupção e nenhuma conduta que sujasse sua 
imagem nesse sentido, nos cargos que exerceu foi sempre exemplar. 
(Timóteo, 2015). 
 

A Madame lutou para  abrir e manter a creche sempre batalhou por os 

recursos e por garantir esse direito as crianças recebeu o nome de um novo CEI, 

após o seu ter fechado em sua homenagem. 

 

5.3.1 Os Passos iniciais de um longo percurso 

 
Contar a história da Creche da Madame perpassa sobretudo por um conto 

de resistência e perseverança. 

 
Logo quando ela chegou veio aqui só para visitar e a primeira coisa que ela 
se agarrou foi a ACF – Associação Cristã Feminina, que tinha o projeto de 
mandar leite e junto com o governo entregar para as crianças. Não havia 
muito em Horizonte, na época era só mato , as pessoas viviam de pés 
descalços no meio da rua, então ela vendeu a casa dela em Fortaleza e 
comprou esse sítio que hoje nem existe mais, veio pra cá e fez de tudo 
nessa vida, foi professora, educadora e começou saindo nas casas 
chamando as crianças para ir na creche, as crianças iam pra lá ela fazia as 
unhas cortava os cabelos e fazia tudo pelas crianças, ela pegava crianças 
de meses e começou porque as crianças eram muito carentes daí a ideia foi 
crescendo e fazendo a vida dela ganhar mais sentido. (Helena, 2015). 
 

A ideia de começar uma creche surgiu da visível necessidade do lugar, 

que ainda era apenas um distrito, de ter uma formação mais adequada para as 

crianças, uma oportunidade dos pais e das mães terem onde deixar seus filhos 

quando saíssem para a roça ou para a praça trabalhar. 

As dificuldades de manutenção do espaço eram gigantescas, mas a 

responsabilidade com a causa social que ela realizava impulsionava na superação 

de todos os desafios, como a falta de dinheiro, de manutenção dos espaços, de 

ajuda para os profissionais ou até mesmo para o desenvolvimento pedagógico das 

crianças. 

A primeira creche que ela abriu foi em um espaço hoje conhecido como 

bairro das Canavieiras dos Pinheiros. O CEI Sonho Infantil foi a sua segunda 

tentativa e durou mais de 20 anos, era inevitável quando Madame decidia por pôr 

uma ideia em prática, seu sonho perpassava por ter um espaço para as crianças e 
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por conseguir fazer com dois “bens da sociedade” como ela mencionava vivessem 

bem, as crianças e os idosos. 

Sua grande preocupação era com o cuidar e o educar da criança, ela 

preocupava-se com a ausência dos pais e a necessidade das mães de estarem 

inseridas no mercado de trabalho, por conta disso suas lutas sempre foram para 

manter a creche funcionando em tempo integral, assegurando um espaço de 

cuidado e ensino para as crianças, para isso ela acreditava ser imprescindível 

pessoas preparadas a fim de oferecer o melhor para as crianças. 

 
A primeira creche que ela colocou, foi no sitio que ela comprou, tinha uma 
casa abandonada e ela fez embaixo de uma mangueira até a professora era 
eu, ensinei muita criança ali tudo misturado, e foi nesse sitio que ela criou a 
primeira creche embaixo de uma mangueira, comecei a fazer na casa dela, 
começou a montar naquela redondeza ali do Mal Cozinhado e começou a 
Creche da Madame a Escola da Madame, ai foi improvisado as cadeiras 
que hoje não existe mais, aquelas de madeira, e ia buscas pedindo a um e 
a outro, e ela começou do dinheiro dela da verba dela com pouco que ela 
tinha ela começou a pagar as pessoas, a cozinheira, eu, mas eu morava 
com ela e não precisava né, mas a menina que fazia a limpeza, e eu 
tomava de conta das crianças, dava banho e de comer as crianças, ai ela foi 
na época e se candidatou no Horizonte quando estava sendo emancipado, 
e aí ela começou. (Helena, 2015). 

 

Após a iniciativa de montar a creche era necessário buscar apoio para 

sua manutenção foi aí que Ermira conseguiu com mobilização dos pais das crianças, 

atividades políticas, folhas de assinaturas estabelecer o espaço como um espaço 

educacional reconhecido no município e muito importante salientar, público, o 

espaço foi então equipado ainda que de maneira simples pelo governo do estado, 

mas como não era possível suprir via estado todas as necessidades das crianças, 

Kohler estava em constante busca por doações e parcerias com instituições e 

pessoas do meio político e social. 

 
A Creche da Madame tinha um diferencial, se era para dar quatro refeições 
ela dava seis e ai ela ia procurar meios de melhorar a alimentação dos 
meninos. (Vilma, 2015). 

 
A educação não pode e nem deve tornar-se moeda de troca social, 

infelizmente o interior do Nordeste ainda comporta-se por vezes dessa maneira, 

comprometendo a continuidade de projetos e processos que otimizam a vida da 

população e impulsionam a formulação social. Esse foi um dos contratempos 

presentes em todo o processo histórico do CEI, mas sempre que algo ameaçava 
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desestabilizar a manutenção da creche, era possível conhecer o lado mais forte de 

Ermira, que organizava rapidamente a população para reivindicar o espaço. 

 
Quando acabou o convênio com governo do estado mudou tudo e alguns 
programas acabaram, mas ai ela manteve uma parceria com a prefeitura, 
inclusive na época em que ela era oposição a administração do prefeito, 
sempre estava na luta e assim ela conseguia que as pessoas se mexessem 
para que a creche fosse mantida, e como eu falei, em tempo integral. 
(Vilma, 2015). 
 
Ela na época tinha parcerias com governo do Estado e Município, mas eu 
posso te garantir que era insuficiente para demanda dela, muitas vezes via 
ela aqui angustiada, porque estava faltando as coisas pros meninos, a 
contas de energia atrasadas o pagamento das educadoras, muitas vezes 
ela tirava do próprio bolso para atender as crianças e manter funcionando. 
Ela estava sempre na luta de correr atrás de verba, pra atender as crianças. 
(Timóteo, 2015). 
 

A importância daquilo que se faz não reside na durabilidade física mas na 

capacidade de impulsionar processos, o CEI foi algo assim, que apesar de ser 

simples e imaturo no seu contexto, gerido por pessoas que iam aprendendo no 

decorrer dos processos, trouxe à cidade de Horizonte/CE significativas mudanças 

sociais e históricas. 

 
O CEI Sonho Infantil foi muito importante, pois educou várias crianças, e a 
ela também, mas o mais importante pra mim foi que ela trouxe algo novo 
pro município, uma creche e um modelo de creche que se preocupava não 
só com o cuidar da gente, mas educava também e éramos cobradas por 
isso naquela época, e hoje o município recebe esses selos como do Unicef 
e caminha à frente de outros municípios do Ceará graças aos modelos que 
ela trouxe. 
A Creche Sonho Infantil formou crianças para cidadania, a boca da madame 
era respeitar aqueles pequenos cidadãos e prepará-los para exercer seu 
papel, tudo pra ela era cidadania e para comunidade, e muitos jovens não 
ficaram perdidos e estavam lá aprendendo e sendo assistido. (Tia Fátima, 
2015). 
 

Percebe-se, portanto a importância da instituição CEI Sonho Infantil para o 

município, pois foi um espaço de formação de cidadãos horizontinos e foi a 

referencia para o município ser excelência em educação infantil como é atualmente 

no Estado do Ceará. 

 

5.3.2 Personagens 

 

Toda boa história tem, além de um começo interessante, sujeitos que 

atuam em seu desenrolar, personagens de um processo inusitado que assume 

aspectos diferentes de acordo com o local de fala e de origem de cada um, coletar 
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aos poucos os dados históricos que rememoraram o CEI foi ser apresentada à parte 

desses personagens. 

O CEI Sonho Infantil era muito significativo para o município, fomentava 

trabalho para as mulheres inserindo-as no percurso pedagógico e mais ainda, 

assegurava para as demais que precisavam trabalhar no campo ou em outros 

espaços como em casas de família no município de Fortaleza, a perspectiva de ter 

seus filhos bem cuidados e ensinados no decorrer do dia. 

A dificuldade de divisão no trabalho pedagógico e social dentro do espaço 

do CEI foi, sem dúvida, identificada no decorrer da pesquisa, afinal, como já exposto 

no trabalho, tanto os profissionais que auxiliavam no cuidado com as crianças como 

a própria Madame Ermira Kohler não possuíam formação pedagógica no início do 

Sonho Feliz. 

Assim, o que pude coletar acerca do núcleo gestor era que quase todas 

as decisões e iniciativa perpassavam pela Madame, em seguida sua filha aqui 

chamada de Helena e seu filho que opto por chamar de Heitor também somavam-se 

na gestão do espaço, atuando em conjunto com o grupo de professoras, acredito 

que por isso quando se pensa a educação no município ou a questão de creche logo 

se remete a ela, pois sua figura tornou-se representativa nesses sentidos. 

 
O núcleo gestor do CEI era ela, tudo era ela lá. Lá a gente sempre teve um 
caráter pedagógico, e com o tempo isso foi aumentado, é claro que com os 
estudos e descobertas, ela era sempre antenada. (Tia Fátima). 
 

A escolha e a seleção dos professores seguia a regra antiga, indicações de 

conhecidos e próximos, no entanto, havia questões principais impostas pela própria 

Madame: 

 
Ela era muito rigorosa principalmente no que era sobre o cuidar da criança e 
no tratar da criança, ela dizia que tinham coisas fundamentais para estar no 
CEI: cuidar bem das crianças; querer estudar para aprender mais e daí 
cuidar melhor das crianças; e gostar das crianças; há, e tinha mais uma 
coisa, não podia gostar mais do dinheiro que ia ganhar do que das crianças 
porque ia ter hora que não ia ter o dinheiro mas que teria que cuidar bem 
das crianças do mesmo jeito. Ensinar as crianças era a maior cobrança 
dela, se a gente não ensinasse direitinho era um mês, a professora que não 
fizesse coisa boa só ficava um mês. (Tia Fátima, 2015). 
 

Um dos grandes desafios era a demanda, a perspectiva de acesso a uma 

educação qualificada, um espaço saudável e que proporcionasse bem-estar para as 

crianças e ainda a seguridade da importância dada na formação das mesmas 
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elevava muito a procura pelo CEI Sonho Infantil; infelizmente não era possível 

agregar a todos por mais que esse fosse um dos objetivos perseguidos pela 

Madame durante toda a sua vida. 

 
Menino, todo mundo queria estudar na creche da Madame, mas 
infelizmente só comportava 120 crianças. Tem vários motivos pra isso, por 
exemplo, a questão de que ela tratava muito bem as crianças, a criança já ia 
ser trabalhada na cultura, a preservação e a revitalização da cultura que ela 
fazia muito bem, a questão da preocupação do cuidar e do educar uma vez 
que eles tinham pais ausentes durante o dia, e isso ela trabalhou muito 
bem, a integração da família com a escola pois ela fazia muita questão por 
isso ela até criou uma associação para poder agregar e unir a família com a 
própria creche esses pontos eram fundamentais. (Elenice, 2015). 
 
Foi criança ela recebia, meu filho era louco pela creche, a gente morava em 
Fortaleza mas ele só queria viver na creche. (Vilma, 2015). 

 

Atinge-se, portanto que por sua qualidade e bom atendimento as crianças a 

creche rapidamente tornou-se popular, onde a própria Madame procurou manter 

sempre um bom relacionamento com a família e a instituição creche. 

 

5.3.3 Estrutura física 

 

O espaço da creche era pensado a partir das necessidades dos sujeitos 

que estavam nela, portanto era possível identificar com nitidez que apesar das 

dificuldades no aprimoramento pedagógico e do acesso aos manuais e 

direcionamentos curriculares, o espaço buscava promover aprendizagem, interação 

socioemocional e ainda bem-estar para as crianças. 

Pelo que pude coletar na pesquisa o espaço contava com: 

 

 Redário; 

 Refeitório (chamado de cantina); 

 Pátio; 

 Espaço para banho (cascatinha); 

 Escovódromo; 

 Salas de aula; 

 
Lá tinha o berçário, e ai ela percebeu que as crianças eram no tempo 
integral, pegava a criancinha desde pequenininha e ela percebeu que os 
meninos não gostavam do berço, daí ela criou o redário, ao invés de berço 
era rede, e as crianças adoravam. E eu acho que ela também foi pioneira 
nisso e a preocupação dela era também com o cuidar das crianças, também 
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exigia que as famílias se envolvessem no processo do cuidar e do educar 
daquela criança, então as atividades da creche eram muito ligadas 
principalmente com as mães e tinha essa ligação entre família e creche. 
Era a coisa mais linda, um chuveirinho pequeno os banheiros os aparelhos 
bem pequenininhos como eu falei para você tinha o redário tinha o parque 
enorme, o terreno enorme, tinha o escovódromo pequeno, tudo era 
pequenininho e tinha uma estrutura muito linda. 
Eu digo uma coisa a você, conheço Fortaleza e conheço vários municípios 
do estado do Ceará, e pelo que percebo não tem muitos que tenham uma 
estrutura de centro de educação infantil como aqui no Horizonte tem, não 
tem mesmo. E isso é uma coisa que é peculiar aqui no município, quando a 
Madame começou fez ser assim, e hoje tanto faz ser um centro de 
educação infantil aqui na sede como lá nas Aningas o padrão é o mesmo. 
Um diferencia aqui do nosso município é a questão da continuidade se o 
prefeito faz uma coisa bacana o próximo dá continuidade naquilo que foi 
construído, por isso todos os anos ganhamos os selos UNICEF. (Vilma, 
2015). 

 
Além de contar com um amplo espaço de contato com a natureza pois 

boa parte das plantações e dos espaços do sítio onde a creche estava localizada 

tinham manutenção realizada pelos próprios funcionários do CEI, a fim de promover 

para as crianças um contato com a natureza, elas sempre estavam brincando e 

interagindo com o espaço, e concebendo assim a perspectiva cidadã que mesclava 

atuação social e interação com seu espaço histórico, esse era um dos objetivos que 

Madame buscava alcançar, apesar do pouco conhecimento do PCN ou mesmo  sem 

a promulgação da LDB ainda ter sido feita, uma educadora à frente de seu tempo 

que, a partir da perspectiva do cuidar importou-se com o educar e o forjar de sujeitos 

socialmente conscientes. 

 
A madame foi pioneira no atendimento de creche, em 1985 não tinha nada, 
ela levantou e colocou a creche pra funcionar, ela fez um belíssimo trabalho 
social mesmo naquela época ela falava em educar e na criança como 
cidadão de direito a educação. (Timóteo, 2015). 
 

  A creche da Madame foi a primeira a funcionar no municipio, valendo a 

resalva de que na época em que foi inaugurada a creche Horizonte ainda não tinha 

esse desenvolvimento que tem hoje e a Ermira se propos e lutou arduamente para 

realizar esse trabalho.  

 

5.3.4  Concepção de infância e atuação pedagógica 

 

Como trabalhado no capítulo três desta pesquisa, a concepção de 

infância e criança foi algo que esteve em construção durante parte de nossa história, 

processo advindo da constatação de que a criança não poderia ser apenas 

assimilada como um adulto em miniatura, mas tratava-se de um sujeito de direitos 
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com necessidades específicas inerentes ao seu processo biológico, emocional, 

psicológico, cognitivo e também físico. 

São muitos os desafios que temos ao pensar na questão da criança e da 

infância, no entanto, vivenciamos momentos históricos significativos para essas 

discussões, onde, por exemplo, pode-se nomear a faixa etária das crianças 

atendidas no CEI, a saber, fazem parte da primeira e da segunda infância e 

questões básicas – espaço físico, currículo, profissionais da área – precisam ser 

asseguradas, e mesmo sem saber destes processos, antes mesmo de muitos deles 

se darem de maneira formulada e sistematizada, o espaço do CEI promoveu essa 

oportunidade na formação educacional de suas crianças contribuindo, acredito eu, 

para o que hoje temos enquanto discussão permanente nas pautas prioritárias de 

organismos internacionais, organizações da sociedade civil e população em geral. 

 
Ela se preocupava muito com os menino, Ave Maria, se preocupava se os 
meninos dormiam, comiam. Ela tinha uma educação tão boa, assim ela 
conhecia muito e passava pros meninos aí né quando ela começou a 
amizade dela com o prefeito ai ela chegava eu estava com os meus alunos 
dormindo ela mandava até a primeira dama e o prefeito se calarem pra não 
me acordar e nem acordar os meninos. A madame era muito legal, queria 
muito bem as crianças. (Tia Fátima, 2015). 
 
Lá era muito bom, era muita fartura de comida, a gente os funcionários, 
levava era os nosso meninos pra comer lá. (Elenice, 2015). 
 

No Brasil, a Educação Infantil - isto é, o atendimento a crianças de zero a 

seis anos em creches e pré-escolas - é um direito assegurado pela Constituição 

Federal de 1988. A partir da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, em 1996, a Educação Infantil passa a ser definida como a primeira etapa 

da Educação Básica. 

Foi a Constituição atual que reconheceu, pela primeira vez, a Educação 

Infantil como um direito da criança, opção da família e dever do Estado. A partir daí, 

a Educação Infantil no Brasil deixou de estar vinculada somente à política de 

assistência social passando então a integrar a política nacional de educação. 

A CF criou a obrigatoriedade de atendimento em creche e pré-escola às 

crianças de zero a seis anos de idade em seu artigo 208, inciso IV. O artigo 211, § 

2º, dispõe que os Municípios atuarão prioritariamente no Ensino Fundamental (EF) e 

na Educação Infantil (EI). 

Eram muitos os desafios enfrentados pela gestão e pelo grupo que atuava 

no CEI, anteriores a lei se colocavam como sujeitos de ação, buscando através de 
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outros meios a manutenção do espaço mesmo que não fosse algo assegurado pelo 

município ou pelo estado. 

 
Ela pedia muito a ajuda dos pais, não financeiramente mas participação na 
limpeza e na manutenção do espaço e ainda nos cuidados da creche. As 
reuniões eram mais para isso e também para ver o que os pais achavam da 
creche, se estavam satisfeito com o atendimento e o que podia melhorar. 
(Vilma, 2015). 
 

O artigo 23 estabelece ainda, no inciso V, a competência comum de 

proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência e, destes entes 

político-administrativos, somente os Municípios estão impedidos de legislar sobre 

Educação e proteção à infância, segundo dispõe o seu artigo 24, incisos IX e XV, 

respectivamente. Esse acesso busca hoje promover maior interação entre espaço 

de aprendizagem, criança e infância e para esse processo a interação com a família 

é fundamental. 

 
Ela era muito boa, mas assim, as vezes os pais queriam botar boneco com 
os professores e aí ela defendia, se zangava, mas ela sempre fez reunião e 
não aceitava que fossem ásperos com os pais e nem que eles fossem com 
os membros da creche, ela se doía mesmo. (Helena, 2015). 
 

Enfim, além de explicitar os princípios e normas inerentes à educação, a 

Constituição de 1988 albergou, em seu seio, normas de caráter universal, 

verdadeiros vetores generalíssimos, os quais se aplicam ao processo educacional e, 

em particular, ao processo de ensino e aprendizagem. Veja, por exemplo, o artigo 

205 da Carta Política de 1988 que inovou em matéria de política educacional, ao 

dispor que: 

  
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988). 
 

O interessante é que antes mesmo da própria CF ser promulgada, já em 

1985 se tem descrição histórica acerca da atuação do CEI Sonho Infantil, o que 

impulsiona ainda mais a perspectiva de acreditar que os parâmetros de 

entendimento com relação aos cuidados e a atenção municipal, estadual e nacional 

para a formação da criança enquanto cidadão precisava ocupar com prioridade a 

agenda política e organizacional da cidade, esse era um desafio grande para uma 

mulher, nascida no Nordeste, sujeito de seu tempo histórico, marcada pelas 
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contradições sociais de sua condição, mas mesmo assim motivada com a 

formulação de novos horizontes para as crianças deste pequeno município. 

 
A grande preocupação da madame eram as crianças carentes que não 
tinham o que comer, seu intuito era promover um espaço onde as crianças 
não passassem fome e necessidade, ela pedia muito, pedia nas firmas e em 
todos os lugares para garantir com as doações que a creche vivesse e 
desse qualidade de vida para as crianças. (Timóteo, 2015). 
 

Para que o ambicioso, porém não prioritário, projeto inserido no artigo 205 

da Constituição seja efetivamente cumprido, muito há que se fazer em termos de 

políticas públicas voltadas para uma educação de qualidade. Para que seja 

efetivado o desígnio constitucional em comento, torna-se indispensável a existência 

de iniciativas que promovam uma escola de qualidade para todos. Caso contrário, 

continuaremos fadados a triste realidade que Ermira e todo seu grupo de 

educadores empenharam-se tanto para mudar, possibilitando o cumprimento do 

direito público e subjetivo à educação assegurado pela CF. É preciso tornar a norma 

mais que letra, fazer com que no dia a dia da construção social, assim como em 

Horizonte/CE ela adquira alma e efetividade. 

Num embate entre passado e presente, vivido e não obtido, temos hoje 

que no que diz respeito à formação dos professores e dirigentes, o PNE prevê a 

implantação de um Programa Nacional de Formação dos Profissionais de Educação 

Infantil para garantir que, em dez anos, todos os dirigentes de creches e pré-escolas 

e 70% dos professores tenham nível superior. Prevê ainda, no prazo de três anos, a 

execução de programa de formação em serviço, para profissionais da Educação 

Infantil e pessoal auxiliar, a cargo dos Municípios. Neste caso, o Plano Nacional de 

Educação (PNE) exige a colaboração da União e recomenda a articulação com 

instituições de ensino superior e com Estados. Também determina que os novos 

profissionais admitidos na Educação Infantil tenham titulação mínima de nível médio, 

modalidade normal, dando-se preferência à admissão de graduados em curso 

específico de nível superior. 

No entanto, o que pude observar na pesquisa e inclusive já apresentado 

no decorrer do texto é que os profissionais do CEI Sonho Infantil em seu início não 

possuíam qualificação referente a área, ou formação acadêmica para a atuação na 

Educação Infantil. 
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Na época que ela nos incentivou a estudar, muitas foram terminar o quarto 
pedagógico, nessa época eu já tinha terminado a faculdade ai ela passou a 
me colocar nas formações, e eu ia depois, as outras meninas foram também 
e quase todas ingressaram na faculdade depois. (Tia Fátima, 2015). 
 
No começo a formação não era junto com a prefeitura e eu contribuía 
bastante lá depois foi que passamos a ir para da prefeitura. A formação de 
lá era assim, a gente se reunia, fazia um projeto, e trabalhávamos em cima 
dele, todo mês nós fazíamos isso, era rotina da creche.  (Helena, 2015). 
 

Em 1996, a LDB estabeleceu que a Educação Infantil é a primeira etapa da 

Educação Básica, e tem por finalidade promover o desenvolvimento integral da 

criança até 6 anos de idade. Sobre a formação de docentes, a Lei determina, no 

artigo 62 que, para atuar na educação básica, é preciso nível superior em 

universidades ou institutos superiores de educação, admitindo como formação 

mínima para o exercício do magistério na Educação Infantil, bem como nas primeiras 

quatro séries do ensino fundamental, a de nível médio, na modalidade Normal. 

Prevê ainda que, em um prazo de dez anos, só serão admitidos professores 

habilitados em nível superior ou formados em serviço. 

Alterar a vida das pessoas e torná-las sujeitos de sua história, esse é o 

pano de fundo de todo o percurso descrito neste trabalho, e para as profissionais 

educadoras que passaram no CEI não foi diferente, muitas se não todas tiveram a 

oportunidade de remontar suas histórias e assumirem novos caminhos a serem 

trilhados, por conta da significativa experiência do CEI Sonho Infantil e por ter 

cruzado o tempo e o espaço com alguém que as motivasse a seguir andando. 

 
Lá foi uma experiência muito boa, eu aprendi a ser professora de Educação 
Infantil e a gostar. Eu adquiri muitas experiências e aprendi muitas coisas e 
me encantei pela profissão e não é à toa que estou nela ainda. Eu gosto da 
educação Infantil. (Neuma, 2015). 
 
No começo a gente quando era admitida na creche pelo conhecimento que 
ela tinha de nossas famílias, depois, se e somente se, tivesse o pedagógico. 
O material didático de trabalho ela comprava e sempre tinha material 
suficiente, até os brinquedos dos bebês eram diferenciados pois ela não 
gostava de colocar qualquer coisa, tudo era uma preocupação. Ela era 
muito organizada. (Tia Fátima). 
 
Ela sempre se preocupou e se empenhou ajudar, ela foi atrás de conseguir 
uma faculdade para as meninas, gratuita! Daquele jeito briguento dela, ela 
falava: - Vocês vão ficar assim a vida toda? Vocês precisam se especializar! 
vocês precisam pensar no futuro de vocês! E mais, no próprio trabalho com 
as crianças! Então ela sempre forçou a barra, e eu acredito que todo mundo 
que passou por lá teve essa oportunidade de fazer um curso superior, 
principalmente na formação e na Educação Infantil. Na verdade eu não 
conheço nenhuma ex-professora da creche que hoje não tenha formação 
superior na área de Educação, as que eu conheço todas têm essa formação 
por incentivo dela. (Vilma, 2015). 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/109224/lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
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  Entende-se então que a creche trouxe progresso, aprendizagem para 

educandos e educadores e que Ermira incentivava e buscava formas de auxiliar a 

todos. 

 

5.3.5 Rotina 

 

Em 1998, o MEC publicou o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (RCNEI). Esse material é mais uma contribuição para o professor 

de Educação Infantil. É um conjunto de reflexões, cujo objetivo é servir de subsídio 

para a construção das propostas curriculares, mas que não deve ser entendido 

como um manual a ser seguido. 

O RCNEI é composto de temas agrupados em três volumes. O primeiro 

traz reflexões sobre as creches e pré-escolas brasileiras, a infância e a 

profissionalização dos educadores. O segundo trata dos processos de construção da 

identidade e autonomia das crianças. O terceiro traz textos sobre os eixos e temas 

que podem ser trabalhados na Educação Infantil. 

O Referencial, coerente com as definições da LDB, reforça que as 

creches não devem ser simplesmente espaços de cuidados com a criança e que as 

pré-escolas não se limitem a preparar para a alfabetização. Ao contrário, cuidado e 

aprendizado devem estar integrados desde o início. E sugere que o trabalho seja 

articulado em três eixos: a brincadeira, o movimento e as relações afetivas que as 

crianças desenvolvem. Por meio desses três eixos, as propostas pedagógicas 

podem lidar com cinco áreas diferentes: artes visuais, conhecimento do mundo, 

língua escrita e oral, matemática e música. Há ainda, no Referencial, proposta sobre 

o número adequado de crianças por educador, em cada faixa etária, além de 

sugestões sobre o relacionamento da escola com as famílias, integrando-as ao 

cotidiano e ao trabalho da instituição. 

Preocupei-me em trazer os dispositivos que orientam a atuação docente 

para poder relacionar em como o processo histórico fez com que avançássemos na 

formulação do espaço e da atuação do pedagogo junto as crianças. 

O CEI Sonho Infantil como espaço de funcionamento integral atuava de 

7h da manhã às 17 horas. 
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O CEI funcionava o dia todo, das 7 às 17h, em tempo integral. (Timóteo, 
2015). 
 
A gente cuidava e educava as crianças, mas no começo, a gente mais 
cuidava, a gente não tinha muita formação pra educar, até mesmo quem 
estudava. Por exemplo, eu tinha 20 anos de professora da prefeitura, lá a 
gente aprendia a ensinar mesmo era ensinando, por isso quando fui pra 
creche estranhei, mas achei legal, logo acostumei. (Neuma, 2015). 
 

A rotina do CEI tinha certa rotatividade, era sempre decidida 

coletivamente, em planejamentos que ocorriam e que mesclavam todos os 

educadores. Havia a preocupação de incluir, nos momentos com as crianças, 

espaços onde eles pudessem de fato ser crianças e viver sua infância na plenitude 

que se pudesse ofertar naquelas condições. 

 
No começo na creche não me sentia professora porque eu achava que 
professora era que dava matéria aos alunos, ai depois foi que fui 
entendendo como é a educação de crianças bem pequenas, diferentes e 
aprendi isso nas formações.  A brincar, cuidar, banhar, dá de comer, dançar, 
dormia, podia estar onde estivesse tínhamos que brincar sentar e rolar no 
chão com os alunos. (Tia Fátima). 
 

Além dos momentos de interação, as crianças tinham os momentos de 

estudos aplicados com suporte de material didático sempre oportunizado pela 

correria que se fazia durante os dias e os meses em busca de parcerias para 

garantir o melhor que o ensino pudesse ofertar aos pequenos. 

 
Ela sempre estava na correria, do Horizonte pra Fortaleza e de lá pra cá, lá 
ela comprava material, livros, nós contávamos histórias, tínhamos coleções 
para nos orientar nas atividades, a parte mais carente nessa parte era o 
berçário, infelizmente por mais que ela tentasse e nós também mal 
conseguíamos pesquisar na época sobre isso pois os livros não tinham. 
(Helena, 2015). 
 

As atividades culturais e cívicas, os demais encontros com os pais e todo 

o percurso a ser abordado e explorado junto às crianças era apresentado e 

construído em um espaço coletivo de debates e discussões. 

 
Tínhamos um planejamento das ações, se eu não me engano era uma vez 
por mês, mas assim, quando havia o planejamento da educação infantil do 
município, todas participavam também, até quem não era conveniada 
participava. É como eu lhe falei existia a maioria preocupação dela era 
integrar a família no crescimento e desenvolvimento do filho isso daí para 
ela era uma prioridade. (Helena, 2015). 
 
Em todas as comemorações, sempre tinha esse envolvimento da família, 
tipo ela fazia o dia “D” da creche que era para os pais virem dia de sábado, 
fazer faxina, fazer pintura, limpar o jardim se envolver mesmo, para ajudar e 
para se sentirem parte da creche, como se ela quisesse dizer para as 
pessoas que aquele espaço era delas. (Vilma, 2015). 
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Percebe-se então que existia um planejamento e uma preocupação na 

instituição de estar junto à família das crianças e de exercer o seu papel educativo. 

 

5.4 FRANCISCA ERMIRA KOHLER, PRESENTE! 

ATÉ QUANDO? 

SEMPRE! 

 

Francisca Ermira Kohler faleceu no dia 14 de setembro de 2009, para o 

tanto de sonhos que teve deixou cedo a terra, mas para o tanto de sonhos que 

realizou foi no momento certo para tornar-se eterna. Não foi perfeita e a construção 

da obra desta pesquisa não busca o desenho desta imagem, estamos conhecendo a 

mulher, madame, esteticista, política, vereadora, mãe, amiga, que foi profissional do 

sexo e que com todas essas facetas optou por encerrar seus dias como educadora. 

 
A preocupação dela na época deveria ser a de hoje, era a classe 
trabalhadora, a mulher trabalhadora. Afinal se a mãe tinha que trabalhar e 
aí? Ela dizia: - quem é que iria cuidar desse menino? Quem é que irá 
educar esse menino? Quem que iria tratar esse menino? Essa criança? Foi 
nesse intuito que ela resolveu colocar na época o que hoje tem outra 
nomenclatura, a creche que hoje é centro de educação infantil, era esse o 
espaço de abrigar esses meninos no tempo que a mãe tivesse trabalhando, 
lá ele estava sendo bem tratado e bem cuidado e principalmente bem 
educado, e o objetivo maior era esse, e ela o cumpria com muita 
propriedade. 
É como eu disse, tem muita coisa que a Madame fez e que deixou como 
legado e o mais importante é que ela implantou essa semente a mais do 20 
anos atrás, e essa semente se perpetua, essa filosofia de trabalho dela que 
começou nessa época que foi implantada mas mudou a vida do povo e fez 
com que todo mundo absorvesse essa ideia, a ideia de ter direito a ter 
escola. (Timóteo, 2015). 
 
Não tem como eu não ter um carinho muito grande por essa criatura, todo 
dia eu me lembro dela todo santo dia não tem um dia que eu não me lembre 
dela, um carinho das coisas loucas que ela fazia, dos conselhos das coisas 
que eu aprendi com ela, ela foi, mas, está presente todos os dias da minha 
vida eu fico muito feliz por você ter lembrado dela e contar esses momentos 
dessa pessoa tão especial na minha vida em especial e de vários 
horizontinos.  Obrigada! (Vilma, 2015). 

 

A educação possui faces e trajetos diversos, histórias que se cruzam e se 

dividem, momentos e instantes onde pessoas tornam-se nessa nossa construção 

histórica maniqueísta, mocinhos ou vilões, busquei, no entanto, apresentar Ermira, 

que como a Pagu3 de Rita Lee era brasileira, cheia de contrastes e contradições, 

                                                 
3  Foi militante comunista e foi à primeira mulher presa no Brasil por motivações política, onde 
destacou-se por ser visionária e lutar por seus diretos.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunismo
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imergida na necessidade de desafiar seu tempo e tudo que o mesmo havia traçado 

para ela, rompendo o chão do interior nordestino flores da educação puderam surgir. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não acredito em processos acabados, toda a construção deste trabalho 

deu-me, sobretudo a certeza de que quanto mais pesquisamos e nos debruçamos 

em narrar, questionar, descrever, inferir ainda mais teremos por percorrer, e, 

portanto, é assim que começo a conclusão desta pesquisa, comprometendo-me a 

não encerrar aqui, afinal, quantos outros sujeitos não descritos nos livros e manuais 

fizeram e fazem parte da disputa social e histórica do mundo? E como eles marcam 

e definem vidas e percursos. 

Foi isso que pude compreender na pesquisa realizada e descrita, que 

Madame Kohler ainda que, de maneira quase que intuitiva, estava na verdade 

contribuindo para a formulação da ideia de direitos e para a necessidade de acesso 

por vezes negada a boa parte da sociedade, o CEI Sonho Infantil foi um espaço de 

formação educacional e social que interagia de maneira viva e orgânica com a 

história do espaço onde se localizava e com os sujeitos que o frequentavam, ou 

mesmo aqueles que apenas o conheciam por serem mantenedores dele. 

A concepção de espaço educacional encontra-se hoje mais do que nunca 

em disputa, e isso apresenta para nós, educadores, o desafio de formularmos 

processos como o do CEI Sonho Infantil, capazes de perdurar através dos tempos e 

dos sujeitos, motivando e impulsionando outros para além de nós. 

Sinto-me instigada a continuar o processo de pesquisa acerca de outras e 

outros que se aventuraram pela educação, por inúmeros motivos, e que marcaram 

de maneira significativa histórias tão reais que permeiam as memórias e as 

lembranças de quem os conheceu, tal qual a Creche da Madame. 

O que se pode constatar é que não houve de início uma formação 

pedagógica específica que orientasse os processos de surgimento e formulação do 

CEI, não havia o interesse meramente econômico ou financeiro que impulsionasse a 

perspectiva de lucro e troca, os processos foram se dando e com eles os sujeitos 

foram aprendendo e se aprimorando até que eles próprios foram identificando a 

necessidade de formar-se e capacitar-se para atuarem de maneira mais qualificada, 

contudo, a partir da necessidade dos sujeitos e isso é um aspecto de muita 

relevância para esta pesquisa. O espaço físico, de igual modo, foi se modificando a 

partir das necessidades apresentadas pelos sujeitos que o frequentavam e também 

concomitantemente com o aprimoramento de seus profissionais que foram pouco a 
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pouco construindo a noção de adequação, adaptação e melhoramento de suas 

técnicas e do próprio objetivo educacional atrelado ao desenho físico do lugar. E, por 

fim, nessa observação, mas de modo algum menos importante, a questão da própria 

prática pedagógica, que de início fundamentou-se no que havia de mais básico em 

relação a educação infantil – a concepção do cuidar – construído a partir da ótica 

social do lugar das mulheres e da divisão do trabalho, no entanto, é interessante 

observar como outros anseios e perspectivas somaram-se a essa prática, e agora 

também com a contribuição dessa pesquisa tornam-se conhecimento escrito que 

buscará ser difundido e apresentado na academia. 

Todo conto começa com “Era uma vez...” acredito que talvez para 

interagir com a imaginação dos ouvintes, e situá-los que no momento do conto se 

abre uma janela de oportunidades e coisas novas para serem experimentadas. Não 

é de admirar-se escutar que nós adultos também temos nossos próprios contos, e 

histórias cotidianas de lutas e conquistas tão grandiosas que por muitas vezes 

esquecemos de valorizar. Além da frase inicial já repetida, há também alguns 

elementos importantes nos contos – aqueles e aquelas que se dedicarão a algo, 

perseguirão seus sonhos; os eventos de desencontros entre sujeitos e sonhos; a 

persistência no alcance de seus sonhos por parte dos sujeitos; fortes emoções e 

sentimentos; e o grande final “Felizes para Sempre...”. 

Pareceu-me interessante apostar no pequeno devaneio de pesquisar e 

estudar um espaço desconhecido para que pudesse relatar nessas linhas que 

seguiram como o CEI Sonho Infantil se deu, e o que pude perceber, é que apesar de 

sua maior fonte histórica ser proveniente da oralidade, daquilo que se contará de um 

para o outro, dos mais velhos para os mais novos, todo esse processo está longe de 

ser um conto, trata-se de uma história real, com seus desafios e superações, 

possibilidades de finais felizes e outros nem tanto, mas com as vivências 

necessárias para ser um processo histórico emocionante e muito inusitado e 

ousado, sobretudo, especial e instigante no tangente à iniciativas sociais e civis que 

promovem a aprendizagem e o aperfeiçoamento da educação pelas extensões 

desse país tão gigantesco como o Brasil. 

Aventurar-se a contar sobre a educação que cruza as histórias dos 

grandes nomes já descritos em outros trabalhos e pesquisas tão qualificadas, ou 

mesmo colher de outras fontes para além daquelas já conhecidas na academia, a 

saber, pessoas trabalhadoras e cotidianas da vida simples em suas comunidades, 
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foi um desafio que se apresentou quando pensei a pesquisa, mas acredito que 

foram, dentre muitos, elementos como esses que tornaram a coleta dos dados, o 

estudo do referencial teórico para o suporte e ainda, a escrita, sem dúvida a todo 

instante uma experiência de aprendizado e troca, onde passado e presente se 

entrelaçavam e separavam-se, mostrando caminhos de como pensarmos as 

atuações sociais futuras em tempos tão complexos como o que temos. 

Ao optar pela educação eu mesma me questionava por vezes como 

poderia de fato interferir na vida das pessoas de maneira positiva, fazer parte de 

algo que fosse além de mim e que estivesse presente para depois que passasse, é 

interessante descrever esse processo de coleta, escrita, e desenvolvimento do meu 

texto e poder ter tranquilidade e segurança para me colocar como parte dele, para ir 

pouco a pouco superando o medo do tempo, este medo inerente a todos nós mortais 

que nos atravessa constantemente quando pensamos na certeza do fim de nossas 

vidas. 

Atrevo-me a colocar esse processo de maneira tão íntima na conclusão 

deste trabalho porque acredito que tudo descrito seria inútil se não tivesse a nitidez 

de seu objetivo, a saber, contribuir com o conhecimento e a formação de 

profissionais que atuam e atuarão na seara educacional, portanto para nós 

professores é gratificante podermos perceber que nossos passos na atuação 

docente fixam e enraízam-se nas vidas das pessoas por quem passamos, e 

sobretudo, nos oportunizam estar sempre presente, sempre em movimento, sempre 

aprimorando-se, como pontua Guimarães, na frase inicial deste trabalho, sendo não 

necessariamente saída ou chegada, mas um inusitado e instigante processo. 
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ROTEIROS DE ENTREVISTA 

 
1 Perfil do entrevistado 

  

1.1 Sexo 

1.2 Idade 

1.3 Escolaridade 

 
2 História de Francisca Ermira Koeler 

 

2.1  Quem foi Francisca Ermira Koeler? 

2.2  Como era o ambiente familiar de Ermira e como foi sua infância? 

2.3  Qual a escolaridade da Ermira? 

2.4  Como era a relação de Ermira com a educação? 

2.5  Quais as experiências profissionais de Ermira? 

2.6  Como era sua atuação enquanto profissional? 

2.9.1 Cite alguma ideia marcante de Ermira pra você? 

 
3 Histórico da escola 

 

3.1  A partir de que ideia e como surgiu a instituição? 

3.2  Quando foi inaugurada e onde era localizada? 

3.3  Quem era o público-alvo da escola? 

3.4  Quais os recursos que  mantinham a escola? 

3.5  Existiam outras creches antes do CEI Sonho Infantil? Quais eram? 

3.6  Como era a estrutura física do CEI? Onde ele funcionava? 

3.7  Tempo de funcionamento (Quantos anos)? 

3.8  Qual a importância desse CEI para educação no município? 

3.9  Como você pode definir a educação nesta escola e nesse período?   

Insuficiente (    ) Regular (    )  Boa (    ). Justifique. 

3.10.1 Qual a sua visão sobre a escola? 
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4 Gestão escolar na Creche da Madame. 

 

4.1 Como se davam as relações interpessoais 

4.2  Como você pode definir a direção da escola naquela época?  

Insuficiente (    ) Regular (    ) Boa (    ). Justifique. 

4.3  Qual a visão pedagógica existente no CEI? 

4.4  Qual a concepção de infância existente na escola? 

4.5  A instituição tinha apoio técnico da Secretaria de Educação? 

4.6  Quais era os rituais da escola (festas, cânticos, hábitos etc.) ? 

4.7  Qual era o nível de formação dos professores? Justifique. 

4.8  Havia algum tipo de planejamento na escola? Especifique 

4.9  Havia algum tipo de relacionamento entre a gestão e os pais dos alunos? 

4.10  Em quais momentos os pais frequentavam O CEI? Havia reuniões de pais no 

CEI? 

4.11  Havia algum tipo de participação da comunidade na escola? 

4.12  Que conceito você tem sobre a instituição CEI Sonho Infantil? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA – PROFESSOR 

 
1 Perfil do professor 

 

1.1  Sexo 

1.2  Idade 

1.3  Escolaridade 

1.4  Nível de ensino que atuou 

1.5  Período de frequência na escola como professor 

 
2 História de Francisca Ermira Koeler 

 

2.1  Quem foi Francisca Ermira Koeler? 

2.3  Qual a escolaridade da Ermira? 

2.4  Quais as experiências profissionais de Ermira? 

2.5  Como era a relação de Ermira com a educação no CEI? 

2.7  Como era sua atuação profissional? 

2.8  Cite alguma ideia marcante de Ermira pra você? 

 
3 Histórico da escola 

 

3.1  A partir de que ideia e como surgiu a instituição? 

3.2  Quando foi inaugurada e onde era localizada? 

3.3  Quem era o público-alvo da escola? 

3.4  Quais os recursos que mantinham a escola? 

3.5  Existiam outras creches antes do CEI Sonho Infantil? Quais eram? 

3.6  Como era a estrutura física do CEI? Onde ele funcionava? 

3.7  Tempo de funcionamento (Quantos anos)? 

3.8  Qual a importância desse CEI para educação no município? 

3.9  Como você pode definir a educação nesta escola e nesse período?   

 Insuficiente (    ) Regular (    )  Boa (    ). Justifique. 

3.10  Qual a sua visão sobre a escola? 

3.11  Cite um momento marcante na escola para você. 
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4 Gestão escolar na Creche da Madame. 

 

4.1 Como se davam as relações interpessoais? 

4.2  Esta escola formou crianças para a cidadania? 

4.3  Como você pode definir a direção da escola naquela época?  

 Insuficiente (    ) Regular (    ) Boa (    ). Justifique. 

4.4  Qual a visão pedagógica que existia no CEI? 

4.5  Qual a concepção de infância existente na escola? 

4.6  A instituição tinha apoio técnico da Secretaria de Educação? 

4.7  Quais era os rituais da escola (festas, cânticos, hábitos etc.) ? 

4.8  Qual era o nível de formação dos professores? Justifique. 

4.9  Como os professores eram admitidos na escola? 

4.10  Como se dava a aprendizagem dos alunos? 

4.11  Qual o material didático utilizado pelos professores? 

4.12 Havia algum tipo de planejamento na escola? Especifique. 

4.13  Havia algum incentivo para acesso a informação e formação? 

4.14  Havia algum tipo de relacionamento entre a gestão e os pais dos alunos? 

4.15  Havia algum tipo de relacionamento entre você e os pais dos alunos? 

4.16  Em quais momentos os pais frequentavam o CEI? Havia reuniões de pais no 

CEI? 

4.17  Havia algum tipo de participação da comunidade na escola? 

4.18  Que conceito você tem sobre a instituição CEI Sonho Infantil? 

4.19  O que era ser professor naquela época? 

4.20  Você gostava da sua profissão? 
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DIÁRIO DE BORDO DA PESQUISA 

 

Uma pesquisa que fale sobre processos históricos e vivenciais precisa de 

fidelidade para com os fatos narrados e seguridade para quem narra os fatos, diante 

do exposto, apresento uma breve descrição dos momentos de coletas do conteúdo 

histórico assegurando aos entrevistados o resguardo de seus nomes. 

Todos os nomes utilizados são nomes fictícios para assegurar liberdade 

no trato e no conto dos processos vivenciados pelos sujeitos que a pesquisa 

encontrou. 

 

1ª Entrevista – Vilma 

2ª Entrevista – Neuma 

3ª Entrevista – Tia Fátima 

4ª Entrevista – Helena (filha da Madame) 

5ª Entrevista – Timóteo 

6ª Entrevista – Elenice 
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1ª entrevista 
Data: 23 de setembro de 2015     
Horário:  08:00 às 10:00 horas da manhã. 

 

Na entrevista realizada com Vilma combinamos como seria o horário 

pelas redes sociais, marcamos às 08:00 da manhã no gabinete da vice-prefeita que 

quando cheguei já estava me aguardando, ressalvo que durante esse processo de 

acolhimento e conversa pré-entrevista, Vilma foi muito educada, atenciosa e não 

demonstrou insatisfação em momento algum, ao contrário, ela mencionou que 

escrever sobre sua grande amiga sempre foi um sonho dela. 

No momento das perguntas ela se emocionou por diversas vezes ao falar 

de sua amiga sobre as suas memórias a religião espírita da qual participavam, falou 

sobre a construção da igreja, da casa do idoso e do CEI Sonho Infantil na luta dos 

menos favorecidos e sobre a própria personalidade de Ermira porque pela que eu 

entendi foi considerada por ela irreverente, porém muito batalhadora pelos seus 

ideais, expressou através da entrevista um imenso carinho e parceria com ela 

durante vários anos, por diversos momentos comparou a figura da madame com a 

figura materna, afirmando ter ficado órfã quando a madame se foi. Vilma apresentou 

receio em tocar em alguns pontos da história de vida da Madame afirmando que 

quem podia informar melhor era a Mariazinha e a sua filha Helena. 

Vilma e Madame durante a vida de Ermira em Horizonte foram bastante 

amigas e companheiras de luta em favor dos menos favorecidos. 

Hoje Vilma é vice-prefeita do município e sente muita tristeza em não 

poder continuar o trabalho de sua amiga no lar do idoso, pois Madame a incumbiu 

de cuidar do centro espírita e da casa do idoso. 
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2ª entrevista 
Entrevistada: Professora Neuma 
Data:  26 de outubro      
Horário: 11:00 às 12:30 horas 
 

A entrevista foi marcada com a professora Neuma por celular, foi marcada 

no seu horário de almoço na própria escola que leciona atualmente no CEI Estela 

Maria Naspolini. 

Neuma foi escolhida para essa entrevista devido ao seu cotidiano no CEI 

Sonho Infantil, pois ela atuou como professora na instituição 15 anos. Por diversas 

vezes ela fez questão de ressalvar a luta da Madame para que a instituição se 

manter de pé de seu coração bondoso e caridoso e que queria sempre o melhor 

para as crianças e afirmou por diversos momentos que Madame sempre esteve 

preocupada em atender bem as crianças para que as mães pudessem trabalhar 

tranquilas. 

Reconheceu o quanto Madame a aconselhou e foi uma grande 

incentivadora de seus estudos e de sua formação continuada e que também 

contribuiu para os seus estudos através do financiamento. 

Neuma lembrou de momentos marcantes no CEI Sonho Infantil como a 

festa das mães, professores e outros eventos de CEI, afirmando que tudo era feito 

com amor por Ermira. 

Em alguns momentos demonstrou-se magoada por não concordar com a 

maneira de pagamento e nem com salários. Reconheceu também que era uma 

profissional distante, ausente e de difícil convivência no ambiente por não aceitar 

algumas ordens e pedidos da administração, mas reconheceu que a instituição foi o 

berço da sua experiência docente, foi onde descobriu que gostava de lecionar. 

Senti por diversas vezes Neuma com o olhar perdido como se 

canalizasse o pensamento antes da falta com receio sempre do que tinha falado e 

um forte medo de errar ou comprometer-se. 
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3ª entrevista 

Entrevistada:  Fátima (Tia Fátima) 

Data:  27 de outubro de 2015      

Horário: 09:00 às 11:00 horas 

 

Marquei a entrevista com a Tia Fátima por celular para nos encontrarmos 

em sua casa, onde a mesma me tratou superbem e me convidou para sentar, 

mostrou-me e forneceu-me várias fotos e, ao vermos as fotos, ela começou a 

conversar sobre muitos de seus momentos na creche. 

No decorrer da conversa ela se sente muito à vontade para falar dos 

momentos na creche e dos momentos de amizade que viveram, a história da 

Madame, seus dizeres e por diversas vezes sorria muito lembrando de histórias 

agradáveis. 

Tia Fátima falava sobre como ela trabalhava na instituição e que por 

diversas vezes geria a mesma, sempre deixou claro o cuidado que Madame tinha 

em proporcionar para as crianças momentos inesquecíveis, dar coisas boas e nunca 

deixar elas passarem por necessidades como fome e falta de roupas, pois ela 

costurava também roupas para as crianças. 

Tia Fátima foi gestora da creche com a Madame e era responsável 

também por contratar pessoas para a organização do ambiente, por acompanhar se 

tinha algumas irregularidade também. 

Ela falou na entrevista que Madame ajudou muito e deu muita força para 

que ela continuasse os estudos e terminasse o pedagógico, ressaltando que por 

diversas vezes ajudou também no seu transporte para Pacajus, influenciando 

bastante na sua carreira como professora. 

Disse que Madame adorava festas e que ela fazia tudo se jogando assim 

tanto em sentimentos como em ações. Percebi que durante alguns momentos de 

fala Tia Fátima não queria tocar na vida de madame fora da instituição, afirmando 

que mesmo sendo amigas não conhecia sua vida pessoal. 

Percebi que Tia Fátima não pronunciava o nome de Madame como 

Ermira, quando eu tocava no nome a sua memória só registrava sua filha. 

Tia Fátima gostou dos momentos em que conversamos ela afirmou que 

essas recordações fazem muito bem a ela e que foram momentos marcantes. 
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4ª entrevista 

Entrevistada:  Helena – filha de Ermira (professora na creche) 

Data:  27 de outubro de 2015      

Horário: 15:00 às 18:00 horas 

 

Helena marcou a entrevista comigo por telefone, me recebeu em sua 

casa, convidando-me para sentar e logo foi mostrando fotos e recordações de sua 

mãe, em vários momentos do nosso diálogo ela se emocionou, chorou e mencionou 

a importância e o sentido da vida que sua mãe trazia consigo sempre alegre, 

guerreira e otimista, afirmou que sua mãe gostava muito de passear, beber e de 

momentos de lazer e que aproveitou bastante a vida. 

Ressalvou sempre a sua personalidade forte, pois a madame não levava 

desaforo para casa e lutava pelo que acreditava com unhas e dentes e não desistia 

jamais. 

Helena afirmou que não teve uma infância próxima de sua mãe, pois 

quando ela e Heitor eram bem pequenos, sua mãe foi embora para o Rio de Janeiro 

e ela e seu irmão foram criados pela avó. 

Ao conversamos, ela revelou vários sentimentos em relação ao legado de 

sua mãe, ela sofre por não ter dado continuidade, acreditando que não são mais a 

mesma coisa sem sua mãe, expressou também a sua mágoa com os amigos de sua 

mãe, pois ela acha que poderiam continuar lutando. Atualmente ela os enxergam 

como pessoas que se aproveitaram das ideias de sua mãe e se promoveram 

politicamente. 

Helena demonstrou na nossa conversa muito amor, carinho e admiração 

pela mãe e ressalvou que mesmo distante no momento de ajudar, ela sempre estava 

presente demonstrando o amor da maneira dela, por isso ela demorou mas 

descobriu o imenso amor que a mãe tinha por ela também em pequenos gestos. 

Ao falarmos do CEI Sonho Infantil, Helena se emocionou bastante falou o 

quanto gostava de ser docente que trabalhava muito artes, despertando nas 

crianças momentos divertidos de construção e produção. Mencionou que sua mãe já 

fez tudo nessa vida e por diversas vezes ao falar de seu passado pensava antes de 

fala. 
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5ª entrevista 

Entrevistado:  Timóteo – companheiro de trabalho 

Data:  30 de outubro de 2015      

Horário: 09:00 às 10:00 horas 

 

Fui à Câmara dos Vereadores no dia 27 de outubro em busca dos 

documentos e projetos da lei e atuação da Madame na câmara ao chegar lá conheci 

um vereador que atuou na câmara junto com ela, o Timóteo, que marcou comigo na 

sexta-feira, feriado, e que viria para realizar essa entrevista. 

Na data marcada fui à câmara e esperei por ele alguns minutos. 

Timóteo ao chegar foi bastante simpático e receptivo nos dirigimos a sua 

sala na câmara onde foi realizada a entrevista. 

Ele falou bastante sobre a atuação de oposição ao prefeito eleito na 

época, o Rochinha, de alguns projetos que ela criou que não foi aprovado pelo 

mesmo. 

Ressalvou a garra e fibra de Madame Koller e a luta que ela vencia 

diariamente para arranjar recursos para sustentar a creche o Lar do Idoso e outros 

projetos. 

Falou da importância social, história e contribuição da Madame na história 

do município e Horizonte e de sua grande influência de vários horizontinos. 

Ficou muito feliz em ser entrevistado e prometeu os documentos 

necessários para a pesquisa. 
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6ª entrevista 

Entrevistados:  Elenice – irmã do Aldo (coordenador creche) 

Data:  30 de outubro de 2015      

Horário: 10:20 às 12:30 horas 

 

A entrevista com Elenice e sua mãe nasceu do sentimento de 

compreender a amizade entre a madame e o Aldemir a madame Kohler tinha uma 

amizade, carinho e respeito pelo Aldemir e durante anos foram parceiros e 

confidentes, foi uma das amizades mais próximas da Madame. 

Elenice marcou a entrevista comigo e pediu para que eu fosse a casa de 

sua mãe ao chegar lá fui superbem recebida e rapidamente vi fotos da Madame com 

o Aldo. A madame faleceu em 2009 e Aldo em 2011. 

A mãe de Aldo por diversas vezes se emocionou ao falar do filho e 

Madame a sua compreensão foi que eles se aproximaram porque antes de tudo eles 

tinham o coração grandioso e amavam ajudar as pessoas que por diversas vezes 

tiravam de seus bolsos para ajudar as pessoas carentes. 

Falou que Aldo e a Madame eram muito próximos de segredos 

confidenciais e ideais um sempre estava ajudando o outro, deixou explicito que 

quando a madame fazia suas viagens eu era que ficava com os meninos dela eles 

me chamavam de “voinha” 

Relatou que o momento que mais lembra deles dois era quando estava 

na cozinha, pois os dois adoravam cozinhar juntos e beber na piscina eu lembro 

muito deles na cozinha. 

Ela acreditava que um era o apoio do outro nos momentos difíceis por 

isso eles resistiam a tantas lutas. 

A Irma de Aldo relatou momentos da época que foi aluna da Madame bem 

como os momentos de sua casa e em família que ela estava presente, ela sempre 

gostou e admirou os dois e acredita que eles foram a inspiração para ela ser 

professora, como também fala da contribuição dada pelos dois para população 

horizontina e para o município de Horizonte. 

Elenice se emocionou muito ao lembrar de sua família de seu irmão e de 

Ermira em alguns momentos pensou muito antes de falar as respostas ou as 

perguntas, mas foi bastante prestativa cedendo fotos e recordações dos dois. 
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ANEXOS 
 

Casamento de Madame na Suiça 
 

                                       
 

 
 
 

  Ermira Kohler em sua Clínicade Estética ao retornar para o Brasil 
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A Creche fazia todos os festejos de datas comemorativas e cívicas, e as roupi-
nhas e fardamentos eram costurados por própria Ermira. 
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Premiação da Creche CEI Sonho Infantil: creche modelo no Ceará 
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